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Leder

Selv Fanden læser
Bibelen – men for egen
vindings skyld
Jesus blev døbt som voksen i Jordanfloden af Johannes Døberen. Så blev han
af Ånden ført ud i ørkenen, hvor han
var i 40 dage og 40 nætter uden hverken vådt eller tørt. Derude mødte han
Djævelen. Fanden. Fristeren. Et magtbegærlig og slesk væsen, der med list og
spydigheder forsøgte at få den sultne
og afkræftede Jesus til at vende sig mod
Gud og i stedet tilbede mørket. Men Jesus er som bekendt standhaftig. Nej!
bliver han ved med at sige. Aldrig i livet!
Men Djævelen har et kort mere i ærmet.
Han har åbenbart læst Bibelen (eller
kender i hvert tilfælde de gamle skriftsteder rigtig godt), og han begynder nu
at kaste bibelcitater i hovedet på Jesus.
Citater taget ud af kontekst og brugt
for egen vindings skyld. Men Jesus viser
med lige så stor list den onde hvordan
sådan en kamp på citater ikke fører nogen steder. Jesus giver sig ikke, og den
onde må fortrække og lade Jesus i fred.
Så selv Fanden læser altså Bibelen.
Og når nogen prøver at fordreje eller
fortolke virkeligheden for egen vindings
skyld, så har vi deraf også talemåden at
man kan læse noget som Fanden læser
Bibelen.
Selv om ideen med Bibelens samling
af tekster, breve og digte gerne skulle
give mennesker direkte adgang til at
lære Gud at kende, så kræver det alligevel nogle få men enkelte redskaber
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at oversætte og forstå de forunderlige
fortællinger. Og Jesus er en af nøglerne.
Jesus viste med sit liv, død og opstandelse hvad det er, Bibelens kerne er:
At det syndige menneske får skænket nyt liv i tro og tillid til, at Gud
i Kristus har gjort alt, hvad der er
nødvendigt for frelsen, som mennesket derfor ikke skal gøre sig fortjent til. Mennesket retfærdiggøres
af tro/nåde alene.
Bibelen skal ifølge den lutherske kristendom altså læses som et samlet udtryk
for denne tro. Derfor må vi, når vi dykker ned i de bibelske fortællinger hele
tiden spørge os selv: Hvad vil fortællingen sige os om denne Gud, der allerede
har retfærdiggjort mennesket? Hvad vil
Gud, at vi skal bruge vores hænder og liv
på? Og hvordan kan vi bruge den Guds
kærlighed til gavn for vores næste?
Til hver eneste søndag er der udvalgt
tre tekster fra Bibelen, som præsterne
skal prædike over: En tekst fra det gamle testamente, en brev-tekst fra det nye
testamente, samt en tekst fra et af de
fire evangelier. Det er et spændende og
udfordrende arbejde, som man aldrig
bliver færdig med.
Prøv selv.
I denne udgave af Kirkebladet har konfirmanderne forsøgt sig med en af Jesu

Thorsø sogn
lignelser, for at se om sådan en gammel
fortælling kan lære os noget i dag. Det
kom der mange gode bud på.
For også i det nye år, 2017, skal der
prædikes om livets og kærlighedens
Gud, og det ikke som Fanden læser Bibelen, men som Jesus lærte os mennesker at se verden: I lys og med glæde.

Forsidebilledet :
Maleri af William Hartzack
”Mennesker, der kigger op på
præsten”.
Maleriet er givet til Sognehuset i
gave og har der sin faste plads.

Sognepræst Lise Thorbøll Melchiorsen

Nyt fra Thorsø
Det nye menighedsråd i
arbejdstøjet
Det nye menighedsråd er nu i arbejdstøjet. Perioden menighedsrådet skal
fungere i, er til efteråret 2020. Det er
derfor godt at have en plan og struktur
for, hvad vi ved periodens afslutning
kan se tilbage på, som forhold vi har
sat noget i gang inden for. Det er godt
og sundt at tænke fremtidsmuligheder
igennem også ved kirkens arbejde. Vi
har i februar måned afholdt et fremtidsværksted, hvor der er sat mål og
retning på arbejdet i den kommende 4
års periode.

