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På altertavlen i Thorsø sidder der en 
mand og tænker. Han støtter hovedet i 
sin hånd og ænser måske ikke lige, hvad 
der foregår omkring ham - at han er en 
del af en større begivenhed, at Jesus 
sidder bag ham og uddeler brød og vin 
i det der skulle blive den sidste nadver.

Der på Thorsø altertavle har manden 
(discipel, som han er) siddet i fem hun-
drede år og undret sig - eller rettere: 
ham som sidder der nu, har faktisk kun 
siddet der i ét år. For han er faktisk en 
kopi af ham der sad der før, men som 
blev stjålet i tyveriet i Thorsø kirke for 
år tilbage. Men der sidder han altså og 
grubler, både når der er gudstjeneste, 
til bryllupper og begravelser og også 
når lyset slukkes og kirken er tom.

Hvad han sidder og tænker på er svært 
at svare på, for han er jo bare et stykke 
udskåret, malet træ. Men han viser os 
det, som også er en del af livet – efter-
tanke og grubleri… Man kan både tænke 
for meget og for lidt. Men jeg tror vi le-
ver i en tid, hvor det er nemt at slippe 
for eftertanken, hvor man let kan blive 
revet med af strømmen og lade sig kon-
stant underholde og aktivere, og hvor 
der altid er gang i enten det ene eller 
det andet.

Vinteren er en tid til eftertænksom-
hed. Måske især når alt juleræset er 
ovre, så kommer der nogle stille, mørke 
måneder. Og hvis for et øjeblik at tv’et 

Tid til eftertænksomhed

eller radioen ikke lige larmer, så finder 
man ud af at der altså er tyst derude. 
Der er ingen fuglesang, og når landska-
bet dækkes af sne og frost, så dæmpes 
lyden også. Der er lange aftner og næt-
ter, hvor mørket og kulden tvinger os 
indenfor – hvor vi kan tænke og gruble.

Vores kirker er også rum, hvor der er 
plads og tid til eftertanke og grubleri – 
både til gudstjenester, men også, hvis 
man en dag har lyst til at sætte sig ind 
i en af kirkerne, som er åbne i dagti-
den. Så kan man sidde der og gruble lidt 
over tilværelsen også selvom man ikke 
nødvendigvis bliver klogere - heller ikke 
efter 500 år.

Varme hilsner
Sognepræst Jakob Fink

Forside og bagsiden: 
Foto fra Thorsø kirkegård og kirke taget d. 30. oktober 2019.
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Nyt fra Aidt
Vi havde jo menighedsmøde d. 23. sep-
tember, angående sammenlægning af 
de tre menighedsråd i vores pastorat. 
Det blev enstemmigt vedtaget at sam-
menlægge Menighedsrådene.

I Aidt sogn skal der vælges tre med-
lemmer og to suppleanter til det nye 
fælles menighedsråd.

Der er valg i 2020, så hvis der er no-
gen der er interesseret i arbejdet, eller 
gerne vil høre om det, er de velkomne 
til at kontakte mig til en uforpligtende 
samtale.

Vi har også haft høstgudstjeneste, 
hvor kirken var pyntet flot og hvor Ja-
kob brød brødet med et rigtigt brød til 
nadveren.

Efter gudstjenesten var der kaffe i vå-
benhuset, med boller med spegepølse, 
småkager og frugt.

Nu går vi advent og julen i møde med 
alle de gamle traditioner og hyggeligt 
samvær med familie og venner, hvilket 
også indebærer traditioner i og omkring 
kirken.

Kirkegården er derfor også i år flot 
pyntet med gran af vores dygtige gra-
verteam, så vi her i Aidt kirke er klar til 
julens komme.

Vi ønsker alle en glædelig Jul  
og et godt Nytår

Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen
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Thorsø
Uanset hvordan 2019 har formet sig for 
den enkelte, så går vi nu ind i en tid med 
forventning, og ønsker om nærvær, fæl-
lesskab og tanker om at glæde hinanden. 
Vi har forskellige forudsætninger for at 
gøre dette. For nogle blev året et ønske 
år med mange gode timer, for andre et 
år der tærede på kræfter og livsmod. For 
os alle en del af vort liv.

