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Et anderledes år
Vi er i et begivenhedsrigt år, som for 
alle vil stå i erindringen for eftertiden. 
Ikke mange har tidligere oplevet en 
sundhedsfare med lignende restriktio-
ner på vores adfærd og hverdag. Også 
kirkerne blev af myndighederne lukket 
som en følge af sundhedsfaren. Sund-
hedskrisen som har ramt verden har 
skabt frygt, ængstelse, magtesløshed 
og uro hos mange. 

Selv om meget lukkede ned, er kirken 
der stadig. Kirkens budskab om trøst, 
håb og fremtid ind i det håbløse og 
ofte meningsløse er ikke bundet til en 
bygning. Menighedens fællesskab i kir-
kerummet er lukket ned for en tid. Men 
det budskab kirken er sat som bud-
bringer af, er også en virkelighed uden 
for kirkerummet. Det kristne budskab 
kan ikke fjerne sundhedsfaren. Men 
det giver rum for vor magtesløshed 
og afmagt. Det kristne fundament om 
trøst og Guds hånd, der holder under 
os midt i frygten og angsten, kan møde 
os alle der hvor vi er.

Nye måder at være kirke på
Brugen af de digitale medier har været 
en stor hjælp med formidling i denne 

tid. Der har været streamet gudstjene-
ster gennem hele tiden kirken har væ-
ret lukket, også i påsken. Der arbejdes 
på, at det fortsat vil være en mulighed 
at høre gudstjeneste hjemmefra via et 
link. Mange har allerede benyttet sig af 
muligheden via provstiets hjemmeside: 
www.favrskovprovsti.dk eller en af de 
mange andre digitale steder med guds-
tjenester og kristen forkyndelse. 

Vejerslev, Aidt og Thorsø kirkers hjem-
meside har hver uge haft en ny prædi-
ken. Kirkernes Facebook har også været 
brugt til formidling. 

Lokalavisen Favrskov bragte et flot på-
sketillæg, hvor alle præster i Favrskov 
provsti bidrog med en mini prædiken, i 
anledning af påsken. Det var virkelig op-
løftende midt i en tid, hvor kirken ikke 
kunne være åben og fejre påske. 

Kirken og dens budskab er her, også 
selv om det ikke har været muligt at 
samles i kirkerummet en tid.

Vejerslev-Aidt-Thorsø Menighedsråd
Inge Bugge, Nete Ring Sørensen, 

Erik Bertelsen

Forsidebillede: Rapsmark i Thorsø; Foto af Jakob Fink
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Et kirkeblad med forbehold
Da kirkebladet allerede blev sendt til 
tryk i begyndelsen af maj måned, er det 
hele skrevet med forbehold for at situa-
tionen for den nuværende sundheds-
krise kan ændre sig. Vi håber at alle ar-
rangementer kan afvikles efter planen. 
Eventuelle ændringer vil kunne findes 
på kirkens hjemmeside www.Vejerslev-
Aidt-Thorso.dk.

Et budskab 
uden forbehold
Selvom vi i disse tider som samfund og 
som enkelte individer lærer vores egne 
begrænsninger at kende. Og selvom 
dette også gælder kirken, hvor kirke-
blade må skrives med forbehold, hvor 
kirkedøre har været låste, og hvor det 
meste måtte udføres via internet og 
telefon. Så er det kristne budskab dog 
det samme, og det står fast lige meget 
om så verden ramler sammen uden om 
os eller inden i os. For Guds kærlighed 
er ikke blevet mindre selvom der findes 
coronavirusser. Guds tro på os er ikke 
svækket selvom vores egen tro kan vak-
le. Og det håb som Jesus har givet men-
neskeheden lyser lige så kraftigt, selv 
når mørke skyer samler sig og skygger.

Paulus skrev det sådan her: ”Thi Gud, 
der sagde: »Af mørke skal lys skinne 
frem,« han har ladet det skinne i vore 
hjerter til oplysning og til kundskab om 
Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.

