KIRKEBLADET
VEJERSLEV AIDT THORSØ

Forår
40

Marts / April / Maj 2020

38. årgang

Leder

- with a little help from a friend
Sidst i januar fik jeg besøg af en flok
præstekadetter, som kom kørende til
sognehuset I deres nye præstekadetbil.
På billedet er de tre kadetter netop ankommet for at medvirke ved minikonfirmanderne. Første gang var de her for at
observere og næste gang vil de så selv
have forberedt en undervisningsgang
for minikonfirmanderne.
I sidste kirkeblad skrev jeg om hvordan
præstekadetten Valdemar havde prædiket i Thorsø kirke. Siden da har jeg set
meget mere til præstekadetterne. For d.
19. januar var det så Gaute der prædikede og i skrivende stund er det også planlagt at Anne-Marie skal prædike i Thorsø.
To kadetter hjalp også til ved skolens
juleafslutning – hvor de genfortalte juleevangeliet for de forskellige klassetrin.
Og sidst men ikke mindst skal kadetter-

ne også stå for spaghettigudstjenesten
d. 28. april i Thorsø kirke.
Win-win
Det har været en stor gevinst at få hjælp
af præstekadetterne. Det er altid inspirerende at møde nogle som med friske
øjne og sind går ind i en ny opgave. Som
præst er det en god sparing – og en mulighed for selv at træde et skridt tilbage
og se hvordan andre griber opgaverne
an. Kadetterne får indblik i arbejdet som
præst – og flere af dem har udtrykt at
de nu er endnu mere opsatte på selv engang at blive præster. Der er altså læring
begge veje både for præsten og kadetten
– en win-win-situation.
Godt forår – hilsen
Jakob Fink - sognepræst

Præstekadetterne er et initiativ i Favrskov provsti – hvor fem teologistuderende har fået studiejob i provstiet. Her får de undervisning på et lille akademi
i Hadsten og bliver derefter sendt ud i alle dele af provstiet for at hjælpe til
med gudstjenester, minikonfirmander, spaghettigudstjeneste o.l.
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Aidt sogn

Nyt fra Aidt
Foråret er kommet tidligt i år. Allerede
først i januar dukkede erantis frem og
så kom vintergækkerne.
I år er det kirkedøren der trænger til
fornyelse, den er for medtaget til at det
kan betale sig at reparere den.
Vi har arkitekt Gert Madsen til at hjælpe os med tegningerne, så vi får det
gjort rigtigt.
Det er meningen, at vi vil prøve, at hæve
terrænnet foran kirkedøren så trappen
kommer væk, i stil med det i Thorsø.
Angående babysalmesang, er der planlagt et hold i april og et igen til august.
Den 15. marts er der sang aften. Vi har
lavet lidt om på konceptet. Vi vil denne
aften fejre 100 året for Genforeningen.
(se aktivitets oversigt)
Den 12. maj er der offentlig orienteringsmøde i alle menighedsråd, som
du også kan se i aktivitetsoversigten.
Vi holder mødet i Aidt forsamlingshus,
hvor vi vil fortælle om vores arbejde nu
og i fremtiden. Vi håber I vil slutte op
om det.
Med ønsket om et godt
forår til alle
Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen.
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Thorsø sogn

Nyt fra Thorsø
Så nærmer vi os den dejlige forårstid,
med liv i naturen, fuglesang, varme og
længere dage.
Vi synger i en af vore salmer en bøn til
Gud for sommeren, med disse sanglinjer ønsker vi alle et godt forår:
Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!
Kirkegården
I efteråret og vinteren er der på kirkegården lavet forskellige anlægsopgaver.
Vi har påbegyndt udskiftning af hække
om gravsteder, da de mange steder er
plaget af sygdom.
Der er også blev omlagt tomme gravsteder til de gravstedsformer der efterspørges. Målet har været at udnytte de
mange tomme pladser som er tæt på
kirkebygningen.
Der er også etableret et ny anlæg til
urner i fællesplæne.
Tak for de mange positive tilkendegivelser om ændringerne på kirkegården.
Liv i kirken – kirkens liv
Der diskuteres ofte befolkningsflyt fra
landområder og til byområder og dermed også udfordringer for opbakning til
den lokale kirke. Her i vore sogne, oplever vi en god opbakning til kirken og
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det der sker omkring kirken. Kirken er for
alle, så du er velkommen til det der sker
i kirkerummet og de mange gange der
kaldes sammen omkring emner om tro,
livet og eksistens. Selv om mange føler
tilknytning til den lokale kirke, er det der
sker i de tre sogne jo for alle. Der er en
god mobilitet med at bryde sognegrænser også til det der sker i kirken. På denne måde skabes der en aktiv menighed
også her på landet.
Godt forår
Thorsø menighedsråd
Erik Bertelsen