O kom til os alle
Du højtidens drot,
Om lokken er gylden 
Om håret er gråt!
Udbred din hænder,
Mens lysene brænder
Og skænk os din fred,
Thi evig, ja evig er glæden,
Når du følger med.
Thorsø menighedsråd ønsker en 
glædelig advents- og juletid

Thorsø kirkegård
Der er her i efteråret sket flere omlæg-
ninger på kirkegården. Menighedsrådet 
har ønsket at etablere anlæg, så der også 
er mulighed for gravpladser tættere på 
kirken. Altså sikre en variation af mulig-
heder. Samtidig har ønsket været at få 
omlagt nogle af de tomme gravsteder, så 
kirkegården fremstår som et samlet hele.
På plænen vest for graverhuset bliver der 
lavet et anlæg til fællesplæne. 

Kirkens personale
Færdes du på kirkegården eller er du 
med i kirken til gudstjenester, eller en 
anden kirkelig handling, er der faktisk 
mange personer - også usynligt – som 
gør deres bedste for, at det skal være en 
god oplevelse for dig.

I vækstperioden på kirkegården er det 
graver Jan og 3 (deltids) gravermedhjæl-
pere Inge, Dorte og Else Marie der pas-
ser de tre kirkegårde. Vi har også ofte en 
praktikant i en periode. Om vinteren er 
der færre ansatte på kirkegården. 

Det er denne gruppe der sikrer de tre 
flotte og velholdte kirkegårde.

I kirken er der organist Asbjørn og kir-
kesanger Charlotte samt kirkesanger 
afløser Julie, du kan møde. Der er sam-
arbejde med organister med de øvrige 
kirker i området om afløsning. 

De sikrer flot orgelspil og dejlig sang. 
Derudover har organisten også ansvar 
for børne- og voksenkor. Charlotte hjæl-
per også med minikonfirmander.

På kontoret i Sognehuset, kan du to 
formiddage om ugen møde Jette, der 
klarer blanketter, personregistrering og 
lignende. Og så er der jo sognepræsten 
Jakob der ud over gudstjenester, og de 
forskellige kirkelige handlinger også har 
mini- og almindelige konfirmandhold.

Derudover har sognepræst Thit fra 
Hvorslev fast nogle timer i vore sogne 
og sognepræsten fra Ulstrup, Knud er 
også afløser ved fridage.

Alle gør deres bedste for at formidle 
kirkens budskab i ord og handling og 

Nyt fra Thorsø
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Nyt fra Vejerslev

derved give den enkelte en god ople-
velse, når de er i et møde med kirken. 

Sluttelig, men ikke mindst TAK - Mange 
tak for sponsoreringer til købmandskurv 
til værdigt trængende i Thorsø sogn. Vi 
kan på denne måde være med til at give 

en opmuntring til dem der har behov ind 
mod jul.

Thorsø menighedsråd ønsker alle  
en god advents- og juletid.

Erik Bertelsen

Efter veloverstået menighedsmøde den 
23. september, hvor det blev besluttet 
at indgå i et fælles menighedsråd i pa-
storatet, er vi nu klar til at tage hul på 
2020, som er et valgår for menighedsråd 
i hele landet. Allerede den 12. maj holder 
vi menighedsmøde i Borger- og Kultur-
huset, hvor årets aktiviteter og opgaver 
fremlægges. Her bliver der også mulig-
hed for at snakke om det kommende op-
stillingsmøde, som er fastlagt til den 15. 
september. Her skal der vælges 2 kandi-
dater og 2 suppleanter fra Vejerslev sogn 
til de kommende 4 år. 
Vi begynder nu arbejdet med omlæg-
ninger af gravsteder på kirkegården. Al-
lerede i december vil entreprenøren be-
gynde sydøst for kirken med optagning af 
hække, fjernelse af grus og påfyldning af 
muld til såning af græs. Det vil betyde, at 
der i en periode kan være nogle gener ved 
færdsel i dette område, men vi håber på 
forståelse så længe det står på. Man vil 
fortsat kunne færdes på de øvrige områ-
der på kirkegården. Efter nytår vil der blive 
taget fat på et område nord for kirken.

