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Den lille dreng.
En pilgrim på jorden
Når man kommer ind på Thise kirkegård,
fanges øjet med det samme af en lille sten,
der står på venstre side tæt ved indgangen.
Her ligger den lille Mouritz, 2 år og 10 måneder gammel. Tankerne sættes i gang, og man
aner familiens tragedie ved tabet af det lille
barn. Gravstenen er rørende og minder os
om, at livet pludseligt kan være forbi - også
for et lille barn. Vi er i besiddelse af et familiebrev, der omtaler tragedien.
En sorgens dag i Thise Præstegård.
I dag, den 30. januar 1930 kl. ca. 5 1/2
døde min elskede lille søn Mouritz, 2 år og
10 måneder gammel.
Skriftsproget den dag var: Du holder ved
min højre hånd. Ps.73.23. - Hvilken ven vi
har i Jesus, alt han ved og alt formår.
Om aftenen var vi samlet om Mouritz,
han nævnede os alle tre ved navne, først
Thora, som ﬁk hans sidste smil, så far og så
mor. »Jeg fryser« - »gerne sove« - »kan ikke.«
»Lille dreng du har været sød - du skal
hjem til Gud. Du skal op til Gud Fader,« Mouritz kiggede på mig. Så bad jeg og desværre grædende - hans aftenbøn, som min
mor lærte mig - »Gode Gud, din engleskare«
og lagde min hånd som sædvanlig på hans
pande og sagde, hvad Hans lærte at sige
som barn efter sin aftenbøn: »Så tager Jesus
i min favn og sover ind i Jesu navn.« Kort efter udåndede vor lille dreng.
Begravelsesdagen, den 3. februar gav
Mouritz og Gud - os en dejlig dag. I hjemmet
sang vi: »Gud ledet har mig lille -.« Hans bad
en bøn og takkede for det evige livs håb, og
fordi vi tør tro, at vor lille dreng er gået hjem
til dig og hjælp os til at leve sammen, så vi
kan samles med ham hos dig, og vi sang sidste vers af nr. 47 »Og Fader, når du ejegod -.«
Derefter bar Hans og jeg, Bak Petersen og
Thora vor lille dreng ud af hans hjem, gen-

nem haven op i kirken. Marie bar kransene,
- nyfalden sne lå over alt.
Kl. 10 1/2 kom Dr. Gudmund Schütte
(Eskjær Hovedgård) og pastor Bernsteen
(Grinderslev) og vi fulgtes op i kirken. Vi
sang først nr. 445 »Med sorgen og klagen
hold måde, du mindes den hellige dåb.« Bak Petersen talte godt og smukt over »vor
lille ven« og vi sang »Sov sødt barnlille, lig
rolig og stille -.«
Far gik foran kisten, som fru Schütte og
Bak Petersen, Dr. Schütte og pastor Bernsteen
også i ornat bar. Fru Bernsteen og jeg lige efter, derpå kom Thora med sine små kammerater - og vi sang verset: »Så rejse vi til vort
fædreland« - idet vi gik ned af kirkegulvet.
Fru Schütte, som er fra katolsk land, knælede ved graven under jordpåkastelsen og
under Fadervor slog hun kors for sig - det
takker jeg hende for - hun gjorde det så
smukt for mig. Far forrettede jordpåkastelsen - det var en skøn dag, du gav os lille
dreng!
Min tante Elise skrev senere, at han var
det yndigste barn, man kunne tænke sig, mild og blid, jeg har tænkt meget på hans
yndige og alvorlige ansigt - jeg tror, at han
har haft sin lille mission at udføre i denne
verden.
Vor datter Thora 11 år stod hos og så til ,
medens jeg grædende skrev disse linjer i en
gl. familie-bibel.
Marie M. Hansen f. Raabye
Afskrift efter originalteksten, den 22. juni
2012 Mogens Bendix Hansen, Kgs. Lyngby
Hans Hansen var sognepræst i Thise fra 1921
til 1930.