Vejerslev sogn

Nyt fra Vejerslev
Det nye år blev skudt i gang med en
forrygende oplevelse med Fangekoret
den 19. januar. Kirken var fyldt til bristepunktet, og ud over den musiske oplevelse fik alle også indtryk af, hvordan
det er at sidde fængslet og ligeledes,
hvordan det er at komme ud i samfundet efter endt afsoning.
Ellers har vi valgår i år, hvilket betyder
at der holdes 2 ekstra offentlige møder, henholdsvis den 12. maj og den 15.
september I Borger- og Kulturhuset. Vi
håber på opbakning til møderne og til
valget.

Året indledes også i menighedsrådet
med at planlægge de kommende aktiviteter i sognet. Her vil der være både
lokale arrangementer og fælles arrangementer med i pastoratet.
Omlægninger på kirkegården vil også
tage sin begyndelse i år ligesom vi i maj
måned skal have kirkesyn sammen med
provstiet. Her vil både kirken og kirkegården blive gennemgået for eventuelle
reparationer.
Med ønsket om et godt forår
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Minde om en der kæmpede for vor
frihed
Søndag den 15. marts kl. 10.30 i
Thorsø Kirke og Thorsø Kirkegård
I år er det 75 år siden den 20 årige Svend
Egon Nielsen blev skudt i Ryvangen. Det
skete den 13. marts 1945 kort før Danmarks befrielse.
Ved gudstjeneste i Thorsø søndag den
15. marts vil vi efter gudstjenesten nedlægge en krans ved frihedskæmperens
grav på Thorsø kirkegård.

tid til at ønske sange fra den grønne
sangbog og selvfølgelig vil der være
kaffebord som vi plejer.
Fyraftentræf
Tirsdag den 24. marts kl. 17,00 i
Thorsø Kirke og Sognehuset
Der er igen Fyraftentræf i Thorsø kirke
og i Sognehuset.
Vi begynder i kirken kl. 17,00 med en
kort gudstjeneste ved Jakob Fink.
Derefter middag i Sognehuset. Senere
vil tidligere sognepræst i Bording, Lindvig
Osmundsen, fortælle om mødet med de
afviste asylansøgere fra Kærshovedgaard
Tema: ”At være kirke for afviste
asylansøgere fra Kærshovedgård”.
Tilmelding af hensyn til middag, senest
fredag den 20. marts til Erik Bertelsen
7175 2333 eller e.bertelsen@mail.tele.dk
Aftenens pris for forplejning er kr.
50,00 som betales på selve aftenen.
Skærtorsdag
Torsdag den 9. april kl. 19.00
Vejerslev Kirke
Skærtorsdag markeres igen i år i Vejerslev Kirke med en gudstjeneste med
efterfølgende samvær omkring et lille
hyggeligt traktement i kirken.
Voksenkoret Harmoni deltager med
salmeledsagelse.

Sangaften i Aidt
Søndag den 15. marts kl. 19.00 i
Aidt Forsamlingshus
Vi har lavet lidt om på konceptet. Vi mødes i Aidt forsamlingshus kl. 19 til en
aften med koncert af Harmoni ledet af
vores organist Asbjørn Rosendal. Der
vil være fælles sange, hvor vi fejrer 100
året for Genforeningen, og der vil være
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Fejring af Danmarks Befrielsesdag
Tirsdag den 5. maj kl 19.00 i
Vejerslev Kirke
Andagt i Vejerslev kirke med fejring af
Danmarks Befrielsesdag tirsdag den 5.
maj kl. 19.00. Her vil fred og frihed være
temaet, ligesom kirken vil være oplyst
med levende lys.

