KIRKEBLADET
VEJERSLEV AIDT THORSØ

Forår
36

Marts / April / Maj 2019

37. årgang

Leder

Påske og Pinse
Påsken er sammen med jul og pinse
kirkens store højtider. Folkeligt er Jul
dog nok den største højtid, ja fejringen af jul varer nærmest flere måneder. Julen ligger jo også fast, det er
den samme dato hvert år. Derimod
flytter påsken sig hvert år, og dermed
også forårets andre helligdage: Store
bededag, Kristi Himmelfart og pinse.
Dette skyldes at påske oprindeligt
var en gammel jødisk højtid, som fandtes lang tid før Jesus blev født. ”Påske”
kommer af det hebræiske ord ”Pesah”.
Jøderne fejerede hvert år ved påske,
at israelitterne for længe siden under
ledelse af Moses udvandrede af Egypten. (Det kan man læse om i 2. Mosebog). Jøderne havde dog en lidt anden
kalender end den vi bruger i dag (den
gregorianske). Jødernes kalender tog
udgangspunkt i månens rotation om
jorden – med 12 eller 13 måneder om
året. Det betød at de jødiske helligda-
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ge lå placeret lidt forskelligt fra år til år.
Traditionen med at placere påske i
forhold til månens gang videreførte
man i kristendommen, hvilket betyder
at påskedag altid er den første søndag
efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Derfor kan påsken tidligst
falde 22. marts og senest 25. april. I
år er Påskesøndag d. 21. april – altså
ganske sent.
I påskeugen mindes vi det dramatiske forløb der var omkring Jesus’ død
og opstandelse.
Den første dag i påskeugen er palmesøndag. Her markeres det at Jesus
ankommer til Jerusalem. Jesus kommer ridende indtil byen på et æsel, og
stemningen er ganske god. Folket hylder ham og lægger palmegrene foran
ham, hvor han kommer ridende frem.
Heraf navnet ”palmesøndag”.
Men i løbet af ugen vender folkestemningen sig imod Jesus. Om tors-

Aidt sogn
dagen ”Skærtorsdag”, samler Jesus
sine disciple omkring sig til et sidste
måltid sammen - ”den sidste nadver”
(”nadver” er et gammelt dansk ord for
aftensmåltid). Jesus vasker sine disciples fødder (her af navnet Skærtorsdag
– ”skær” betyder ”ren”), og derefter
spiser de sammen, og Jesus deler brød
og vin ud.
Natten til fredag bliver Jesus taget
til fange i Getsemane Have. Den romerske statholder Pilatus beslutter, at
Jesus skal piskes og korsfæstes. Om
fredagen ”Langfredag” hænger Jesus
på korset. Disciplene håber til det sidste på et mirakel. Men til sidst udånder Jesus og dør, og han bliver lagt i
en gravhule.
Om lørdagen synes alt håb ude for
disciplene – deres mester er død, hans
projekt har slået fejl.
Men nogle modige kvinder vover sig
alligevel ud til graven påskesøndag
morgen for at gøre Jesu lig i stand med
duftende olier, som det var jødisk skik.
Men graven er tom, der er ikke noget

lig. Jesus er opstået - han er blevet levende igen.
I de næste 40 dage møder den opstandne Jesus flere gange sine disciple
indtil han på Kristi Himmelfart, forsvinder op i himlen, men dog med løftet om at sende Helligånden i stedet.
50 dage efter påske kommer Helligånden over disciplene, som vi fejrer pinsedag (”Pinse” kommer af det græske
”Pentecoste” som betyder 50).
I kirkerne fejrer vi alle disse helligdage, og læser fortællingerne, der hører
sig til. Det gør vi fordi, vi håber på at
disse fortællinger ikke blot er eventyr,
men er livssandheder, som har noget
at sige til os i dag.

