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36. årgang

Leder

Efterår i kirkerne
Sommeren har været fyldt med sol og
varme (i hvert fald endnu i skrivende
stund). Og ligesom resten af Danmark
der har nydt varmen, taget på ferie, og
gået lidt ned i gear, så har sommeren
i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne også
været en tid uden så mange aktiviteter.
Hvor der normalt ofte er liv og glade
dage i Sognehuset – ja, så kan det godt
være lidt tomt her henover sommeren.
Sommeren har været en tid til at lade
op og gøre sig klar til efteråret. For
selvom vi snart synger: ”Nu falmer skoven trindt om land” – ja så gælder dette
ikke for kirkerne. Der er ikke noget falmende ved kirkerne i efteråret. For nu
begynder alle kirkens aktiviteter igen,
og sognehuset bliver igen fyldt med liv
og glade dage. Der er minikonfirmander, konfirmander, børnekor, voksenkor,
strikkeklub, menighedsrådsmøder og
forskellige andre faste aktiviteter og arrangementer. Som præst er jeg heldigvis ikke med i alt hvad der sker (pyha),
men når jeg ikke selv er med, kan jeg
følge med i aktiviteterne fra mit kontor.
Som I også kan se i bladet er efteråret
også fyldt med mange spændende arrangementer i kirkerne og i sognehuset.
Og med det nye initiativ ”ELSK THORSØ” som I kan læse om her i bladet– ja
så kommer kristendommens budskab
om næstekærlighed helt praktisk ind i
hjemmene.
Kirke og kristendom er ikke mængden af
arrangementer og aktiviteter der sker i
kirkerne og i Sognehuset. Kirken er ikke
kun et sted, hvor livets særlige begiven-
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Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag d. 21.
maj. 2018 ved bækken ved Gl. Tungelundvej i Thorsø. Foto af Leif Horn.

heder markeres, men kirken er et sted,
hvor vi hører budskabet om, at vi ikke er
helt alene her i verden, men at Gud er
med os igennem alt. Det budskab kan vi
tage med os i hverdagen, gøre det til en
del af vores livsforståelse, og lade det få
liv og handling igennem os. På den måde
er kirken og kristendommen ikke kun et
sted og nogle arrangementer – men det
er en livsforvandlende kraft i verden.
D. 1. juli var jeg så heldig at kunne døbe
min egen datter ved en gudstjeneste i
Aidt kirke. Det var en stor dag, og dejligt at kunne give dåben videre til sit
barn. Jeg håber at kirken også er et sted,
hvor hun kan finde mening, trøst og fred
mens hun vokser op.
Jeg ønsker jer alle et helt fantastisk efterår
Mange hilsner
Sognepræst Jakob Fink
”Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.”

Thorsø sogn

Nyt fra Thorsø
”Kirken den er et gammelt hus” synger vi i en af Grundtvigs gamle salmer.
Når vi siger ”kirke” falder tankerne let
på det stenhus, som vi kender som kirkebygningen – og den er jo en gammel
sag. Men Grundtvig siger også: ”Vi er
Guds hus og kirke nu, bygget af levende
stene”. Ja, bygningen som vi passer og
vedligeholder er rammen om kirkelivet
også i vort sogn, men det er os mennesker der udgør kirken. Du og jeg, vi er
de stene, der udgør kirken i vort sogn.
Vi er kirkens stene. Alle er velkommen
til at være med i kirkens fællesskab og
dermed udgøre det Grundtvig kalder
kirken.

Elsk Thorsø

vi, da orgelstemmer var på besøg, at
der ved tyveriet også var stjålet et par
mindre orgelpiber. Grådigheden har ingen grænser.
Vi er Guds hus og kirke nu
bygget af levende stene
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene.
Var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.
Grundtvig
Salmebogen 323, v3
Vi ønsker alle et godt efterår
Thorsø menighedsråd
Erik Bertelsen

I sidste kirkeblad omtalte vi et nyt tiltag på at vise næstekærlighed i praksis.
Vi har kaldt det ”Elsk Thorsø”. Det har
været dejligt at vi allerede har mødt positive tilbagemeldinger på det at gå ud
og give lidt hjælp til hinanden her i byen.
Det er i uge 35, vi specielt sætter fokus
på dette. Læs mere om det her i bladet.