Menighedsrådsvalg 2012 / Thise
I næsten enhver forsamling af mennesker
kan man med sikkerhed for en livlig og nærværende debat bringe livet i og omkring kirken på banen.
Kristendommen eller - om man vil religion - optager alle og er af så vital betydning, at alle gerne vil ytre sig.
Og det kan man jo så undre sig over, når
kirkerne til de ordinære gudstjenester står
halvtomme.
Og dog: Godt 90% af os er i løbet af kirkeåret i kontakt med kirkelivet i forbindelse
med kirkelige handlinger eller traditionsrige gudstjenester, og igennem hele vort liv
har vi lært om kristendommen, sunget salmer og set kirkebygningens monumentale
proﬁl midt i sognet.
Og debatterne kan føre os vidt omkring
med ideer til både det ene og det andet. Det
eneste, der med sikkerhed meget sjældent
kommer i forslag, er nedlæggelse af netop
vores kirke!!
Det er grundloven, præsten og menighedsrådet der suverænt bestemmer om kirkens liv og indhold.
Og i år er der igen valg til menighedsrådet.
Igennem alle mine år på Salling kan jeg
ikke huske, at der har været afholdt et reelt
valg. Menighedsrådet er altid blevet skabt af
den liste, der bliver opstillet på opstillings/orienteringsmødet, og da denne liste
er den eneste, så er det efterfølgende valg
blevet aﬂyst.
I dette valgår vil Thise menighedsråd deltage i et forsøg på at rationalisere denne
form ved at benytte opstillingsmødet til det
reelle valgmøde.
Det hedder i forsøgssproget: VALGFORSAMLING.
Denne valgforsamling vil ﬁnde sted tirsdag d. 11. september, og forsamlingen vil
blive indvarslet gennem dagspressen. På
denne aften vil der blive redegjort for alt
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vedrørende denne forsøgsordning, og der
vil blive valgt et nyt menighedsråd. Vi kender modellen fra foreningsarbejdet, hvor
generalforsamlingerne har næsten samme
mønster.
Det er selvfølgelig menighedsrådets store
ønske og håb, at vi kan samle mange til den
aften med mulighed for debatter og spørgsmål, ideer og råd til det nye menighedsråd,
som bliver valgt for de næste 4 år.
Så derfor: Det er ikke bare kaffen og det
bløde brød, der den aften skal samle os i
Thise Forsamlingshus.
For Thise menighedsråd
Knud Gert Andersen
Menighedsrådsvalg 2012 / Grinderslev
Der afholdes menighedsrådsvalg. Det er i år
den 13. nov.
Derfor afholdes orienterings/opstillingsmøde i præstegårdens konﬁrmandstue onsdag den 12. sept. kl. 19.00 (dvs. at der bliver
mulighed for at sammensætte en liste. Der
er i Grinderslev sogn en lang tradition for
fredsvalg) hvor menighedsrådet vil fortælle
om arbejdet i nuværende periode, og hvad
vi forventer skal ske i kommende periode.
Som vi alle ved, er kirken inde i en brydningstid med store strukturelle forandringer, som der skal løses på en fornuftig måde.
Derfor håber menighedsrådet, at menigheden møder talrigt op til orienteringsmødet,
for at diskutere kirkens situation fremover.
Vel mødt. Bjarne Pedersen, Grinderslev.
Der kommer en lille folder, med følgende
ordlyd, ud i hver brevkasse:
Folkekirkens fremtidige udvikling
Det er bekymrende, at der for tiden skrives
for lidt positivt om kirkens forhold, det er
som om. Det er som om det negative vedrørende kirken er mere spændende at skrive
om, men der sker jo også mange positive
ting i kirken.