Men denne skat har vi i lerkar, for at 

den overvældende kraft skal være Guds 
og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke 
stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke 
fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i 
stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til 
grunde.” 2. kor 4,6-9

Måske opdager vi i denne tid at vi selv 
er skrøbelige som lerkar. I vores skrø-
belighed har vi dog alligevel fået him-
melske skatte, som vi kan give videre til 
hinanden. For vi kender et budskab om 
håb og tilgivelse, og hver især har vi fået 
et hoved og to hænder vi kan bruge til 
gavn og opmuntring for hinanden.

Jeg har som præst også skullet navige-
re gennem denne specielle tid, og i mine 
”skrøbelige lerkar” båret evangeliet ud 
på bla. kirkens hjemmeside, facebook 
og youtube, hvor man kan finde flere an-
dagter - nogle er skrevne tekster, mens 
andre er videoer, lavet sammen med As-
bjørn og Charlotte. 

God sommer
Hilsen Jakob Fink

På billedet ses en lille påskegudstjene-
ste vi fejrede på plejehjemmets terrasse 
– med god afstand og håndsprit selvføl-
gelig .



Aidt sogn
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Mens jeg sidder og skriver, ser jeg ud på 
bøgeskoven, der er ved at springe ud.
Der er altid nogle træer der begynder lige 
så forsigtigt, så følger flere og til sidst 
står hele skoven i et lysegrønt skær, og 
bebuder at det også bliver sommer i år!
Lad os gøre den til en god sommer!

Vi måtte desværre aflyse babysalme-
sang i foråret, men vi regner med at 
starte et hold op i august.

Der kommer indbydelser rundt, men er 
der nogen der er interesseret i at høre 
nærmere, er I velkommen til at ringe.

Nyt fra Aidt

Ændring af graverhus og kapel

Det offentlige orienteringsmøde er flyt-
tet til d. 9. juni. Jeg håber, vi ses!

Jeg ønsker alle en god sommer
Aidt Menighedsråd 

Agnete Ring Sørensen

Kære medlemmer af Folkekirken i 
Aidt Sogn.

Aidt menighedsråd påtænker at lave om 
på indretningen af graverhuset, fordi 
bygningen ikke lever op til lovgivningens 
krav om indretningen af bl.a. toiletter og 
kapel.

Lige nu består bygningen af et værk-
sted - et kontor der også bruges til fro-
koststue, som er blevet for lille, nu hvor 
der ikke kun er en graver, men tit fire, 
der arbejder sammen.

Et toilet som både benyttes af perso-
nalet og besøgene, og som ikke er ind-
rettet til handicappede.

Derfor påtænker vi at indrette handi-
cap- og besøgstoilet i kontoret, så per-
sonalet også får deres eget toilet, som 
loven foreskriver.

Det sidste rum i graverhuset er kapellet, 
som meget sjælden er i brug. Derfor fore-
slår vi at nedlægge kapellet, og indrette 
det til kontor med plads til personalet. 

I er velkommen til at komme med kom-
mentarer til undertegnede eller i post-
kassen på graverhuset, inden d. 15. juni 
2020.

Venlig hilsen
Aidt menighedsråd

Agnete Ring Sørensen
Tlf. 20102461
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Nyt fra Thorsø
Det er sommer og vi har allerede haft 
masser af sol og varme. Underligt hvad 
vejret gør ved os som mennesker. Det gi-
ver livet et helt nyt perspektiv og lethed. 

De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.

Salmebogen 722, v 2.

Hvad lærte tiden os?
Nu første halvår snart er gået, kan vi 
tænke tilbage på et anderledes halvår. 
Vi kan vælge at tænke tilbage på alt det 
der blev bøvlet, anderledes, forhindret, 
vanskeliggjort og måske udsat. Alter-
nativt kan vi tænke: ”Hvad vi mon skal 

lære af denne tid vi gennemlever lige 
nu?” Er der noget af det der sker om-
kring os og i den store verden, der giver 
os en ny forståelse for det menneskeliv 
jeg fik givet? 

Forbereder valg og sammenlægning
Her i sommertiden forberedes det fore-
stående menighedsrådsvalg og konse-
kvenserne af den tidligere beslutning, 
om at sammenlægge de tre menigheds-
råd efter valget. Blandt andet skal der 
laves fælles budget, da der bliver en 
fælles kirkekasse frem for nu tre kasser. 
Det giver en væsentlig forenkling. 