I år vil man igen kunne finde lyskorset 
opsat øst for kirken. Det var savnet sid-
ste år, men nu har vi mandskabet til at 
sætte det op igen.

Vi har desværre for ofte besøg af en 
ræv, som roder i gravstedspynt og kran-
se på gravstederne. Den flytter kranse 
fra gravstederne, sådan de ligger andre 
steder på kirkegården. Graveren er op-
mærksom på problemet, og eventuelt 
fundne kranse, vil blive lagt på bænken 
ved graverhuset. Vi undskylder på ræ-
vens vegne og håber, at kunne få jaget 
den væk, da den er til stor gene i byen.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd
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Advent og risengrød
Søndag d. 1. december kl. 16.45  
i Thorsø kirke og Sognehuset
Traditionen tro er Thorsø by 1. søndag i 
advent fyldt med aktiviteter - i år er in-
gen undtagelse. Som afslutning på jule-
marked og juletræstænding går vi ca. kl. 
16.30 i optog til kirken til en kort guds-
tjeneste. I år bliver det med trompetmu-
sik og alle kan lyse op med et lysende 
knæklys. Derefter er der risengrød til 
alle i Sognehuset, hvor Jens Bramer har 
lovet at skabe hygge med harmonikaen.
Det er gratis og alle er velkommen.

Julekoncert

ske julesalmer og musik fra det engelske 
repertoire til Nine Lessons and Carols.
Kom og få en fantastisk oplevelse med 
dejlige julesange. 
Det er gratis og alle er velkomne.

Seniorarrangement
Tirsdag den 10. december kl. 14.00  
i Thorsø kirke og på Thorshøj
Igen i år holdes det hyggelige adventsar-
rangement for seniorer. Det bliver tirs-
dag den 10. december kl. 14.00 i Thorsø 
kirke, hvor sognepræst Jakob Fink præ-
diker. Efterfølgende hygge og samvær 
med flot kaffebord på Thorshøj. Her 
bliver der musik af kirkens organist og 
sang af vor kirkesanger og nye afløser.
Provst Anders Bonde vil tage os med på 
en munter og eftertænksom rejse un-
der emnet: ”og så lige ind til jul.” 
Alle er hjertelig velkommen.  
Gratis deltagelse.

De ni læsninger
Søndag den 15. december kl. 16.00  
i Aidt Kirke 
”De ni læsninger” er alternativ efter-
middagsgudstjeneste. Det er oprinde-
ligt en tradition fra England. Gudstje-
nesten begynder med Luciaoptog. Ved 
gudstjenesten læses der ni bibeltekster 
op, som på hver deres måde belyser ju-
lens budskab. Ind i mellem synges der 
julesalmer og kirkernes to kor, børneko-
ret ”Solsortene” og voksenkoret ”Har-
moni”, synger for os og med os. 

Besøg af Fangekoret
Søndag den 19. januar kl. 15.00  
i Vejerslev Kirke
Velklingende toner fra de hardcore san-

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 

Søndag den 8. december kl. 19.30  
i Vejerslev Kirke
Årets julekoncert kan man i år opleve 
med Sct. Peders Koncertkor fra Randers.
Koret består af 30 erfarne sangere, som 
synger et meget alsidigt repertoire, med 
indhold af både kendte og ukendte vær-
ker til advent og jul. Koret har gennem 
tiden vundet mange priser ved inter-
nationale korkonkurrencer og har flere 
gange optrådt i TV, bl.a. i programmer-
ne „Før søndagen“, og senest sidste år, 
hvor koret medvirkede til gudstjenester 
på DR i advents- og juletiden. Korets sto-
re speciale er nyere kormusik, fortrinsvis 
af nordiske komponister. Til koncerten vil 
koret blandt andet synge en række dan-
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gere med de rå 
stemmer! 
Fangekoret be-
står af indsat-
te på udgang 
samt tidligere 