Det kan konstateres, at kirken står i en
brydningstid.
Vi må huske på, at det er en kulturarv fra
vore forfædre gennem mange hundrede år.
Det har vi en forpligtelse til at bevare for de
generationer, der kommer efter os. Der tilhører også en kirkegård, hvor vore aner er
stedt til hvile. Gravstederne kan være fredet
20/30 år ud i fremtiden.
Tiden byder, at der gøres noget. Men hvad
skal gøres?
Måden at holde gudstjeneste på har ikke
forandret sig i mange år, men tiden har forandret sig. Det skal kirken også gøre. Dog
uden at den mister substansen.
På menighedsrådets vegne,
Bjarne Koldkur Pedersen, fmd.
Menighedsrådsvalg / Grønning
Der afholdes opstillingsmøde i Grønning
forsamlingshus onsdag d. 13. sept. kl. 19.00.
Der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde i de sidste 4 år, og ligeledes vil
der blive opstillet en liste for den kommende
periode.
Som præst vil jeg naturligvis opfordre alle
til at komme til møderne. Sognenes ældste
huse - alle fra 11. hundredtallet - og hvad der
foregår i dem, er vigtig at støtte op om. Og
der er faktisk gang i Folkekirken. Aldrig har
der været så mange arrangementer, som i de
senere år. Man bliver helt forpustet, når
man slår op i dagbladene. Der er koncerter i
massevis, spaghettigudstjenester, fyraftensgudstjenester, fortælle og sang -aftener, midnatskirke i de store byer, RAP og rockgudstjenester, danse-gudstjenester osv. - og
mange steder kirkekaffe eller et glas vin
ved festlige lejligheder.
Men det vigtigste er naturligvis, at evangeliet lyder »rent og purt«, som skrevet står.
Det er det, der er substansen, ellers behøvede vi jo ikke en kirke, men kunne nøjes
med en sognegård eller et forsamlingshus.

