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Thise Menighedsråd
Når mørket sænker sig over Thise ved 16-tiden,
tændes kirkens lys, og i hele julemåneden åbner
det for en næsten eventyragtig stemning med lys
i tårnet, sakristiet og ud af kirkens små vinduer.
Og forleden sad jeg i kirken og så og hørte de
små minkonfirmander øve sang og indgang i kirken med tændte lys. Jeg tænkte: Det står ikke så
dårligt til endda! For da Anne Lisbeth spørger om
de kender adventssange, ja, så stemte de i, før hun
sagde start og fuldførte hele sangen.
Ellers har sidste halvdel af 2013 jo da nok bragt
os lidt i ubalance, da vi opdagede, at Lise agtede
at trække sig tilbage. En epoke for os er slut. Men
efter min bedste overbevisning havde vi en dejlig
afsked med Lise og hendes familie. De vil kunne
flytte til Viborg i bevidstheden om, at vi har været
glade for hendes og deres nærvær i 31 år.
Og vi andre har fået en udfordring.
Men da vi har 3 velfungerende pastorater – og
rimelig velbesøgte kirkehandlinger (i Thise har
der i gennemsnit været over 50 det sidste halvår) –
så kan jeg kun håbe og tro, at der vil være dygtige
ansøgere til embedet.
Der er i øjeblikket sonderinger om pastoratsfordelingen i Nordsalling, da flere står i et præ-

steskifte, men også i det arbejde har vi haft et
forbilledligt samarbejde i vores 3 menighedsråd.
I det hele taget har 2013 været et godt år for samarbejdet.
Nu har vi så ved provstiets hjælp fået ansat en
vikarpræst, Herbert Wilson, og de første møder
lover godt for det samarbejde. Han går fuldt og
helt ind for alle Lises funktioner, og da der går lidt
tid med præsteansættelser, så vil han være her et
stykke tid ind i 2014.
Da de små minikonfirmander havde øvet til
ende dukkede de større piger fra Friskolen op
for at øve deres sange, og da det hele gik op i en
højere enhed til adventsaftenen med kirken fyldt
af mennesker, oplæsninger af årets konfirmander,
julesalmer og korsange, så var fornemmelsen af et
større fællesskab der igen. Kirken er i sin monumentale storhed og budskab i den grad med til at
knytte os sammen, og i 2014 vil vi så forsøge at
løse vores fælles opgaver efter bedste evne. I alle
tilfælde ved vi i Grønning, Grinderslev og Thise,
at vores handlinger og beslutninger følges nøje.
Vi ønsker jer alle et godt nytår.
For Thise menighedsråd
Knud Gert Andersen

Karin Ulrich og Lise Hove
med afskedsgaven i baggrunden.
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Farvel Lise!
Jeppe Aakjær skrev ”Jeg er en simpel bondemand dog jævn og ligefrem” jævn og ligefrem var du og Claus også, lige meget hvor og
hvornår vi traf jer, var I altid god for en sludder om vind og vejr om
hvad der rørte sig i sognene og udenfor sognegrænserne.
Men når det kom til officielle pligter og kirkelige handlinger, har
det altid været lige efter bogen, men altid på en let forståelig måde.
På en skøn sol skins søndag den 1. dec. tog menighederne i Grinderslev, Grønning og Thise afsked med Lise, til et velfortjent otium
efter 31 1/2 års virke i sognene. Der mødte ca. 400 af menighederne
op til Lises afskeds prædiken i Grinderslev kirke, og den efter følgende reception i Kulturcenter Østsalling var der godt 250 deltagere. Med den overvældende tilslutning blev til en smuk afsked med
Lise og Claus efter de mange års virke i sognene. Det hele kan siges
med ordene ”Det er slut på en dejlig tid /dag menighederne ønsker
jer hermed et godt otium i Asmild.
Bjarne Pedersen

Farvel - og mange tak
Ja, præster kommer og går - men kirken består!. Sådan skal det
være. Jeg vil gerne igen udtrykke min store taknemmelighed og
ydmydighed for den afsked, som utrolig mange sognemedlemmer
viste mig d. 1. dec. 2013 - i Kirken og i Kulturcentret og gennem
mange private breve og hilsener. Jeg er fortsat meget bevæget - og
benovet over det.
Tak for, I mødte op - tak for gaver, taler, sange - ja for alt efter
mine 31½ års virke her i Pastoratet.
Det er selvfølgeligt vemodigt at skulle tage afsked med Jer alle,
som har støttet og hjulpet mig - ikke mindst Menighedsrådene i
31½ år i Pastoratet og det dygtige, trofaste og loyale personale, hvor
der både har været plads til humor og smil, men også alvor og eftertænksomhed, når tiden var til det. Jeg har været så heldig, at jeg altid
er blevet bakket op af rådene, personalet og af befolkningen.
Nye tider kommer - jeg håber og tror på, at I alle må få en god og
lys fremtid.
For mig og Klaus har det gennem årene været en stor glæde at bo
her og møde jer alle og slå en lille snak af - i Kirken og i det daglige
liv. Tak til alle!
Lise Hove