Kirken og kirkegården
Kirken bliver hvert andet år kalket og
det er også sket i år. Kirkegården har
trods den tørre periode været et flot
syn sommeren igennem. Og så venter
vi på at få de sidste figurer fra træskæreren til alteret, efter tyveriet for godt
2 år siden. Vi er lovet alt skulle være på
plads inden årets udgang.
Det har været en lang og tung proces.
Så sent som her i sommers opdagede
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Aidt sogn / Vejerslev sogn

Nyt fra Aidt
SOMMER.
Ordet er fyldt med glæde og forventning. Sol, ferie, tid til at være sammen
med dem, vi holder af og har for lidt tid
til i hverdagen.
Nogle år bliver vores forventninger ikke
indfriet; sommeren bliver væk som sidste år; eller noget andet kommer i vejen.
I år har vi fået sommer. Nogle vil måske
endda mene, at det blev rigeligt; især
de, som skal leve af jordens afgrøder.
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Men når vi kommer til høstgudstjenesten, har vi forhåbentligt alle noget at
være taknemlige for: Gode minder fra
dagene med familien; havens blomster,
der blomstrede trods varme og tørke;
solens lys , der gav os energi til det kommende efterår med alle dets opgaver.
Med ønsket om en
god eftersommer til os alle
Aidt menighedsråd
Annie Ebbesen

Vejerslev sogn / Indlæg

Nyt fra Vejerslev
I år kan vi glæde os over en fantastisk sommer, som har varet længere end vi overhovedet turde håbe på. Trods tørken fik vi
alligevel lov til at brænde Sct. Hansbålet
af, hvorefter det igen blev meget tørt.
På kirkegården har graveren vandet
blomsterne dagligt, så de ikke skal gå ud.
Derimod behøvede vi ikke at slå græsset
nær så ofte, fordi det ikke groede. Gik
man derimod ind i kirken var der svalt
og dejligt og flere benyttede sommeren
til at besøge kirken eller deltage i gudstjenesterne. Vi har også fra i år indført,
at vi ved gudstjenester kl. 10.30 byder
på en kop kaffe i våbenhuset, hvor man
samtidig kan få sig en hyggelig snak.
Desværre har vi igen i år været udsat for
indbrud og tyveri af kirkegårdsmaskiner.
Det er et stort arbejde at få opgjort ska-

derne, genkøbt maskiner, foretaget diverse indberetninger og repareret skader. Vi har også endnu en gang udskiftet
døre og låse til vores maskinrum og endnu en gang øget sikringen mod indbrud.
Det betyder også, at vi ser anderledes
på de fælles ting og værdier, som vores
kirke indeholder. Kirken er åben i gravernes arbejdstid og kan åbnes efter ønske
ved at ringe til formanden.
På menighedsrådet vegne
Inge Bugge Christiansen

Dåbsklud - vil du være med?
I de tre menighedsråd har vi besluttet at
afdække, om der blandt sognets beboere er opbakning til at lave dåbsklude,
til alle der døbes i vore tre kirker.
Dåbskluden er en strikket klud, der ligger på døbefonten i kirken, når der er
dåb, og bruges til at tørre vandet af den
døbtes hoved. Barnet får dåbskluden
med hjem som gave og som minde.
Godt 350 kirker bruger i dag strikkede
dåbsklude.
Vi tror det vil være en god oplevelse for