Opfølgning på tyveriet
i kirken
Spørgsmålet lyder ofte om vi har hørt
noget eller fundet noget af de mange
stjålne ting fra Thorsø kirke sidste sommer. Svaret bliver et nej, vi har intet
hørt. Det stjålne er „over alle bjerge“.
I skrivende stund har vi endnu ikke
fået en afgørelse fra forsikringsselskabet om erstatning af de stjålne dele. Der

er anmeldt omkostninger for et beløb
på ca. 1,3 mil.
Når vi får en afklaring med forsikringen, skal vi i gang med genetablering og
indkøb. Der er fx meget få træsnittere
tilbage, der kan lave det flotte træskærerarbejde ved alteret. Figurerne er tilbage fra 1600 tallet.

Et nyt begravelsesområde
på kirkegården
Som mennesker har vi forskellige ønsker
og forventninger til indretning af mindepladser ved dødsfald. Vi vil derfor gerne
på kirkegården tilbyde forskellige muligheder for begravelser. På Thorsø kirkegård er der derfor nu indrettet et nyt
område til begravelsesplads. Området
er sydvest for kirken på det lave areal
efter urneplænen under de store træer.
Her er der mulighed at få en mindesten i
et fælles beplantet område, uden der er
nogen vedligeholdelsespligt. En form for
skovkirkegård. Det er et supplement til
de mange andre muligheder der findes
på kirkegården. Graveren eller kirkevær-
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Thorsø sogn / Aidt sogn
gen fortæller gerne om de forskellige
anlæg. Der er også en folder om de forskellige begravelsesmuligheder.

Påsken midt i foråret
Dagene bliver længere og lyset får magten. Livet vågner op igen i alt det døde
i naturen. Det minder om påsken vi kan
fejre om nogle uger. Påsken fortæller beretningen om døden og livet. Påsken hvor
vi fejrer julens fortsættelse om Jesus.

„Du som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!“
Salmebogen 192 vers 7.
Godt forår ønsker
Thorsø Menighedsråd
Erik Bertelsen

Nyt fra Aidt
Vi er nu godt i gang med det nye år. Vi
er ved at planlægge, hvilke aktiviteter vi
skal have i år, og hvor sogneudflugten
skal gå hen o.s.v.
Det næste arrangement i Aidt bliver
sangaftenen d. 19. marts.
Kirken og kirkegården skal jo også passes, og der fungerer vores graversamarbejde med Thorsø stadig rigtig godt,
og kirkegården bliver passet fint!
I kirken er det meste af alterforhøjningen skiftet, da det viste sig, at den var
hårdt angrebet af råd og ved at smuldre
væk. Tømreren har lavet et flot stykke
arbejde og fodlisten er kommet ud fra
vægen, så der er bedre udluftning. Alt
sammen i samarbejde med arkitekten.
Maleren har bejdset og lakeret gulvet.
Et flot stykke arbejde.
Stormen Urd kom også forbi Aidt og tog
ca. 20 tagsten af sydsiden af taget, som hurtigt blev lagt på igen, så der
ikke kom følgeskader.
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Godt forår til alle
Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen

Vejerslev sogn / Indlæg

Nyt fra Vejerslev
Knapt har man set sig om, før et nyt år
allerede er godt i gang. Vi fik menighedsrådsvalget godt gennemført og skal nu i
gang med at planlægge de kommende 4
år med kirkeligt arbejde. For en landsbykirke i et lille samfund, er det vigtigt at
være fremsynet og kunne se muligheder
i spændende og interessante aktiviteter
eller temaer, og på den måde være en interessant medspiller i lokalsamfundet. Vi
har allerede mange spændende aktiviteter i samarbejde med de 2 øvrige kirker i
pastoratet. Derudover vil vi gerne, i samarbejde med de øvrige lokale foreninger,
være en aktiv del af landsbysamarbejdet.
Snart får vi tyverisikring etableret ved
redskabsrummene på kirkegården, da

Børnekor
Går du i 2.klasse eller derover? og kunne
du tænke dig at blive bedre til at synge?
Så find din sangstemme og træn den
sammen med dine venner og veninder i
børnekoret ”Spirerne”.
”Spirerne” synger i Sognehuset på
Kirkegade 23, hver torsdag kl. 15.30 til
16.30, og det er gratis at deltage.

der nu flere gange er begået indbrud og
forsøg på indbrud. Det er nu kommet så
vidt, at det er blevet nødvendigt at sikre
alt tænkelig og utænkeligt materiale i og
ved kirken. Det betyder også, at kirken
igen kun vil være åben, når graveren er
til stede på kirkegården eller efter aftale.
Det kommende forår vil byde på en
forårskoncert med Silkeborg Mandskor
den 2. april kl. 19.30. Det bliver en stor
oplevelse, som vi kan glæde os til. Koret
består af 30 herrer med stor kor-erfaring, som synger foråret og påsken ind.
Venlig hilsen
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd

Voksenkoret
Harmoni
Torsdag aften kl. 19.00 - 21.00 øver voksenkoret Harmoni i Sognehuset, 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.