Menighedsråd Grinderslev
Formand
Bjarne Koldkur Pedersen
tlf. 97 57 60 45
Kirkeværge
Jens Thorsen
tlf: 97 57 80 54
Kasserer
Kirsten Dalberg
tlf. 96 15 30 00

Menighedsråd Grønning
Formand
Jens Christensen
tlf. 97 58 40 23
Kirkeværge
Fritz Skytte Jensen
tlf. 97 58 41 88
Kasserer
Jens Jensen
tlf. 97 57 43 79

Menighedsråd Thise
Formand
Knud Gert Andersen
tlf. 97 57 81 6
Kirkeværge
Ingrid Christensen
tlf. 97 57 81 94
Kasserer
Jens Jensen
tlf. 97 57 43 79
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Kyndelmisse – lysmesse
Søndag den 2. februar kl. 17.00 i Grønning kirke.
Vi vil fejre lysets tilbagevenden med levende lys
gamle og nye salmer og sange. Dorothea voksenkoret under ledelse af organist Anne-Lisbeth
medvirker.

Fastelavn i Grønning Kirke
Søndag d. 2. marts kl. 14.00. Det er en tradition,
at vi fejrer fastelavn i Grønning. Vi begynder i kirken kl. 14.00 med en gudstjeneste. Børnene må
meget gerne komme udklædte, hvis de har lyst.
Herefter går vi i forsamlingshuset for at slå katten af tønden. Efter kattekongen eller dronningen
er fundet, serveres der saftevand, kaffe, te og fastelavnsboller. Der vil være slikposer til børnene.
Alle er meget velkomne til en hyggelig eftermiddag, som Grønning Beboerforening og Menighedsråd arrangerer i fællesskab.
Jens Christensen, Grønning Menighedsråd.

Grønning Kirke.

Dorothea-koret, som kan opleves i Grønning Kirke søndag den 2. februar.
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Forårskoncert
i Grinderslev kirke
Mandag den 31. marts kl. 19.30. Vi vil lytte til
toner, der kan række frem mod forår og sommer.
Det er Arosia koret fra Aars, der vil fylde kirkerummet med musik og sang.
Koret ledes af organist Elena Andersen. Det
blev stiftet i 1974, og består i dag af knap 50 medlemmer, som kommer fra hele Vesthimmerland.
Korets repertoire er mangfoldigt: jazz, danske
sange, udenlandske sange, musical-numre, klassiske værker, gospel - meget ofte i samarbejde med
orkestre eller pianister og også i samarbejde med
andre kor.

e
x
x
e

Arosia koret fra Aars, som giver koncert i Grinderslev Kirke mandag den 31. marts.
5

Nogle af årets konfirmander

Konfirmanderne fra Thise.

Konfirmanderne fra Grinderslev og Grønning.
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Mini-konfirmander i Thise Kirke.

»Bedstefader og barnebarnets fælles kirkegang«
For mange år siden fulgtes en bedstefader og et barnebarn til gudstjeneste hver søndag. Når præsten nåede til sin prædiken varede det
ikke længe, før bedstefaderen faldt i søvn.
Så fik præsten en idé. Han aftalte med barnebarnet, at præsten
betalte 50 øre. Til gengæld skulle barnebarnet sørge for at bedstefaderen ikke faldt i søvn. Det gik fint en tid. Men så sov bedstefaderen
igen. Præsten spurgte. »Jov«, sagde drengen. »Min bedstefader betaler mig 1 kr for at lade være med at vække ham«.
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Vi er begge fejlfarver!
For 5. år i træk er det muligt at komme til et spændende foredrag i kulturcenteret i Breum.
Det er 6 foreninger der i fællesskab er vært ved
arrangementet, og vi glæder os til at byde velkommen til en spændende aften i den 8. maj 2014.
Ægteparret Rushy Rashid Højbjerg og Jens
Harder kommer og holder et foredrag som de har
kaldt: »Vi er begge fejlfarver!« - Et foredrag der
fokuserer på de mange forskelle, der skal opdages
Rushy Rashid Højbjerg og Jens Harder er begge ”kendt fra tv”, de er begge journalister og de er
begge danskere. Da de i sommeren 1998 mødte
hinanden på TV3 troede de begge, at de vidste
en hel del om hinandens etniske tilhørsforhold
– selvom de begge er født i henholdsvis Sialkot
(Pakistan) og Skive. Men siden er de begge blevet
meget klogere på det, at være fejlfarver i hinandens familier.
Hør om det var en god ide, da Jens som sit første træk inviterede Rushy på en pakistansk restaurant. Hør hvordan Rushy har måttet revidere sin
halvracistiske syn på danskere efter hun er blevet
integreret i en dansk familie. Og hør hvordan Jens