familien der har dåb at der er nogen der
lokalt har tænkt med på deres barn og
dåben. Og dem der er i gang med opgaven med a t strikke, vil få en indlevelse i
det der sker i kirken ved dåben.
Kunne du tænke dig at være med til at
strikke dåbsklude til dem der døbes her
i vore sognene, så kontakt en af formændene eller kirkekontoret.
Der bliver lidt information til dem vil
være med, så der bliver et fælles grundlag og design med et kristent symbol.
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
September til november
Sensommergudstjeneste
(tidl. Skovgudstjeneste)
Den 2. september kl. 10.30 i Vejerslev
Tidligere år har vi i sensommeren holdt
skovgudstjeneste i Præsteskoven. I år omdøbes denne gudstjeneste til en sensommergudstjeneste, 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.
Spændende debataften!
Tirsdag den 25. september kl. 19.00 i
Sognehuset i Thorsø.
Tolerance og frihed“ – hvilke værdier
skal være bærende i Danmark fremover?
Indlæg ved folketingsmedlem Daniel
Toft Jakobsen, Øster Snede, valgt i Favrskov kredsen.
Daniel Toft Jakobsen har deltaget i mange
debatter og haft markante meninger også
hvor det har gået på tværs af flertallet.
Frihed, lighed og solidaritet også for dem
med en anden kultur eller religion.
• Åndsfrihed hvad er det? Det dobbelte
pres, som denne grundlæggende værdi
er udsat for
• Forskellige typer af ekstremisme
• Religionsforskrækkede politikere m.fl.
Tidligere biskop for Lolland-Falsters
Stift, Steen Skovsgaard, Brabrand, nu
ph.d.-studerende
Steen Skovsgaard har markante holdninger om forskellene mellem Islam og Kri-
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stendom og de værdier der kendetegner
disse to verdensreligioner
• Tolerance forstået som grænsesætning
– ubegrænset tolerance fører til intolerance
• Religion i det offentlige rum
• Nogle afgørende forskelle på islam og
kristendommen
Kom og bliv inspireret og deltag i debatten, som handler om vores fremtid.
Alle er hjertelig velkommen, gratis adgang.
Der er en let servering undervejs.
Vejerslev, Aidt og Thorsø menighedsråd
Fyraftenstræf med fællessang
Tirsdag den 2. oktober kl. 17.00 i Thorsø kirke, med efterfølgende spisning i
Sognehuset.
Thorsø menighedsråd inviterer traditionen tro til det halvårlige fyraftenstræf.
Aftenen begynder med en kort gudstjeneste i Thorsø kirke kl. 17.00. Efter gudstjenesten bevæger vi os over i Sognehuset, hvor der er middag og hyggeligt
samvær. Og vi vil sammen synge fra højskolesangbogen.
Prisen for middagen er 50 kr., og tilmeldingen sker til Thorsø menighedsrådsformand Erik Bertelsen på tlf. 7175 2333
eller mail e.bertelsen@mail.tele.dk senest
d. 28. september.
Musikaften med Nordstrand
Fredag den 5. oktober kl. 18.00 i Borger- og kulturhuset i Vejerslev.
Vejerslev menighedsråd byder i samarbejde med Vejerslev
Borger- og Kulturhus på en musikaften. Det foregår
i Borger- og Kul-

Aktivitetskalender
turhuset og kvintetten Nordstrand spiller og fortolker musik af fiskerkonen Inger
Lauridsen fra Lønstrup. Gruppen består af
5 musikere, heraf også Inger Lauridsens
datter Mathilde Groth. Aftenen vil forløbe
sådan at vi byder på spisning kl. 18.00, hvorefter der er koncert fra kl. 19.00. Billetter
kan bestilles hos Inge Bugge tlf. 22849305
eller mail ingebugge@gmail.com senest
d. 28. september. Billetprisen er 50 kr.
Den, der synger er aldrig alene...
Mandag den 29.
oktober kl. 19.30
i Sognehuset i
Thorsø.
Komponist og fhv.
højskoleforstander Erik Sommer, Nørre Nissum, kommer på besøg i sognehuset.
Det bliver et højskoleforedrag med sange, anekdoter og fortællinger om poesi,
begivenheder og mennesker.
Og højskolesangbogen kommer naturligvis til at indgå.
Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange
sange og salmemelodier, hvoraf en del
er blevet optaget i højskolesangbogen
og den nye salmebog.
Der går næppe en dag, hvor en af hans
melodier ikke synges et sted i Danmark.
Allermest kendt er han for melodien til
salmen: ”Du, som har tændt millioner
af stjerner,” der er blevet en af de mest
populære begravelsessalmer herhjemme.
Senest havde også prins Henrik valgt, at
denne salme skulle synges ved hans bisættelse i Christiansborg Slotskirke.
Gratis adgang, der er kage og kaffe undervejs.

