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VEJERSLEV AIDT THORSØ

Forår & Påske
NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
FORÅRETS OG PÅSKENS GUDSTJENESTER
OG ARRANGEMENTER
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36. årgang

Leder

Præstens indlæg

Nu er vi kommet et godt stykke på den
anden side af jul. Som ny præst var d.
24. dec. en dato, jeg både så frem til
med glæde og ængstelse. For den dag
ville der komme rigtig mange i kirke - og
kunne jeg mon gøre det godt nok? Mange siger nemlig, at juleaften er årets
vigtigste gudstjeneste. Juleaften er kulminationen af en masse liv og aktiviteter i kirkerne og sognehuset i december
måned for børn og voksne i alle aldre.
Der var juleafslutning for børnehaver,
dagplejere og for de yngste, mellemste
og ældste elever fra Tungelundskolen.
Og der var også adventseftermiddag
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for seniorer, De Ni Læsninger og plejehjemsgudstjenesten Lillejuleaften. Julens
glade budskab genlød altså mange gange i hele pastoratet…
Men december blev også en måned
med mange bisættelser…
Så december blev en tid, hvor jeg, som
præst skulle rumme mange følelser:
glæde, forventning, håb, og lys, men
også sorg og mørke… Jeg frygtede for,
hvordan det ville være det ene øjeblik
at stå og underholde børnehaver med
krybbespil og det næste øjeblik stå foran en kiste. Kunne jeg mon bevare plads
til både juleglæde og til sorg?
Det som jeg fandt ud af var, at julens
budskab netop går hånd i hånd med sorgen. Julens glæde kan nemt blive overfladisk og kommerciel uden en virkelig
klangbund… Men når man har mistet
nogen, og når man er i sorg, så kan julens budskab få en ny betydning… Så
er julens lys ikke bare alle lyskæderne
og stearinlysene, men lyset er det lille
Jesusbarn, at Gud blev menneske. Det
er håbet om at Gud vil være med os
og give os lys på vejen gennem livets
mørke.

Forsidebilledet:
Malet af Kirstine Larson.
Læs mere side 12.
Bagsidebilledet:
”Påske morgen” malet af Simon Aaen.

Thorsø sogn

Nyt fra Thorsø
Der er ikke noget så dejligt, som at se
mennesker blomstre. Jeg tror, du kender
til glæden ved at se, hvad en bemærkning eller hjælpende hånd kan give af
glæde og lyse op hos en anden.
Vi har alle som mennesker lidt af hinandens liv i vore hænder, har en klog mand
sagt. Vi kan fylde glæde på hos de mennesker vi møder i vor hverdag. Vi kan
også gøre det modsatte.
Forårstiden og påsken, som vi er på vej
mod, kan med de mange farver fylde os
med glæde og forventning. Foråret er
utroligt, det døde i naturen bliver levende igen. Der er liv bag alt det triste. Og
sådan er det centrale i påske jo også. Vi
fejrer Jesus død og opstandelse, og det
betyder glæde, håb og fred for mange
mennesker.

Kirkens genetablering efter
tyveri
Vi er i fuld gang med at få kirken genetableret efter det omfattende tyveri.
Vi har fået nye lysestager og dåbskande
i et moderne design. De flotte messehagler er også ved at være ny-vævede
så vi kan glædes over dem ved kirkens
gudstjenester. Træsnitteren er i fuld
gang med det komplicerede skære arbejde, som jo alt sammen foregår i hånden. Dette arbejde bliver først færdig
sidst på året.

