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Find ro i din travle dag
med en halv time i
kirken
”Nu er timen til stilhed, til bøn og
til tanker” - det kunne være
opskriften på den særlige tone i
efterårets aftensange i Thorsager,
Bregnet og Feldballe kirker.
Nu indledes en ny sæson, hvor man
blot kan droppe ind til en fredfyldt
og stemningsfuld halv time.

Gudstjenester
September 2019
8. september
12. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 ∙ Ann Maj Lorenzen
Rønde -Byparken 9.00 ∙
Anne Marie Poulsen Tolbod
Stafet For Livet-gudstjeneste
Feldballe 9.00 ∙ Ann Maj Lorenzen

15. september
13. søndag efter trinitatis
Thorsager 9.00 ∙ Jørgen Gleerup
Prædikant: Alberte Soelberg (præstepraktikant)
Bregnet 10.30 ∙ Jørgen Gleerup

22. september

Aftensang er et lille åndehul i hverdagen. Et tilbud, som appellerer med
sin enkle og åbne facon til dem, som har brug for at få landet en måske
travl dag på en rolig og vedkommende måde. En berigende oplevelse
på vejen, der sætter en fri for ”verdens larm” og giver lidt ro i hovedet.
Måske også god for dem, som kan lide at få markeret overgangen fra
dag til aften i kirkens stille og stemningsfulde rum med levende lys og
plads til tanke på dét, der betyder noget for én. Musikken fra orglet og
stilheden fremhæves også som aftensangens særlige kvaliteter. ”Det
giver plads til ro og eftertanke på mit liv, og først og fremmest stilhed,
som gør mig godt”, som en deltager sagde i sidste sæson.
Stilhed er et af de faste elementer i aftensangen, som præsterne Anne
Marie Tolbod, Ann Maj Lorenzen, Benedikte Bock Pedersen og Jørgen
Gleerup, på skift tager sig af sammen med organister og kirkesangere. Til programmet hører også et par salmer, aftenbøn og velsignelse,
ligesom organisterne spiller musik på orglet, der på smukkeste vis understøtter det rolige forløb i aftensangen.
Præsterne giver hver aften sit særlige præg, når et udvalgt tema belyses i korte tekster fra Bibelen, salmebogen og poesi. I efteråret gælder
det begreberne skrøbelighed, frimodighed og træthed, som præsterne
præsenterer i udvalgte tekster og binder sammen med korte refleksioner, og får dem til at tale ind i menneskers liv her og nu.
Man kan bl. a. opleve Anne Marie Tolbod sætte et par ord på begrebet
frimodighed: ”I tiden er en jagt på det perfekte; den perfekte bolig, det
perfekte udseende, den perfekte uddannelse, det perfekte parforhold,
det perfekte liv. Vi skal helst gøre alting rigtigt – hele tiden. Men jagten
på det perfekte kan – paradoksalt nok – gøre os handlingslammede.
Hvor bliver frimodigheden af? At turde kaste sig ud i det – med fare
for, at man fejler, falder og er en - fiasko. Vi er nødt til at slå et slag for
frimodigheden; for at turde vove det ene øje.
Det vil jeg prøve at sige lidt om i oktober”, siger Anne Marie.

Benedikte Bock Pedersen henter inspiration til begrebet ”træthed” hos
en af de nye salmedigtere, nemlig Iben Krogdal og hendes poetiske
”Du skal elske din næste som dig selv ”. ”Benedikte siger: ”Jeg synes
træthed, som er af mange slags, får trøst og håb i disse fine ord”:

14. søndag efter trinitatis
Høstgudstjenester i alle kirker
Thorsager 10.30 ∙ Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 ∙ Anne Marie Tolbod
Feldballe 14.00 ∙ Benedikte Bock Pedersen
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær

25. september

Og når dagen er omme i dig selv
Og du ikke gjorde nok alligevel,
Ligger det, du ikke gjorde
På de andres natteborde

Aftensang i Thorsager Kirke 17.00 ∙
Jørgen Gleerup

Men om natten går livets far herned
Og han lægger hånden på dig med sin fred
og hans øjne lyser milde:
Du har lov at være lille.

15. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 ∙ Anne Marie Tolbod
Bregnet 9.00 ∙ Anne Marie Tolbod
Feldballe 10.30 ∙ Ann Maj Lorenzen

Her kan du være med til Aftensang i efteråret:

2. oktober

Onsdag 25. september i Thorsager Kirke
Tema: Skrøbelighed. Jørgen Gleerup.

Onsdag 30. oktober i Bregnet Kirke

Tema: Frimodighed. Anne Marie Tolbod.

Onsdag 20. november i Feldballe Kirke.
Tema: Træthed. Benedikte Bock Pedersen.

Gudstjenester af mange slags

Aftensang er én af måderne at komme i sin kirke på til en
vedkommende oplevelse. Vælg den du kan lide, der er mange
muligheder i Thorsager, Bregnet og Feldballe: Højmesser, dåbsgudstjenester, spaghetti /familiegudstjenester, musikgudstjenester, friluftsgudstjenester, plejehjem, A-Hus og hospice.

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

29. september

Spaghettigudstjeneste
Bregnet Kirke 17.00 ∙ Anne Marie Tolbod

6. oktober
16. søndag efter trinitatis
Thorsager 9.00 ∙ Benedikte Bock Pedersen
Bregnet 10.30 ∙ Benedikte Bock Pedersen
Feldballe 14.00 ∙ Benedikte Bock Pedersen
Efterårsmøde

13. oktober
17. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 ∙ Jørgen Gleerup
Bregnet 9.00 ∙ Jørgen Gleerup

