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Leder

Et begivenhedsrigt efterår
Efter et forår hvor hele landet nærmest
var lukket ned i tre måneder, så er vi jo
begyndt gradvist at åbne op igen. Hvordan efteråret så bliver og udvikler sig,
om det hele kommer til at ligne sig selv
igen, eller om der kommer endnu flere
ændringer i vores adfærd på grund af
faren for corona er svært at sige noget
om i skrivende stund …
Når nu kirken er åbnet op igen, er der et
vist efterslæb efter det som ikke kunne
gøres i foråret. F.eks. kan vi nu endelig
få fejret konfirmationerne på ordentlig
vis. Det var jo en trist nyhed i marts, da
det blev klart at konfirmationerne ikke
kunne blive afholdt som sædvanligt på
Store Bededag. Derfor måtte konfirmationerne flyttes til september, til hhv.
d. 5. september og d. 12. september. Få
dage efter konfirmationerne d. 15. september skal der være menighedsrådsvalg, hvilket man kan læse mere om i
bladet.
Hvor er det dejligt at der er liv i kirker
og sognehus igen! Det betyder så også
at der bliver nok at se til. Og det kommer bl.a. til at betyde, at der møder nye
konfirmander op til undervisning, endnu

før de gamle konfirmander er blevet konfirmeret.
For mig personligt bliver det også et
efterår med mange vigtige begivenheder. For det første så kommer der et
nyt medlem til min familie, for vi venter os et barn til oktober. Og som man
også kan læse her i bladet, så har jeg
også valgt at sige min stilling op som
præst her i kirkerne til 1. november. Det
er med vemod at jeg måtte gøre det,
for jeg er blevet taget godt imod her i
området. Men flere faktorer har gjort at
jeg og min familie, nu flytter tilbage til
Århus. Jeg bliver dog her i kirkerne noget tid som vikar – så I slipper ikke helt
for mig endnu 
Et godt efterår til jer alle.
Hilsen
Sognepræst
Jakob Fink
”Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!”
DDS 730 ”Vi pløjed og vi så’de”

Fotos: F
 orside, side 3, side 6, side 7, side 12 og bagside er taget af Jakob Fink
i juli måned ved Vejerslev, Aidt og Thorsø.
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Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne
skal have ny præst
Sognepræst Jakob Fink, der gennem 3
år har været præst i Vejerslev, Aidt og
Thorsø sogne, har opsagt sin stilling.
Begrundelsen er, at han og familien ønsker at bo nærmere familie og venner i
Århus. Opsigelsen er godkendt af Kirkeministeriet som bekræfter at stillingen
fratrædes med udgangen af oktober
måned.
Menighedsrådene beklager meget at Jakob og familien rejser fra vore sogne,
vi har været glade ved Jakob som præst
og haft et godt samarbejde med ham.
Men vi respekterer selvfølgeligt familiens ønske om at flytte til Århus.

Der er aftalt at Jakob Fink fortsætter
som vikar i stillingen foreløbig 3 måneder efter fratræden.
Proceduren i Folkekirkerne er, at når en
stilling som præst bliver ledig, skal stillingen vurderes i forhold til omfang og
placering. Så Biskoppen for Århus Stift
og Provsten for Favrskov Provsti, skal nu
sammen med menighedsrådene drøfte
disse forhold, inden der kan laves et
stillingsopslag. Så der går nogle måneder inden processen med nyansættelse,
går i gang.
Menighedsrådene
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ledersogn
Aidt

Nyt fra Aidt
Så er sommeren gået på held. En typisk
dansk sommer, med blæst, regn og sol,
ikke det flotte solskin i flere dage, som
vi havde i foråret.
Nu er det så spændende hvad efteråret
bringer.
Det bliver en travlt tid, da mange ting er
udskudt / aflyst pga covid 19.
Vi skal jo også have valg til menighedsrådene d. 15. september.
Det bliver spændende at lave fælles menighedsråd med Vejerslev og Thorsø.
Aidt skal repræsenteres med tre medlemmer.
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Så kom og stem d. 15. september kl. 19 i
Aidt forsamlingshus.
Der serveres selvfølgelig kaffe og kage.
Der bliver høstgudstjeneste d. 27. september.
Kirken vil være pyntet og i våbenhuset
vil der være eksempler på høsten af
grøntsager. Har I en kurv med noget, er
I velkomne til at stille den i våbenhuset,
så der bliver flot pyntet.
Der serveres kaffe efter gudstjenesten.
Alle ønskes et godt efterår.
Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen

Vejerslev
Thorsø sogn

Nyt fra Thorsø
Årets pendul svinger, og nu nærmer vi os
efterår. Hver årstid har sine muligheder
og charme. Sådan også efteråret, med
forhåbentlig en glæde over hvad året giver af afgrøder, frugt og farvepryd.
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
Som jeg nu min egen må kalde
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord
Salmebogen 728, v. 1
Sommersang ved søen
Tak for de mange positive tilkendegivelser om arrangement med ”sommersang
ved søen”. Det var en af sommerens
lune aftner, hvor ca. 70 mennesker mødtes og sang salmer og fædrelandssange,
- en dejlig sommer aften ved byens sø.

Foto fra ”Sommersang ved søen” d. 17. juni

Elsk Thorsø
De seneste to efterår har Thorsø Menighedsråd haft et tilbud om at hjælpe
hinanden med praktiske opgaver. Vi har
som mennesker forskellige muligheder,
for at klare at hjælpe hinanden med
små praktiske opgaver. Det er godt
vi kan vise hinanden hjælpsomhed og
omsorg. Det er en del af kirkens DNA.

På grund af Corona epidemien, vil tilbuddet ikke blive gennemført her i efteråret.
Men har du overskud af tid og kræfter, så
tilbyd dig til din nabo, som måske mangler en hjælpende hånd til en lille opgave.
Elsk Thorsø, ved at give nabo hjælp.
Ikke alle har samme råderum
Vi ved, at ikke alle har samme økonomiske råderum. Tak til jer der kan og
vil være med til at give en hjælpe hånd
til andre. Det giver glæde, såvel at give
som at modtage. Læs mere på side 12
om Thorsøs julehjælp.
Kirkeklokken høres også i
kirkerummet
Siden renoveringen af Thorsø kirke i
2012 har flere givet udtryk for at det er
blevet sværere at høre kirkeklokken, når
man er i kirkerummet. Fx når det kimes
før en gudstjeneste eller anden kirkelige
handling.
Det er der nu rådet bod på. Der er etableret mikrofon på kirkeklokken som er
koblet på kirkens højtalere.
Bedeslagene før en kirkelig handling,
med tre gange tre slag med få sekunders
interval har en symbolsk betydning. Slagene markerer begyndelsen på en kirkelig handling, gudstjeneste, og anvendes i
danske folkekirker landet over.
De tre gange tre slag, giver en symbolisering af treenigheden; Faderen, Sønnen og Helligånden.
På vegne af Thorsø Menighedsråd
Erik Bertelsen
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Vejerslev sogn

Nyt fra Vejerslev
Der har været alt for stille i kirkerne hen
over sommeren. De mange begrænsninger for forsamling har ramt kirkerne
hårdt, fordi man netop her har villet
tage ekstra forholdsregler for ældre og
svage grupper. Især det, at der kun må
samles 33 i vores kirke, har stor indflydelse på de kirkelige tjenester som dåb,
begravelser, bryllupper og de afsavn
mange har måtte lide, vil for altid stå i
vores erindringer. Mange steder er kirken rykket udenfor, hvor der ikke er de
samme restriktioner. Derfor er vi også
glade for at kunne holde sensommergudstjeneste udenfor i parken den 6.
september kl. 10.30.

6 |

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

Hen over efteråret skal vi have menighedsrådsvalget afholdt den 15. september og ellers genoptager vi de mange
kirkelige aktiviteter, som blev planlagt i
foråret.
Som man kan se, er kirkegården ved at
undergå en stor forvandling fra gråt til
grønt, og i efteråret afsluttes arbejdet
med en omlægning mod nord og mod
vest. Diget har også ændret udseende.
Det er blevet renset for vedbend, og de
mange planter mellem stenene holdes
nede så vedligeholdelsen er lettere.
Med ønsket om en god sensommer
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd

Vejerslev sogn

Menighedsrådsvalg
Menighedsrådsvalg d. 15. september
Brug din demokratiske ret
i Folkekirken
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 skal afholdes et orienteringsmøde i foråret i valgåret, om
menighedsrådets opgaver og funktion.
Valg af menighedsrådsmedlemmer fra
det enkelte sogn, sker tirsdag den 15.
september.
Her vælges medlemmer fra det enkelte
sogn til det fælles menighedsråd, der
tidligere er besluttet, skal være fra og
med dette valg.
Mødet tirsdag den 15. september holdes følgende steder kl. 19.00:
Vejerslev: Vejerslev Borger- og
Kulturhus, Klostergårdsvej 8, Vejerslev
Aidt: Aidt forsamlingshus,
Dalvej 2 Aidt
Thorsø: Sognehuset, Kirkegade 23,
Thorsø
Alle medlemmer af Folkekirken er velkommen i det sogn hvor de bor. Det
er gratis at være med og der serveres
kaffe og brød.
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Sensommergudstjeneste
Søndag d 6. september Kl. 10.30 i Vejerslev ved aktivitetsparken
Vi håber på godt vejr, og fejrer gudstjeneste ved aktivitetsparken. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
rundstykker og kaffe.
Hvis vejret ikke holder er vi i kirken.
”Jeg mødte Jesus”
- foredrag med
Charlotte Rørth
Tirsdag den
8. september kl. 19.00
i Sognehuset
I sit personlige og tankevækkende foredrag agerer Charlotte Rørth værtinde for
de mange tabu-nedbrydende debatter,
vi ser herhjemme. Ud fra sin første bog
“Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en
modvillig troende” fortæller Charlotte
om sit personlige møde med guddommelige begivenheder, der normalt ikke
kan forklares ud fra vores logiske og rationelle sind.
Hun var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Jesus
bogstaveligt talt viste sig for hende og
talte til hende i et sakristi i byen Úbeda
i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og
fysisk lynnedslag, der tvang Charlotte til
at tage sit moderne rationelle liv op til
overvejelse, og som hun derefter skrev
bogen om.
Der serveres kaffe i pausen og alle er
velkomne.
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Menighedsrådsvalg
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 på
følgende steder:
Vejerslev: Vejerslev Borger- og Kulturhus, Klostergårdsvej 8, Vejerslev
Aidt: Aidt forsamlingshus,
Dalvej 2 Aidt
Thorsø: Sognehuset, Kirkegade 23,
Thorsø
Alle medlemmer af Folkekirken er velkommen i det sogn hvor de bor. Det er gratis at
være med og der serveres kaffe og brød.
Høstgudstjeneste
Søndag d. 27. 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. Kirken vil være pyntet og
i våbenhuset vil der være eksempler på
høsten af grøntsager. Har I en kurv med
noget, er I velkomne til at stille den i våbenhuset, så der bliver flot pyntet.
Der serveres kaffe efter gudstjenesten.
Patchworkudstilling
d. 3. og 4. oktober
kl. 10-16 i Vejerslev
kirke
Lørdag den 3. og søndag den 4. oktober
2020 vil der begge dage fra kl 10-16 være
en masse patchwork-tæpper til udstilling
i kirken.
Det er HANNES patchwork (Vejerslev)
som står for denne udstilling, og ”Freja
quilterne” er også med. Sidste år var vi
også så heldige at få lov til at låne kirken
til en flot udstilling. Der var over 150 syede patchwork tæpper – syet af HANNES

Aktivitetskalender
patchwork kunder. Der kom rigtig mange
patchworkere fra nær og fjern for at se
denne udstilling og den smukke kirke.
Det håber vi også man gerne vil igen i år.
Hanne Bech (”Hannes” Patchwork)
En aften med
salmeskribent
Leif Rasmussen
Tirsdag den
6. oktober kl. 19.30
i Sognehuset
Foto udført af Morten Ballund

”Værkstedet uden hammer og søm”
Leif Rasmussen kommer og fortæller
om processen med at skrive salmer og
sange. Han er måske bedst kendt for
salmen ”Spænd over os dit himmelsejl”
som vi selvfølgelig skal synge. Men derudover vil han medbringe mange andre
både salmer og sange, hvor baggrunden
for hver sang bliver fortalt. Og efterfølgende skal vi selvfølgelig synge dem.
Leif Rasmussens tekster er med i mange
forskellige udgivelser, og nogle af disse
udgivelser er blevet til i samarbejde med
andre forfattere, som kan lægge op til
en samtale om hvad en salme egentlig
er, hvor ensomt det kan være at nørde
med tekster i sit eget ”værksted” osv.
Men væsentligst: bare mød op, fordi du
kan lide at synge sammen med andre.
Der serveres kaffe i pausen.
BUSK-gudstjeneste
Søndag d. 25. oktober kl. 9.00 i Aidt
kirke
BUSK står for Børn - Unge - Sogn - Kirke.
Sidste søndag i oktober indbyder kirkerne

