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og Them SogneVirklund

Them-Brande Kirker

Virklund Kirke
Gudstjenester

Søndag den 30. maj 

Trinitatis søndag 

Matt. 28, 16-20: ”og se jeg er med jer alle dage, 
indtil verden ende” 
Virklund kirke kl. 10.30: Højmesse 
ved Jakob Nissen

Søndag den 6. juni 

1.søndag efter trinitatis 
”Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig.”  
Virklund Kirke 10.30: Højmesse  
ved Niels Uldall-Jessen

Søndag, den 13. juni 

2. søndag efter trinitatis 
”Den, der har ører at høre med, skal høre” 
Virklund Kirke kl. 10.30: Højmesse 
ved Jakob Nissen

 Them og Brande Kirker

www.themkirke.dk
Menighedsrådet:  
Formand: Birte Bent Andersen,  
tlf. 86847397.
Kirkebetjening:
Graver i Them og Brande:  
Chr. Christensen, tlf. 86848702. 
Træffes hverdage kl. 9-9.30 og 
12-12.30 på Kirkegårdskontoret. 
Privat tlf. 97851989.
Organist: Steen Jørgensen, 
tlf. 86898106.
Korleder: Lisbeth Sangill,  
tlf. 86 83 60 98, priv. 87 24 00 74 
e-mail: lisbeth@virklundkirke.dk
Sognemedhjælper: Helle E.  
Frantzen, tlf. 75756795.

Kirkekontor:
Kordegn og kasserer: Gudrun  
Pedersen, tlf. 86849294,  
fax 86849295,  
e-mail: them.sogn@km.dk. 
Åbent man-tirs-ons og fredag kl.  
10-12.30 samt torsdag kl. 16-17.30. 

Præster:
Sognepræst Thomas Høg Nørager, 
Kirkebakken 3, 8653 Them
Træffes tirs-fred i dagtimerne
Tlf. 86847019 (undt. mandag).
Mail: thn@km.dk
Sognepræst Niels Uldall-Jessen, 
Toftegårds Allé 3, 8653 Them.
Træffes bedst på tlf. 86848677 
hverdage kl. 12-13 (undt. fredag).
og på Kirkekontoret tlf. 86849295 
torsdag kl. 16-17. Mail: nuj@km.dk

 Virklund Kirke

www.virklundkirke.dk

Menighedsrådet:  
Formand: Inger Christensen,  
tlf. 86 83 65 92.

Kasserer: Jørgen Bundgaard, 
Digevangsvej 12, tlf. 75 75 63 74.

Kirkeværge: Gerda Quist,  
tlf. 86 83 65 22.

Graver og kirketjener:
Kim Nedergaard.
Træffes på kirkegården i arbejds-
tiden - samt på kirkegårdens kon-
tor tirsdag til fredag  
kl. 12.00-12.30, tlf. 86 83 60 98 
- træffes ikke mandag.

Sekretær:
Gudrun Pedersen, tlf. 86 83 60 98
e-mail: gmp@km.dk
Træffes på kontoret  
Vesterlundvej 10  
torsdag kl. 9.00-13.00.

Sognepræst:
Jakob Nissen, tlf. 86 83 63 77, 
e-mail: jnis@km.dk.
Træffes bedst tirsdag-fredag  
kl. 12.00-13.00.

Gudstjenester

Søndag den 30. maj 

Trinitatis søndag 

Matt. 28, 16-20: ”og se jeg er med jer alle dage, 
indtil verden ende” 
Them kirke kl. 10.30: Højmesse 
ved Niels Uldall-Jessen

Søndag den 6. juni 

1. søndag efter trinitatis  

Luk. 12, 13-21: ”et menneskes liv afhænger ikke af, 
hvad det ejer” 
Them kirke kl. 10.30: Gospel 
Ungdomskoret medvirker 
ved Thomas Høg Nørager 
Brunch i sognehuset

Tirsdag den 8. juni 

Them kirke kl. 17.30: Spaghettigudstjeneste 
Børnekoret medvirker  
ved Thomas Høg Nørager 
og Helle Erdmann Frantzen

Søndag den 13. juni 

2. søndag efter trinitatis  

Luk. 14,25-35: ”den der har øre at høre med, skal 
høre” 
Them kirke kl. 10.30: Højmesse 
ved Thomas Høg Nørager

Kirkebilen kører til Them og Brande Kirker alle søn- 
og helligdage og er gratis til rådighed for alle, der 
ikke selv kan komme til kirke. Bestilling senest kl. 20 
dagen før til Them Taxi, tlf. 86849211.

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt øvrige 
arrangementer i Virk lund Kirke efter tilmelding til 
Silkeborg Taxi, tlf. 86 80 60 60, senest dagen før. 
Menighedsrådet opfordrer alle, der ikke selv kan 
befordre sig til kirke, til at gøre brug af denne ord-
ning, der er gratis for brugerne.

Udenfor
drikke for at fjerne smerten”.