Thorsø. Gennemsnitlig deltagelse var
46 personer ved de forskellige gudstjenester i Thorsø i 2017. Der er ikke
medregnet kirkelige handlinger som
bryllupper og begravelser. Der er grund
til glæde over, at kirken har en plads i
mange menneskers liv. Selv om kirkens
budskab ikke skal opgøres i tal, så er
det dejligt, at der er god opbakning til
kirkens budskab.
Jesus lever graven brast,
han stod op med guddomsvælde,
trøsten står som klippen fast;
at hans død og blod skal gælde.
Lynet blinker, jorden bæver,
graven brast, og Jesus lever!
(Salmebogen nr. 233)

Glædelig forår og glædelig påske
Thorsø menighedsråd
Erik Bertelsen

Mange bruger kirken
Det er en stor glæde at mange bruger
kirken. Den med de tomme kirkebænke
holder ikke helt. I hvert fald ikke her i
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Aidt sogn / Vejerslev sogn

Nyt fra Aidt
Til Jul havde de tre menighedsråd købt et
blad - „Superfrø“- til børn i alderen 4-10
år, som blev uddelt i alle 3 kirker. Vi håber
børnene havde fornøjelse af dem.
Der er sket noget ved Aidt kirke - vi har
fået købt og sat en ny lampe op over
indgangsdøren.
De store bloklys på alteret er blevet
skiftet ud med olielamper.
Vi er med i en kalkningspulje, så kirken
bliver kalket i år.
I år skal vi også have skiftet fugerne i
den vestlige gavl af graverhuset. Den er
angrebet af murbier og har en del fuger
der er „revnet“.
D. 18. marts er der sangaften kl. 19.00
startende i Aidt Kirke med koncert med
koret Harmoni, derefter er der kaffe og
mere sang i Aidt forsamlingshus.
Igen i år vil vi prøve at have babysalmesang forår og efterår. Der vil blive

Aidt menighedsråd har købt et
salmebogstillæg med 100 nye salmer. Vi har købt 90 eksemplarer,
så der er nok til, at det kan bruges
i alle tre kirker. Det er meningen,
at vi vil holde en aften i efteråret,
hvor vi vil lære at synge nogle af
dem med hjælp af organist Inger
Jul Jensen.
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et hold i april/maj og igen i august. Vi
håber, det vil blive til glæde for de små
børn både dem, der bliver passet i hjemmene og dem, der er i dagplejen.
Med ønsket om et godt forår til alle.
Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen

Vejerslev sogn / Indlæg

Nyt fra Vejerslev
Her i januar måned kan man nyde et fantastiske syn med store fugletræk hen
over byen og landskabet. Det er især
svaner og gæs som trækker fra det ene
fodersted til det andet og som tilmed
slår sig ned på stubmarken og græsser
under stort spektakel. Det er blot én
af fordelene ved at bo på landet, man
får naturen helt tæt på og midt i al det
mørke og triste vejr er det et oplivende
syn, som vidner om, at vi dog snart får
forår og lysere dage.
Kirkeåret er lige knap i gang og arbejdet omkring kirken ligger lidt stille, indtil

foråret og mere tørt vejr kommer. Derfor vil vi ønske alle et rigtig godt nytår
og se frem til mange gode oplevelser i
løbet af året.
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd

Seniorgudstjeneste
12. december 2017
Tirsdag den 12. december 2017 havde menighedsrådene i Vejerslev-AidtThorsø pastorat indbudt til Seniorgudstjeneste i Thorsø kirke med efterfølgende kaffebord og underholdning på Thorshøj.
Arrangementet var særdeles velbesøgt, idet ca. 80 personer deltog.
Pastoratets nytiltrådte præst, Jakob Fink, bød velkommen i kirken og forestod en kort gudstjeneste, hvor Birgitte Jakobsen, Aidt, og organist Inger Jul
Jensen med deres smukke sangstemmer var forsangere til salmerne.
Efter gudstjenesten fortsatte vi til et veldækket kaffebord på Thorshøj.
Her var der oplæsning ved Birgitte Lyngholm, Thorsø, der virkelig formåede at få os til at røre lattermusklerne. Vi fik serveret en fortræffelig prøve
på Johannes Møllehaves humoristiske evner. Birgitte Lyngholm læste afsnittet ”Min mormor og min farmor” fra Møllehaves første erindringsbog,
”På myrens fodsti”.
Dagen sluttede på smukkeste vis med endnu en prøve på Birgitte Jacobsens og Inger Jul Jensens sangtalenter.
Alt i alt en virkelig god eftermiddag.
Ingvard Nygaard
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
marts til juni
Fyraftentræf i Thorsø
Tirsdag den 6. marts kl. 17.00
Arrangementet begynder med en kort
gudstjeneste i Thorsø kirke.
Derefter er der fælles middag i Sognehuset, Kirkegade 23, Thorsø samt
et spændende foredrag „Kvinde i en
mandeverden“ af politiassistent Birgitte Jakobsen, der fortæller om hverdagen i en mandsdomineret verden.
Birgitte Jakobsen har bl.a. medvirket i
flere TV programmer.
Tilmelding senest den 28. februar til
e.bertelsen@mail.tele.dk eller 7175 2333

