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37. årgang

Præstens indlæg

Derfor bære blus vi med glæde!
kan dog også være voldsom, og ensomheden kan føles ekstra ensom om vinteren. Vinteren er derfor også en tid, hvor
vi må tage os ekstra meget af hinanden.
Julen falder når det er allermørkest, der
hvor vi har allermest brug for et lys,
der viser os lidt videre. Når julen kaldes
hjerternes fest, så er det ikke blot for
hyggens skyld, men fordi vi mennesker
er ganske afhængige af, at nogen vil
dele deres hjertevarme med os. Ofte
skal der faktisk ikke særligt meget til –
en venlig bemærkning, et smil, et øjebliks tålmodighed.
Julens budskab er, at vi ikke er alene,
men at Gud blev menneske for at tage
del i vores liv, i alle dets faser og årstider.
Derfor kaldes Jesus også ”Immanuel”,
som på hebræisk betyder ”Gud med os”.
Jeg ønsker alle en hjertevarm vintertid.
Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!
På mange måder er vinteren en tid, hvor
naturen omkring os lukker ned. Bladene
falder af og solen sover længe og har
efterhånden svært ved at stå op morgen. Men vinteren har også sin charme.
Hvis vi er heldige lægger sneen sig som
en smuk hvid dyne henover landskabet
og dæmper al larmen. Midt i vinterens
stilhed er der måske tid og plads til at
man kan høre sine egne tanker uden
fortravlet at skulle videre fra den ene
aktivitet til den næste. Vinterens stilhed
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Sognepræst Jakob Fink
Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!
NFS Grundtvig, Den Danske Salmebog
733, vers 1 og 9
Forsiden: Thorsø kirkegård: fotografi
af Leif Horn.
Bagsiden: ”Bølger”: maleri af AnneMarie Fink, som i efteråret udstillede i
Sognehuset.

Vejerslev sogn

Nyt fra Vejerslev
Efterår og vinter står for døren, og
forberedelserne på kirkegården er begyndt især med grandækning på gravstederne. Af hensyn til arbejdsmiljøet
har vi indrettet et arbejdssted indendørs, hvor graveren kan præfabrikere
gravstedspynten på et fast net, og derefter lægge det ud på gravstedet. På
den måde skal graveren ikke ligge på
knæ og udføre arbejdet. Det er fint, at
der er fokus på de uhensigtsmæssige
arbejdsstillinger, så vi undgår, at medarbejderne får varige skader.
I år bliver der ikke decideret julekoncert i Vejerslev Kirke, idet vi i oktober

havde Musikaften med kvintetten Nordstrand, til gengæld kan man glæde sig
til en julekoncert i 2019 med Sct. Peders
Kirkes kor fra Randers, Danmarks bedste kirkekor. Men ellers er der mange
forskellige arrangementer i kirkerne op
til jul, som vil være en god oplevelse at
få med, bl.a. en familiejulekoncert i Aidt
Kirke og en seniorgudstjeneste i december i Thorsø Kirke med efterfølgende
kaffe, musik og fortælling på Thorshøj.
Med ønsket om en glædelig jul
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

| 3

Thorsø sogn

Thorsø
Glædelig adventstid
Advent er tiden for glæde og forventning.
Her er der gang i så meget spændende,
der peger hen mod julen. For nogen kan
denne mørke tid på året også være en
svær tid. Den kan give minder, følelser
og savn af nogen der tidligere har været
en stor del af vort liv. Ensomheden kan
banke på hos nogen også her i en glædes
tid. Ja måske netop her.
Lad os vise vor nabo ekstra opmærksomhed her i advents- og juletiden. Er
der en, som du i år specielt skal give en
opmuntring? Det fantastiske budskab,
der blev sunget ud for 2000 år siden og
stadig lyder: ”Frygt ikke jeg forkynder
jer en stor glæde” er det samme vi kan
fortælle hinanden i dag. Frygten må ikke
tage overhånd. Hvor glæden er grundtonen, der forsvinder frygten.
Thorsø menighedsråd vil gerne ønske
alle en rigtig glædelig advents- og juletid.
Kirken genetableret
Så er Thorsø kirke igen genetableret efter

4 |

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

det omfattende tyveri i sommeren 2016.
Det blev en lang proces på grund af tovtrækkeri med forsikringen. Men alle udgifter bliver dækket af forsikringen.
Den gamle smukke middelalder kirke
står nu igen, som den har været her i byen
i århundreder. Håndværkerne der har udført opgaverne, har med stor omhyggelighed og indlevelse genskabt det stjålne.
Fx er altertavlens 6 figurer udskåret og
snittet med kniv som det sket for 400 år
siden. Vi kan sige at al det nye går hånd
i hånd med det oprindelige, og det er et
fint billede på livets ændringer.
Vi har samtidigt brugt anledningen til
at DNA-mærke værdigenstande i kirken
- så nu bliver det svært at være tyv.
Elsk Thorsø
Tak for de mange positive tilbagemeldinger på kirkens diakonale tiltag med
at møde mennesker rundt i byen med
næstekærlighed ved praktiske opgaver i
hjemmet. Vi gentager denne hjælpeopgave igen i 2019.