Grib chancen for at lære nye sange og
noget om rytmik og sangteknik.
Vi glæder os til at se dig.
Begge kor ledes af organist Inger Jul Jensen.
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Aktivitetskalender
februar til maj
Onsdag den 1. februar og onsdag den
5. april kl. 17.00-18.30
Spaghetti-gudstjenste for børn og
deres voksne i Thorsø kirke

Vores børnegudstjenester er for alle,
der har lyst at være med. Vi leger og
synger og fortæller os igennem en af
Bibelens fortællinger.
1. februar: Denne gang skal det handle om hvordan der ligger store ting gemt
i det små. Som for eksempel når et lille
frø bliver til en stor plante. Gad vide
om vi mennesker ikke er lidt på samme
måde? Det siger Bibelen i hvert tilfælde.
5. april: Denne gang skal det handle
om påsken. Hvad er det vi fejrer, når det
er påske? Og hvordan kan en gul påskelilje fortælle hele Bibelen på en gang?
Efter gudstjenesterne er der spaghetti
til alle i Sognehuset og det er gratis at
være med.

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30
Foredrag med Gerda Neergård Jessen
”Jeg vil ha´ ret til at fejle” i Sognehuset i Thorsø

Gerda Nergaard Jessen tager et kraftigt
livtag med det perfekte liv, den perfekte karriere, den perfekte familie, den
perfekte krop og mennesket, der ikke
vil fejle. Med indspark fra sociologien,
fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra
sit eget liv, hyldes mennesket, der har
set i øjnene, at det er fuld af fejl.
Der serveres kaffe og kage i løbet af
aftenen. Det er gratis at deltage.

Søndag den 19. marts kl. 19.00
Sangaften i Aidt Kirke og efterfølgende i Aidt Forsamlingshus

Traditionen tro holder vi igen i år sangaften i Aidt. Vi starter i kirken, hvor voksenkoret Harmoni medvirker med nogle
korsange. Ind i mellem vil vi alle få sunget en blanding af nye og gamle salmer,
som der vil blive fortalt lidt om.
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Aktivitetskalender
Bagefter går vi til Aidt Forsamlingshus,
hvor der vil blive serveret kaffebord,
sunget korsang samt mere fællessang.
Da vi starter tidligt i kirken, har vi god
tid til at få sunget en masse sange fra
4H-sangbogen. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med på en hyggelig aften!

stor underholdningsværdi. Korleder er
Niels Rahbech. Velkommen!

Tirsdag den 21. marts kl. 17.00-20.00
Fyraftenstræf i Thorsø Kirke og
Sognehuset

Fyraftenstræf er i al sin enkelthed en
hverdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær – krydret med et foredrag eller underholdning
for voksne.
Hold øje med aftenens emne på infostanderen, vores hjemmeside eller på
facebook når vi nærmer os, men sæt allerede kryds i kalenderen.
Aftenen er for alle der har lyst. Pris 50
kroner for maden. Tilmelding skal ske
til kirkekontoret på 86 87 14 14 eller til
sognepræst Lise Melchiorsen senest to
dage før.

Torsdag den 13. april kl. 19.00
Skærtorsdags-gudstjeneste med deltagelse af voksenkoret Harmoni

Hjertelig velkommen til alle til en stemningsfuld skærtorsdags-aften, hvor vi
efter gudstjenesten vil byde på et lille
stående traktement, så vi kan ønske
hinanden en fortsat god påskeuge.

Søndag den 2. april kl. 19.30
Påskekoncert med Silkeborg Mandskor i Vejerslev Kirke

Så skal påsken synges ind, og det bliver
med Silkeborg Mandskor. Koret er et
moderne, fremadrettet mandskor, der
består af 26 sangere. Koret er meget
velsyngende og har gennem mange år
hørt til blandt de bedste amatørkor i
Danmark.
Repertoiret er alsidigt, spændende fra
traditionelle mandskorarrangementer,
klassiske værker, latinske messer, musicals og viser til swing og gospel med

Onsdag den 26. april kl. 17.00
Koncert med Spirerne i Thorsø Kirke

Kirkernes børnekor vil synge iørefaldende sange som handler om Jonas,
der havner i hvalens bug. Han er der i 3
dage helt alene og beder Gud om hjælp.
Gud hører det, Jonas kommer op og sikkert ind på stranden.