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 til en hyggelig aften!

Sangaften i Aidt Kirke
Søndag den 18. marts kl. 19.00.
Traditionen tro holder vi igen i år sangaften i Aidt Kirke.
Vi starter i kirken, hvor voksenkoret Harmoni medvirker med nogle korsange.
Ind i mellem vil vi sammen i fællesskab
synge en blanding af nye og gamle salmer, som der vil blive fortalt lidt om.
Bagefter går vi til Aidt forsamlingshus,
hvor der er kaffebord, mere korsang og
fællessang.

KOR-koncert
”David” – en kirkemusical
Vejerslev kirke lørdag den 14. april
kl. 13.00
Sammen med Spirerne (børnekoret ved
Vejerslev-Aidt-Thorsø Kirker), kirkekoret
i Bjerringbro og Grønbæk Sogns børneog ungdomskor opføres ”David”, som er
en kirkemusical med tekst og musik af
Kis og Hans Holm.
Siden nytåret har de forskellige kor
sammen med organisterne ved de tre
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Skærtorsdagsgudstjeneste i Vejerslev
Torsdag den 29. marts kl. 19.00 er
der Skærtorsdags-gudstjeneste i Vejerslev Kirke, hvor også kirkernes voksenkor Harmoni deltager. Menighedsrådet
byder efter gudstjenesten på et lille
traktement i kirken og her bliver der
samtidig lejlighed til hyggeligt samvær
og til at ønske hinanden en god påske.

Aktivitetskalender

kom til gudstjeneste i børnehøjde. Efter gudstjenesten serveres spaghetti og
kødsovs i sognehuset.
Det er gratis at være med, og så skal
man oven i købet ikke tænke på at lave
aftensmad den dag.

kirker øvet på de 10 sange, som musicalen består af. Sange, der handler om
kong Davids indvielse til konge, hans
kamp mod kæmpen Goliat, venskabet
med Jonatan, flugten fra Saul, Sauls død
og til sidst om Davids kåring til konge
over Israel. Imellem hver sang bliver der
læst en tilhørende tekst.
De tre kor, der denne dag arbejder
sammen, er en blanding af børn, unge
og voksne, og sangene vil blive sunget
både én- og flerstemmigt. Musikken
akkompagneres på klaver og basguitar.
”David” opføres lørdag den 14. april
2018 i Vejerslev kirke kl. 13.00, i Bjerringbro kirke kl. 14.30 og i Ans kirke kl.
16.30.
Alle er velkomne, og der er fri entré.
Spaghettigudstjeneste i Thorsø Kirke
og sognehus
Tirsdag den 24. april kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste er en hyggelig
familiegudstjeneste for børn og deres
voksne… så alle børn tag jeres forældre
eller bedsteforældre under armen og

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag den 21. maj kl. 10.30 ved
slugten og bækken ved Gammel Tungelundvej
Vi fastholder traditionen om at fejre friluftsgudstjeneste. Der er efterfølgende
et par pølser fra grillen og lidt at drikke.
Tag gerne selv noget med at sidde på.
Sognetur til Viborg
Mandag den 4. juni
I år går aftenturen til Viborg.
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 kirke, der
formodentlig var domkirke før den nuværende domkirke. Bagefter drikker vi
aftenkaffe i kirkens sognelokaler.
Afgang i bus fra P-pladsen ved Torvehuset Kl. 17.00. Fra Aidt kirke kl. 17.05 og
fra Vejerslev kirke kl. 17.10.
Deltagelse koster kl. 70.00 inkl. bustur,
rundvisning og kaffe.
Tilmelding senest 28. maj til Inge Bugge
2284 9305 eller Agnete Sørensen 2010
2461 eller Erik Bertelsen 7175 2333,
e.bertelsen@mail.tele.dk
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Indlæg
leder