God påske
og pinse
Sognepræst
Jakob Fink

Nyt fra Aidt
Efter 7 måneders ophold på VestDansk
Center for Rygmarvsskadede i Viborg, er
jeg kommet hjem og startet på menighedsrådsarbejdet igen. Jeg takker for de
mange hilsner, der er blevet sendt til mig!
Nu går vi mod lysere tider, og det første arrangement i Aidt er sangaften d.
17. marts. Da vi i skrivende stund ikke
ved, om vi har fået en ny organist, har
vi været så heldige at Lars B. Olesen vil

komme og spille for os både i kirken og
i forsamlingshuset. Så det bliver nogenlunde som det plejer, først i Aidt kirke,
hvor vi vil synge nogle salmer, og så i
forsamlingshuset hvor der er kaffebord
og hvor vi vil synge sammen.
Jeg håber vi ses!
Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen
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Thorsø sogn

Nyt fra Thorsø
Kirken bliver brugt
Det at være kirke har i manges tanker
nok meget med en bygning at gøre,
nemlig det gamle hus - kirkebygningen.
Men det er jo det, der sker mellem de
mennesker, der kommer i kirkerummet,
der gør kirken til kirke og skaber livet.
Kirken er mennesker og fællesskabet
der. Der er bare bygget kirker for at
have et sted at samles. At det så også
gennem de mange hundrede år er blevet et kultursted, er en anden sag. Her
kan vi lære lidt om tiden og historien.
I løbet af et år har kirken faktisk kontakt til mange mennesker. I Thorsø har
der ved de forskellige kirkelige handlinger i 2018 været i gennemsnit omkring
50 deltagere pr. gang.
Vore kirker kalder sammen til meget
forskelligt. Lige fra babysalmesang, spaghettigudstjeneste, minikonfirmander,
konfirmandundervisning, fyraftenstræf,
børnekor og voksenkor, sogneaftner,
kirkebesøg af grupper fx skoleklasser,
gudstjenester, kirkelige handlinger i de
forskellige livssituationer osv.
Kirken er for alle aldre og i alle livssituationer.
Tak for hjælp til købmandskurv i
Thorsø sogn
Det er en stor glæde at fortælle at der
blev samlet næsten kr. 7.000 ind til julehjælp her i Thorsø sogn.
Mange tak for den store givervilje. Tak
for små og store beløb. Det har gjort
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glæde hos modtagerne. Uddelingen
skete jo i samarbejde med Røde Kors og
Favrskov kommune.
Magasin om Thorsø kirke
I januar måned udgav Thorsø kirke et
magasin til alle husstande i Thorsø by
og sogn. Målet var at fortælle lidt om
den gamle kirkebygning og det der sker
i kirkerummet. Vi vil gerne dele de gode
oplevelser om livet i kirken. Tak til de
mange, der villigt var med i magasinet til
at fortælle deres oplevelser med kirken.
Ønsker du et ekstra eksemplar, er du
velkommen til at kontakte menighedsrådet eller Kirkekontoret.
Godt forår og god Påske
Nu spirer det snart igen derude i naturen. Også kirkegården bliver fyldt med
liv og vækst. Der plantes, tilpasses og
fornyes. Livet i naturen opstår ud af al
det døde og triste. Naturens liv er et
godt eksempel på livet, og det der sker
i påsken. Efter en mørk og trist vinter er
der liv. Det er også det påskens indhold
fortæller os. Der er et liv efter døden.
Foråret bekræfter også det kristne livs
indhold om liv og håb.
”Ja jeg tror på korsets gåde”.
Salmebogen 192 vers 9
Glædeligt forår og påske.
Thorsø menighedsråd
Erik Bertelsen