TAK!
Der skal fra min side lyde en stor tak til sognenes 3 menighedsråd. Alle har udført et
stort og frivilligt arbejde. Man har mødt
frem og støttet op om gudstjenester, foredrag, og meget andet, og man har også i alle
rådene udført et stort stykke praktisk arbejde i forbindelse med forskellige arrangementer efter gudstjenesterne - det være sig
høst- advents- og familiegudstjenester. Tak
for jeres interesse og seriøsitet. Kirken har
været godt tjent med de 3 menighedsråd og
håber, at den kommende periode bliver lige
så god.
HUSK: Eftermiddagsmøde
Torsdag d. 6. september er der vores traditionelle seniormøde i præstegårde. Senior alder er jo et glidende begreb, så folk der ikke
har nået den alder endnu, er som sædvanlig
mere end hjertelig velkommen.
Vi begynder traditionen tro med en lille
kort gudstjeneste i Grinderslev kirke kl.
14.00. Herefter er der kaffe og samvær i
præstegården.
Og så vil Rigmor Gade og Anna Nørgaard i
fortælling og sang berette om en af vores store
revykunstnere Liva Weels liv og karriere.
Alle er velkomne - uanset alder.
Der kører kirkebil: Tlf. 97596236/ 40114775.
Alle Helgen
Alle Helgens søndag søndag er altid den
første søndag i november. I år d. 4. november.
Traditionen tro mindes vi denne søndag
alle vore kære, som ikke længere er levende
i blandt os, men som lever i mindet.
Ved gudstjenesten Grinderslev kirke kl.
10.15 vil navnene på dem, der er døde her i
sognene blive læst op fra prædikestolen.
Luther pointerede, at helgener er alle
dem, vi holdt af, som nu er døde: far, mor,
søskende og ægtefælle. Derfor skal Allehelgens søndag vies mindet til dem.
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Alle, der har mistet en, de elskede ved, at
hver dag faktisk er en Alle Helgensdag. De
kære afdøde lever stærkt i mindet, men ved
gudstjenesten denne særlige søndag er vi
fælles i vores sorg.
Fortælling og teater for de yngste
i Grinderslev kirke
Torsdag d. 4. oktober er børnehaverne i
Thise og Breum inviteret til at høre »Mæh! og andre gedelige historier«. Det er Anna
Marie Helfer, der står for forestillingen, og
det foregår i tårnrummet i Grinderslev
kirke, en velegnet ramme om historier med
humor, poesi og livsvisdom for børn og
barnlige sjæle. Der vil være frugt til børnene
og kaffe til de voksne.
Irsk harpe og violin d. 10. okt. i
Thise kirke kl. 19.00
Lars Kristensens violinspil er ved denne
koncert i samspil med walisisk fødte Helen
Davies’ harpespil.
Helen Davies er klassisk uddannet harpenist, men spiller også »folkeharpe«. Var
soloharpenist i det irske radioorkester indtil
1989, siden bosat i København, hvor hun i
tæt samarbejde med trompetisten Palle Mikkelborg arbejder med nutidig improviseret
musik, hvor akustisk og elektronisk lyd er
blandet. Men også den irske, keltiske og
skandinaviske folkemusik samt middelalderlig musik indgår i de musikalske sammenhænge, hun virker med.
Høstgudstjeneste
Det er god gammel skik på landet, når
høsten er kommet i hus, at fejre det med et
ordentligt gilde. Med til et godt gilde hører
både noget for sjæl og legeme. Derfor er der
langt tilbage i tiden både holdt en fest i kirken og i lo og i lade. I kirken sagde man tak
for, at føden endnu engang var sikret, sådan
at man kunne stå vinteren igennem med li-
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vet i behold. Og man vidste udmærket, at alt
ikke i så henseende beroende på eget slid og
slæb, men også var en del af vor Herres gave
til os. Men sjæl og legeme hang sammen, så
selvfølgelig skulle høsten også slutte med
god mad og drikke og en svingom i den
blomstersmykkede lade. En svingom, får I
ikke, men en gudstjeneste med hyggelig
sammenkomst efter:
Høstgudstjenesterne vil i år være på følgende tidspunkter:
Grinderslev kirke
Søndag d. 30. september kl. 10.15.
Konﬁrmander og minikonﬁrmander vil til
præludiet gå ind med høstens afgrøder og
blomster. Derefter er der en alm. god dansk
gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der en hyggelig frokost i Kulturhuset, som menighedsrådet arrangerer.
Grønning kirke
Søndag d. 23. september kl. 19.00.
Efter gudstjenesten er der samvær, sang og
traktement i Forsamlingshuset, arrangeret
af Grønning menighedsråd.
Thise kirke
Søndag d. 23. september kl. 10.15.
Konﬁrmander og minikonﬁrmander vil
bære høstens afgrøder ind ved gudstjenestens begyndelse. Herefter en ganske alm.
dansk gudstjeneste, med tekstlæsning,
prædiken og salmer.
Efter gudstjenesten begiver vi os til forsamlingshuset for at få en dejlig frokost, arrangeret af menighedsrådet.
Til alle høstgudstjenester kører der naturligvis kirkebil: Tlf.: 97596236 eller 40114775.
Aftensang - kom og syng med,
dine forslag er velkomne!
Onsdag d. 24. oktober kl. 19.00:
Vi tager udgangspunkt i salmebogen, men
har også højskolesangbogen med. Vi lader
orglet eller klaveret ledsage sangen. Efter en

samlet indledning og opvarmning, måske et
orgelstykke eller en korsats, er der frit slag
til at foreslå gamle som nye sange og salmer,
og alle er hjertelig velkomne!
Gudstjeneste uden for kirkens rum,
i hallen i Breum
Søndag d. 28. oktober kl. 10.15:
Jeg er blevet spurgt af erhvervsdrivende her
fra Breum , om jeg vil lave en lille, kort gudstjeneste til en erhvervsmesse i Breum. Det vil
jeg gerne. Evangeliet kan forkyndes over alt.
Der bliver en lille kort prædiken plus et par
salmer, assisteret af vores organist på klaver
eller harmonika.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvor det
stadig er sommer, men månederne går hurtigt.
Adventsarrangementerne i de tre sogne er
fastlagt følgende datoer:
Grønning: torsdag d. 29. november kl. 19.
Vi begynder i Grønning med adventstidens
indledning. Kirkens voksenkor »Dorotheakoret« medvirker. Og efter gudstjenesten er
der kaffe og hyggeligt samvær i forsamlingshuset.
Grinderslev: Søndag d. 2. december kl. 16.
Her i Grinderslev har vi besluttet at henlægge vores traditionelle adventsgudstjeneste til en eftermiddagsgudstjeneste. Vi vil
gerne se børn og forældre til gudstjenesten derfor tidspunktet som er mere børnevenligt..Bagefter er der et traktement i kulturcentret, der passer til både børns såvel som
voksnes ganer , sådan at man ikke skal hjem
og lave aftensmad. .
Thise: Søndag d. 9. december kl. 16 med efterfølgende Luciaoptog og aftensmad i forsamlingshuset.
Kommende konﬁrmationer
Mange steder holder man konﬁrmation om
lørdagen. Det passer mange folk godt, da vi
jo ikke længere bor tæt ved hinanden, men