Eftermiddagskoncert med lokalkoret
Oktavia
Søndag den 11. november kl. 16.00 i
Aidt Kirke.
Lokalkoret Oktavia
vil under ledelse
af organist Inger
Jul Jensen synge
sange af Niels W.
Gade, Carl Nielsen, G.F. Händel, J.S. Bach
samt synge advent og julen ind.
I år har orglet i Aidt kirke 50 års jubilæum.
Derfor vil der også blive spillet et koncertstykke i A-dur af Blamont, som er skrevet
om til orgel af Johann Gottfried Walther.
Stykket består af 2 dele: Den lille første del
går langsomt i Adagio og er uden pedalstemme. Orglet i Aidt havde indtil år 2000
ikke nogen pedalstemme. Men i år 2000
kom en pedalstemme til, som hedder subbas. Den lidt længere 2. del går hurtigere i
Andante allegro, og er med pedal.
Alle får også muligheden for at synge
med på nogle fællessalmer.
Kom og hør lokale korister, hvoraf nogle
er kirkesangere i lokalområdet.
Arrangementer i december
Mere information følger i næste kirkeblad
Søndag den 2. december kl 16.45.
Gudstjeneste efter juletræstænding i
Thorsø kirke med efterfølgende risengrød i Sognehuset.
Søndag den 9. december kl. 16.00.
Familiejulekoncert med Lise Pedersen
og band i Aidt kirke.
Tirsdag den 11. december kl. 14.00.
Seniorgudstjeneste i Thorsø kirke
med samvær på Thorshøj.
Søndag den 16. december kl. 16.00.
”De ni læsninger” i Thorsø kirke.
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Kirkelige handlinger
leder

Dåb

Thor Carlsen Jørgensen
(8. apr. 2018 i Aidt kirke)

Vera Sofie Fink (1. juli 2018 i Aidt kirke)

Bisat & Begravet
Henny Lykke Mark
Grethe Rasmussen
Vita Routh Henriksen
Lilly Ragnhild Jakobsen
Mikkel Gaba Pedersen
Edith Svejstrup Vistesen
Aage Olivarius Johnsen

Noah Frydkjær (27. maj i Aidt kirke)
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15. s.e. Trinitatis