Aktivitetskalender

Efter andagten går vi i Vejerslev Borgerog Kulturhus, hvor vi under musikledsagelse synger sange fra befrielsen og
danske sange fra højskolesangbogen.
Kirken er vært ved kaffe og brød og alle
er velkomne.
Offentligt Orienteringsmøde
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i alle tre
sogne
Vejerslev: Vejerslev Borger- og Kulturhus, Klostergårdsvej 8, Vejerslev
Aidt: Aidt forsamlingshus, Dalvej 1 Aidt
Thorsø: Sognehuset, Kirkegade 23, Thorsø
Alle er velkommen i det sogn hvor du
bor. Det er gratis at være med og der
serveres kaffe og brød.
Sognetur til Mariager – Rosernes by
Tirsdag den 26. maj besøger vi den
idylliske by Mariager.
Byen er fortsat med brostensbelagte
gader og gamle bindingsværkshuse.
Byen har et bymiljø, der er sjældent i
Danmark.
Indtil starten af 1400-tallet var Mariager kun et lille fiskerleje og færgested
på vejen mellem Randers og Aalborg.
Birgittiner-klostrets grundlæggelse i ca.
1446 betød en voldsom opblomstring af

handel og håndværk og gav i 1592 Mariager købstadsrettigheder.
En lokal guide vil på busrundtur i byen
fortælle om seværdighederne og senere om den flotte kirke som var en del af
det tidligere kloster. I kirken vil vor egen
organist Asbjørn Rosendal give en musikoplevelse ved at spille et musikstykke
på kirkens store orgel. Vi får kaffe på et
af byens spisesteder.
Pris inkl. bustur, kaffe mm kr. 70,00.
Afgang fra Torvet Thorsø kl. 17.00.
Aidt kirke kl. 17.05.
Tilmelding til Inge Bugge, Vejerslev
2284 9305.
Agnete Sørensen, Aidt, 2010 2461.
Erik Bertelsen, Thorsø 7175 2333,
e.bertelsen@mail.tele.dk

Kommende
arrangementer
Sommerkoncert
Torsdag den 18. juni i
Vejerslev Kirke
Igen i år bliver der sommerkoncert i
Vejerslev kirke. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen til torsdag den 18. juni.
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Kirkelige handlinger

Dåb
Vejerslev:
Jonas Bjerregaard Jensen
Kristian Bjerregaard Jensen
Aidt:
Theodor Brandt Damgaard Dam

Viede
Aidt:
Iben Brandt Damgaard Dam og Martin
Brandt Damgaard Dam
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Bisatte og
begravede
Viggo Amby Christensen
Kristen Schøler Kristensen
Ib Valbæk
Poul Erik Povlsen
Egon Gunnar Eriksen
Kurt Simon Kristensen

Familiegudstjeneste

3. søndag i fasten

midfaste søndag

Fyraftensgudstjeneste

Mariæ bebudelsesdag

08/03/20

15/03/20

22/03/20

24/03/20

29/03/20

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. Påskedag

1. søndag efter påske

Lørdagsdåb

2. søndag efter påske

Spaghettigudstjeneste

10/04/20

12/04/20

13/04/20

19/04/20

25/04/20

26/04/20

28/04/20

4. søndag efter påske

5. søndag efter påske

Kristi himmelfarts dag

6. søndag efter påske

Pinsedag

2. pinsedag

10/05/20

17/05/20

21/05/20

24/05/20

31/05/20

01/06/20

**Konfirmation for 7.a

Bededag

08/05/20

*Konfirmation for 7.b

3. søndag efter påske

03/05/20

MAJ

*Liturgisk gudstjeneste

Palmesøndag

05/04/20

09/04/20

APRIL

*Læs mere side 6

1. søndag i fasten

01/03/20

MARTS

***Friluftsgudstjeneste

9.00 KBF

9.00 THK

9.30 JF*

VEJERSLEV

10.30 JF

10.30 THK

19.00 JF

VEJERSLEV

9.00 THK

10.30 JF

VEJERSLEV

9.00 THK

10.30 JF

11.15 JF**

AIDT

10.00 JF

10.30 JF

AIDT

10.30 JF

10.30 JF

AIDT

Gudstjenesteliste Marts / April / Maj 2020

10.30 JF***

10.30 JF

9.00 KBF

THORSØ

17.00 JF

10.30 JF

10.30 JF*

10.30 JF

THORSØ

17.00 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.