Vejerslev sogn

Nyt fra Vejerslev
Det nye år begyndte med mange store
opgaver. Vi indgik aftale med Thorsø
Menighedsråd om fælles graver og kirketjener pr. 1. januar. Det er en løsning,
som vi er meget tilfredse med, idet den
er fremtidssikret og den giver os flere
kræfter til det øvrige arbejde ved kirken.
I forbindelse med ændring i graveransættelsen tager vi også fat på at reducere antallet af ledige gravsteder. Det er en
stor og spændende opgave, som vi skal
løse sammen med den nye graver og
provstiets kirkegårdskonsulent. Udviklingen går i retningen af flere urnebegravelser og færre kistebegravelser, hvilket
gør, at der ikke er behov for de mange
gravsteder, men flere urnegravsteder eller plader i plæne. Den sidste mulighed
har vi netop fået oprettet i 2018.
Siden 1. november har gravervikar
Inge Møller varetaget opgaverne ved
kirken og på kirkegården. Det har været
en stor hjælp, og vi har været særdeles
glade for, at Inge er trådt til. Vi vil gerne
sige tak for at alt har fungeret perfekt
og uden problemer.

En anden af året første opgaver var at
ansætte ny organist, så en af de første
dage i januar gennemgik vi ansøgninger og senere samtaler. Vejerslev Kirke
lagde orgel til ved prøveafspilning og
samtale, og det blev en positiv proces
i et godt fællesskab. I skrivende stund,
er denne opgave ikke afsluttet endnu.
Kirkegården er igennem vinteren flot
pyntet og grandækket, og står mange
steder med lys og smukke blomster. Det
er et flot syn og en god vandring at tage
rundt på gangene og mindes.
Vi har genindført, at kirken er åben i
dagtimerne fra kl. 8.00 til kl. 16.00 hver
dag undtagen mandag.
Vejerslev Menighedsråd afholdt sit
første møde den 27. februar kl. 16.45 i
Sognehuset, hvor vi lagde planerne for
det kommende års aktiviteter og arbejdsopgaver. Møderne er offentlige.
Vejerslev Menighedsråd
Inge Bugge
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Fyraftentræf
Tirsdag den 12. marts kl. 17.00 i
Thorsø Kirke og Sognehuset
Kom og vær med til hyggeligt fyraftentræf. Vi begynder med en gudstjeneste i
Thorsø kirke kl. 17.00. Herefter middag i
Sognehuset. Middagen koster kr. 50,00
som betales på aftenen. Mobilepay kan
bruges 58152.
Senere vil Nancy og Erik Bertelsen fortælle og vise billeder ud fra temaet:
”Indtryk fra mødet med et af verdens
fattigste lande – Etiopien”.
Tilmelding senest 5. marts til Erik Bertelsen, 7175 2333 eller e.bertelsen@mail.
tele.dk

Tina Lynderup og Lene Jensen

Sangaften i Aidt
Søndag den 17. marts kl. 19.00 i Aidt
Kirke og Aidt Forsamlingshus
Vi starter i Aidt kirke, hvor vi under ledelse af organist Lars B. Olesen vil synge
salmer. Derefter går vi så i forsamlingshuset, hvor der er kaffebord og fællessang. Se også omtale under Nyt fra Aidt.
Det er gratis, og alle er velkomne.

og stærke påskesalmer og takkesange til
Ham, der gik vejen til Golgathas kors; du
kan lytte til solosang med påskens budskab og lytte til smukt klaverspil; og du
kan få ro til at reflektere over centrale
bibeltekster om påsken. At deltage i en
lovsangsaften om Påsken er en måde –
gennem sang og musik – at sætte fokus
på det helt centrale for den kristne tro.

Påskeoptakt
Søndag d. 14. april kl. 19.00 i Thorsø
Kirke
Sangerinde Tina Lynderup og pianist
Lene Jensen – begge fra Videbæk – kommer på besøg og giver en aften i kirken
med påskeforberedelse gennem sang.
Hvis du kender til at forberede julen med
’De 9 læsninger’, så vil denne påskeforberedelse minde en del om dette. Du
kan komme for at synge med på skønne

Skærtorsdag
Torsdag d. 18. april kl. 19.00 i Vejerslev kirke
Igen i år holder Vejerslev Kirke aftengudstjeneste skærtorsdag den 18. april
kl. 19.00. Vi håber også i år, at voksenkoret Harmoni deltager med sang og
ledsagelse. Der vil efter gudstjenesten
være hyggeligt samvær i kirken med et
let traktement til alle.
Vejerslev Menighedsråd