En del af de kendte arbejdsgange og 
processer skal også omlægges.

Meget blev anderledes og ændret det-
te halvår, men tak I bakker op om de 
muligheder der gives. 

På vegne af Thorsø Menighedsråd
Erik Bertelsen

D. 4. maj blev der sunget ”En lærke letted” på kirkegården
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Vejerslev sogn

Nyt fra Vejerslev
Ved Vejerslev Kirke er der nu sket store 
omlægninger på kirkegården. Der er 
fjernet hække mod øst og mod syd og 
der er sået græs i områderne i stedet 
for. Det giver et fint udtryk med en 
grøn bund og enkelte gravsteder lig-
gende som øer i det grønne. De reste-
rende hække er nu fint klippede og står 
i snorlige rækker. De næste omlægnin-
ger venter vi med til efteråret, hvor der 
tages fat på områderne mod nord og 
mod vest. Diget er også blevet trim-
met sådan at det grønne er væk, og 

stenene står tydeligere frem omkring 
kirkegården. 

Ellers vil vores fokus i år være på valg 
til det fælles menighedsråd i vores pa-
storat. Vi håber på godt fremmøde til 
henholdsvis menighedsmødet den 9. 
juni og valgmødet den 12. september i 
Vejerslev Borger- og Kulturhus. Mødet 
er omtalt særskilt.

Rigtig god sommer
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd
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Af hensyn til sundhedskrisen er dette 
møde udsat til tirsdag den 9. juni. 
Selve handlingen af valg af menigheds-
rådsmedlemmer fra det enkelte sogn, 
sker tirsdag den 15. september.

Her vælges medlemmer fra det enkel-
te sogn til det fælles menighedsråd, der 
tidligere er besluttet der skal være fra 
og med det kommende valg.

Møder tirsdag den 9. juni holdes føl-
gende steder kl. 19,00:

Vejerslev: Vejerslev Borger- og Kul-
turhus, Klostergårdsvej 8, Vejerslev 

Aidt: Aidt forsamlingshus, Dalvej 2 
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.

Sang ved søen
Onsdag den 17. juni kl. 20.00 ved 
søen mellem Thorsølundvej og Sol-
skrænten.

Nu sker der noget helt nyt i Thorsø.
Alle er velkomne ved søen, hvor vi ny-

der sommeraftenen og synger fædre-
landssange og sommersalmer.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
Mandag d. 1. juni kl. 10.30 ved slugten 
og bækken ved Gammel Tungelundvej.
Traditionen tro fejrer vi 2. Pinsedag 
gudstjeneste i det fri i Thorsø. Der bliver 
fællessang, med klaver og trompetspil. 
Tag gerne selv noget med at sidde på.

Thorsø menighedsråd

Orienteringsmøde ang. menigheds-
rådsvalg
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00
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.

Loven siger, at der afholdes et offent-
ligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i 
maj i valgåret. Her redegør menigheds-
rådet for sin virksomhed i det forløbne 
år og orienterer om de planlagte for-
hold for de kommende år. 

Foto fra pinsegudstjenesten 2018, taget af 
Leif Horn
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re 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 mu-
sikstykke 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 

Kirkevandring til Gerning Kirke
Lørdag den 22. august kl. 10.00 i 
Vejerslev Kirke
Den 22. august kl. 10.00 begynder da-
gen med en andagt i Vejerslev Kirke, 
hvorefter vi kører til shelterpladsen i 
Borridsø. Herfra går vi gennem Borridsø 
Skov med mange spændende og spe-
cielle træer, over Volshøj ad grusvej op 

Aktivitetskalender

Mød op og vær med til dette alterna-
tive tilbud om fællesskab – på afstand. 
Vi synger i godt 30 minutter, og akkom-
pagneres med klaver og trompet musik.

Tag gerne stole eller tæpper med.
”Så syng da Danmark lad hjertet 

tale…”
Thorsø Menighedsråd

Sommerkoncert – udsat
Den planlagte sommerkoncert til d. 
18. juni i Vejerslev kirke er udsat til 
2021.

