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VEJERSLEV AIDT THORSØ

Efterår
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September / Oktober / November 2019

37. årgang

Leder

En ny vinkel
I begyndelsen af maj måned var der en
drone ude for at tage billeder af vores
tre smukke kirker set fra oven.
Når man ser kirkerne oppefra, kan
man pludselig se at de er en del af en
større sammenhæng, at de står blandt
parcelhuse, marker og veje. Det er altid interessant at se noget fra en ny
vinkel. Måske får man øje på en hidtil
uset detalje, eller man ser noget ellers
velkendt i en ny sammenhæng. Og så
kan det være at det så lidt anderledes
ud end man ellers havde forestillet sig.
Det er godt at se tingene fra en ny
vinkel, at blive lidt klogere på verden
omkring sig, at indse at der er meget
mere at forstå ved det, som vi ellers
kender så godt.
Der er mange måder at betragte tingene på. Vores medmennesker opfatter
måske verdenen på en helt anden måde
end vi selv gør. Men hvis vi er villige til at
prøve at se tingene fra deres vinkel, kan

det måske være, at vi bliver lidt klogere
eller får en smule større forståelse for
deres perspektiv – også selvom vi måske aldrig bliver helt enige.
Ligesom de gamle kirker står urokkelige i et landskab der forandrer sig
gennem årstider, generationers gang
og samfundsudvikling, så hører vi i kirken det samme gamle evangelie, som
er fortalt lige siden de allerførste kristne. Budskabet er det samme, mens vi
mennesker og samfundet er i en rivende udvikling. Så selvom teksterne er
de samme, og præsten ofte gentager
sig selv, så kan de gamle ord alligevel
nogle gange få ånd og liv, og blive et
livgivende, opmuntrende og trøstende
budskab. For der findes altid andre og
nye vinkler på vores liv, som vi endnu
ikke har set.
Godt efterår
Sognepræst Jakob Fink

Månedens salme
Som noget nyt er vi begyndt på at have
månedens salme. Det er en salme der
bliver sunget til gudstjenesterne i den
pågældende måned. Ofte vil det være
en nyere salme fra salmetillægget ”100
salmer”, som vi vil lære at kende. Melodierne kan man høre på www.eksistensen.dk/100-salmer
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September, Salme 809
Du lagde i det mindste frø
Oktober, Salme 810
Blandt spurvefjer og blade
November, Salme 812
November går tungt gennem byen

Aidt sogn

Nyt fra Aidt
Nu går sommeren på hæld og efteråret
nærmer sig med alle de flotte gyldne
farver.
Det er dejligt at bo i et land med skiftene årstider.
Det betyder også, at nu kommer den
tid, hvor man melder sig til forskellige
aktiviteter.
I kirkeligt regi betyder det f.eks. at
baby salmesang er startet i Aidt kirke
hver tirsdag formiddag og så er der
foredrag og koncerter senere på året.
Vi indkalder også til menighedsmøde
d. 23. september, som det kan læses
længere fremme i bladet.

Vi synes tiden er inde til at lægge de
tre menighedsråd sammen, da vi i forvejen samarbejder meget og godt, men
rent administrativt er det ved at være
noget besværligt.
Hver kirke vil jo bestå med de gudstjenester og arrangementer der plejer
at være.
Så vi er spændte på at høre, hvad I synes. Så mød endelig op d. 23 september
i forsamlingshuset.
Godt efterår!
Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen
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Thorsø sogn