6 |

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

Aktivitetskalender

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 7. maj kl. 17.00 i Thorsø
kirke
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste for hele familien, og som sædvanligt er der bagefter spaghetti og kødsovs
i sognehuset. Alle er velkomne, man behøver ikke tilmelde sig og det er gratis.
Sogneudflugt
Tirsdag den 21. maj – start kl. 17.45
Årets sognetur går mod Kjellerup og
Vinderslev.
Vi besøger den historiske institution
Oustruplund ved Kjellerup, som indtil
lukningen i 2015 var Danmarks ældste
fungerende døgninstitution. Efter lukningen blev der oprettet asylcenter på
Oustruplund, og bygningerne var også i
spil til at huse en ny politiskole. Fra januar i år har der været en nyopstartet
højskole i de gamle bygninger. Vi hører
om stedet og om det at oprette en ny
højskole.
Herefter går turen til et spændende kirkebesøg i Vinderslev kirke, hvor vi skal se og
høre om den gamle middelalderkirke og
dens historie. Kirken er fyldt med mange
kalkmalerier og udhugninger.
Afgang fra P. pladsen ved Torvet i Thorsø
kl. 17,45 og fra Vejerslev kirke kl. 17,50.
Pris kr. 50,00 inkl. buskørsel og kaffe
med brød.
Tilmelding senest den 15. maj til Inge
Bugge 2284 9305, Agnete Sørensen
2010 2461, eller Erik Bertelsen 7175 2333,
eller e.bertelsen@mail.tele.dk

Kommende
arrangementer
Sommerkoncert
Torsdag den 20. juni i Vejerslev kirke
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 20. juni til en fantastisk sommerkoncert i Vejerslev kirke. En gentagelse af den store oplevelse fra 2018.
Afvekslende program, bestående af bl.a.
danske sommer- og aftensange samt musical, operette- og operaarier og duetter.
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Kirkelige
handlinger

Dåb

Vielser

Vejerslev Kirke:
Lærke Grundvad Holm (11.11.18)

Simon Lindrup Madsen & Mette Xenia
Lindrup Madsen. D. 8. sep. 2018, Aidt
Kirke.

Milo Peder Larsen (11.11.18)
Kayla Skovgaard Jensen (16.12.18)
Aidt Kirke:
Elva Malling Brunsgaard (18.11.18)
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Bisatte og
begravede
Annalise Olesen, Vejerslev
Hugo Ingolf Jensen, Aidt
Jørn David Svendsen Sørensen, Aidt
Hans Rask, Thorsø
Tonny Eriksen, Thorsø
Ellen Post, Thorsø
Erik Pedersen Duelund, Thorsø

1. søndag i fasten

fyraftensgudstjeneste

2. søndag i fasten

3. søndag i fasten

Midfaste søndag

10/3

12/3

17/3

24/3

31/3

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. Påskedag

1. søndag efter påske

14/4

18/4

19/4

21/4

22/4

28/4

3. søndag efter påske

Store bededag

4. søndag efter påske

5. søndag efter påske

Kristi himmelfarts dag

12/5

17/5

19/5

26/5

30/5

** Konfirmation for 7.a.

spaghettigudstjeneste

7/5

* Konfirmation for 7.b.