Sognetur til Mariager – Rosernes by
Tirsdag den 18. august (tidligere an-
nonceret til 26. maj).
Vi besøger den idylliske by Mariager 
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 mel-
lem Randers og Aalborg. Birgittiner-klo-
strets grundlæggelse i ca. 1446 betød 
en voldsom opblomstring af handel og 
håndværk og gav i 1592 Mariager køb-
stadsrettigheder.

En lokal guide vil på busrundtur i byen 
fortælle om seværdighederne og sene-



Vejerslev sognAktivitetskalender
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til Gerning Kirke. Her besøger vi kirken 
og indtager desuden vores medbragte 
frokost. Efter besøget er der mulighed 
for kørsel tilbage til Borridsø eller man 
foretrækker at gå tilbage igen. Ruten til 
Gerning kan enten vælges på 5 km eller 
på 6,1 km efter eget ønske.

Orgelkoncert i Vejerslev kirke
Tirsdag d. 25. august kl. 19.00 – 19.45,
fri entré
Vejerslev, Aidt og Thorsø kirkers orga-
nist, Asbjørn Rosendal, inviterer denne 
sommeraften til koncert med ”instru-
menternes konge” i Vejerslev kirke.

Asbjørn spiller musik fra en periode, 
der strækker sig over flere hundrede år 
og flere forskellige genrer, men med et 
klassisk præg. Kom og få sommerens 
dosis af orgelmusik – både stort og flot 
for fuldt udtræk såvel som det stille og 
subtile.

Der spilles musik af bl.a. D. Buxtehu-
de, J. S. Bach, F. Couperin, N.O. Raasted 
samt mindre kendte komponister.

Fyraftenstræf i Thorsø 
Tirsdag den 1. september kl. 17,00. 
(tidligere annonceret til 24. marts)
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. Se-
nere vil tidligere sognepræst i Bording, 
Lindvig Osmundsen, fortælle om mø-
det med de afviste asylansøgere fra 
Kærshovedgård.

Tema: ”At være kirke for afviste asylan-
søgere fra Kærshovedgård”.

Tilmelding af hensyn til middag, senest 

fredag den 27. august til Erik Bertelsen 
7175 2333 eller e.bertelsen@mail.tele.dk

Aftenens pris for forplejning er kr. 
50,00 som betales på selve aftenen. 

Sensommergudstjeneste
Søndag den 6. september kl. 10.30 
holder vi igen sensommergudstje-
neste i Asgårdparken i Vejerslev.
Kirkernes kor deltager ved salmesangen 
og efter gudstjenesten er menighedsrå-
det vært ved kaffe og rundstykker. Alle 
er velkomne.
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Baby-salmesang i Aidt kirke
Baby-salmesang er et tilbud, som giver 
børn og voksne en mulighed for at ind-
tage kirken allerede fra livets begyndel-
se 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. Ef-
ter undervisningen vil der være tid til en 
kop kaffe/the og en snak.

Tilbuddet gælder alle småbørn med de-
res forældre/bedsteforældre i vores lo-
kalområde, og foregår 1 gang om ugen i 
Aidt Kirke. Det er gratis at deltage.

Desværre var vi nødt til af aflyse for-
årsholdet pga. Corona-krisen, men vi 
prøver igen i sensommeren og Sen-
sommerholdet i babysalmesang be-
gynder tirsdag d. 11. august og de 
fem følgende tirsdage. 

Nærmere information og tilmelding skal 
ske til præstesekretær Jette Klosterga-
ard 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)

Kirkelige handlinger

Thorsø:
Elisabeth Præst Delfs

Aidt:
Theodor Brandt Damgaard Dam

Døbte Bisatte, begravede 
og dødsfald
Agnes Cathrine Knudsen
Jens Peter Knudsen
Ida Pharsen Balle
Erik Mann Nielsen 
Ella Haurum
Leif Knud Knudsen
Mona Møller Jensen
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Indlæg

Månedens salmer

og kærlighedens sommer,
der midt i verdens onde strid
og kulde bare kommer.
Nu ånder Gud
på sind og hud
og vækker vore viljer
– som solen græs og liljer.