Alle skulpturerne er lavet af 
den danske skulptør Jens Gal-
schiøt og Kunstudstillingen 
hedder STOP HJEMLØSHED! 
på hjemmesiden www.uden-
for.dk kan man 
læse at ”STOP 
HJEMLØSHED! er 
en tværeuropæ-
isk vandreudstil-
ling med indhold, 
indlevelse og vi-
sion. For at skabe 
opmærksomhed 
omkring hjem-
løshed, må de 
hjemløse være 
synlige. Men vi 
lever i en verden, 
hvor hjemløse 
og hjemløshed 
er emner, som 
mange ikke rig-
tig ved, hvordan 
de skal håndtere. 
Gennem udstillin-
gen STOP HJEM-
LØSHED! ønsker 
vi at skabe op-
mærksomhed.”

Udstillingen har 
tidligere været i 

København og Odense. Nu er 
udstillingen på rådhuspladsen 
i Århus hvor den vil være ind-
til 4. juni og fra den 11. juni 
kan man finde den i Aalborg.

Af Thomas Høg Nørager

I pinsen var jeg så heldig at 
være på besøg i Århus. Vi gik 
en tur igennem byen og vi 
kom til rådhuspladsen. Plud-
selig stimlede nogle menne-
sker sammen. De ville hjælpe 
en mand der var faldet. Han 
var pjaltet og tydeligt beruset. 
Fire mennesker hjalp ham op 
på en bænk; og da de så han 
ville klare sig, kunne de trygt 
gå videre med deres gøremål. 
Manden smilede, og det gjor-
de vi også, os der havde set 
det hele lidt på afstand.

Vi kom tættere på og et sæl-
somt syn mødte os. De mest 
livagtige menneskelignende 
skulpturer var placeret rundt 
omkring på pladsen. Det var 
som om at kunstneren må 
have taget forskellige menne-
sker med hud og hår og tøj og 
dyppet dem i voks for deraf at 
skabe en sådan livagtighed.

En skulptur formet som en 
papkasse med en menneskefi-
gur i naturlig størrelse liggen-
de indeni. En gammel mand, 
der holder fast på sin stok. En 
kvinde der holder fast på sine 
ejendele, der udgør en rulle-
vogn. En mand der mismo-
digt kigger ned i jorden og 
ved siden af ligger hans tro-
faste hund, uden meget sul på 

kroppen.

Og disse skulpturer har en 
livagtighed over sig der er 
meget skræmmende. De bæ-
rer alle en farve af bronze og 
koks, der på en eller anden 
måde signalerede at de er 
døde. De er gråsorte, de bæ-
rer jordens farve, på en måde 
som var de aske. Og stadig 
har de et svagt genskin af en 
bronzelignende gylden farve, 
som om de samtidig bærer en 
glød i sig, der ikke vil brænde 
ud.

En sidder med en hånd strakt 
frem, så livagtigt at det har 
foranlediget flere til at lægge 
en mønt deri. Ved skulpturer-
nes fødder er der skabt et citat 
for at fortælle figurens histo-
rie - ”jeg ville gerne, men kan 
ikke holde ud at sidde alene 
i min lejlighed, så nu sidder 
jeg her” eller ”jeg kunne ikke 
betale mine regninger, så jeg 
blev smidt ud af min lejlig-
hed”.

En af skulpturerne sad på en 
bænk, opstillet i forlængelse af 
pladsens egne bænke, meget 
livagtigt, figuren har en flaske 
i hånden, og hætten trukket 
godt op om ørene, og der 
står, ”Jeg mistede min kone i 
en ulykke, og jeg begyndte at Sommerkoncert

i Virklund Kirke
Oktetten synger sommeren ind i Virklund kirke den 

30. maj kl. 16.00.

Repertoiret er danske som-
mersange, Pater Noster af Mi-
chael Bojesen, Sange af Nils 
Lindberg samt en lille rytmisk 
afdeling med bla. Hallelujah af 
Leonard Cohen.

Dirigent er Niels Bo Emgren

Gratis adgang

Hvem er det, der vandrer 

rundt i Them ???
Søndag den 30. maj vil man i Them og omegn kunne 
møde en flok vandrere med bannere og lyngfarvede la-
minerede tekster på ryggen - det er korshærsvandrere på 
vej fra Silkeborg til Århus. Vandrerne vil gerne fortælle 
om vandringen, hvorfor man går, om Kirkens Korshær og 
medmenneskelige problematikker og fattigdom i dagens 
Danmark

- derfor indbydes ALLE interesserede til at møde op 

i Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Silkeborgvej 15 i 

Them søndag kl. 19.00 (der er også kaffe!).

Mandag morgen holdes der morgensang i Them Kirke 

kl. 9.00 - hvor alle også er velkomne  til at være med.

Man vandrer umiddelbart efter morgensangen og alle er 
velkomne til at vandre med så langt kræfterne rækker 
(husk madpakke og vandflasken) - man kan få et nøjag-
tigt program i Genbrugsbutikken. På Kirkens Korshærs 
hjemmeside: www.kirkenskorshaer.dk kan man se hele 
programmet og evt. overveje, om der er andre dage 
man har mulighed for at være med.

Spagettigudstjeneste
Them kirke tirsdag

den 8. juni kl. 17.30

Tilmelding til spisning 
gerne dagen før på
themsogn@km.dk
eller 8684 9294

Møder og arrangementer

Torsdag den 27. maj kl. 19.00 

Menighedsrådsmøde i Them Sognelokaler. 
Mødet er offentligt

Søndag den 6. juni kl. 10.30 

Gospelgudstjeneste i Them Kirke 
Gospel Ungdomskoret medvirker. 
Brunch i sognehuset