Nyt fra Thorsø
Thorsø
Nu er vi jo ved den årstid, hvor tankerne, fra Grundtvigs skønne salme om efteråret, snart fylder vore tanker.
Jeg håber du har haft en god sommer,
selv om den måske ikke blev som du
havde tænkt dig. Vi bestemmer jo ikke
selv alt i indholdet af livets hverdage.
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
Ny kirkesanger
Trine Sognstrup som har været kirkesanger ved Thorsø kirke i flere år, har
ønsket at holde. Tak Trine, for din medleven og dejlige sang. Tak for din gode
og positive måde at være kollega og
medarbejder på. Vi har været glade for
at have dig som medarbejder og kollega. Vi ønsker dig alt godt fremover.
Og så kan vi byde Charlotte Bang velkommen som kirkesanger også ved Thorsø
kirke. Charlotte er nu kirkesanger ved
alle tre kirker her i pastoratet. Vi glæder
os til samarbejdet med dig.
Aktive sogne
Når du læser om de mange tilbud, der
er de kommende måneder, så opfordrer vi dig til at sætte kryds i kalenderen og prioritere at være med. Vi
oplever som mennesker en berigelse
ved at være med i et fællesskab med
indhold og dybde, som det kirken tilbyder. Vi kan inspirere hinanden som
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mennesker ved at mødes. Alle er meget velkomne.
Elsk Thorsø
Elsk Thorsø, har vi kaldt det initiativ, vi
forsøger at involvere folk i her i Thorsø.
Læs mere om det her i bladet. Jeg håber
der er mange der vil være med til at vise
venlighed og hjælpsomhed til dem der
har brug for det. Også at der er hjem,
der ønsker at vise gæstfrihed ved at tage
mod andres tilbud om hjælpsomhed.
Kirkegårdene
I disse år er der en holdningsændring i
forhold til begravelsesformer. Flere end
tidligere vælger kremering og dermed
urne frem for kiste. Det giver en del
tomme gravsteder og dermed ændres
over tid også indretningen af kirkegården. Det ændrer også på kirkegårdenes
økonomiske grundlag.
Der er til stadighed fokus på omkostninger også ved kirkegårdsdrift. Der vil den
kommende tid blive omlagt områder på
kirkegården. Graverne har også opmærksomhed på om der kan ændres på nogle
arbejdsrytmer. Fx vil hække fremover blive klippet sidst på vinteren i forbindelse
med at der tages gran af gravsteder. På
det tidspunkt er der ingen blomster på
gravstederne, der skal tages hensyn til
og der spares dermed en arbejdsrytme.
Thorsø menighedsråd
Erik Bertelsen

Vejerslev sogn

Nyt fra Vejerslev
Så er ferien ovre og vi må alle i gang med
sensommeren- og efterårets opgaver.
Det har været en begivenhedsrig sommer i Vejerslev, især i præsteskoven,
parken og i hele området omkring kirken. Vandreteaterforestillingen“ Spådommen om Høje Stene“ fik sat fokus
på vores by og vores natur. Rigtig mange gæster besøgte området og så forestillingen, og der var stor begejstring
for den smukke skov, med det smukke
plante- og dyreliv der findes her. Kulisserne er nu fjernet, men de nye broer
bliver stående og kan benyttes til en
vandretur gennem området.
Der er en del kirkelige aktiviteter i efteråret, heraf den årlige sensommergudstjeneste, som også i år holdes i aktivitetsparken, hvis altså vejret er med

os. Gudstjenesten får lidt en anden
dimension, når naturen er med. Menighedsrådet er vært ved kaffe og rundstykker efter gudstjenesten. Ud over
den årlige julekoncert den 8. december
er der de fællesaktiviteter, som foregår
i Sognehuset.
Ellers håber vi i efteråret at påbegynde omlægninger på kirkegården. Det er
et større og omfattende projekt, som vil
række over nogle måneder, men vi håber at det færdige resultat vil være til
gavn og glæde for alle.
God sensommer
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Sensommergudstjeneste
Søndag den 8. september kl. 10.30
i Vejerslev ved aktivitetsparken
Vi håber på godt vejr, og fejrer gudstjenesten ved aktivitetsparken. Efter
gudstjenesten byder menighedsrådet
på rundstykker og kaffe.
Hvis vejret ikke holder er vi i kirken.
Menighedsmøde
– Fælles Menighedsråd
Mandag den 23. september kl. 19.00
følgende steder:
Vejerslev sogn: Vejerslev Borger- og Kulturhus, Klostergårdsvej 5, Vejerslev
Aidt sogn: Aidt Forsamlingshus, Dalvej
1, Aidt
Thorsø sogn: Sognehuset Kirkegade 23,
Thorsø
Høstgudstjeneste
Søndag den 29. september kl. 10.30
i Aidt kirke
Traditionen tro fejrer vi høstgudstjeneste i Aidt, hvor vi takker for høst, sol og
regn, og alt det der er er værd at takke
for i livet.
Der samles ind til Kirkens Korshær.
Fyraftentræf
Tirsdag den 1. oktober i Thorsø kirke
og Sognehuset.
Vi begynder fyraftentræffet i kirken kl.
17.00 med en kort gudstjeneste ved Jakob
Fink, hvor den lokale sangskriver Jonas
Thyrsted, også vil synge et par sange.
Herefter spiser vi sammen i Sognehuset
og senere er der et spændende foredrag:
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”Viljen til at leve et normalt liv”.
Aftenens foredragsholder siger om sig selv:
Jeg hedder Rune og er 32 år. Jeg er født
med en sjælden bindevævssygdom, der
hedder Osteogenesis Imperfecta, der
betyder ‘ufuldstændig knogledannelse’.
På forståeligt dansk bliver det omtalt
som medfødt knogleskørhed eller glasknogler. Jeg har haft 56 knoglebrud and still counting.
Jeg sidder i kørestol og er selvhjulpen. Jeg
bor i egen lejlighed Aarhus, er uddannet
socialrådgiver og så laver jeg en masse
frivilligt arbejde.
Rune kommer oprindelig fra Ulstrup. Runes fortælling er om et helt almindelig
liv, der bare er anderledes, - og med et
glimt i øjet.
Tilmelding senest lørdag den 28. september til Erik Bertelsen 7175 2333 eller
e.bertelsen@mail.tele.dk
Aftenens pris for forplejning er kr. 50,00
som betales på selve aftenen.
Ikon værksted
Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 9.30
– 14.30 i Sognehuset, Kirkegade 23
8881 Thorsø
Dagen er for alle.