2. søndag efter påske

5/5

MAJ 2019

Mariæ bebudelsesdag

7/4

APRIL 2019

Fastelavn

3/3

MARTS 2019

10.30 JF

11.15 JF*

VEJERSLEV

10.30 JF

19.00 JF

VEJERSLEV

9.00 TKH

10.30 JF

VEJERSLEV

10.30 JF

9.30 JF**

10.30 JF

AIDT

9.00 TKH

9.00 KBF

AIDT

10.30 JF

10.30 JF

AIDT

GUDSTJENESTELISTE Marts - Maj 2019

10.30 JF

9.00 TKH

17.00 JF

THORSØ

9.00 KBF

10.30 JF

10.30 JF

THORSØ

10.30 JF

17.00 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

Oplev historiens vingesus i Vejerslev
Fra den 25. maj til 21. juni 2019
Liv i Præsteskoven
Fra 25. maj til 21. juni 2019 bliver det
muligt at dykke helt ned i historien, når
Favrskov Kommune i samarbejde med
teatret Wunderland præsenterer vandringsforestillingen ”Spådommen om
Høje Stene” i området nær Vejerslev,
bl.a. i Præsteskoven.
For nylig (gen)fandt Moesgaard Museum den enestående skibssætning nær
Vejerslev, ”Høje Stene,” der i jernalderen
har fungeret som både gravmonument
og kultsted. Det, der gør ”Høje Stene”
helt speciel er, at den – foruden at være
Skandinaviens ældste skibssætning –
samtidig også kan have været gravplads
for Jyllands første konge. Det har arkæologer konkluderet på baggrund af den
rige mængde offergaver, der også er
fundet ved skibssætningen. ”Det er sådan set starten på den kongemagt, som
vi kender senere historisk. Det rykker lidt
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på vores forståelse af, hvordan det er,
at Danmarks kongemagt bliver til. Det
er en anden historie. Det er ikke alene
vikingetiden, der danner det, men der er
faktisk en længere historie bag,” siger
Mads Kähler Holst, Direktør for Moesgaard Museum. Fundet af ”Høje Stene” kan
altså være grund til at omskrive historiebøgerne, men startskuddet på formidlingen af stedet bliver vandringsforestillingen ”Spådommen om Høje Stene”.
Gennem forestillingen kan hele familien og skoleklasser gå på opdagelse og
lære mere om de lokale, historiske rødder. En forestilling består af fire hold
publikum á 12 personer.
Forestillingen spiller to gange dagligt
på to hverdage for skoler og tre gange dagligt i weekenderne for alle. I alt
vil forestillingen kunne opleves af ca.
2000 personer. Billetter kan købes på
Favrskov Bibliotekerne, og billetsalget
starter februar 2019.

VejerslevIndlæg
sogn

Billeder/fotos
Billeder af Vejerslev, Aidt eller Thorsø
kirker eller andre billeder fra de tre Sogne, som gerne må blive offentliggjort,
modtages med glæde, ligesom billeder
taget fra kirkelige aktiviteter vil blive
modtaget med glæde. Skriv gerne hvor
billedet/billederne er taget. Billederne
kan sendes til redaktionen omtalt på
side 15.
Vi modtager også gerne billeder fra barnedåb og bryllup, som er foregået i en af
sognenes kirker, såfremt de omhandlende personer selv sender billederne til os.
Vi skal gøre opmærksom på, at billederne vil blive brugt i kommende kirkeblade og vi skal også gøre opmærksom
på Persondataloven, der ikke tillader, at
vi bringer billeder af personer uden personernes samtykke.
Vi ser frem til at modtage en masse
skønne billeder.

Farvel til organist Inger Jul Jensen
Ved årets udgang sagde vi farvel til
vores organist gennem 13 år Inger Jul
Jensen. Det har været en god tid med
fantastisk flot musikledsagelse i vores 3
kirker, og med mange flotte koncerter
med orgelmusik og sang af børnekor og
voksenkor. Inger har beriget vores sogne med meget smuk musik, som vi altid

vil huske med glæde. Vi vil hermed takke
for rigtig godt samarbejde og ønske Inger held og lykke i det nye job.
Den 1. januar begyndte Inger sit nye
virke ved Ellebæk og Måbjerg Kirker ved
Holstebro.
Vejerslev-Aidt-Thorsø Menighedsråd
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Indlæg