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Aktivitetskalender
leder
Historien er fra det gamle testamente,
som der imellem sangene vil blive læst
op fra.

Store Bededag, Fredag den 12. maj
Konfirmationer

Store Bededag er lig konfirmationer, og
vores kirker bliver stuvende fulde med
unge og forventningsfulde konfirmander.
7.A fra Tungelundskolen konfirmeres
kl. 11.15 i Aidt Kirke.
7.B fra Tungelundskolen konfirmeres
kl. 9.30 i Vejerslev Kirke.
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Fredag den 19. maj kl. 18.30
Irsk folkemusik-aften med „Præstens
Blues Band“ i Vejerslev Borger- og
Kulturhus

„Præstens Blues Band“ spiller slet ikke
blues men irsk folkemusik og krydrer
denne aften musikken med historier og
anekdoter.
Bandet består blandt andet af tidligere provst Carsten Johansen, som er
søn af tidligere pastor Orla S. Johansen,
som gennem 39 år var præst ved Vejerslev-Aidt-Thorsø kirker. Der vil i løbet af
aftenen blandt andet bliver fortalt fra
bogen „Glimt fra et bakspejl“ af Orla S.
Johansen.
Aftenen arrangeres i samarbejde med
Vejerslev Borger- og Kulturhus.
Velkommen!

2. søn. i fasten

3. søn. i fasten

Midfaste

12/3

19/3

26/3

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. påskedag

1. søn. ef. påske

2. søn. ef. påske

14/4

16/4

17/4

23/4

30/4

10.30

19.00

VEJERSLEV

9.00*

VEJERSLEV

Store Bededag

4. søn. ef. påske

5. søn. ef. påske

Kristi Himmelfartsdag

6. søn. ef. påske

12/5

14/5

21/5

25/5

28/5

* Konfirmationer ** Thit Kirkeby-Hinrup

3. søn. ef. påske

7/5

MAJ

10.30

9.00**

9.30* (7.B)

VEJERSLEV

* Spaghetti-gudstjeneste ** Thit Kirkeby-Hinrup ***Thit Kirkeby-Hinrup

Palmesøndag

13/4

Mariæ Bebudelsesdag

9/4

5/4

2/4

APRIL

* Thit Kirkeby-Hinrup

1. søn. i fasten

5/3

MARTS

10.30

11.15* (7.A)

10.30

AIDT

10.30

9.00**

AIDT

10.30

AIDT

9.00

Fastelavssøndag

26/2

* Spaghetti-gudstjeneste ** Knud Bunde Fries

Seksagesima søndag

19/2

9.00

10.30

10.30

THORSØ

10.30***

10.30

16.00

17.00*

10.30

THORSØ

10.30

10.30

THORSØ

9.00**

10.30
10.30

Septuagesima søndag

9.00

Sidste søn. ef. Hellig 3 K.

12/2

THORSØ

5/2

AIDT
17.00*

VEJERSLEV

1/2

FEBRUAR

41

4
Tryksag 5

Indlæg sendes til sognepræst Lise Thorbøll
Melchiorsen, ltm@km.dk (Ansvarshavende
redaktør)
Tryk: www.skabertrang.dk

Indlæg til næste kirkeblad modtages meget
gerne og skal være redaktionen i hænde
senest i uge 15.

Redaktion og deadline
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Kirkernes hjemmeside

For nærmere information
om aktiviteter
– se aktivitetslisten her i
bladet.
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Kirkelige handlinger

Dåb
Thorsø Kirke:

Vielser og
velsignelser
Aidt Kirke:
Lene Malte Thorndal og Jamie Thorndal.

Karoline Ruben Blak.

Kristina Lauge Heckmann Poulsen og
Otto Nielsen Kjær, viet på Karolinelundcentret i Gjern

Bisatte og
Begravede
Milas Holmgaard Friang.
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Otto Pedersen, Gødvad.
Karin Elisabeth Knudsen, Thorsø.
Poul Høgsted Jensen, Thorsø.
Karen Aagaard Vildrik, Thorsø.
Nanny Andersen, Thorsø.
Poul Bech Pedersen, Thorsø.
Henning Jørgensen, Aidt.

VejerslevIndlæg
sogn

Prædiken-værksted med konfirmanderne:

Om uretfærdigheden der faktisk
var retfærdig – i hvert tilfælde
for Gud!
Alle konfirmander har fået en Bibel, som
de hver eneste fredag hos undertegnede bliver bedt om at slå op i og lære at
kende – stykke for stykke.
Denne fredag blev de bedt om at læse
om arbejderne i vingården, som er en
lignelse Jesus fortæller med den berømte slutning: Sådan skal de sidste blive de
første, og de første de sidste.