Aktivitetskalender
Kan du ikke male? Er du slet ikke kreativ? Så er moderne ikoner lige noget for
dig! Her bruger vi godt nok maling, men
ingen pensler, og vi limer os ud af motiverne. Der er mulighed for at lade sig
inspirere af forskellige temaer, tekster,
metaller og et hav af figurer, og alle vil
kunne lave fine kunstværker.
Hvem er instruktør?
Helle Noer er en efterspurgt underviser og har i over 10 år hjulpet mere end
6000 konfirmander i at lave flotte ikoner, hvor en tekst fortolkes i et billede.
Selv arbejder hun både med malerier og
ikoner bygget op som små og store fortællinger om de vigtige ting i livet.
Forplejning kr. 50,00. Der serveres en
let frokost.
Tilmelding senest onsdag den 23. oktober til kirkekontoret eller Erik Bertelsen.
e.bertelsen@mail.tele.dk – 7175 2333

Foredrag: ”Relationer – en af de stærkeste kræfter mellem mennesker”.
Tirsdag den 12. november kl. 19.30 i
sognehuset.
Spændende og nærværende foredrag
ved psykolog Ole Rabjerg fra Silkeborg.
I vores individualistiske samfund er vi ikke
altid opmærksomme på, hvor gennemgribende en rolle relationer spiller for

os. Relationer er afgørende for hjernens
udvikling, trivsel i hverdagen, tryghed og
glæde. Dette foredrag giver perspektiver
på de stærke positive kræfter, som er i
spil i kontakten mellem mennesker.
Ole Rabjerg er psykolog i Foreningen
Agape og arbejder med terapi, foredrag
og kurser.
Det er gratis at deltage. Der serveres
kaffe og brød.
Kommende Arrangementer
(med forbehold for ændringer)
1. dec. kl. 16.00 Andagt og risengrød i
Thorsø kirke og sognehus. 1. søndag i
advent - efter juletræstænding i Thorsø.
8. dec. Kl. 19.30 Adventskoncert i Vejerslev Kirke med Sct. Peder Kirkes Kor.
10. dec. kl. 14.00 Seniorgudstjeneste i
Thorsø Kirke og kagebord på Thorshøj.
15. dec. kl. 16.00 De 9 læsninger i Aidt
Kirke.
2020
19. jan. kl. 15.00 Koncert med fangekoret i Vejerslev Kirke
25. feb. kl. 19.30 Sange og stjernestunder med Anette Kjær i Sognehuset.
15. mar. kl. 19.00 Sangaften i Aidt Kirke.
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Kirkelige handlinger

Konfirmationer 2019

Konfirmeret i Aidt Kirke, Store Bededag den 17. maj 2019
Casper Daugaard Møller Jensen, Emma Maj Poulsen, Lasse Vestergaard Kristensen, Laura Løgstrup Abrahamsen,
Loke Lyngaae Sørensen, Luna Giandrup Nordquist Horn, Nanna Morre Iversen, Sarah Viby Jensen, Sebastian
Hartzack Mogensen, Signe Kovdal Pedersen, Sofie Nedergaard Pedersen, Victoria Brandt Haakonsson