Aidt sogn
En aktiv måned
December måned er en aktiv måned omkring vore kirker. Omkring 20 gange er
der tilrettelagt noget ud fra kirkerne her i
advents- og juletiden. Rigtig mange mennesker får lov at møde det kristne budskab på mange forskellige måder i denne
tid. Giv dig selv oplevelsen af at være med
og være en del af det kristne fællesskab.

Et landskab der giver ro
Kirkegården viser nu de næste måneder
et flot billede af ro og stilhed. Flot pyntede gravsteder viser mange udtryk for taknemlighed og kærlighed, til de mennesker
der har fået deres sidste hvilested her.
Glædelig advents- og juletid
Thorsø Menighedsråd
Erik Bertelsen

Nyt fra Aidt
Forår, sommer, efterår, vinter.
Årstiderne skifter; hver har deres særpræg og glæder.
Nu står vinteren for døren. Hvordan
mon den bliver i år? Får vi kulde og sne,
som børnene ønsker eller bliver det igen
rusk og regn? Vi vælger ikke selv, men
må tage det, der kommer.
En ting er dog sikkert: Adventstiden
med alle dens forventninger og glæder.

Her ved vi, hvad vi får: Samvær i familien med vores kære; samvær i kirken
mens vi venter på højtiden.
Kirkeåret tager igen sin begyndelse,
og vi ser fremad.
Med ønsket om at julens glædelige budskab må følge os alle i vinterens mørke.
Aidt Menighedsråd
Annie Ebbesen
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Gudstjeneste efter juletræstænding
Søndag d. 2. december kl. 16.45 i
Thorsø kirke og sognehus
1. søndag i advent er Thorsø by traditionen tro fyldt med aktiviteter. I år er
ingen undtagelse. Som afslutning på julemarked og juletræstænding går vi ca.
kl. 16.30 med fakler i optog til kirken til
en kort gudstjeneste. Derefter er der
risengrød til alle i Sognehuset. Det er
gratis og alle er velkommen.

Lise Petersen og hendes band har
skrevet den medrivende musik som
blander alt lige fra pop og jazz til afroog klezmermusik og Svend Erik Petersen
er forfatter til fortællingen og sangteksterne. (Svend Erik er også forfatter
til den nye julesang: ”Hvorfor er julen
noget særligt” som blev kåret som den
bedste nye julesang for et par år siden).
Medvirkende er Lise Petersen som sanger, hendes far Svend Erik som fortæller
og et 4-mands band, bestående Jacob S.
Worm på guitar, Jesper Smalbro på kontrabas, Jimmi Bech på trommer og Lasse
Kobbersmed på klaver og harmonika.
Velkommen til en stor oplevelse for alle
børn og voksne som kan lide jul, musik
og en god historie!
Koncerten varer ca. 45 minutter.
Det er et gratis tilbud til hele familien du
ikke må gå glip af.

Alletiders Historie – En julekoncert
for hele familien
Søndag den 9. december kl. 16.00 i
Aidt Kirke
Alletiders Historie - er en musikalsk genfortælling af juleevangeliet som på en
finurlig og fantasifuld måde, der levendegør historien om den allerførste jul. Vi
følger Maria og Josef på deres rejse mod
Betlehem og besøger hyrderne på marken, men vi møder også det trætte æsel
som bar Maria, den glade ko i stalden og
vismændenes vadende kameler.