Altertavlen i Thorsø
Snedkerkonservator og billedskærer Claus
Pedersen, Køge, er i gang med at skære
billede af ørnen/Johannessymbolet til
altertavlen i Thorsø.
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2. Påskedag

1. søndag efter påske

2. søndag efter påske

3. søndag efter påske

2/4

8/4

15/4

22/4

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

Kristi himmelfarts dag

6. søndag efter påske

Pinsedag

2. pinsedag

Trinitatis søndag

10/5

13/5

20/5

21/5

27/5

9.00 KBF

10.30 JF

JF = Jakob Fink; TKH = Thit Kirkeby Hinrup; KBF = Knud Bunde Fries

*Friluftsgudstjeneste ved bækken ved Gl. Tungelundvej

5. søndag efter påske

06/5

VEJERSLEV

9.00 TKH

10.30 JF

AIDT

10.30 JF*

9.00 TKH

9.00 JF

Tryk: www.skabertrang.dk

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

Indlæg til næste kirkeblad modtages meget
gerne og skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag den 3. april.

Redaktion og deadline
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THORSØ

17.00 JF*

10.30 JF

MAJ

9.00 KBF

11.15 JF***

10.30 JF

10.30 JF

THORSØ

Kirkernes hjemmeside

4. søndag efter påske

29/4

9.30 JF**

9.00 TKH

10.30 JF

VEJERSLEV

16.00 JF

*Spaghettigudstjeneste ** Konfirmation 7.B *** Konfirmation 7.A

Store bededag

27/4

24/4

Påskedag

1/4

APRIL

*Fyraftenstræf se side 6 **Med et let traktement efterfølgende
AIDT

Langfredag

30/3

19.00 JF**

Skærtorsdag

29/3

9.00 KBF

Palmesøndag

25/3

9.00 JF

Mariæ bebudelsesdag

18/3

10.30 JF

10.30 JF

midfaste søndag

THORSØ

11/3

10.30 JF

AIDT
17.00 JF*

3. søndag i fasten

VEJERSLEV

6/3

4/3

MARTS

GUDSTJENESTELISTE Marts – Maj 2018

Kirkelige handlinger

Dåb

Merle Brask Knudsen
(22. okt. 2017 i Vejerslev Kirke)

Ida Ringsing Pedersen
(26. nov. 2017 i Aidt Kirke)

Agnes Jane Burow Christensen
(29. okt. 2017 i Aidt Kirke)

Leonora Brandt Ytting Bak
(3. dec. 2017 i Thorsø Kirke)

Milan Elias Kudsk Huus
(19. nov. 2017 i Thorsø Kirke)
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Kirkelige
Vejerslev
handlinger
sogn

Vielse og
velsignelser

Lone Hougaard Brandt Priess og
Claus Lindstrøm Priess
(8. april 2017 i Thorsø kirke)
Camilla Kirstine Asferg Gertsen og
Simon Sloth Gertsen
(12. august 2017 i Aidt Kirke)

Ann Katrine Ginge Nielsen Bjerborg og
Dennis Ginge Nielsen Bjerborg
(9. september 2017 i Thorsø Kirke

Bisat & Begravet
Mogens Mogensen
Karl Erik Hansen
Susanne Andersen
Lars Flemming Hvid Tønnesen
Poul Erik Horn Jacobsen
Chresten Petersen
Jenny Kirstine Olsen
Marie Dam Sørensen
Lotte Hertz og Ivan Borup Pedersen
(19. august 2017)

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Indlæg
leder

Ny billedudstilling i Sognehuset
Fra marts måned udstiller Kirstine Larson fra Gjern sine billeder i Sognehuset,
Kirkegade 23, Thorsø. Hun fortæller følgende om sig selv:

DTP Bureau, Billedværkstedet i Silkeborg
og Intuitiv maleri hos Susanne Møberg.

