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Leder

Så blev det alligevel forår og sommer til 
sidst.
Det kan næsten føles som om 2017 var 
et langt efterår. Og da efteråret fort-
satte ind i januar og februar, ja da tro-
ede jeg slet ikke at det ville blive vinter, 
men vinter blev det så i marts og april 
i stedet.
Det er nu sjovt, som man kan blive ved 
med at snakke om vejret, og det er da 
sjovt, som man hvert år kan blive over-
rasket over det danske klima. Man bur-
de vel med tiden lære det at kende.

Præstens indlæg
Men årstiderne følger jo hinanden, selv-
om vinteren et år er mildt, eller sommeren 
er regnfuld, så følger årstiderne jo deres 
gang sådan nogenlunde ens hvert år.
Men derfor er det jo lige fantastisk 
hvert år når forårssolen dukker frem, 
og forårsblomster skyder op.
Og som præst er det jo en velsignelse 
at kirkens vigtigste højtid, påsken, lig-
ger lige midt om foråret, for dér skriver 
naturen sin egen prædiken.
Grundtvig skriver meget godt i første 
vers af salme 234.

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

Naturen fortæller os det samme som 
evangeliet. Vores liv er jo som årets 
gang – der er mørkere og lysere tider, 
der bryder nyt liv frem, andet falmer 
med tiden – nogle perioder er fyldt med 
glæde, andre med sorg eller bekymring. 
Men lige meget hvor håbløst det hele 
kan virke, lige meget hvor mørkt og øde 
landskabet omkring os virker, så er for-
tæller evangeliet os at der altid er håb 
om et forår i vores liv.

Jakob prøver her en af Thorsøs nye 
messehagler på. Her er det den lilla, 
som bruges i advent- og fastetiden og 
på store bededag.
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Thorsø sogn

I gamle dage skinnede solen altid om 
sommeren, og der var meget varmt og 
så kunne der pludseligt blive et vold-
somt tordenvejr. Sådan har du sikkert 
også hørt ældre mennesker fortælle. 
Virkeligheden har nok ofte være ander-
ledes. Og selv om vi håber på en god 
sommer, ved vi ikke så meget om den 
kommer. Vi lever i håbet. Det giver nem-
lig livsenergi og engagement, og det 
er jo også kirkens kernebudskab. Det 
kristne budskab lyder, at vi har fået et 
håb, der kan bære os livet igennem. Et 
håb der ikke bygger på vejrmelding, men 
på Guds kærlighed til det mest værdiful-
de han har skabt, dig og mig. Glædelig 
sommer uanset vejret.
 
Elsk Thorsø
Du kan her i bladet læse om et nyt tiltag 
vi gør fra Thorsø kirke, med udgangs-
punkt i at vise venlighed og hjælpsom-
hed. Vi håber, vi sammen kan gøre Thor-
sø by et lidt bedre sted at bo. Fortæl om 
det til dem du møder, så vi kan hjælpes 
ad med at finde hjælpere og mennesker 
der ønsker at få besøg.

Livet omkring kirken
Gå en tur på kirkegården og lad tankerne 
løbe, medens du tænker på de mange 
livsfortællinger, der findes her bag de 
mange navne på gravstenene. Eller kig 
inden for i kirkerummet til kirkens guds-
tjenester eller en almindelig hverdag og 
nyd stilheden i den gamle kirkebygning. 
Det er vitaminer for sindet. Sidst på året 
får vi træskærer arbejdet genetableret på 
alterpartiet efter tyveriet for 2 år siden.

Med ønske om en god sommer til alle
Thorsø menighedsråd

Erik Bertelsen

Nyt fra Thorsø
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Aidt sogn / Vejerslev sogn

Da kalenderen sagde forår, fik vi vinte-
ren med sne og kulde. Nu nærmer vi os 
sommer, så lad os håbe, at vi i det mind-
ste får forår med sol og varme.

Kirkegården er gjort klar med smukke 
blomster, og fuglene synger.

Det er årets dejligste tid, lys og fuld af 
håb. Lad os nyde den sammen med dem, 
der står os nær. 

På grund af sygdom varetages forman-
dens opgaver ind til videre af næstfor-
mand, Annie Ebbesen.