Spaghettigudstjeneste

16. s.e. Trinitatis

17. s.e. Trinitatis

18. s.e. Trinitatis

9/9

11/9

16/9

23/9

30/9

Høstgudstjeneste

20. s.e. Trinitatis

21. s.e. Trinitatis

22. s.e. Trinitatis

7/10

14/10

21/10

28/10

Alle helgens dag

24. s.e. Trinitatis

Spaghettigudstjeneste

25. s.e. Trinitatis

sidste søndag i kirkeåret

4/11

11/11

13/11

18/11

25/11

NOVEMBER

* Se side 6

Fyraftensgudstjeneste*

2/10

OKTOBER

* Se side 6

Sensommergudstjeneste

2/9

SEPTEMBER

10.30 JF

9.00 JF

VEJERSLEV

10.30 JF

VEJERSLEV

10.30 JF

10.30 JF *

VEJERSLEV

10.30 JF

16.00 JF

AIDT

9.00 TKH

10.30 JF

AIDT

10.30 JF

AIDT

GUDSTJENESTELISTE September – November 2018

9.00 TKH

17.00 JF

10.30 JF

THORSØ

10.30 JF

9.00 JF

17.00 JF

THORSØ

9.00 KBF

17.00 JF

10.30 JF

THORSØ

Tryk: www.skabertrang.dk

KBF = Knud Bunde Fries

TKH = Thit Kirkeby Hinrup

JF = Jakob Fink

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

Kirkelige handlinger

Konfirmander

Konfirmander i Vejerslev kirke d. 27. april
Alberte Tvilhøj Horn, Anders Prang, Bertram Viuff Jakobsen, Christoffer Lavbjerg
Bak Madsen, Daniel Precht Egelund, Ida Nørskov Pedersen, Jakob Grønkjær Tollund,
Julius Dam Hansen, Laura Klausen Kristensen, Lea Damsgaard Nielsen, Magnus
Munksø Christensen, Malte Ravn Boje, Mikkel Basse Pedersen, Mille Lohmann
Østergaard Sørensen, Nynne Jagd Duelund, Sander Beyer Fuglevig Wisthus, Sarah
Boel Kristensen, Simon Bach Højholdt, Simon Møller Christensen, Therese Harring
Sloth, Tom Lütken Bech, Angus Inunnguaq Jensen (fulgte undervisningen)
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Kirkelige
Vejerslev
handlinger
sogn

Konfirmander i Aidt kirke d. 27. april
Alexander Hegelund Kristensen, Amalie Lund Jensen, Anders Nygaard Nielsen, Asger
Apel Mohrsen, Frederik Ginge Hegelund Bjergborg, Frederik Hørning Christiansen,
Jacob Daniel Mørup, Lea Rosenkrands Pedersen, Mads Maagaard Eriksen, Marcus
Nedergaard Pedersen, Mathias Lørup Kristensen, Mikkel Munksø Jensen, Nikolaj
Tånnquist Pedersen, Sebastian Haarup Thorsgaard, Simon Brandt Have, Simon
Gammelgaard Nielsen, Zenia Ravn Andersen

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Indlæg
leder

Elsk Thorsø
Vil DU hjælpe eller have
hjælp?
Ved at vise hinanden omsorg og hjælp
kan vi gøre Thorsø til et bedre sted at
leve. Ja det er det ELSK THORSØ handler
om. Vi skrev om det i sidste kirkeblad.
Og nu nærmer vi os den uge, hvor vi vil
gøre en indsats for hinanden.
Vi tager udgangspunkt i de tre værdier;
venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.
Som mennesker har vi brug for hinanden – alle har værdi. Nogle har overskud
til at hjælpe andre og nogen har brug
for en hjælpende hånd. Vi vil øve os i at
hjælpe hinanden, så livet bliver en lille
smule lettere.
Vi vil samle mennesker, der har lyst til at
være med til at vise venlighed og hjælpsomhed mod andre her i Thorsø.

og give en mulighed for at få gjort noget i det enkelte hjem.

Hvad vil vi gøre?

Har du et hjem, der har brug
for en hjælper?

Hjælpen kan fx være: Udendørs oprydning, havearbejde, skifte en pære, computerhjælp, vinduespudsning, hænge et
billede op, små reparationer osv. Vi har
bare brug for at vide, hvad du kan og
har lyst til at hjælpe med.

Har du brug for hjælp, kommer vi og giver en hjælpende hånd, til nogle af de
opgaver vi kan tilbyde. Fortæl os, hvad
der er brug for, så du vil høre nærmere
om tidspunkt osv.
Kontakt os og fortæl os om opgaven.

Hvornår sker der noget?