indsatte, som er fortsat med at synge 
efter løsladelsen. Korleder igennem 22 
år, Louise Adrian, synger med indsatte 
i 5 fængsler og koret optræder rundt i 
de danske kirker. Koret optræder med 
sange, som korsangerne selv har skre-
vet samt information om korets virke og 
livet bag murene. Teksterne er vedkom-
mende og handler om skyld, tro, fejltrin, 
tilgivelse, had, håb og anger. 

Der er skrevet bøger og lavet film om 
Fangekoret, som kaldes for Kriminalfor-
sorgens mest synlige resocialiserende 
projekt.

Billetter á kr. 50,- kan købes hos Meny, 
Thorsø eller ved henvendelse til Inge 
Bugge, tlf. 2284 9305. Overskydende bil-
letter sælges ved indgangen. Alle er vel-
komne.

Meditativ orgelandagt 
Tirsdag d. 28. januar kl. 20.00  
i Vejerslev kirke
-nærvær, musik, fordybelse
Velkommen til en kort gudstjeneste i Ve-
jerslev kirke med tændte stearinlys og ly-
den af musik, små tekstlæsninger og bøn.
Præst Jakob Fink og organist Asbjørn 

Rosendal inviterer til 
sammen at lade da-
gen gå på held i kir-
kens smukke rum 
med afdæmpet, stem-
ningsfuldt orgelmusik 
og et par salmer. 

Aktivitetskalender

Kom som du er og nyd fordybelsen i 
både læsningerne og orglet, som tilbyder 
forskelligt ”mentalhygiejnisk” musik: På 
programmet er bl.a. et par af de smuk-
keste orgelkoraler af J.S. Bach og D. Bux-
tehude, og der bliver spillet orgelmusik, 
der har ligget glemt i en orgelbælg på 
Clausholm Slot i godt og vel 300 år.

Sange og stjernestunder
Tirsdag den 25. februar 
kl. 19.30 i Sognehuset
Syng med og lyt til spæn-
dende fortællinger når vi får 

besøg af Anette Kjær. 
Anette Kjær arbejder som freelance 

foredragsholder, sanger og underviser 
og er derudover fastansat som organist 
ved to kirker i Himmerland, hvor hun 
bl.a. har taget initiativ til og er leder af 
Midthimmerlands kirkehøjskole. 

Fællessang er blevet den nye trend, en 
modvægt til evalueringskulturen og selv-
udviklingen. I dag som for 150 år siden 
kan sangen stadig forene og give indsigt 
og udsyn. Den balancerer på forunder-
ligste vis mellem tradition og fornyelse 
og forener fortid og fremtid i et nærvæ-
rende nu.

Sangen er den sprække, hjertet kan 
tale ud gennem og sangene rækker os 
mellem linjerne forståelsen af, at stjer-
nestunder ikke lader sig iscenesætte, at 
fællesskabet er værd at kæmpe for, og 
at livet ikke passer ind i et regneark.

En række fællessange fra den nyeste 
udgave af Højskolesangbogen bindes 
sammen af levende fortællinger og tan-
kevækkende betragtninger.

Der er Kaffebord og det er gratis at 
være med.
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Kirkelige handlinger

Vejerslev:
Marie Skaaning Odsgaard
Agnes Armose Degen

Aidt:
Noah Tornhøj Svendsen
Andrea Grznar Boll

Thorsø:
Jeppe Bramer Mikkelsen
Mia Jæger Wils
Nikoline Møller Risom
Alma Stensig Nielsen
Asta Amalie Hoffmann Jakobsen
Alma Agnethe Krause Kildeholm

Dåb Viede

Bisatte og  
begravede

Marie Thyrsted Jensen og Jakob 
Thyrsted Jensen

Svend Aage Meineche
Ole Haupt Hansen
Mads Haugård Rasmussen
Henning Mikkelsen
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Indlæg

Fælles menighedsråd
Ved menighedsmøderne der blev af-
holdt september, om der fremover 
skulle være et fælles menighedsråd for 
Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne, var der 
stor tilslutning til det fremlagte forslag. 