Indlæg

Baby-salmesang i Aidt kirke
Baby-salmesang er et tilbud, som giver
børn og voksne en mulighed for at indtage kirken allerede fra livets begyndelse
af, sådan som hverdagen nu engang ser
ud – med bleer og sutteflasker – og lære
salmer gennem fagter og leg.
Det er musikpædagog Vibeke Skou, som
står for sang/leg/bevægelse/oplevelser
for de små, så de – sammen med de
voksne, får en oplevelse af at være i
kirkerummet, lytte til sange, salmer og
musik – ja få en oplevelse sammen. Efter undervisningen vil der være tid til en
kop kaffe/the og en snak.
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Tilbuddet gælder alle småbørn med deres forældre/bedsteforældre i vores lokalområde, og foregår 1 gang om ugen i
Aidt Kirke. Det er gratis at deltage.
Forårsholdet i babysalmesang begynder onsdag d. 22. april og de fem
følgende onsdage.
Nærmere information og tilmelding skal
ske til præstesekretær Jette Klostergaard Sørensen, Kirkekontoret, Kirkegade
23, 8881 Thorsø på mail til jks@km.dk
eller på tlf. 86 87 14 14 (åbent tirsdage
og torsdage kl. 9-12).

VejerslevIndlæg
sogn

Menighedsrådsvalg
Der skal i år vælges nye menighedsråd
i alle landets sogne. Der er vedtaget en
ny lov der ændrer på måden dette sker
på. Den nye lov beskriver en ny proces
frem mod valg af det nye menighedsråd
som tiltræder 1. søndag i advent.
Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret. I
2020 vil det sige tirsdag den 12. maj.
Her redegør menighedsrådet for sin
virksomhed i det forløbne år og orienterer om de planlagte forhold for de
kommende år.
Selve handlingen af valg af menighedsrådsmedlemmer fra det enkelte sogn,
er tirsdag den 15. september.
Her vælges medlemmer fra det enkelte
sogn til det fælles menighedsråd, der
tidligere er besluttet der skal være fra
og med det kommende valg.
Møder tirsdag den 12. maj holdes følgende steder kl. 19.00:
Vejerslev: Vejerslev Borger- og Kulturhus,
Klostergårdsvej 8, Vejerslev
Aidt: Aidt forsamlingshus, Dalvej 1 Aidt

Røde Kors siger tak
“Røde Kors Thorsø-Ulstrup takker for
det fine bidrag vi modtog fra lokale borgere, med hjælp fra Thorsø Menighedsråd, til den lokale Røde Kors julehjælp
2019. Her i vores område fik børn og
voksne i 27 familier sponserede gaver
og et gavekort til Coops butikker. Jeres
beløb, var et godt bidrag. Tak for samarbejdet.”

Thorsø: Sognehuset, Kirkegade 23, Thorsø
Alle er velkommen i det sogn, hvor man
bor. Det er gratis at være med og der
serveres kaffe og brød.

Mange hilsner Elsebeth
Røde Kors

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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leder
Indlæg

Månedens salmer
”Månedens salme” 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.
Marts
Salme 815
1	Hør morgenens sang! Den lyder
fra skovenes fuglekor
den synges i gader og stræder
gi‘r genlyd hvor mennesker græder
omspænder den vide jord:
Se! Lyset skinner i mørket
i Kristus, Guds levende Ord.
2 Gud tændte sit lys i verden
dets flamme er kærlighed
så ingen skal famle i blinde
men alle der søger skal finde
en vej til Guds evighed.
Se! Lyset skinner i mørket
det bringer velsignelsen med.
3 Og står du forsagt og fremmed
en nat ved en vildsom vej
da lyder bag angsten en stemme:
Hvordan kan du tro jeg kan glemme
det barn der tilhører mig?
Se! lyset skinner i mørket
det skinner i mørket for dig.
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen,
2012 Melodi: Erling Lindgren