Med ønsket om en god sommer til os alle
Aidt Menighedsråd

Annie Ebbesen

Nyt fra Aidt
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Vejerslev sogn / Indlæg

Nyt fra Vejerslev
Snart er foråret brudt igennem og vi kan 
endelig gøre klar til de mange kommen-
de aktiviteter. Konfirmationerne venter 
og mange har forberedt sig i mange må-
neder på den store dag.
Kirken er også gjort forårsklar med al-
gefjerner, oppudsning, kalkning og fug-
ning. Det fugtige vejr er hård ved byg-
ninger og træværk så der kræves ekstra 
behandling med træbeskyttelse og ma-
ling. Vi kæmper også med svaler, som 
bygger rede under taget. Det er en lidt 
vanskeligere sag, da de vender tilbage 
til samme sted år efter år. 
I år håber vi at få gennemført anlæggel-
sen af en beplantning og omlægning af 
en del ubrugte gravsteder på kirkegår-
den. Det er en rationel og god måde at 
pleje området på, når der ikke længere 
er brug for så mange gravsteder.

Menighedsrådet har i samarbejde med 
Vejerslev Forsamlingshus og Borre For-
samlingshus arrangeret en morgenan-
dagt lørdag den 2. juni kl. 10.00 med 
efterfølgende vandring til den for ny-
lig genfundne skibssætning i Vejerslev 
Skov. Stedet viser sig at være af meget 
stor historisk betydning, idet fundet er 
vikingefund der dateres til omkring år 
600 e.Kr. Udgravningsleder Mogens Hø-
egsberg fra Moesgård Museum vil for-
tælle og efterfølgende går vi til Borre 
Forsamlingshus, hvor vi hører yderligere 
om historien. Her byder kirken og for-
samlingshuset også på en let frokost. 

Tidligere år har vi i sensommeren holdt 
skovgudstjeneste i Præsteskoven. På 
grund af det uforudsigelige vejr, prøver 
vi i år at holde gudstjenesten i området 
omkring den kommende aktivitetspark 
på sportspladsen i Vejerslev. Her har 
vi mulighed for at få tag over hovedet. 
Datoen er fastlagt til den 2. september 
kl. 10.30, hvor parken også vil være ind-
viet og taget i brug.

Rigtig god sommer
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 
Juni til august

Historisk vandring 
Lørdag d. 2. juni kl. 10.00 i Vejerslev 
kirke.
Vi begynder dagen med en andagt ved 
sognepræst Jakob Fink hvorefter vi vil 
dykke ned i historien.
Vejerslev Menighedsråd har igen i år 
fået mulighed for at dykke ned i egnens 
historie og dermed give interesserede 
en fantastisk fortælling om, hvordan 
vore forfædre levede.
Baggrunden er udgravningen af en skibs-
sætning i Vejerslev Skov, som Moesgård 
Museum offentliggjorde i december 
2017 og som foregik i løbet af 2016. 
Fundet dateres til omkring år 600 e.Kr., 
hvilket rykker tidsmæssigt ved vores 
hidtidige viden om vikingetid, som er 
vurderet til omkring år 850 e.Kr.

Vi vandrer ca. 3 km til Vejerslev Skov og 
finder stedet, hvor udgravningen blev 
foretaget. Her vil udgravningsleder Mo-
gens Høegsberg fortælle om stedet, 
hvorefter vi går ca. 1½ km tilbage igen 
til Borre Forsamlingshus. Her vil vi byde 
på lidt frokost og Mogens Høegsberg vil 
vise billeder og fortælle yderligere om, 

hvilke tanker museet gør sig omkring 
det interessante fund og yderligere ud-
dybe de historiske opdagelser.

Dagen arrangeres i samarbejde med 
Borre Forsamlingshus og Vejerslev Borger- 
og Kulturhus.

Alle er velkomne.
Vejerslev Menighedsråd

OBS - Ændret dato
Sognetur til Viborg
Mandag den 11. juni (Ikke den 4. juni 
som tidligere annonceret, grundet 
et stort møde på Viborg Rådhus).
Vi skal først besøge Viborg Rådhus. Et 
nyt spændende og anderledes byggeri. 
Borgmesteren er forhindret men vi skal 
se hans kontor. 
Derefter skal vi se og høre om den 
smukke og historiske gamle Asmild kir-
ke. Den var formentlig domkirke før den 
nuværende domkirke. 
Aftenkaffe i kirkens sognelokaler.
Afgang i bus fra P pladsen ved Torve-
huset kl. 17,00. Aidt kirke kl. 17,05 og 
Vejerslev kirke kl. 17,10.
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Aktivitetskalender

Deltagelse koster kl. 70,00 inkl. bustur, 
rundvisning og kaffe.
Tilmelding senest 4. juni til Inge Bugge 
2284 9305 eller Erik Bertelsen 7175 2333 
e.bertelsen@mail.tele.dk

Sommerkoncert i Vejerslev kirke 
Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 19.30.
Sommerkoncert i Vejerslev kirke, med 
et afvekslende program, bestående af 
bl.a. danske sommer- og aftensange 
samt musical, operette- og operaarier 
og duetter. 