ofte skal køre langt for at nå frem til festen og tilbage igen. Hidtil har vi her i sognene i
umindelige tider holdt konﬁrmationerne 1.
søndag efter påske i Thise, 2. søndag efter
påske i Grønning og 3. søndag efter påske i
Grinderslev.
Mit spørgsmål er nu: Skal de kommende
konﬁrmationer være på en lørdag eller på en
søndag? Mange konﬁrmander ønsker at
blive konﬁrmeret med deres kammerater, så
forældrene skal nok gå sammen og overveje
dette.
Indtil nu har ﬂere forældre allerede spurgt
mig om konﬁrmationsdagene i år 2014 af
hensyn til reservation af festlokale. Sådan er
det hvert år. Og jeg har naturligvis svaret: 1.,
2. og 3. søndag efter påske efter gammel sæd
og skik. Men jeg har ikke sagt tidspunktet
for år 2015 endnu, så her er det op til ønsket
fra forældre.
Jeg sender et spørgeskema ud til minikonﬁrmanderne med plads til at krydse fra
og til, og jeg vil meget gerne have et svar på
dette, så kontakt mig eller et menighedsrådsmedlem og giv udtryk for jeres ønsker.
Mit telefonnr. er: 9757 6060.

Siden sidst:
Døbte Grinderslev
10. juni: Elias Kirkegaard Miltersen
22. juli: Kasper Foged Dahl
Døbte Thise
27. maj: Kristine Højland Kousgaard
Døde Grinderslev
12. juni: Astrid Kirstine Tonsgaard Pedersen
3. juli: Anne Mathilde Brunsgaard Kalms
12. august: Aage Ejnar Kristoffersen
Døde Grønning
7. juli: Inger Kirkebak
17. august: Inger Kirstine Sønderup
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Gudstjenesteliste
DATO

GRINDERSLEV GRØNNING

THISE

DAGENS NAVN

6/9

14.00 Sensommer i kirke og præstegård

9/9

-

-

16.00 TIM

14. s.e. Trinitatis

16/9

10.15

-

-

15. s.e. Trinitatis

23/9

-

19.00 Høst

10.15 Høst

16. s.e. Trinitatis

30/9

10.15 Høst

-

-

17. s.e. Trinitatis

7/10

-

-

10.15

18. s.e. Trinitatis

14/10

9.00 TIM

-

-

19. s.e. Trinitatis

21/10

-

10.15

24/10

19.00 sangaften

-

-

28/10

10.15 i hallen

-

9.00 a

4/11

10.15

-

Alle Helgen

11/11

-

16.00 TIM

23. s.e. Trinitatis

18/11

-

-

10.15

24. s.e. Trinitatis

25/11

10.15

-

-

Sidste s. i kirkeåret

29/11

-

19.00 advent

-

2/12

16.00 Advent

9/12

-

20. s.e. Trinitatis

21. s.e. Trinitatis

1. søndag i advent
16.00 Advent

2. søndag i advent

Der kører kirkebil til alle gudstjenster. tlf: 97 59 62 36 / 40 11 47 75.
TIM = Toni Irgens-Møller, Jebjerg
Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten

Skive Offset · Oddense · 97 58 12 11

-