tacklede for første gang i sit liv at blive bedømt og fordømt- på grund af sin blege hudfarve.
Ægteparret var de første, der berettede til den
brede offentlighed, hvad det betyder at splejse
en dansk og pakistansk familie sammen. I 2003
udkom deres fælles bog ”Bag sløret”, der fortæller åbent om det tvekulturelle familieliv. Før den
havde Rushy udgivet bestselleren ” et løft af sløret”. Det er en biografi, som både loyalt og ligefrem beskriver hendes egne opvækstvilkår som
pakistansk pige i Danmark. I 2006 udgav Rushy
Rashid romanen ”du lovede vi skulle hjem”, der
langt hen af vejen bygger på hendes egne forældres
indvandrerhistorie.
Vi glæder os til denne aften, den 8 maj kl. 1900,
som udover hyggeligt samvær i en afslappet atmosfære, også byder på sandwich, øl/vand og eller
kop kaffe.
På vegne af foreninger på tværs – Breum Borgerforening, Familielauget, Pensionistforeningen,
Menighedsråd i Thise, Grønning og Grinderslev.
Irene Skriver

Rushy Rashid Højbjerg, som sammen med sin mand Jens Harder, holder foredrag i Kulturcenteret i Breum.
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Elvis i kirken i Grinderslev
Hvem mon forbinder Elvis Presley med den danske folkekirke ? Han kommer naturligvis heller
ikke her til vores flotte kirke. Men kunstnere lever
i form af deres kunst videre efter deres død . Og
det er gennem hans kunst vi får et genhør med
”The king of rock’n’roll” den 18. juni kl. 19.30.
Elvis Presley var livet igennem stærkt inspireret
af amerikansk kirkemusik. Det var særlig gospels
han lyttede til og som inspirerede ham til mange
af de musiknumre, som siden blev kendt over store dele af verden.
Det er 36 år siden Elvis Presley døde. Men
hans sange og hans liv som kunstner har inspireret mange mennesker. Tænk blot på Graceland

i Randers. Dette hus er en ultimativ hyldest til
kongen af Rock’n’Roll.
I Grinderslev kirke bliver det operasanger Karsten Holm der optræder med showet: »Elvis i kirken«. Publikum får en time med en stribe af Elvis’
foretrukne gospelsange og andre sange, der passer
til kirkerummet.
Vi kommer til at opleve, hvordan Elvis var et
troende menneske og havde en særlig passion for
gospelsange, som han sang ofte og gerne med stor
indlevelse og nærvær.
Pianist Christian Spillemose akkompagnerer.

Grinderslev Kirke.
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Siden sidst
Begravede fra Grinderslev kirke
Martin Skildal Møller, Neder Hjerkvej 2, 7870 Roslev, 23. oktober 2013
Hilda Vestergaard Haldborg, Sdr. Allé 31, 7870 Roslev, 12. november 2013
Jytte Kirsten Bach , Grinderslevvej 3, 7870 Roslev, 19. november 2013
Axel Østergaard, Jenlevej 5, 7870 Roslev, 3. januar 2014
Begravede fra Thise kirke
Aage Sørensen, Fjordvej 44, 7870 Roslev, 19. oktober 2013
Kaj Sørensen, Sdr. Thisevej 2, 7870 Roslev, 26. oktober 2013
Døbte i Grinderslev kirke
Sophia Alma Blicher Skov, 6. oktober 2013
Sigurd Stilling Jensen, 20. oktober 2013
Lucas Corell Lundberg Larsen, 16. november 2013
Astrid Høgh Dalgaard, 17. november 2013