April
Salme 829
1 Opstandelsen er lige her
Du står
ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven uden vanter
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2 Opstandelsen er lige her
Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere end vi aner
3 Opstandelsen er lige her
Du går
med mennesker der smiler lidt generte
til en der pludslig kigger op og ser det
4 Opstandelsen er lige her
Du går
med sagte skridt hos dem der bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre
5 Opstandelsen er lige her
Du ser
vi ligger angstgrå i de værste stunder
du lægger dine stærke arme under
6 Opstandelsen er lige her
Du sker
når mennesker der vakler tæt med sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!
7 Opstandelsen er lige her
Du er
din himmel når den blæser gennem sjæle
som mærker dig og endelig kan knæle
8 Opstandelsen er lige her
Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage
Tekst: Iben Krogsdal,
2011 Melodi: Jesper Gottlieb

Vejerslev
Indlæg /sogn
Kor
Maj
Salme 835
1 Gå gennem byens lange lige gader,
du sommerlyse Helligånd,
stryg ømt hen over slidte, grå facader,
og rør de trætte smilebånd,
så troen gror,
og håbet bor,
hvor dørene blir åbnet for de andre.

3 Blæs ny luft gennem kirker og kontorer,
du vinterklare sandheds ånd,
træng ind i magtens kolde korridorer,
og tænd os med Guds egen hånd,
så vores by
med lys på ny
kan smykke sig i glæde til Hans komme.

2 Smut ind i vores smalle trappegange,
septembermilde kærlighed,
og syng om Gud for dem, der sidder
bange,
og dem, hvis mod blev slået ned,
så triste ler,
og blinde ser,
at livet stadig væk er værd at leve.

4 Kom til os, hvor vi frygter for hinanden,
du forårskåde skabermagt,
forkynd, at Jesus Kristus er opstanden
og venter os, som han har sagt,
så vi går ud
i tro på Gud
og lever uden frygt i nådens sommer.

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.

Tekst: Holger Lissner, 1990;
Melodi: Erik Sommer

Der er åbent for nye sangere i begge kor.
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

Marts
Onsdag den 4. Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Tjørnevej træf. Sammen med beboerne på
Tjørnevej mfl.
Naturfotograf Per Hauge, Vinderslev, vise os
fantastiske billeder over temaet:
”Guds skaberværk set gennem et kamera”.
Onsdag den 11. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Allan Graugaard, Silkeborg taler over emnet:
”Guds lov - det moderne menneskes frihedsbrev”
- kristen etik i Bjergprædikenens lys.
Onsdag den 18. kl. 19,30 Bibeltime
Hos Edith og Børge Braüner, Rosenparken 46,
Thorsø
Nr. 11. ”Rigeligt med ukrudt”. Markus 4. 21- 34
Onsdag den 25. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Vi taler om nogle af de forslag der debatteres
om ændringer i Folkekirkens ritualer.

April
Onsdag den 1. april kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø

”Vi synger påsken ind ”.
Ved Susanne og Jørgen Peter Futtrup, Gjern
Onsdag den 15. kl. 19,30
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Pia Vestergaard Braüner, Randers taler over
emnet:
”Bønnens frihed ”
Onsdag den 22. kl. 19,30 Bibeltime
Hos Ove Mortensen, Søndermarken 32, Ans
Nr. 12. ”Kritisk overgang”. Markus 4. 35 – 41.

Maj
5. og 6. Seniorlejr på Kjelsø lejren
Se særskilt program
Lørdag den 16. Tjørnevej, Thorsø
Fejring af Missionshusets 100 år jubilæum
Middag, tale, sang, gensyn, fællesskab. Se
særskilt program.
Onsdag den 27. kl. 19,30 Bibeltime
Hos Bodil og Mogens Pedersen, Rosenparken 72,
Thorsø
Nr. 13. ”Et håbløst svineri ”. Markus 5. 1- 20.

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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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 Kirsten Graver Christensen, 4083 2398,
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
Hans Jørgen Dahlgaard
Tlf. 30 13 28 61

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 18.
Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Vicki Benedikte Nielsen
Bagsidebilledet er et maleri af Vicki Benedikte Nielsen som udstillede i Sognehuset i
december og første del af 2020. Vicki er også med i Thorsø menighedsråd.