Ingen af de fremmødte i de tre sogne, 
var mod at der fremover vælges repræ-
sentanter i hver af de tre sogne, som så 
indgår i et fælles menighedsråd.

Det fælles menighedsråd bliver repræ-
senteret med 2 fra Vejerslev sogn, 3 fra 
Aidt sogn og 4 fra Thorsø sogn. Antal 
medlemmer er med udgangspunkt i antal 
Folkekirkemedlemmer i de enkelte sogne.

Menighedsrådsvalg 2020
I 2020 træder en ny lov om valg til me-
nighedsråd i kraft. 

Lovændringen indebærer bl.a., at 
valg på en valgforsamling bliver til ho-
vedreglen ved valg af landets menig-
hedsråd, mens den hidtidige lovgiv-
ning har haft afstemningsvalg mellem 
to eller flere lister som den formelle 
hovedregel. Reglerne ved kommende 
menighedsrådsvalg bliver dermed til-
passet praksis. 

I dag er der i 97 procent af valgene 
tale om aftalevalg, hvor kandidaterne 
samler sig om en liste.

Den nye lov beskriver en treleddet pro-
ces frem mod valg af nye menighedsråd.

Der afholdes et offentligt oriente-
ringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret. 
I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. 
Orienteringsmødet afholdes sammen 
med det årlige menighedsmøde, hvor rå-
det redegør for sin virksomhed i det for-
løbne år og orienterer om den planlagte 
virksomhed i det kommende år. 

Der afholdes en valgforsamling den 3. 
tirsdag i september, hvor menighedsrå-
dets medlemmer vælges. Valgforsam-
lingen afholdes i det enkelte sogn. I 
2020 er det tirsdag den 15. september.

Det er her der skal vælges medlemmer 
fra de enkelte sogne, til det nye fælles 
menighedsråd.

Ny kirkesanger afløser ved de tre 
kirker
Hej, mit navn er Ju-
lie Dahl, jeg er teo-
logistuderende på 
Århus universitet og 
ny kirkesangervikar. 
Min kæreste Peter 
og jeg er lige flyttet 
til området fra Sønderjylland, glæder 
os til at lære området at kende. Jeg 
har sunget i mange år, og er vokset op 
med en kirke i baghaven, så jeg glæder 
mig meget til at blive en del af sognet. 

Ny kirkeværge ved Thorsø kirke
Hanne Pedersen som gennem mange år 
har været kirkeværge ved Thorsø kirke, 
har ønsket at ophøre med opgaven. 
Stor tak til Hanne for din indsats gen-
nem årene. Du har haft styr og orden 
på de opgaver der skulle løses. Når en 
opgave har været i dine hænder, har 
den været i gode hænder. Og du har 
som få kendskab til lokalområdet. Tak 
for din indsats. Vi ønsker dig alt godt i 
tiden fremover.

Menighedsrådet har valgt menigheds-
rådsmedlem Hans Dahlgaard som ny 
kirkeværge. Kontaktoplysninger findes 
på adresse siden.

Tak Hans at du sagde ja til opgaven.
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Indlæg

Præstekadetter i Favrskov Provsti
Favrskov Provsti har fra efteråret 2019 
oprettet et Akademi for Præstekadet-
ter. Det er målrettet kandidatstude-
rende på teologi, som ønsker erfaringer 
med konkret præstearbejde.

Der er fem præstekadetter ansat i prov-
stiet, og deres ansættelse blev markeret 
ved en festlig gudstjeneste i Nørre Gal-
ten kirke i august.

Præstekadetterne bliver ansat i op til 2 
år med et ugentligt timetal på ca. 10 timer

Som præstekadet bliver man en del af 
den folkekirkelige hverdag og kommer i 
nærkontakt med de opgaver og udfor-
dringer, der er som folkekirkepræst. Det 
betyder, at man allerede som stude-
rende får en unik mulighed for at opøve 
kompetencer i grundlæggende præste-
opgaver.