6 |

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

Aktivitetskalender

Senioreftermiddag
Tirsdag den 11. december kl. 14.00 i
Thorsø kirke og på Thorshøj.
Vi begynder med en gudstjeneste i Thorsø kirke ved Jakob Fink. Efterfølgende er
der hygge og flot kaffebord på Thorshøj,
og Provst Anders Bonde vil på sin sædvanlige humoristiske måde tage os med
på en livsvandring over temaet:
”Og så lige ind til jul”.
Der er sangindslag ved kirkesanger Charlotte Bang og organist Inger Jul Jensen.
Det er gratis at være med og alle er
hjertelig velkommen.
Hilsen alle tre menighedsråd
De ni læsninger
Søndag den 16. december i Thorsø
Kirke kl. 16.00
De ni læsninger er en tradition oprindelig
fra England. 9 bibeltekster, som her til jul
handler om Jesu fødsel og optakten til
det, læses op. Ind i mellem er der sang
og musik, som lægger op til læsningerne.
I Thorsø Kirke vil Solsortene (kirkernes
børnekor), samt voksenkoret Harmoni
stå for musikken.
Solsortene starter med at gå Luciaoptog.
Alle får mulighed for at synge med på
fællessalmerne.
Kom og hør, hvad Harmoni, samt Solsortene har øvet sig på her i efteråret,
og vær med til at synge julen ind.
Sangaften i Sognehuset
Torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00
i Sognehuset
Vi skal synge fra salmebogen og højsko-

lesangbogen, for i begge sangbøger er
der masser af danske sange og salmer,
som fortæller noget om vores kultur. I
første afdeling vil der blive et oplæg,
hvor der vil blive fortalt om de sange,
der synges. Efter kaffe/the pausen synges der de sange, som man ønsker, så
hvis du har en yndlings sang, er her
muligheden for at synge den sammen
med andre.
Alle er velkomne.

Besøg af vores biskop
Tirsdag den 29. januar kl. 19.30 i
Sognehuset
Vi får besøg af biskop Henrik WighPoulsen som siden 2015 har været biskop over Aarhus stift. Temaet er: ”En
folkekirkelig statusrapport”. Biskoppen vil berette om, hvordan han ser forholdet mellem kirke og folk her i 2019.
Alle er velkommen til at høre biskoppens tanker om fremtiden i Folkekirken.
Arrangementer i foråret
Mere information følger i næste kirkeblad.
17. marts 2019 Sangaften i Aidt Kirke og
efterfølgende kaffe i Aidt forsamlingshus.
14. april 2019 Påskekoncert med Tina
Lynnerup i Thorsø Kirke.
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leder
Kirkelige
handlinger

Dåb

Tobias Sthen Degn Iversen
(5. aug. 2018 i Vejerslev kirke)

Persondatalov
På grund af den nye persondatalov bringer vi ikke navne på viede og begravede/
bisatte i dette blad.
I kommende kirkeblade bringes navne under forudsætning af skriftligt tilsagn.
Præsten vil fremover spørge om dette.
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2. søndag i advent

Seniorgudstjeneste

3. søndag i advent

4. søndag i advent

Juleaften

Juledag

2. juledag

nytårsaften

9/12

11/12

16/12

23/12

24/12

25/12

26/12

31/12

10.30 JF

13.00 JF

10.30 JF

9.00 TKH

VEJERSLEV

1.s.e.h.3k.

2.s.e.h.3k.

3.s.e.h.3k.

13/1

20/1

27/1

4.s.e.h.3k.

sidste s.e.h.3k.

spaghettigudstjeneste

Septuagesima

Seksagesima

3/2

10/2

12/2

17/2

24/2

FEBRUAR 2019

Helligtrekonger

6/1

JANUAR 2019

10.30 JF

VEJERSLEV

9.00 KBF

VEJERSLEV

* Gudstjeneste efter juletræstænding ** De ni læsninger

1. søndag i advent

2/12

DECEMBER 2018

9.00 TKH

9.00 TKH

AIDT

10.30 JF

AIDT

14.00 JF

16.30 JF

10.30 JF

10.30 JF

AIDT

GUDSTJENESTELISTE December 2018 – Februar 2019

10.30 JF

17.00 JF

THORSØ

10.30 JF

10.30 JF

THORSØ

9.00 KBF

14.00 JF; 15.30 JF

16.00 **

14.00 JF

16.45 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.

Indlæg

Dåbsklud

I sidste nummer efterlyste vi om der var
nogen fra sognene der kunne tænke sig
at strikke dåbsklude.
Det er en stor glæde at kunne fortælle,
at der har meldt sig flere aktive damer.
De nu er i fuld gang med at strikke en

10 |

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

flot lille klud, som kan bruges til at tørre
barnets hoved ved dåb.
Kluden med broderet navn bliver efterfølgende barnets ejendom.
Tak til jer, der er med i denne opgave.

