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7. APRIL

Maria Bebudelse
Thorsager 10.30 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 9.00 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 10.30 · Jørgen Gleerup

10. APRIL
Familiegudstjeneste
Thorsager 17.30 · Jørgen Gleerup

14. APRIL
Palmesøndag
Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 19.00 · Ann Maj Lorenzen
Vi synger påsken ind
Feldballe 9.00 · Ann Maj Lorenzen

18. APRIL
Skærtorsdag
Bregnet 17.00 · Anne Marie Tolbod
Efterfølgende påskemiddag i Egegård

19. APRIL
Langfredag
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 9.00 · Jørgen Gleerup
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen

21. APRIL
Påskedag
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Indsamling: KFUM og KFUK

22. APRIL
Familien Reinholm Mikkelsen
i Ugelbølle. Flemming,
Victoria og Gitta
- Anton var til badminton

Konfirmationen blev et
familieprojekt

Af Morten Bay-Mortensen

Den første søndag i maj skal der være fest hos familien Reinholm Mikkelsen i Ugelbølle. Sofaen bliver flyttet ud af stuen, og ved tre runde borde
dækkes der festligt op til familie og venner. Midtpunktet bliver husets datter
Victoria, der samme dag konfirmeres i Bregnet Kirke. En begivenhed som
fylder på bedste vis i hele familien, som tæller mor Gitta, far Flemming og
lillebror Anton.
Der har været gang i forberedelserne i lang tid, og der er styr på det meste
til den store dag, som nok kan give mange lidt spændings-feber. Men familien holder ro på, med fokus på at fejre en vigtig og dejlig dag, som også
familie og venner er en stor del af. Flemming Reinholm Mikkelsen: ”Vi ses
ikke så ofte, så det betyder meget at samle dem om Victoria den dag, hun
bekræfter sin dåb i kirken”.
Victoria har været med i hele planlægningen, men valget af konfirmationskjole, har hun selv stået for. Den hænger klar i skabet til dagen.

Victorias dåb satte noget i gang

Victorias beslutning om at ville konfirmeres blev bakket op hjemmefra, og
konfirmationsforberedelsen udviklede sig nærmest til et lille familieprojekt. Egentlig startede det i september sidste år med, at Victoria blev døbt
i Bregnet Kirke. Ved en almindelig søndagsgudstjeneste trådte hun frem
til døbefonten, og sognepræst Anne Marie Tolbod hældte vand på hendes
hoved.
Gitta Reinholm Mikkelsen: ”Det var en fantastisk god oplevelse, og allerede
fra præsten besøgte os inden til dåbssamtale, følte vi os meget taget med
i det hele”. Gitta fortsatte med at gå med sin datter til gudstjeneste i kirken
om søndagen, og det fik hun selv rigtig meget ud af: ”Kirken giver mig ro

og rum til refleksion, og så kan jeg godt lide, at der er et fællesskab med
andre mennesker”.
Faktisk har Victorias konfirmandtid givet anledning til en fornyet interesse
for kirken. Ikke fordi de ikke føler nært forhold til den, for både spejder,
minikonfirmand og børnegudstjenester har holdt relationen ved lige gennem årene. Men kirkens historie og bibelens beretninger blev pludselig
mere nærværende, oplevede Gitta. Bibelen genfortalt på moderne dansk
har lukket døren op til bibelens univers. Gitta Reinholm Mikkelsen: ”Ida
Jessens genfortælling er fantastisk, og den gav mig lyst til at læse de
historier, som jo også er anvisning på, hvordan vi skal leve og være ordentlige mennesker. Det behøver jo ikke være så kompliceret”. Hendes mand
Flemming blev tilhører på sidelinjen: ”Det kristne budskab er spændende
at snakke om”.

Det er ok at bede en bøn til Gud

En af de bedste oplevelser, som Victoria tager med sig fra sin konfirmandtid, var da hun formulerede sine inderste tanker til en bøn. Hun siger: ”Det
kristne betyder noget for vores grundeksistens, og jeg har lært meget af
bibelhistorierne. Men en af de ting, der fik mig til at tænke over livet, var da
vi skulle skrive en bøn til Gud”. At det var meget personligt betyder, at der
indtil videre ikke er andre end Victoria, som ved hvad, der står i bønnen.
Den øvelse blev lidt af en øjenåbner: ”Nu ved jeg, at det er ok at bede til
Gud, når man har noget på hjerte, fx når man har brug for hjælp”.
På konfirmationsdagen er det bønnen fadervor, man får at høre i kirken,
når Victoria og hendes kammerater bliver fejret. Og hvis det går, som hun
håber, vil hun bære et Dagmarkors om halsen. Det vil vise sig.
Til lykke til Victoria og hendes familie –og til alle konfirmandfamilier, der
fejrer deres unge.

Følg kirkerne på thorsager-bregnet-feldballe.dk og på facebook

2. påskedag
Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen

28. APRIL
1. søndag efter påske
Thorsager 9.00 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Konfirmation
Indsamling: Danmission

5. MAJ
2. søndag efter påske
Thorsager 11.00 · Jørgen Gleerup
Konfirmation
Bregnet 9.30 og 11.30 · Anne Marie Tolbod
Konfirmation
Feldballe 14.00 · Benedikte Bock Pedersen
Forårsmøde

11. MAJ
Bregnet 9.30 · Juma Kruse
Konfirmation
Bregnet 11.30 · Ann Maj Lorenzen
Konfirmation

12. MAJ
3. søndag efter påske
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Menighedsmøde med frokost i Egegård
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