Sommerkoncerten i Vejerslev kirke frem-
føres af fire klassiske sangere, og det er 
sangere, som er godt kendte i nabopa-
storatet Skorup/Tvillum, hvor de gennem 
flere år har kunnet fylde Tvilum kirke til 
sommerkoncert, som efterhånden er 
blevet en tradition. 

For de to af dem er Tvilum kirkes sanger, 
sopran Julie Kold Vilstrup, samt kirkens 
organist, Niels Jørgen Tranberg, der 
samtidig er basbaryton.

De to øvrige sangere er mezzosopran Sara 
G. Tranberg og tenor Tue de Stordeur, 
De fire sangere bliver akkompagneret 
på klaver af Karen Marie Tange.

Entré: 75 kr. 
Billetter kan købes fra d. 1/6 i Meny i 
Thorsø.
Evt. resterende billetter sælges ved døren.

Medvirkende:
Julie Kold Vilstrup, sopran
Sara G. Tranberg, mezzosopran
Tue de Stordeur, tenor

Niels Jørgen Tranberg, basbaryton
Maren Marie Tange, klaver

Sensommergudstjeneste 
(tidl. Skovgudstjeneste) 
Den 2. september 2018 kl. 10.30 i  
Vejerslev.
Tidligere år har vi i sensommeren holdt 
skovgudstjeneste i Præsteskoven. I år om-
døbes denne gudstjeneste til en sensom-
mergudstjeneste, og hvis vejret er godt 
vil gudstjenesten blive holdt på området 
omkring den kommende aktivitetspark på 
sportspladsen i Vejerslev. Hvis vejret er 
dårligt, holder vi gudstjenesten i kirken. 

Værdidebat
Den 25. september kl. 19.00 i Sogne-
huset.
Sæt kryds i kalenderen til en spænden-
de værdidebat.
Emne: Tolerance og frihed“ – hvilke vær-
dier skal være bærende i Danmark frem-
over?
Paneldebat med folketingsmedlem Da-
niel Toft Jakobsen, Øster Snede, valgt i 
Favrskov kredsen og tidligere biskop for 
Lolland-Falsters Stift, Steen Skovsgaard, 
Brabrand, nu Ph.d. studerende.

Mere herom i næste kirkeblad.
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lederKirkelige handlinger

Dåb 

Kristine Biller Laursen 
(24. februar 2018 i Vejerslev Kirke) 

Atlas Dyhr Dahl 
(25. februar 2018 i Vejerslev Kirke)

Bisat & Begravet
 
Viggo Nielsen
Leif Kristian Køhler
Gerda Faurholt Rasmussen
Bent Knudsen
Christian Mikkel Jørgensen
Poul Ernst Justesen
Jørgen Hebsgaard Knudsen

Frederikke Høgh Nielsen 
(11. februar 2018 i Thorsø Kirke)
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Indlæg

Elsk Thorsø
Nu sker der noget nyt i Thorsø. Vi vil med 
udgangspunkt i Thorsø kirke begynde 
et forløb med fokus på hvordan vi kan 
gøre Thorsø til en endnu bedre by at bo 
i. Vi tager udgangspunkt i de tre værdier; 
venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.  
Som mennesker har vi brug for hinan-
den – alle har værdi. Nogle har overskud 
til at hjælpe andre og nogle hjem har 
brug for en hjælpende hånd. Vi vil øve 
os i at hjælpe hinanden, så livet bliver 
bare lidt lettere. 
Vi vil samle mennesker der har lyst til at 
være med til at vise venlighed og hjælp-
somhed mod andre her i Thorsø. Alle 
der vil bruge nogle timer i løbet af ugen 
fra 8. til 15. september kan være med. 
Vi vil normalt følges ad to og to. Vi skal 
ikke lave opgaver som er i konkurrence 
med professionelle. Vi skal bare gøre 

det der lige nu mangles – en mulighed 
for selv at få gjort i det enkelte hjem.

Vil du være hjælper?
Vil du være med til at vise venlighed og 
hjælpsomhed til andre her i byen med 
praktisk hjælp, så er det dig vi mang-
ler. Det kan fx være med udendørs op-
rydning, havearbejde, skifte en pære,  
computerhjælp, vinduespudsning, hæn-
ge et billede op, små reparationer osv. 
Vi har bare brug for at vide, hvad du kan 
hjælpe til med.