»Himmeriget ligner en vingårdsejer,
der tidligt om morgenen gik ud for at
leje arbejdere til sin vingård.
Da han var blevet enig med dem om
en dagløn på en denar, sendte han
dem hen i sin vingård.

Ved den tredje time gik han ud og så
nogle andre stå ledige på torvet, og
han sagde til dem: Gå I også hen i

Men hvad handler lignelsen egentlig
om? Hvem er vingårdsejeren og hvem
er daglejerne i virkeligheden? Og hvad
i alverden kan sådan en gammel tekst
bruges til i dag?
Det får I her konfirmandernes bud på
samt nogle af de billeder af legoklodser,
som de selv har lavet som illustrationer
til deres udgave af lignelsen:

min vingård, så skal jeg betale, hvad I
har ret til. De gik derhen.

Igen ved den sjette og den niende
time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående
dér, og han spurgte dem: Hvorfor
har I stået ledige her hele dagen? De
svarede ham: Fordi ingen har lejet os.

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Indlæg
leder

Han sagde til dem: Gå I også hen i
min vingård.
Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres
løn, men sådan, at du begynder med
de sidste og ender med de første.
Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar.

Da de første kom, troede de, at de
ville få mere; men også de fik hver en
denar. Da de fik den, gav de ondt af
sig over for vingårdsejeren og sagde:
De sidste dér har kun arbejdet én
time, og du har stillet dem lige med

 Fortællingen er en lignelse
– det vil sige at det, den
fortæller om, ligner noget
vi kender. Hvem tror I
fortællingen egentlig handler
om?
- Det kunne handle om helt almindelige arbejdere og deres løn.
- Men det kunne også handle om
Gud og os mennesker
- Eller mennesker fra Afrika.
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os, der har båret dagens byrde og
hede.

Men han sagde til en af dem: Min
ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke
enig med mig om en denar? Tag det,
der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har
jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil,
med det, der er mit? Eller er dit øje
ondt, fordi jeg er god?
Sådan skal de sidste blive de første,
og de første de sidste.«
Mattæus-evangeliet
kapitel 20, vers 1-16.

- Eller mennesker der søger
kristendommen.
- Den handler om Jesus og os
mennesker.

 Hvilke temaer handler
lignelsen om?
- RETFÆRDIGHED! Helt klart
retfærdighed.
- Den handler om at mennesker er
lige meget værd.

VejerslevIndlæg
sogn
- Den handler om ligestilling og om
jalousi. Men den handler også om
omsorg.
- Den handler på en måde om
uretfærdighed som faktisk ikke er
uretfærdig.
- At man skal være glad for det
man får.
- Lignelsen handler om værdien af
et menneske.

 Er der noget ved lignelsen,
som vi i dag kan bruge / have
glæde af at høre?
- Forskellen på dengang og i dag er,
at dengang skulle man bare være
glad for det man fik, men i dag
skal man ligesom gøre sig fortjent
til det.
- Man kan lære af vingårdsejeren
at du er lige så meget værd
som andre.
- Vi kan lære, at det er lige for alle
– selv hvis man har gjort lidt, kan
man godt have venner.
- Den fortæller os, at der er håb for
dem der er fattige – ja håb for alle.
- Forskellen på dengang og i dag er,
at i dag får man en fast timeløn.
- Den lærer os noget om jalousi.
Man kan ofte komme til at sætte
en facade op – gå rundt og smile
og se glad ud, mens man er
det modsatte. Man kan ”tabe
hovedet” og miste besindelsen, og
nogle gange fører det på tragisk
vis til drab. Derfor er jalousi farligt
– eller kan være det.

-

Retfærdighed og ligestilling
Løn!
Lignelsen om værdien af et menneske
Ligestilling for alle
Arbejdernes retfærdighed

Tak til konfirmanderne fra Tungelundskolens 7.A og 7.B for deres arbejde og
fine billeder. På grund af pladsmangel
har der desværre ikke været plads til
alle billederne der blev lavet, så her er
blot bragt et udpluk af dem.
Hvis du har lyst til at høre hvordan præsten i din kirke vil prædike over netop
denne tekst, så hører den til søndag
den 12. februar.
Har du selv lyst til at kaste dig over
søndagens tekst, så kan du altid finde
den på Bibelselskabets hjemmeside
www.bibelselskabet.dk under ”prædikentekster”.
God fornøjelse
Lise Thorbøll Melchiorsen

 Giv til sidst lignelsen en ny titel
- Guds retfærdiggørelse
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Sognene i øvrigt

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

Marts

Onsdag den 1. kl. 19.30, Kernehuset, Tjørnevej
Taler: Villy Sørensen Hammel
Tema: „Det drejer sig ikke om mig“.