I Thorsø kirke var vi glade for at få mu-
lighed for at møde en af præstekadet-
terne søndag d. 27 oktober, hvor Valde-
mar Mahon Ringsmose prædikede ved 
formiddagens højmesse.

En tak for lån af Vejerslev Kirke 
Lørdag og søndag den 5.-6. oktober 
2019 var Vejerslev Kirke fuld af patch-
worktæpper.
Dette flotte syn var der knap 300 perso-
ner, som kom fra nær og fjern for at se.
Der var ca. 150 patchworktæpper fra hele 
det østjyske område, men også mange 
lokale ”patchworkere”, havde udlånt de-
res tæpper til udstillingen i kirken.
Vi var også så heldig at låne kirkens 5 
meget flotte messehagler, som dermed 
var en del af den fine udstilling. 
Vi takker mange gange for at vi måtte låne 
kirken til den store og imponerende ud-
stilling.

Venlig hilsen Connie og Hanne
HANNES patchwork

Her på kirkekontoret er vi i gang med at 
opdatere vores distributionslister, hvil-
ket også indebærer, at vi skal opdatere 
vores liste over udsendelse af kirkebla-
det.

Vi vil meget gerne stadig sende jer Kir-
kebladet, så derfor skal vi anmode jer 
om at henvende jer til kirkekontoret, 
såfremt I stadig ønsker bladet tilsendt. 

I kan ringe til kirkekontoret tirsdage og 
torsdage mellem 9-12 eller skriv gerne 
en mail på sikker mail, som findes på 
vores hjemmeside www.vejerslev-aidt-
thorsø.dk, hvor man i øvrigt også altid 
kan finde en udgave af nuværende kir-
keblad og tidligere udsendte kirkeblade.

Vi siger på forhånd tak for hjælpen.

OBS - til jer, som bor uden for vores Sogne og som 
får Kirkebladet tilsendt med Post Nord
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Indlæg

Månedens salmer

2  Gå for andre med håbet.
Gå mellem skred og fald.
Gå i flakkende skygger.
Gå – mærk at vi skal!

3  Gå med sultne og trætte.
Gå – vær den anden nær.
Åbenbaring og nåde.
Gå – Kristus er her!

4  Gå, så bange, med modet.
Gå med alt hvad du tror.
Natten blir lys som dagen.
Gå på Herrens ord!

5  Gå – føl livet begynde.
Gå med budskab om fred.
Gå – lad hjerterne synge.
Gå med kærlighed!

6 Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!

Tekst: Sten Kaalø, Melodi: Erling Lindgren

Februar

Salme 800
1  Det var så forunderlig klart i nat

skønt skyer drev over derude,
hvor vinteren ruged i sorte træer
med vingerne tæt ved min rude.
Men alle morgenstjernerne sang,
da grenenes skygger blev blege,
og dagen begyndte og folk stod op,
mens småbørn løb ud for at lege.

December

Salme 821 
1    Se min engel, hvide engel

lander blidt på din bløde jord
Åbner en sprække
i himmelens dække
Kommer fra lyset
og sår et ord

2  Se min bue,
gyldne bue
danner bro til en himmeljord
Når Herren kommer
blir vinter til sommer
Pagten beseglet
af nye ord

3  Se min glæde,
grønne glæde
vander gavmildt din tørre jord
Håbene skinner
og lyset forbinder
himlen og jorden
i fremtidsord

Tekst & Melodi Arne Andreasen

Januar

Salme 862
1  Gå i mørket med lyset.

Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!

”Månedens salme” er en salme der bliver sunget til gudstjenesterne i den pågæl-
dende måned. Ofte vil det være en nyere salme fra salmetillægget ”100 salmer”, 
som vi vil lære at kende.
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Indlæg / Kor

2  Det var som et glimt af den store nat,
hvor Gud kaldte alting til live.
Hans skabende ord over havets dyb
bestemte, hvad alt skulle blive.
Og alle morgenstjernerne sang,
da vandenes brusen forstummed,
og jordkloden frugtbar i duft af regn
steg rødmende frem gennem rummet.