VejerslevIndlæg
sogn

Tolerance og frihed - værdidebat
Et af efterårets spændende arrangementer var debataftenen om de værdier, der skal være grundlaget for vort
samfund og den måde vi behandler hinanden på. To meget kompetente indlægsholder gav deltagerne spændende
tanker at arbejde videre med.
Folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen
og tidligere biskop Steen Skovsgård udfordrede hinanden og forsamlingen.
Giver vi hinanden frihed til at være forskellige, og er vi villige til at give andre de
rettigheder, vi selv ønsker skal gælde?
Debatten blev også konkret og praktisk.
F.eks. satte Steen Skovsgård spørgsmålstegn ved, om der skal være frihed
til på offentlige pladser at demonstrere, når talen foregår på sprog, der ikke
er forståelig for folk, der er i området.
Skaber dette frygt, eller er det en fri-

hedsrettighed og ytringsfrihed, som vi
bør kæmpe for skal gælde i Danmark?
Skal vi tillade eller forbyde moskeer
med minareter, der fra højtalere kalder
til bøn på et fremmed og for mange et
ukendt sprog?
Skal vi lovgive om, hvad der er danske
værdier, som det at hilse på hinanden,
eller skal vi som danskere være gode
eksempler på naturlig og venlig omgang
med hinanden?
Er vi som danskere blevet ligegyldige
og uklare med vort kristne grundfundament, og viser vi derved manglende respekt for vort eget fundament over for
anderledes tænkende?
Ja, der var tanker nok, der blev sat i
gang til videre overvejelse.
Erik Bertelsen
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leder
Indlæg

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

Grandækning
Arbejdstilsynet har nedlagt forbud mod
knæliggende arbejdsstillinger i forbindelse med grandækning. Det betyder en
spændende udfordring med nye måder
at grandække på. Vi påtænker at grandække på plade, net og tov. Vi håber på
at I gravstedsejere vil tage godt imod
den ”nye” grandækning, som vil give
et nyt og anderledes udtryk. Kommer
I på kirkegården i grandæknings perioden og er ”nysgerrig” om, hvad det med
plade, net og tov nu er for noget, så
forklarer vi gerne.
Kirkegårdspersonalet.
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november måned, eller ved kontakt til
sognepræsten eller menighedsrådsformanden senest 1. december med beløb
eller tilsagn.
Alle beløbsstørrelser er en stor hjælp
til et mennesker her i byen. Uddeling
af kurve vil ske i samarbejde med Røde
Kors og Favrskov kommune.
Thorsø menighedsråd

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.

”Solsortene” synger i Konfirmandhuset på Kirkegade 23, hver torsdag
kl. 15.30 til 16.40, 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.

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 juleferien starter koret op torsdag
den 10. januar 2019.

Efter juleferien starter koret op torsdag
den 10. januar 2019.
Begge kor ledes af organist Inger Jul Jensen.
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Sognene i øvrigt

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

December
Torsdag den 27. kl. 19,30
Julefest i Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø.
Henri Alex Jensen, Silkeborg, taler

Januar
Lørdag den 5. kl. 16,00
Nytårsfest i Kernehuset, Tjørnevej , Thorsø
Tale ved Flemming Baatz Kristensen,
sognepræst ved Sct. Pauls Kirke, Aarhus.
”Elsket med glæde”
–– Vi er elsket af Gud
–– At elske med glæde
–– At elske på trods af vor egen livshistorie

Middag, fællessang og hygge
Uge 2 er der Evangelisk Alliances bedeuge
rundt i hele landet.
Onsdag den 16. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Villy Sørensen, Hammel taler
Onsdag den 23. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø

Årsfest med beretning mm.
Indlæg ved Jakob Fink: Hvad betyder
velsignelsen, vi bruger ved gudstjenesten?
Onsdag den 30 kl. 19,30
Bibeltime hos Marie og Jens Kjeldsen,
Lokesvej 24, Thorsø
Markus 1, 1 – 13. ”En elektrisk begyndelse”.

Februar
Onsdag den 6. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Basar til fordel for Mission Afrika.
Onsdag den 20. kl. 18.00
Tjørnevejstræf
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Middag, hygge og samvær
Rejseoplevelser fra tur til Etiopien, ved Nancy
og Erik
Onsdag den 27. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Villy Sørensen, Hammel taler

Dansk Røde Kors
Thorsø-Ulstrup

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

Nørkler
Vil du være med til at strikke eller sy til gavn for
fattige, så kontakt:
Annegrethe Biller, 2180 6087
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.
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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

Menighedsrådsformand
Inge Bugge
Christiansen
Tlf. 22 84 93 05

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

Menighedsrådsformand
Agnete Ring
Sørensen
Tlf. 20 10 24 61

Menighedsrådsformand
Erik Bertelsen
Tlf. 71 75 23 33

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
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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 2.
Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).