Konfirmeret i Vejerslev Kirke, Store Bededag den 17. maj 2019
Andrea Schormand Kyhl, Benjamin Lohmann, Østergaard Sørensen, Benjamin Schormand Kyhl, Carl Gordon
Jonsson, Cecilie Andrea Friis Chrøis, Christoffer Tvilhøj Horn, Isabella Normann Rasmussen, Jakob Melin
Sørensen, Jeppe Gammelgaard Bachstein, Julie Kragh Soelberg, Kamilla Brink Frederiksen, Lea Rosen Kragh,
Line Prang Kjeldgaard Iversen, Mai Grønbech Skjødt Pedersen, Mathias Kousgaard Bjerre Mortensen, Mille
Hjelmager Trudslev, Peter Klostergaard, Sandra Snedker Francker, Sascha Marie Nicole Juul Sørensen
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Lørdagsdåbsgudstjeneste

12. søndag efter Trinitatis

13. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis

Spaghettigudstjeneste

15. søndag efter Trinitatis

07/09

08/09

15/09

22 /09

24/09

29/09

10.30 JF

10.30 JF*

VEJERSLEV

16. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis

18. søndag efter Trinitatis

19. søndag efter Trinitatis

06/10

13 /10

20/10

27/10

Allehelgens søndag

21. søndag efter Trinitatis

22. søndag efter Trinitatis

Spaghettigudstjeneste

Lørdagsdåbsgudstjeneste

sidste søndag i kirkeåret

03/11

10/11

17/11

19/11

23/11

24/11

NOVEMBER 2019

Fyraftensgudstjeneste

01/10

OKTOBER 2019

10.30 JF

10.00 JF

9.00 JF

VEJERSLEV

10.30 JF

VEJERSLEV

AIDT

9.00 KBF

16.00 JF

AIDT

9.00 KBF

AIDT

10.30 JF**

9.00 THK

*Sensommergudstjeneste ** Høstgudstjenste (OBS. flyttet fra d. 6. oktober)

11. søndag efter Trinitatis

01/09

SEPTEMBER 2019

Gudstjenesteliste September- November 2019

17.00 JF

10.30 JF

10.30 JF

THORSØ

10.30 JF

9.00 THK

17.00 JF

THORSØ

17.00 JF

10.30 JF

10.30 JF

THORSØ

Tryk: www.skabertrang.dk

KBF = Knud Bunde Fries

THK = Thit Kirkeby-Hinrup

JF = Jakob Fink

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

Kirkelige handlinger

Dåb

Viede

Vejerslev:
Kristine Marie Moesgaard Sønnichsen
Phillip Lima Laursen
Nellie Manlid Andersen

Aidt:

Laura Jane Burow Christensen
Aidt:
Kristian Frederiksmose Dalsgaard
Sanne Østerballe Kisum
Thorsø:
Arthur Laborn Conradsen
Valdemar Lassen

Janni Arve Jørgensen & Simon Arve
Jørgensen
Helene Sparre Lundmann Jensen &
Kasper Paul Sparre Lundmann Jensen
Thorsø:
Amalie Laborn Conradsen & Kristoffer
Laborn Conradsen

Bisatte og begravede

Josefina Manthy Buhl Jørgensen
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Oda Else Marie Ingvartsen
Inga Marie Brændstrup
Birgit Sørensen
Johannes Andersen
Ib Georg Kjærgård
Elna Rasmine Sørensen
Jens Karl Pedersen

VejerslevIndlæg
sogn

Elsk Thorsø
Den 21. til 26. oktober
Vil DU hjælpe eller have hjælp?
Ved at viser hinanden omsorg og hjælp,
kan vi gøre Thorsø til et bedre sted at
leve. Ja det er det Elsk Thorsø handler
om. Vi havde også en sådan uge i 2018.
Og nu vil vi prøve igen, i en 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. Nogen har overskud
til at hjælpe andre og nogle hjem har
brug for en hjælpende hånd. Vi vil øve
os i at hjælpe hinanden, så livet bliver
bare lidt lettere.
Vi vil samle mennesker der har lyst til at
være med til at vise venlighed og hjælpsomhed mod andre her i Thorsø.
Hvad vil vi gøre?
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 der vil hjælpe kan hjælpe med.
Hvornår sker der noget?
Vi har brug for hænder der vil hjælpe.
Alle der vil bruge nogle timer i løbet af
ugen fra 21. til 26. oktober 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 en
mulighed for selv at få gjort i det enkelte hjem.