Kontakt

Tak til jer der allerede har sagt I vil
hjælpe. Vi kan bruge flere hjælpere.
Alle der vil bruge nogle timer i løbet af
ugen fra d. 8. til d. 15. september kan
være med. Vi vil normalt følges ad to
og to. Der skal ikke laves opgaver, som
er i konkurrence med professionelle. Vi
skal bare gøre det der lige nu mangles

Kirkekontoret Kirkegade 23 tirsdag eller
torsdag kl. 9-12 på tlf. 8687 1414. eller
Erik Bertelsen 7175 2333 e.bertelsen@
mail.tele.dk
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VejerslevIndlæg
sogn

Børnekoret
Solsortene

Voksenkoret
Harmoni

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 ”Solsortene”.

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.

”Solsortene” synger i Konfirmandhuset på Kirkegade 23, hver torsdag
kl. 15.30 til 16.30, og det er gratis at
deltage.
Benyt 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 hjertelig
velkomne.
Efter sommerferien starter koret op
torsdag den 30. august.

Efter sommerferien starter koret op torsdag den 23. august.
Begge kor ledes af organist Inger Jul Jensen.
Kan kontaktes på mail ijj@webspeed.dk, tlf. 86 21 21 31 eller mobil 20 99 49 81

Giv en købmandskurv til dem der
har behov i Thorsø sogn
Ved Thorsø kirke får vi fra lokale folk
henvendelser om muligheden for at få
en købmandskurv op til jul.
I år vil vi opfordre jer der vil være med til
at sponsorer købmandskurv til folk der
har behov, til at give et beløb til dette.
Det kan ske ved at lægge et beløb i
Thorsø kirkes indsamlings bøsser i november måned, eller ved kontakt til

sognepræsten eller menighedsrådsformanden senest første december med
beløb eller tilsagn.
Alle beløbsstørrelser er en stor hjælp
til mennesker her i byen. Uddeling af
købmandskurv vil ske i samarbejde med
Røde Kors og Favrskov kommune.
Thorsø menighedsråd

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

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

September
Onsdag den 5. september kl. 19.30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø.
Anette Vad, Videbæk, landsleder hos Agape,
holder et oplæg over temaet: ”Det rummelige
fællesskab”.
Onsdag den 12. kl. 19.30
Bibeltime hos Ove Mortensen,
Søndermarkstoften, Ans
Tema: Priskilla og Akvilla – fordrevne,
forandringsparate; forbilleder
Onsdag den 19. kl. 19.30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Høstfest Bent Molbech, Fjellerup taler
Vi tager lidt af årets afgrøder med og fordeler
mellem os.
Onsdag den 26. kl. 19.30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Sangaften

Oktober
Onsdag den 3. kl. 19.30
Bibeltime hos Bodil og Mogens Pedersen,
Rosenparken 72, Thorsø
Tema: Jesus – vor tilflugt i liv og død

Onsdag den 10. kl. 19.30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Søren Skovenborg, Ans. Tema: ”Med håbet som
kompas – om livsvandring fra Bibelens verden”
Onsdag den 24. kl. 19.30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Vi hører oplevelser fra rejse jorden rundt
Onsdag den 31. kl. 19.30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Bedemøde

November
Onsdag den 7. kl. 19.30
Kernehuset, Tjørnevej , Thorsø
Søren Skovenborg, Ans. Tema: ”Håbet til Jesu
genkomst, kødets opstandelse og det evige liv”.
Onsdag den 14. kl. 19.30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Villy Sørensen, Hammel. Tema: ”Dybt hælder
årets i sin gang – på vej mod en evig vår ”.
Onsdag den 21. november kl. 19.30.
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Egild Kildeholm Jensen, Rønde taler.
Onsdag den 28. kl. 19.30. Bibeltime hos Marie
og Jens Kjeldsen, Lokesvej 24. Thorsø

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, som
også kan fortælle om muligheden for at blive
aktiv i vågetjenesten.

Kontakt

Sognepræst
Jakob Fink
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
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,
mail: jks@km.dk

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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Redaktion og deadline
Indlæg til næste kirkeblad modtages meget gerne og skal være redaktionen i hænde senest uge 40.
Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).