Jeg valgte i 1995 at fratræde mit bankjob for at prøve nye og kreative udfordringer.

Jeg har arbejdet med akryl, akvarel og
farvekridt, og de seneste år er foto blevet interessant. Jeg går gerne tæt på motivet for at give en ny oplevelse af vore
omgivelser.

Jeg har deltaget i undervisning på kunstskoler i Randers og Silkeborg, studietur
til Færøerne, reklamekursus på Jensens

Jeg har deltaget i udstillinger og åbne
atelierdøre og udsmykket salgskontor og
mødelokale hos XL-Byg i Gjern.
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VejerslevIndlæg
sogn

Kjelsø lejrens 50 års jubilæum
Sigurd Barrett fortæller bibelhistorie
I forbindelse med 50 års jubilæumsfest
for Kjelsø lejren ved Ans, kommer Sigurd
Barreth på lejren og fortæller bibelhistorie, lørdag den 26. maj kl. 14,00.
Læs hele programmet på www.kjelsoe.dk

Alle er velkomne til at være med på Bøgedal 4, Ans, og der er gratis adgang.
Festen er i et stort telt ved lejren.

Børnekor

Voksenkoret
Harmoni

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”.

Kjelsø lejren

Torsdag aften kl. 19.30 - 21.30 øver voksenkoret Harmoni i Sognehuset, Kirkegade 23, Thorsø.

”Spirerne” synger i Sognehuset, Kirkegade 23, Thorsø hver torsdag kl. 15.30 til
16.30, og det er gratis at deltage.

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

Grib chancen for at lære nye sange, og
noget om rytmik og sangteknik ... vi
glæder os til at se dig.

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

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

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Sognene i øvrigt

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

Marts
Onsdag den 7. kl. 19.30
Bibeltime hos Nancy og Erik Bertelsen,
Thorsølundvej 23, Thorsø
„Jonas - medfølelse for et fremmed folk“.
Onsdag den 14. kl. 19.30 Kernehuset,
Tjørnevej
Tidligere sognepræst, Frede Møller Ans, tema:
„Hvad siger Luther om dåben“?
Onsdag den 21. kl. 19.30 Kernehuset,
Tjørnevej
„Vi synger påsken ind “
Britta og Jens Erik Ruby Mikkelsen, Snejbjerg
synger og spiller

April
Onsdag den 4. kl. 19.30
Bibeltime hos Birthe og Peter Kjeldsen,
Fredensvej 10, Bjerringbro
„Paulus - verdensborger og himmelborger “.

Onsdag den 11. kl. 19.30 Kernehuset, Tjørnevej
Sangaften, Aulum koret synger, spiller og
fortæller
Onsdag den 18. kl. 19.30 Kernehuset,
Tjørnevej
Villy Sørensen, Hammel, tema:
„Han er opstået“.

Maj
Tirsdag den 1. og onsdag den 2.
Seniorlejr på Kjelsø lejren- særskilt program
Onsdag den 16. kl. 19.30 Kernehuset,
Tjørnevej
Jens Dam, Hedemølle, taler
Onsdag den 23. kl. 19.30
Bibeltime hos Edith og Børge Brauner,
Rosenparken 46, Thorsø
„På vej - som hjemmegående pilgrim“

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 Lone V. Christensen 2192 0783, som
også kan fortælle om muligheden for at blive
aktiv i vågetjenesten.

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

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

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

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

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. 30 53 34 65

Kirkesanger
Charlotte Bang

Kirkesanger
Arne Doktor

Kirkesanger
Trine Sognstrup

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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”Påske morgen” af Simon Aaen. Simon udstillede i sognehuset i januar og februar, og holdt foredrag d. 20. februar.