Er du et hjem der har brug for en hjælper?
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 og du vil høre nærmere
om tidspunkt osv.
Kontakt os og vi stiller dig et par spørgsmål om opgaven.
Kontakt
Kirkekontoret Kirkegade 23 tirsdag eller
torsdag, 8687 1414. eller Erik Bertelsen
7175 2333 e.bertelsen@mail.tele.dk

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
hjælp op til jul.
Vi vil opfordre jer, der vil være med til
at sponsorer købmandskurve 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
20. november med beløb eller tilsagn.
Indbetaling kan også ske på MobilePay
58152.
Alle beløbsstørrelser er en stor hjælp til
et menneske her i byen. Uddeling af købmandskurven vi ske i samarbejde med
Røde Kors og Favrskov kommune.
Anmodning om købmandskurv skal være
modtaget senest 20. november på kirkekontoret.
Thorsø menighedsråd

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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leder
Indlæg

Fælles menighedsråd i Vejerslev,
Aidt og Thorsø sogne?
De seneste års udvikling af det kirkelige
arbejde, også i ledelse og administrationen, har gjort det naturligt at drøfte,
om den rette ledelsesmæssige struktur
er på plads her i vores sogne.
De tre menighedsråd vil gerne debattere nedenstående med medlemmerne
af Folkekirken ved et menighedsmøde.
Alle er velkommen til at være med i det
sogn, hvor de er bosiddende. Mødet
holdes mandag den 23. september
kl. 19,00 følgende steder.
Vejerslev sogn: 	Vejerslev Borger- og
Kulturhus, Klostergårdsvej 5, Vejerslev
Aidt sogn: 	Aidt Forsamlingshus,
Dalvej 1, Aidt
Thorsø sogn: 	Sognehuset
Kirkegade 23, Thorsø
Ved møderne vil der være orientering
om menighedsrådets aktuelle opgaver,
oplæg ud fra nedenstående, debat,
samt afstemning om forslaget. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og
brød.
Menighedsrådene har nedenstående
fælles oplæg, som udgangspunkt for
drøftelsen.
Fordele ved at etablere et fælles menighedsråd ved valget efteråret 2020
• 
Opdeling i tre lokale menighedsråd
er en historisk og ikke tidssvarende
opdeling.
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• D
e ca. 2400 Folkekirkemedlemmer
i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogn er i
forvejen én samlet menighed.
• Alt personalet er i forvejen fælles for
de tre sogne, såvel præst, graver, organist, kirkesanger m.fl.
• De fleste aktiviteter er allerede fælles for alle tre sogne, fx hjemmeside,
facebook, sogneaftner, Sognehuset,
præsteskoven o.l.
• 
Bedre resource- og videns-koordinering, så sammenlignelige forhold ikke
skal drøftes i tre menighedsråd og administreres af det fælles personale.
• Mere forenklet ledelse og administration, når der træffes fælles beslutninger for de tre sogne.
• Mere enkel økonomi koordinering, når
meget samarbejde i flere år har været
på tværs af sognene.
Hvordan sikres demokratiet og lokalt
engagement?
Lovgivningen siger, at der også fremover skal være valg i de enkelte sogne,
hvor repræsentanter og suppleanter til
det fælles menighedsråd skal vælges.
Disse valgte repræsentanter repræsenterer sognet i det fælles menighedsråd.
Menighedsrådsloven § 2, stk. 4, fastslår, at det er de nuværende valgte menighedsråd, der fastlægger antallet af
menighedsrådsmedlemmer i det fælles
menighedsråd, ud fra fastsatte minimums og maksimums grænser.

Vejerslev
Indlæg /sogn
Kor
De nuværende menighedsråd indstiller,
at der vælges et fremtidigt fælles menighedsråd med 9 medlemmer.
Vejerslev
Aidt
Thorsø
I alt

2
3
4
9

Kendskab til den lokale kirke
For at sikre, at der også fremover er
personer fra sognet der har tilsyn med
den enkelte kirke og kirkegård, vælger
hver af de lokale valgte repræsentanter
fra sognet en kirkeværge – altså en person der er graverens sparringspartner
om forhold på kirkegården.