Er du et hjem der har brug 
for en hjælper?
Har du brug for hjælp og vil du vise 
venlighed og gæstfrihed, kommer vi 
og giver en hjælpende hånd, til nog-
le af de opgaver vi kan tilbyde. For-
tæl os, hvad der er brug for og du 
vil høre nærmere om tidspunkt osv. 
Kontakt os og vi stiller dig et par spørgs-
mål om opgaven.

Hvorfor gør vi dette?
Vi kommer alene for at vise venlighed 
og hjælpsomhed. Der er ingen bagtanke 
eller forventninger til hjælpen. Vi ønsker 
at gøre Thorsø et lidt bedre sted at bo, 
vi vil inspirere til at – Elsk Thorsø.
 
Kontakt 
Kirkekontoret onsdag eller torsdag Kir-
kegade 23, 8687 1414 eller Erik Bertelsen 
7175 2333 e.bertelsen@mail.tele.dk 
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Vejerslev sognIndlæg

Uddeling af kirkeblad
Fra årsskiftet ophørte PostNord med 
udbringning af adresseløse forsendel-
ser. Opgaven blev derfor aftalt med et 
af de sædvanlige omdelingsfirmaer. Vi 
oplevede med udbringning af sidste kir-
keblad en del henvendelser om mang-
lende blade. Vi fik ekstra blade trykt og 

lavet en lokal udbringning hos de mang-
lende husstande.

Fra og med dette nummer har vi fundet 
en god løsning for udbringning. Der er 
lavet en aftale med Jens Bramer om op-
gaven.

Begge kor ledes af organist Inger Jul Jensen.
Kan kontaktes på mail ingerjul69@gmail.com, tlf. 86 21 21 31 eller mobil 20 99 49 81

Børnekor  
Spirerne 
Går du i 2. klasse eller derover? og kunne 
du tænke dig at træne din sangstemme? 
Så gør det sammen med dine venner og 
veninder i børnekoret ” Spirerne”.
 
”Spirerne” synger i Konfirmandhuset 
på Kirkegade 23, hver torsdag kl. 
15.30 til 16.30, og det er gratis at 
deltage.
 
Grib chancen for at lære nye sange, og 
noget om rytmik og sangteknik ... vi 
glæder os til at se dig.

Efter sommerferien starter koret op 
torsdag den 23. august.

Voksenkoret 
Harmoni
Torsdag aften kl. 19.00 - 21.00 øver 
voksenkoret Harmoni i konfirmandhuset, 
Kirkegade 23. 

Det er gratis at være med i koret, og 
man lærer at være sammen om at lave 
musik.

Alle, der gerne vil synge i kor er hjertelig 
velkomne.

Efter sommerferien starter koret op 
torsdag den 30. august.
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lederIndlæg

Ny præstesekretær
Kirkerne har fået ny sekretær på kirke-
kontoret. Mariann Pedersen har ønsket 
at trappe lidt ned og nyde sit otium. Vi 
vil gerne sige en stor tak til Mariann for 
trofasthed og loyalitet i de år du har 
været ansat som præstesekretær her. 
Mariann har altid være omhyggelig og 
haft styr på opgaverne. Vi ønsker dig en 
god tid fremover med mere tid til fami-
lie og andre opgaver.

Det er samtidig en glæde, at vi kan byde 
velkommen til en ny præstesekretær, 
kirkernes regnskabsfører Jette K. Sø-
rensen har fra 1. maj overtaget de dag-
lige opgaver med registrering og kirke-
bogsføring mm. Velkommen til Jette. I 
vil kunne møde hende på kontoret på 
Kirkegade 23, tirsdag og torsdag hver 
uge kl. 9.00-12.00.
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Vejerslev sognIndlæg

Følg med i kirkernes liv online
Kirkerne er aktive på internettet. Der 
opdateres jævnligt med nye begivenhe-
der og indblik i kirkernes liv.
Se kirkens hjemmeside: www.vejerslev-
aidt-thorso.dk, hvor du kan se billeder 
fra den aktuelle udstilling i sognehuset, 
se gudstjenesteplaner, følge med i kir-

keåret, finde gamle kirkblade og få in-
formationer om kirkerne og personalet.
Følg også med på facebook- log ind på 
facebook søg efter ”Vejerslev, Aidt og 
Thorsø kirker”. Her kan man se aktuelle 
begivenheder, se billeder, og selv bidra-
ge til kirkens liv online.