3  Det var som den dag, 
da Guds engel kom
med ordet fra Gud til det lave.
Han gik til Maria i Nazaret
med liljer fra Himmerigs have.
Og alle morgenstjernerne sang
ved svaret fra Guds tjenerinde,
og ordet blev foster i kød og blod
og fødtes, da tiden var inde.

Børnekoret 
SOLSORTENE
Vejerslev, Aidt og Thorsø kirkers børne-
kor 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, spa-
ghettigudstjenester og en mini-koncert 
i maj. Det er gratis at være med.

Voksenkoret 
HARMONI
Vejerslev, Aidt og Thorsø kirkers kor Har-
moni 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.

Der er åbent for nye sangere i begge kor. 
Begge kor ledes af organist og korleder Asbjørn Rosendal: asros@km.dk 2977 8234

4  Han kom i den mørkeste vinternat
med varsel om lysere tider,
han bringer hver tvivlende vintersjæl
et håb om et forår omsider,
hvor morgenstjernernes påskesang
skal løsne de frostbundne marker,
og hjertet skal slå i mit bryst af fryd
som småbitte fødder, der sparker.

5  Han lever i os med sit ord, sin ånd,
til nætterne alle er omme,
og slægter og folkeslag knæler ned
med bøn om barmhjertige domme,
så alle morgenstjernernes sang
forenet med menneskers stemme
skal bære os ind i Guds hjerterum,
hvor vi med hans søn hører hjemme.

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen,  
Melodi Axel Madsen
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Sognene i øvrigt

December 
Onsdag den 4. kl. 17,30 
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Adventsfest med fællesspisning.  
Per Weber, Hinnerup taler over emnet:
”Frygt ikke jeg er med jer alle dage”.  
Lotteri

Fredag den 27. kl. 19,30  
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Julefest, tale ved Grethe Friberg, Allingåbro.

Januar
Onsdag den 15. kl. 19,30.  
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Villy Sørensen, Hammel taler over emnet:  
”Fri fra lovens krav” Romerbrevet kapitel 7

Onsdag den 22. kl. 19,30  
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Årsfest med generalforsamling

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

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.

Dansk Røde Kors
Thorsø-Ulstrup

Onsdag den 29. kl. 19,30  
Bibeltime 
Hos Nancy og Erik Bertelsen,  
Thorsølundvej 23, Thorsø
Nr. 8. Familien og fanden Markus 3,20 -35

Februar 
Onsdag den 5. kl. 19,30  
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Mission Afrika, basar med lotteri mm

Onsdag den 19. kl. 19,30  
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Herluf Christensen, Bjerringbro taler

Onsdag den 26. kl. 19,30  
Bibeltime 
Hos Birthe og Peter Kjeldsen,  
Fredensvej 10, Bjerringbro
Nr. 10. En god historie,  
Markus 4, 1. - 20.
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KontaktKontakt

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 6.

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

Menighedsråds-
formand
Inge Bugge 
Christiansen
Tlf. 22 84 93 05

Menighedsråds-
formand 
Agnete Ring 
Sørensen
Tlf. 20 10 24 61

Menighedsråds-
formand
Erik Bertelsen
Tlf. 71 75 23 33

Kirkeværge
Aase Lejsgaard
Tlf. 22 39 63 25

Kirkeværge
Ellen Priess
Tlf. 86 96 68 70

Kirkeværge
Hans Jørgen Dahlgaard
Tlf. 30 13 28 61 

Kirkesanger
Charlotte Bang

Vejerslev Aidt Thorsø

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

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

Brug MobilePay  
– nutidens kirkebøsse
Thorsø kirke har fået MobilePay, som kan bruges, når der skal 
overføres penge til kirkekassen. F.eks. hvor der er deltagerbeta-
ling, eller når der er en indsamling. Nummeret er 58152