- Torsdag d. 6. kl. 19.30 i Søhøjlandets kirkes
lokaler, Søndergade 54 B, Gjern
Sang ved Hedenstedkoret.

Onsdag den 8. kl. 19.30 – Bibeltime
Hos Bodil og Mogens Pedersen,
Rosenparken 72, Thorsø.

Onsdag den 19. kl. 19.30 – Bibeltime
Hos Marie og Jens Kjeldsen, Lokesvej 24, Thorsø.

Onsdag den 15. kl. 19.30 Kernehuset, Tjørnevej
Taler: Golriz Ghozati, fra Åbne Døre, fortæller om
hvor og hvordan kristne forfølges rundt i verdenen.

Onsdag den 26. kl. 18.00 Kernehuset, Tjørnevej
Vi spiser sammen og derefter et aktuelt emne.

Maj

Onsdag den 22. kl. 19.30 Kernehuset, Tjørnevej
Hyggeaften.

Onsdag den 3. kl. 19.30 Kernehuset, Tjørnevej
Poul Iversen, Vindum
Tema: „Den fortabte søn“ Lukas 15, 11-32.

April

Tirsdag den 9. og onsdag den 10.
Seniorlejr på Kjelsø lejren – særskilt program.

Møderække
Pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande, taler alle
tre aftener:
- Tirsdag den 4. kl. 19.30 Voel Missionshus,
Smedegade 4, Voel
Sang ved Britta og Jens Erik Ruby Mikkelsen,
Snejbjerg

Onsdag den 17. kl. 19.30 – Bibeltime
Hos Nancy og Erik Bertelsen, Thorsølundvej 23,
Thorsø.
Onsdag den 31. kl. 19.30 Kernehuset, Tjørnevej
Ingolf Henoch Pedersen, Randers
Bibelkursus: „Fuldfør løbet“ Fillipperbrevet 3.

- Onsdag den 5. kl. 19.30 Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Sang ved Trine Ulnits Møller, Århus

Dansk Røde Kors

hvorslev.drk.dk

Hvorslev afdeling

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
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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 eller kristensenelsebeth@gmail.com,
som også kan fortælle om muligheden for at
blive aktiv i vågetjenesten.

Kontakt

Sognepræst
Lise Thorbøll Melchiorsen
LTM@KM.DK
Kirkegade 25 · 8881 Thorsø
Træffes på kirkekontoret på
Kirkegade 23 eller på telefon
86 87 14 14
Mandag er fridag

Sognepræst
Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf. 86 46 35 53
thk@km.dk

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

Præstesekretær
Mariann Pedersen
Tlf. 86 96 42 27
mp@km.dk
Træffes onsdag og torsdag
9 – 12 på Kirkegade 23 eller
på telefon 86 87 14 14

Vejerslev

Aidt

Thorsø

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

Menighedsrådsformand
Inge Bugge
Christiansen
Tlf. 22 84 93 05

Menighedsrådsformand
Agnete Ring
Sørensen
Tlf. 20 10 24 61

Menighedsrådsformand
Erik Bertelsen
Tlf. 71 75 23 33

Kirkeværge
Aase Lejsgaard
Tlf. 22 39 63 25

Kirkeværge
Ellen Priess
Tlf. 86 96 68 70

Kirkeværge
Hanne Pedersen
Tlf. 86 96 60 90

Kirkesanger
Marie Skaaning
Andersen

Kirkesanger
Arne Doktor

Kirkesanger
Trine Sognstrup

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Ny hjemmeside
For ikke længe siden har vi fået nyt layout på vores hjemmeside, og vi håber,
at den er overskuelig og nem at gå til. Her kan du som altid finde oplysninger
om kirkens gudstjenester og arrangementer, om de mennesker der arbejder
ved kirkerne og meget mere.
Besøg også gerne vores Facebook-side, hvor du også kan holde dig opdateret – og del gerne.
- Hjemmesiden: www.vejerslev-aidt-thorso.dk
- Facebook: ”Vejerslev, Aidt og Thorsø kirker”