Udstillinger i sognehuset
Sognehuset er et sted med liv og akti-
vitet, og gennem året udstiller forskel-
lige kunstnere sognehuset. Kom gerne 
forbi og se den aktuelle udstilling. Og 
hvis du selv er interesseret i at udstil-
le, eller kender nogen der gerne vil, så 
kontakt Thorsø menighedsrådsformand 
Erik Bertelsen.

Artikler til kirkebladet
Hvis du kunne være interesseret i at 
skrive en kort artikel eller et indlæg til 
kirkebladet, eller har nogle gode bille-
der fra kirkerne eller arrangementerne 
eller på anden måde kan bidrage til kir-
kebladet, så ring eller skriv gerne til kir-
kens præst Jakob Fink.
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Sognene i øvrigt

Maj
Lørdag den 26. 
Kjelsø lejrens 50 års jubilæumsfest bl.a. med 
festlig eftermiddag med Sigurd Barret kl. 14,00
Særskilt program

Juni
Onsdag den 6. kl. 19,30 Kernehuset, Tjørnevej
Knud D. Hansen, Aarhus, tema:
„Kærligheden hører aldrig op“ -1. Korintherbrev 
13,8
Kaffe hold 2

Tirsdag den 12. og onsdag den 13. 
To dags tur - særskilt program

Torsdag den 21. kl. 18.00
Midsommerfest på Kjelsø lejren
Erik Bach Pedersen, Børkop taler 
Vi spiser sammen, bål mm
Kaffe hold 3

Juli og august sommerferie.

Thorsø KFUM
Gruppeleder : Alice R. Christensen 
Tlf. 40 42 98 53

Bævere : Alice R. Christensen 
Tlf. 40 42 98 53

Ulve : Marianne F. Sørensen 
Tlf. 86 96 61 37

Juniortrop : Frank Andersen 
Tlf. 86 96 76 80

Kontaktperson : Erik Bertelsen
Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø, tlf. 71 75 23 33

Besøgstjeneste
Er du ensom eller har du lyst til at besøge et 
ensomt menneske, kan du kontakte: Merete 
Lou, 8668 3630 eller meretelou@fiberpost.dk
 
Vågetjenesten
Vågetjenestens frivillige skaber ro og tryghed 
ved at være til stede og støtte den døende i 
livets sidste timer. 
Kontakt Elsebeth Kristensen, 2759 2603, som 
også kan fortælle om muligheden for at blive 
aktiv i vågetjenesten.

Dansk Røde Kors hvorslev.drk.dk

Hvorslev afdeling
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Kontakt

Sognepræst 
Jakob Fink
Kirkegade 25, 8881 Thorsø
Træffes på kirkekontoret, 
Kirkegade 23, 8881 Thorsø
eller på tlf. 86 87 14 14, mobil 
30 70 78 15, mail: jfi@km.dk
Mandag er fridag

Menighedsråds-
formand
Inge Bugge 
Christiansen
Tlf. 22 84 93 05

Menighedsråds-
formand 
Agnete Ring 
Sørensen
Tlf. 20 10 24 61

Menighedsråds-
formand
Erik Bertelsen
Tlf. 71 75 23 33

Graver og  
Kirketjener 
Alis Thorsager 
Nielsen
Tlf. 41 17 04 10

Graver og 
Kirketjener 
Jan U. Petersen
Tlf. 71 78 33 15

Graver og 
Kirketjener 
Jan U. Petersen
Tlf. 71 78 33 15

Kirkeværge
Aase Lejsgaard
Tlf. 22 39 63 25

Kirkesanger
Charlotte Bang

Kirkeværge
Ellen Priess
Tlf. 86 96 68 70

Kirkeværge
Hanne Pedersen
Tlf. 30 53 34 65

Kirkesanger
Arne Doktor

Kirkesanger
Trine Sognstrup

Vejerslev Aidt Thorsø

Organist og korleder
Inger Jul Jensen
Kantorvænget 4, 2. 66
8240 Risskov
Tlf. 86 21 21 31

Sognepræst
Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf. 86 46 35 53
Mobil: 24 23 10 26
thk@km.dk

Præstesekretær 
Jette Klostergaard Sørensen
Træffes tirsdag og torsdag
9 – 12 på Kirkegade 23 eller
på telefon 86 87 14 14
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Kirkernes hjemmeside
www.vejerslev-aidt-thorso.dk

Redaktion og deadline
Indlæg til næste kirkeblad modtages meget gerne og skal være redaktionen i hænde senest uge 26.

Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).


