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Kirkenyt udgives af ThorsagerBregnet-Feldballe Menighedsråd
Redaktion: Morten Bay-Mortensen
Kordegnekontor:
Egegård, Birkevej 39, 8410 Rønde
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Kordegn: Lis Henning: lihe@km.dk
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Præster:
Jørgen Gleerup
8637 9029 | 2287 1456 | jg@km.dk
Anne Marie Poulsen Tolbod
8637 0250 | 4227 0250 | ambt@km.dk
Ann Maj Lorenzen
8697 9695 | 4279 4242 | amlo@km.dk
Benedikte Bock Pedersen
3049 8206 | bbp@km.dk

Slå et smut forbi kirken
- og bliv gift
”Kom bare ind, døren er åben!” er ikke en sætning, man
normalt forbinder med sit bryllup, og da slet ikke, hvis det
foregår i kirken. Men det bliver der lavet om på fredag den
20. september kl. 11 - 16.

Morten Bay-Mortensen
2033 2117 | mbm@km.dk
Kirkegårdene:
Bjarne Nielsen, kirkegårdsleder
2447 9834 | thorsager-kg@mail.dk
Menighedsrådsformand
Kirsten Lukins: kirsten@lukins.dk
8637 1256 | 2229 4723

Gudstjenester
August 2019
11. AUGUST
8. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 20.00 · Anne Marie Tolbod
Sommeraftensang

18. AUGUST
9. søndag efter trinitatis
Thorsager 9.00 · Benedicte Bock Pedersen
Bregnet 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Feldballe 10.30 · Benedicte Bock Pedersen
Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker

Her står dørene i Bregnet Kirke på vid gab og byder velkommen til Djurslands første drop in-bryllup. Målet er at give flere
hjerter i brand alt, hvad de begærer på den store dag.

25. AUGUST

Det nemme kirkebryllup

De behøver ikke at fortælle det til nogen eller aftale tid på
forhånd. Til drop in-brylluppet kan forelskede par med tilknytning til eller bopæl i sognene Thorsager, Bregnet og Feldballe, bare dukke op og få en kirkelig vielse – på blot en lille
halv time. Med den nye drop in-vielse får man den klassiske
bryllupsceremoni, og alt man typisk forbinder med den. Den
eneste forskel er, at brudeparret slipper for de uoverskuelige
udgifter, planlægning i månedsvis, den alenlange gæsteliste
og det store skrud.
På denne bryllupsdag vil parrene også gå op ad kirkegulvet,
mens smukke bryllupstoner spilles på orglet, og præstens
klassiske indledning vil endnu engang lyde: ”Så tilspørger
jeg dig…” Samtidig bliver der plads til skønne salmer og
andre store ord under vielsesritualet.
Det eneste, striben af kommende ægtepar skal medbringe
på dagen, er prøvelsesattesten, der nogle uger i forvejen bestilles på borger.dk. Menighedsrådet sørger for champagne
og kransekage, og at kirken er pyntet op til bryllupsfest. Derudover bliver flaget hejst, og kirkeklokken vil ringe, akkurat
som ved et traditionelt bryllup. Til drop in-vielsen bliver den
store dag højtidelig, men ganske enkel.

10. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 10.30 · Jørgen Gleerup
Feldballe 9.00 · Ann Maj Lorenzen

1. SEPTEMBER
11. søndag efter trinitatis
Thorsager 9.00 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 10.30 · Jørgen Gleerup

8. SEPTEMBER
12. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Rønde - Byparken 9.00 · Anne Marie Tolbod
Stafet For Livet-gudstjeneste
Feldballe 9.00 · Ann Maj Lorenzen

15. SEPTEMBER

Tre sognepræster byder velkommen til
giftelystne par, der kigger forbi Bregnet Kirke

13. søndag efter trinitatis
Thorsager 9.00 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Jørgen Gleerup

Mere om drop in-vielsen

Gudstjeneste i A-Huset:

• Obs Inden selve vielsen møder brudeparrene op i sognegården Egegård - åben fra kl. 10 - til en kort samtale med præsten, hvor der
også er mulighed for at vælge bryllupssalmer. Det tager ca. 15 minutter. Selve vielsen i kirken tager omkring 20 minutter.
• Mindst den ene halvdel af parret skal være medlem af folkekirken.
• Familie og venner er velkomne, men parrene kan også komme alene – i så fald stiller kirken op med vidner.
• Sognepræsterne Anne Marie Tolbod, Ann Maj Lorenzen og Jørgen Gleerup står på skift for vielserne.
• Kordegn Lis Henning svarer på eventuelle spørgsmål på 8637 0580 / 5185 6074 / lihe@km.dk
• Læs mere på thorsager-bregnet-feldballe.dk

Torsdag 29. august kl. 14.00
Kirkebilen kører
Taxa kan bestilles til alle gudstjenester:
Thorsager: 86379082
Bregnet: 86371410
Bestilles dagen
Feldballe: 86379082
før inden kl. 18.00

I Jesu fodspor i Jerusalem og Galilæa
25. januar til 1. februar 2020 kan man komme med på
grupperejse til ”Det hellige Land” og opleve spændende
kultur, historie og kendte steder fra Bibelen.
En rejse til Israel/Palæstina er noget ganske særligt. Jerusalem er bevægende med folkemylderet omkring Gravkirken, Grædemuren og Tempelbjerget. Galilæas landskab
folder sig storslået ud omkring Genesaret Sø med fortællingerne om Jesus og hans undergerninger.
Det kan man selv opleve, når sognepræst Morten Bay-Mortensen og hans søn Nikolaj Bay-Mortensen arrangerer en
8-dages rundrejse for 20 deltagere.
Der er enkelte ledige pladser, og man opfordres til hurtig
henvendelse.
Fra programmet: Jerusalem med bl.a. Oliebjerget, Via Dolorosa og mindemuseet for Holocaust. Jordandalen med
Det døde hav og fæstningen Masada. Nazareth, Genesareth Sø og Golanhøjderne.

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

Pris:

15.200 kr. Gode hoteller, forplejning og
lokalguide inkluderet.

Program:

Se hele programmet på:
thorsager-bregnet-feldballe.dk

Kontakt:

Morten Bay-Mortensen: 2033 2117 / mbm@km.dk

Bureau:

Tilmelding til Unitas Rejser