Indlæg fra tidligere organist
Efter at have været organist ved Vejerslev-Aidt-Thorsø Kirker i 13 år, har jeg nu
fået en fuldtidsstilling som organist og
korleder i Holstebro.
Der startede jeg den 1. januar 2019 og
havde derved min sidste gudstjeneste i
Aidt den 31. december 2018.
Jeg vil sige tak til alle jer, der på hver
sin måde har været med til at give mig

en masse gode erfaringer. Dem vil jeg
tage med mig, når jeg skal starte i mit
nye job.
Alt godt fremover ønsker jeg alle ansatte, korene samt alle i de 3 menigheder.
Mange hilsner
Inger

Farvel til graver Alis Nielsen
Efter 15 år som graver ved Vejerslev Kirke har Alis Nielsen valgt at opsige sin
stilling for at søge nye udfordringer. Vi
har været glade for indsatsen i de man-

ge år og ønsker Alis held og lykke i hendes fremtidige virke.
Vejerslev Menighedsråd

Graversamarbejde
Den 1. januar indgik Vejerslev Menighedsråd samarbejde med Thorsø Menighedsråd om pasning af kirkegården
og kirketjenesterne i Vejerslev. Personalet ved Thorsø Kirke vil derfor nu også
kunne træffes på Vejerslev Kirkegård
ligesom telefoniske henvendelser også
skal ske til graver Jan Uhrenholdt Pedersen.

samarbejde, som giver mange fordele.
Ligeledes viser erfaringen, at det ofte
er svært at få personale til de mindre
kirkegårde, idet mange gerne vil have
kollegaer og være en del af et team.
Vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde.
Thorsø og Vejerslev Menighedsråd

Udviklingen indenfor de kirkelige funktioner er i de seneste år gået i retning af
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Vejerslev sogn
Kor

Voksenkor og børnekor
Voksenkoret Harmoni er klar til at starte
op igen så snart vores nye organist tiltræder. Koret mødes, indtil det igen har
en korleder, hver torsdag og hygger sig
og synger sammen.
Børnekoret Solsortene er også klar og vil
gerne begynde igen, hvor det slap før jul.

Tidspunkt for opstart vil være at se på
kirkernes hjemmeside og facebook, så
snart vi har ansat en ny korleder.
Vejerslev-Aidt-Thorsø Menighedsråd

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

| 13

Sognene i øvrigt

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

Marts
Onsdag den 6. kl. 19,30
Bibeltime hos Nancy og Erik Bertelsen,
Thorsølundvej 23, Thorsø
Markus 1, 14-20 ”Kongen vender tilbage”
Onsdag den 13. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Finn Najbjerg, Vinderslev taler
Tema: ”Kaldet” 4. Mosebog 27, 16-23
Onsdag den 20. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Hyggeaften

Torsdag den 4. kl. 19,30
Gjern Missionshus, Søndergade 54b, 8883 Gjern
Fælles aften med Johan Schmidt Larsen, Fredericia
Tale, sang mm
Onsdag den 10. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Vi synger Påsken ind, ved Anne Marie Najbjerg,
Vinderslev
Onsdag den 24. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Finn Najbjerg, Vinderslev taler
Tema: ”Vær modig og stærk” Josva 1, 9

Onsdag den 27. kl. 19,30
Bibeltime hos Birthe og Peter Kjeldsen,
Fredensvej 10, Bjerringbro
Markus 1, 21- 34 ”På overarbejde – første
arbejdsdag”.

Maj

April

Tirsdag den 7. og onsdag den 8.
Seniorlejr på Kjelsø lejren
Se særskilt program

Onsdag den 3. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Fælles aften med Johan Schmidt Larsen,
Fredericia
Tale, sang mm.

Onsdag den 1. maj kl. 19,30
Bibeltime hos Edith og Børge Braüner,
Rosenparken 46, Thorsø
Markus 1, 35-45. ”Stilhed og maveonde”

Onsdag den 22. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Poul Iversen, Vindum taler
Kaffe hold 2

Dansk Røde Kors
Thorsø-Ulstrup

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

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

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

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

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

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

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

Vejerslev

Aidt

Thorsø

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

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 14.
Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Foto af Thorsø kirke d. 5. januar 2019 af Jette Dahm Jensen.