Øvrige poster i menighedsrådet er fælles
for alle tre sogne.
Fakta om de tre sogne
Antal folkekirkemedlemmer 1. juli 2019
Vejerslev 326,
Aidt
637
Thorsø
1431

/Juni 2019

Voksenkoret
HARMONI

Børnekoret
SOLSORTENE

Vejerslev, Aidt og Thorsø kirkers kor Harmoni øver ugentligt i Thorsø sognehus
hver onsdag kl. 18.30 – 20.30 i perioden
ultimo august til primo maj.
Koret synger et blandet repertoire og
deltager ved specielle gudstjenester og
arrangementer i løbet af året.
Der er åbent for optagelse – uanset
stemmegruppe og sang-erfaring. Det er
ikke et krav, at man kan læse noder. Det
er gratis at være med.

Vejerslev, Aidt og Thorsø kirkers børnekor Solsortene øver ugentligt i Thorsø
sognehus hver onsdag kl. 15.45 – 16.45
i perioden ultimo august til primo maj.
Koret deltager f.eks. ved luciaoptog på
Thorshøj, ”de 9 læsninger” til jul, spaghettigudstjenester og en mini-koncert
i maj. Det er gratis at være med.

Begge kor ledes af organist og korleder Asbjørn Rosendal: asros@km.dk 2977 8234

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 4 kl. 19,30.
Fællesmøde for IM i Favrskov kommune
Hinnerup missionshus, Tale ved Jens Arne
Skjødt, Aarhus
Tema: ”Tilgivelse - svært men nødvendig”.
Onsdag den 18. kl. 19,30
Kernehuset. Tjørnevej, Thorsø
Høstfest. Tale ved Ole Larsen, Aarhus
Tag lidt afgrøder med til lotteri.
Indsamling af høstgave.

Oktober
Onsdag den 2. kl. 19,30
Bibeltime nr. 7, hos Marie og Jens Kjeldsen,
Lokesvej 24, Thorsø
Markus 3. 1- 6. ”Elefanten i rummet”
Onsdag den 9. kl. 19,30
Kernehuset. Tjørnevej, Thorsø
Tale Ellen Hessellund, Aarhus
Tema: ”Tamar – et vigtigt led i Guds frelses plan”.

Onsdag den 23. kl. 19,30
Kernehuset. Tjørnevej, Thorsø
Selma og Henning Overgård og deres familie
fortæller om ophold på Hawal
Onsdag den 30. kl. 19,30,
Kernehuset. Tjørnevej, Thorsø. Bedemøde

November
Onsdag den 6. kl. 19,30 Kernehuset. Tjørnevej,
Thorsø. Tale ved Jørgen Blok, Randers
Tema: ”Først er man lille”. Markus. 9,30-50
Onsdag den 13. kl. 19,30 Kernehuset, Tjørnevej,
Thorsø. Tale ved Jørgen Blok, Randers
Tema: ”Festmåltidet”. Markus. 14,1-31
Onsdag den 20. kl. 19,30 Kernehuset, Tjørnevej,
Thorsø. Tale ved Jørgen Blok, Randers
Tema: ”Valgets have”. Markus 14, 32-42
Onsdag den 27. kl. 19,30
Bibeltime nr. 8 hos Bodil og Mogens Pedersen,
Rosenparken 72, Thorsø. Markus 3, 7 – 19.
”Messiansk rockstar eller linje til løfterne”

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
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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.

Kontakt

Brug MobilePay
– nutidens kirkebøsse
Thorsø kirke har fået MobilePay, som kan bruges, når der skal
overføres penge til kirkekassen. F.eks. hvor der er deltagerbetaling, eller når der er en indsamling.

Nummeret er 58152

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
mail: graver.vat@gmail.com

Organist og korleder
Asbjørn Rosendal
Tlf. 29 77 82 34
mail: asros@km.dk

Kirkesanger
Charlotte Bang

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

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 45.
Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).
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Maleri af Birgit Andreasen
Birgit og Ole Andreasen udstiller deres billeder i sognehuset i efteråret. Birgit og Ole
har gennem flere år malet. De er selvlærte, men har i mange år gået på malerkursus
som en del af deres hobby. Inspirationen til motiv kommer fra det der taler til dem i
livet, natur og omgivelser. Kom forbi Sognehuset og se deres kunst.