i samarbejde med børne- og ungdomsorganisationerne børn i alle aldre til at deltage i en særlig gudstjeneste. Det er en
gudstjeneste, hvor der bliver leget med
formen, og hvor salmerne måske er anderledes end de plejer at være til en højmesse. Temaet er: “Spirerne i Guds have”.
Spejderne er med og bærer fanen ind.
Bibelske kvindeskikkelser – i lyst og
nød
torsdag den 5. november kl. 19.30 i
Sognehuset
Spændende foredrag ved præst og foredragsholder, Lisbeth Holm Filtenborg.
Fortællingen handler om syv af bibelens
kvindeskikkelser.
De er syv som de syv skabelsesdage:
Eva, Sara og Hagar, Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu mor.
Som perler på en snor. Nogle hører sammen to og to, som i et had – kærlighedsforhold. Andre står alene. Fælles for dem
alle er, at de blev mødre. Nogle mistede
deres børn, andre døde fra dem.
En drama fortælling på ca. 50 minutter,
hvor Lisbeth Holm Filtenborg fortæller
/er disse kvinder. Efterfulgt af en kort
redegørelse for stykkets tilblivelse og
inspiration.
Lisbeth Holm Filtenborg.
Præst og
foredragsholder.
Siden juni 2019
sognepræst ved Lemvig
og Heldum kirker.
Lisbeth Holm Filtenborg siger om sig
selv:
Jeg har igennem godt 20 år holdt utal-
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Aktivitetskalender
lige foredrag rundt om i Danmark og hos
flere af vores nordiske naboer. Der har
været tale om folkelige og debatterende foredrag med humor og alvor, der
tager udgangspunkt i vores liv og kriser
med hinanden og litteraturen, kunsten
og teologien.

Kommende arrangementer
(med forbehold for ændringer)
Julekoncert i Vejerslev Kirke –
Søndag den 6. december kl. 19.00

Gratis adgang, fælles kaffebord.
Advent og risengrød
Søndag d. 29. november kl. 16.45 i
Thorsø kirke og Sognehuset
Traditionen tro er Thorsø by 1. søndag i
advent fyldt med aktiviteter. Som afslutning på julemarked og juletræstænding
går vi ca. kl. 16.30 i samlet optog til kirken til en kort gudstjeneste. Derefter er
der risengrød til alle i Sognehuset.
Det er gratis og alle er velkommen.

Adventsarrangement for seniorer –
tirsdag den 8. december kl. 14.00 i
Thorsø kirke og senere på Thorshøj.
De ni læsninger – søndag d. 13. december kl. 16.00 (i en af kirkerne).
Krybbespil med børnekoret ”solsortene” – tirsdag d. 15. dec kl. 17.00 i
Thorsø kirke.

Kirkelige handlinger

Døbte
Thorsø:
Noah Vinther Munk-Hansen
Ellen Margrethe Heidelbach Brix
Vejerslev:
Zaga Melchior Siem Højager Ranum

Viede
Vejerslev Kirke:
Jeanette Pedersen og
Benjamin Kastberg Kristensen
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Bisatte,
begravede og
dødsfald
Alice Barre
Leif Arthur Frandsen
Else Merete Hansen
Jens Jakob Frandsen
Aksel Wilhelm Johansen
Valborg Johansen

14. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis

Høstgudstjeneste

13/09/20

20/09/20

27/09/20

18. søndag efter Trinitatis

19. søndag efter Trinitatis

BUSK-gudstjeneste

Spaghettigudstjeneste

11/10/20

18/10/20

25/10/20

27/10/20

22. søndag efter Trinitatis

Lørdagsdåbsgudstjeneste

23. søndag efter Trinitatis

sidste søndag i kirkeåret

1. søndag i Advent

08/11/20

14/11/20

15/11/20

22/11/20

29/11/20

*** Andagt efter juletræstænding i Thorsø

Alle Helgen

01/11/20

NOVEMBER

** læs mere s. 9

17. søndag efter Trinitatis

04/10/20

OKTOBER

* i Vejerslev ved aktivitetsparken

Sensommergudstjeneste

NAVN PÅ SØNDAG

06/09/20

SEPTEBER

15.00 JF

9.00 KBF

15.30 JF

VEJERSLEV

10.30 JF

VEJERSLEV

9.00 JF

10.30 JF*

VEJERSLEV

10.30 JF

10.30 JF

14.00 JF

AIDT

9.00 THK**

AIDT

10.30 JF

AIDT

16.45 JF***

10.30 JF

17.00 JF

THORSØ

17.00 JF

10.30 JF

9.00 THK

THORSØ

10.30 JF

THORSØ

Gudstjenesteliste September / Oktober / November 2020

Tryk: www.skabertrang.dk

CJ =Christian Jensen

KBF = Knud Bunde Fries

THK = Thit Kirkeby-Hinrup

JF = Jakob Fink

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

leder
Indlæg

Giv hjælp til jul 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 alle, der vil være med til
at sponsorere hjælp, til personer der
har behov for hjælp, til madvarer 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.
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Indbetaling kan også ske på MobilePay
58152 mærket ”købmand kurv”.
Alle beløbsstørrelser er en stor hjælp
til et menneske her i byen. Uddeling af
hjælp til madvarer, vil ske i samarbejde
med Røde Kors og Favrskov Kommune.
Anmodning om økonomisk hjælp til
madvarer, skal være modtaget senest
20. november på kirkekontoret.
Thorsø menighedsråd

Vejerslev
Indlæg /sogn
Kor

Krybbespil
D. 15. december sker der noget nyt for
kirkerne. Kirkernes børnekor ”Solsortene”, vil sammen med kirkens organist
Asbjørn Rosendal lave et krybbespil, og
fremføre fortællingen om Josef og Maria, englene og hyrderne på marken, og
det lille Jesusbarn. Det bliver festlig med
skuespil og sang.

Hvis du er et barn og går i 2.-6. klasse
og kan lide at synge og lave skuespil og
har lyst til at være med, så kontakt Asbjørn på 29 77 82 34.

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.

Efterårssæsonen starter i år den 2.9.20.
Der er åbent for nye sangere i begge kor.
Begge kor ledes af organist og korleder Asbjørn Rosendal: asros@km.dk 2977 8234
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Sognene i øvrigt

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

Alle er velkommen,
det er gratis at være med.
September
Onsdag den 2. kl. 19,30.
Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø
Tema: ”Bibelen, traditionen og hverdagens
dilemmaer ”.
Pastor Brian Iversen, Gjellerup taler.
Onsdag den 9. kl. 19,30
Bibeltime hos Edith og Børge Braüner,
Rosenparken 46, Thorsø
Markus 4. 21- 34 ”Rigeligt med ukrudt”
Onsdag den 16. kl. 19,30 Kernehuset.
Tjørnevej, Thorsø
Høstfest. Tale ved Anders M. Madsen, Aarhus
Tema: ”Alle gode gaver “.
Tag lidt afgrøder med til lotteri.
Indsamling af høstgave.
Onsdag den 23. kl. 19,30 Kernehuset.
Tjørnevej, Thorsø
Sangaften.
Onsdag den 30. kl. 19,30. Kernehuset.
Tjørnevej, Thorsø
Tema: David og Mefiboshet, 2 Samuel 9,1-13
Anders Landkildehus, Rejsesekretær, Dansk
Bibel-Institut, taler.

Oktober
Onsdag den 7. kl. 19,30
Bibeltime hos Ove Mortensen, Søndermarken 32, Ans
Markus 4.35 - 41. ”Kritisk overgang”.
Onsdag den 21. kl. 19,30. Kernehuset. Tjørnevej,
Thorsø
Tale ved Lindvig Osmundsen, Ikast.
Tema: ”Hvad med de 99 får, efterladt i ødemarken?”
– om Guds kærlighed og frihed
Lørdag den 24. kl. 16,30 Kernehuset. Tjørnevej,
Thorsø
Fejring af Missionshusets jubilæum
Middag, tale, sang, gensyn, fællesskab.

November
Onsdag den 4. kl. 19,30
Bibeltime hos Bodil og Mogens Pedersen,
Rosenparken 72, Thorsø
Markus 5. 1- 20. ”Et håbløst svineri ”
Onsdag den 11. kl. 19,30 Kernehuset. Tjørnevej,
Thorsø
Tale ved Egild K. Jensen, Rønde
Tema: ”Den gode far og den ulydige søn”
Lukas 15. 11 -24.
Onsdag den 18. kl. 19,30 Kernehuset. Tjørnevej,
Thorsø
Tale ved Egild K. Jensen, Rønde
Tema: ”Den gode far og den pligtopfyldende søn”
Lukas 15. 25 – 32.

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 på tirsdage 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 45.
Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

| 15