Nicklas Fog Kristensen døbt i Grinderslev Kirke den 19. januar 2014.
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Vikarpræsten
Jeg hedder Herbert Wilson og
har fornøjelsen at passe embedet indtil der er fundet en
fremtidig struktur for præsteembederne her i Salling. Herefter finder menighedsrådene en
afløser for Lise.
Jeg har været præst i Simested
indtil 2006. Siden da har jeg
været vikar i kortere og længere
tid i en række embeder i Himmerland og ind imellem nydt
pensionisttilværelsen med rejser
og livet med min familie - især
har jeg nydt mine børnebørn.
Nu glæder jeg mig over, at være med i arbejdet her. Julen var en
travl og festlig tid. Nu nyder jeg at blive fortrolig med konfirmanderne og forberede dem til deres store dag i foråret. I det hele taget
syntes jeg, at jeres kirker er flotte rammer til gudstjenesterne og de
kirkelige handlinger. Og jeg nyder, at indgå sammen med personalet
ved kirkerne i et godt teamwork.
Herbert Wilson

Kontakt
Sognepræst
Herbert Wilson
Tlf. 97 57 60 60
E-mail: hwi@km.dk
Organist
Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 97 59 73 10
Kirkesangere ved
Grinderslev og Thise kirker
Holger Lundgaard Christensen
Tlf. 97 59 32 19
og
Ingrid Arnborg Jensen
Tlf. 97 57 63 38
Graver ved Grinderslev kirker
Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30
Mobil 40 29 71 02
Graver ved Grønning kirke
Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30
Mobil 40 29 71 02
Graver ved Thise kirke
Jørgen S. Jørgensen
Tlf. 97 57 82 80
Mobil 24 67 82 80

Lørdags-konfirmation 2015
Der har siden 1968 været tradition for at der var konfirmation i
Grinderslev kirke 3. søndag efter påske. Vi har i menighedsrådet
diskuteret og vedtaget lørdags-konfirmation fra 2015.
Det er ikke for bryde traditioner men for at imødekomme et ønske fra konfirmand-forældre der har familie langt langvejrs fra.
Det er suverænt præsten der bestemmer konfirmations tidspunktet, men vi går ud fra at Lises afløser vil efterkomme ovenstående
Bjarne Pedersen

Ny præst i Breum og ny struktur i Salling Provsti
Når næste nummer af kirkebladet udkommer håber vi på to store
nyheder. Vi kan forhåbentlig præsentere den nye sognepræst, som
skal bo i præstegården i Breum.
Og der vil sikkert også være klarhed over, hvordan der skal samarbejdes mellem præsteembederne i Salling provsti. Altså noget, der
også får betydning for præsten i Breum

Kirkebil
Der kører kirkebil til alle gudstjenester. Ring på telefon
97 59 62 36 eller 40 11 47 75.

»Indsamling til
velgørende formål«
Faderen og sønnen havde været
i kirke. Da de forlod kirken blev
der ved udgangen lagt penge
til en indsamling til velgørende
formål. Så der blev en stak penge til det gode formål.
Da de nåede udenfor spurgte
drengen: »Hvor meget tog du?«
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Gudstjenester
Dato

Grinderslev

Grønning

Thise

Dagens navn

Kommentarer

2. februar

-

17.00

-

4.s. e.h.3.kg.

Kyndelmisse (se side 4)

9. februar

10.15

-

-

Sidste s.e. h.3.kg

Dåb

16. februar

10.15

-

-

Septuagesima

Dåb

23. februar

-

-

10.15

Seksagesima

2. marts

10.15

14.00 1

-

Fastelavn

Dåb i Grinderslev

9. marts

-

-

9.00

1.s. i fasten

v/ Toni Irgins-Møller

16. marts

-

10.15

-

2.s. i fasten

23. marts

10.15

-

-

3.s. i fasten

30. marts

-

-

10.15

4.s. i fasten

31. marts

19.30

-

6. april

-

10.15

-

Marie Bebudelses dag

13. april

-

-

10.15

Palmesøndag

17. april

-

10.15

-

Skærtorsdag

18. april

10.15

-

-

Langfredag

20. april

-

-

10.15

Påskedag

21. april

10.15

-

-

2. påskedag

26. april

-

-

10.15		

Konfirmation

27. april

-

-

10.15		

Konfirmation

3. maj

-

10.15

4. maj

10.15

-

-

11. maj

10.15

-

-		

16. maj

-

9.00

-

Bededag

18. maj

-

-

10.15

4. s.e. påske

25. maj

10.15

-

-

5. s.e. påske

29. maj

-

10.15

-

Kristi Himmelfarts dag

) se omtale af arrangementet side 4.

1

-		

-		

Forårskoncert (se side 5)

v/ Poul Krabbe-Poulsen

Konfirmation

2.s.e. påske
Konfirmation
v/ Poul Krabbe-Poulsen