2  Vi tror, det var af kærlighed,
Gud gav os liv og ånde.
Vi tror, det nu er tid og sted
at gå vor Gud til hånde
og skabe med,
hvor Himlens fred
bevæger og forsoner
blandt jordens millioner.

3  Et barn blev født som verdens håb
i vinternattens kulde,
og hyrder hørte fryderåb,
og hjerterne løb fulde
af lykkeord,
et englekor
sang lyset ind i verden:
„Guds fred med jeres færden!“

4  En mand stod op en forårsdag
som blomsterne af mulden.
Guds Søn, der fødtes vintersvag,
har overvundet kulden
med troens ord,
så folk på jord
tør lade hjertet råde
og leve af Guds nåde.

5  Ja, livets Gud, vi tror og véd,
at folk, vi kalder fjender,
er skabt af samme kærlighed
som vi og vore venner,
bevæg vort sind
med sommervind
og væk de gode viljer
– som solen græs og liljer.

Juni

Salme 833
1  Der flammer en ild over hav og jord,

det luer i forårsnætter
langs himlenes rand bag den  
spejlblanke fjord
og vågnende morgensletter.

2 Der strømmer et lys gennem sjæl  
 og sind

i tindrende øjeblikke
som havenes dyb i den blånende vind
og kildernes klare drikke.

3  Der jubler mod himle en lærkesang
hvor nætterne dør og viger,
som steg af vort hjerte dets inderste trang
ad morgenens himmelstiger.

4 Almægtige Kristus, din ild af ånd
skal tværs ind i hjerterne ramme
og sprænge vor selvsyges snærende 
bånd
i levende himmelflamme.

5  Der flammer en ild som er helt af dig
i isnende vinternætter:
dit kors er den levende ånd på vej
fra Gudssolens morgensletter.

6  Der strømmer i flammende soles bånd
din evigheds øjeblikke
fra havenes dyb, hvor dit lys af ånd
blev levende vand at drikke.

Tekst: Vibeke Gundelach, 1990,  
Melodi: Erik Sommer

Juli

Salme 806
1  Nu er det Åndens lyse tid

”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. (melodierne kan høres på www.youtube.com)
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Indlæg / Kor

6  Lad kærlighedens lyse Ånd
nu lægge verden åben
og løse blodets gamle bånd
og fjerne blanke våben,
og ånd så Gud
på sind og hud,
til verden vil, den kommer,
din grænseløse sommer.

Lars Busk Sørensen, 1995, 
Melodi: Hans Dammeyer

August

Salme 813
1  Solen begynder at gløde.

Mørket i verden har tabt.
Lad os gå ud for at møde
lyset, Gud lige har skabt.

2 Små bitte dråber af glæde
hænger i græsset. Vi tror,
det er Guds vilje at træde
ud på den hellige jord.

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

3 Fuglesang oppe og nede.
Støj fra en myldrende by.
Store og små gør sig rede.
Dagen er dirrende ny.

4 Markerne dufter af lykke.
Stråene bølger så småt.
Trods alt det onde og stygge
tror vi, at livet er godt.

5 Lyset er kommet til verden.
Gud har besøgt vores jord.
Udvalgt blandt stjernerne er den
klode, hvor mennesker bor.

6 Kristus stod op fra de døde.
Mørket i verden har tabt.
Lad os gå ud for at møde
lyset, Gud lige har skabt.

Lars Busk Sørensen, 1990 2005,  
Melodi: Willy Egmose
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Sognene i øvrigt

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

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 tryg-
hed ved at være til stede og støtte den 
døende i livets sidste timer. 
Kontakt Kirsten Graver Christensen, 
4083 2398, som også kan fortælle om mu-
ligheden for at blive aktiv i vågetjenesten.

Dansk Røde Kors
Thorsø-Ulstrup

Hanne Maagard udstil-
ler i sognehuset resten 
af sommeren, her ses 
et maleri i serien ”Sort 
muld”. På bagsiden ses 
også et udsnit af et af 
Hannes malerier. Begge 
kan ses i sognehuset.



 www.vejerslev-aidt-thorso.dk  |  15

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 33.

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




