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THORSAGER - BREGNET - FELDBALLE

Gudstjenester

Kirkenyt

5. MAJ

Vigtig at være kirke til tiden

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

14. MAJ
Spaghettigudstjeneste
Bregnet 17.00 · Anne Marie Tolbod

17. MAJ
Bededag
Bregnet 10.30 · Jørgen Gleerup

19. MAJ
4. søndag efter påske
Thorsager 9.00 · Jørgen Gleerup
Feldballe 10.30 · Jørgen Gleerup

26. MAJ
5. søndag efter påske
Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 9.00 · Anne Marie Tolbod
Indsamling til Danmission

Kirsten Lukins er formand for menighedsrådet i Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker
Af Morten Bay-Mortensen
Levende, rummelig og synlig – tre vigtige nøgleværdier, som Kirsten Lukins fremhæver som det første, hvis man spørger, hvad kirken skal være kendetegnet ved i Thorsager, Bregnet og Feldballe sogne.
Hun er på 7. år formand for det fælles menighedsråd, der tæller 20 personer fra de tre lokalområder,
og som sammen med præsterne og en medarbejderrepræsentant udgør det fælles menighedsråd, der i en fireårsperiode styrer ”de kirkelige og
administrative anliggender i sognet, og virker for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse”, som der
står i loven. Det indebærer blandt andet, at rådets
medlemmer har fingeren på pulsen, når det gælder
om at sikre en tidssvarende og vedkommende kirke, som lokalbefolkningen føler ”er deres kirke” og
som de har lyst til at bruge.
Hvordan det aktuelle fodslag er mellem menighedsrådets prioriteringer og lokalbefolkning, får
menighedsrådet et fingerpeg om, når det inviterer
alle til at spille ind med idéer og ønsker den 12.
maj over en søndagsfrokost i Egegård. Bl.a. kan
man give sine bud på, hvad der er en god gudstjeneste, hvilke arrangementer vil man komme til,
hvilke ønsker der er til kirkegårdenes udvikling, og
hvordan kirken overhovedet er relevant for moderne
mennesker.
At få en debat om holdninger og ønsker, ser Kirsten
Lukins som endnu en måde at virkeliggøre det at
være en levende, rummelig og synlig kirke. Faktisk
er værdierne blevet til ledetråde i menighedsrådets
arbejde, og de er resultatet af en frugtbar proces
i 2017-18, hvor rådsmedlemmer og medarbejdere
gennemtænkte og formulerede visioner for de tre
kirkers aktiviteter, funktioner og betydning for lokalsamfundet.
Kirsten Lukins: ”Jeg synes, vi allerede er godt på vej
med at få det udfoldet i praksis. For eksempel har
vi opnået en bred vifte af gudstjenester, for vi har jo
på sin vis mange menigheder, og gudstjenesterne
appellerer forskelligt, lige fra de klassiske søndagsgudstjenester, til dem med musik og de familiepræ-

gede spaghettigudstjenester, som der er kommet
en fin rytme i. Man vælger jo netop den type, som
siger én mest. På mange forskellige måder bliver
”brugerne” jo dermed en del af kirken”.
Kirken skal skabe fællesskaber
Kirsten Lukins ser en særlig udfordring i at balancere gamle traditioner med nye tiltag, så dem, der
holder af f. eks. den klassiske gudstjeneste føler sig
hjemme, samtidig med at kirken opleves som åben
og relevant for også yngre generationer.
”Mit mål er, at alle skal befinde sig godt, og at man
føler sig velkommen, og som en del af et fællesskab, lige meget hvordan man bruger de forskellige
tilbud”, siger Kirsten Lukins. Der i øvrigt erindrer sit
eget savn efter fællesskab i kirken i de år, hvor hun
boede i Aarhus. ”Jeg gik i min lokale kirke i 10 år,
og der var ikke noget i vejen med gudstjenesterne,
og musikken var fremragende. Men jeg snakkede
aldrig med nogen”.
Derfor glæder Kirsten Lukins sig over, at diakoni,
altså kirkens sociale arbejde, er kommet højt op på
menighedsrådets dagsorden, og helt konkret har
udmøntet sig i mødesteder og rum til samtaler og

30. MAJ
fællesskaber bl.a. med fællesspisning, formiddagskaffe i Kirkens Dagligstue og besøgstjeneste. Meget
af det i øvrigt drevet frem af frivillige.

Kristi Himmelfartsdag
Feldballe 8.30 · Benedikte Bock Pedersen
Morgensang og brunch

Samlet er der masser af aktiviteter, som afspejler
en levende, rummelig og synlig kirke, og kunne
Kirsten Lukins ønske sig mere, skulle det være et
undervisningstilbud til voksne, med basal viden
om kristendom og kirken og dens traditioner. Et ønske, som måske også vil komme frem fra andre på
”Mød dit menighedsråd”-dagen den 12. maj.

2. JUNI

Mød dit menighedsråd
over frokosten
Alle i de tre sogne inviteres til frokost søndag 12. maj, med start i Thorsager Kirke
med gudstjeneste kl. 10.30 og efterfølgende frokost i Egegård (ca. kl. 12-14).
Hør om menighedsrådets arbejde med.
bl.a. byggeplaner i Egegård og nyt lydanlæg i Thorsager Kirke.
Vær med til at drøfte: Hvad er en god
gudstjeneste, hvad kunne du tænke dig af
arrangementer, ønsker til kirkegårdenes
udvikling, og hvordan er kirken vedkommende for moderne mennesker? Hele
programmet er gratis.

6. søndag efter påske
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 9.00 · Jørgen Gleerup

9. JUNI
Pinsedag
Thorsager 10.30 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 10.30 · Jørgen Gleerup
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

10. JUNI
2. pinsedag
10.30 Friluftsgudstjeneste på Rolsø gl.
kirkegård
Anne Marie Tolbod og Betty Højgaard
Kirkebilen kører
Taxa kan bestilles til alle gudstjenester:
Thorsager: 86379082
Bregnet: 86371410 Bestilles dagen
Feldballe: 86379082 før inden kl. 18.00
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Kirsten Lukins og menighedsrådet inviterer på frokost og lægger op til en god snak om fremtidens kirke

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

Menighedsrådsformand
Kirsten Lukins:
kirsten@lukins.dk
8637 1256 |
2229 4723

