Kirkenyt

THORSAGER - BREGNET - FELDBALLE
FOLKEKIRKEN

Gudstjenester
August 2020
9. AUGUST

9. søndag efter trinitatis

Thorsager 9.00 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Indsamling: Danske Sømands- og
Udlandskirker

16. AUGUST

10. søndag efter trinitatis

Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Feldballe 9.00 · Ann Maj Lorenzen

23. AUGUST

11. søndag efter trinitatis

Thorsager 9.00 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Jørgen Gleerup
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock
Pedersen

Vi skal også tale om

visioner for kirkerne
Kirsten Lukins, formand for det fælles menighedsråd i
Thorsager, Bregnet og Feldballe, hvad handler orienteringsmøderne den 18. august om:

Der er brug for folk med gode idéer, folk med økonomisk indsigt, folk med
sans for kommunikation, folk med forstand på bygninger, folk der er indstillet
på det lange seje træk - og det er vigtigt, at alle har samarbejdsvilje, engagement og interesse for kirken”.

”Deltagerne skal høre, hvad vi har lavet i den indeværende periode, naturligvis lidt om økonomi, men også om nye tiltag. F. eks. at diakoni i højere
grad er kommet på dagsordenen, og at der er igangsat flere aktiviteter
båret af frivillige, blandt andet Kirkens Dagligstue og besøgstjeneste.
Det er også vigtigt, at få talt om visioner. Hvad er det for en kirke vi gerne vil
være? Vores nuværende vision lyder: ”En levende, rummelig og synlig kirke”.
Vi ønsker fortsat at tilbyde gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, der
sikrer, at kirken opleves som vedkommende. Og at øge synligheden gennem
samarbejde med lokale foreninger, organisationer og institutioner.
Det er vigtigt at lokale personer engagerer sig i det kirkelige arbejde, så
menigheden er bredt repræsenteret i rådet. Kirken er jo for alle”.

Hvad er godt ved at være med i menighedsrådet?

6 hurtige til Kirsten Lukins:
Hvad laver man fx som menighedsrådsmedlem?

”Alle er med i et af de tre sogneudvalg, og ellers er der økonomiudvalg,
personaleudvalg, præstegårdsudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg, børne- og
ungeudvalg, diakoniudvalg og kommunikationsudvalg. Man kan f.eks. være
med til at ansætte medarbejdere, vedligeholdelse af bygninger, planlægge
højskoleformiddage og foredragsaftener, og alle er med til at ansætte præster. Overordnet er det menighedsrådets ansvar, at skabe gode rammer og
vilkår for evangeliets forkyndelse og kirkens arbejde”.

Kan man komme til at beskæftige sig med noget, man brænder for?

”Det er der rig mulighed for, men det er også min erfaring, at man kommer
til at brænde for de områder man kommer til at arbejde med, hvis man f.eks.
er kommet i et udvalg, som man ikke på forhånd havde tænkt sig at gå ind i.
Jo større indsigt man får, des mere interessant bliver det”.

Hvor mange møder skal man være med til om året?

”Der er 6 menighedsrådsmøder om året, og derudover udvalgsmøder – her
er det de enkelte udvalg, der fastlægger mødefrekvensen. Desuden kan der
være behov for møder ved særlige opgaver, f.eks. præsteansættelser”.

Hvor meget tid skal man regne med at bruge på det?

”Det er svært at sige. De seks årlige menighedsrådsmøder plejer at blive
afviklet i løbet af 3 timer, men man skal være indstillet på, at der skal bruges
noget mere end 6 x 3 timer om året”.

Hvilke kompetencer har kirken brug for?

”At man oplever glæde ved at arbejde med noget, man interesserer sig for,
og som betyder noget for en. At man får indflydelse på hvad der skal ske og
mulighed for at møde og samarbejde med mange forskellige engagerede
mennesker”.

Hvad sker der i kirken, hvad laver menighedsrådet - og
hvordan bliver du valgt til rådet?
Det fortæller lokalt valgte medlemmer i det nuværende menighedsråd i Thorsager-Bregnet-Feldballe om på orienteringsmøder i dit lokalområde. Måske
du bliver inspireret til at være med til lede din kirke. Kom og hør, hvordan du
kan blive opstillet og få indflydelse.

Mødet foregår tirsdag 18. august kl. 19.00 i alle tre
sogne, og du er velkommen, hvor du bor:
• Thorsager: Præstegårdsladen,
Thorsgade 29, Thorsager.
• Bregnet: Egegård, Birkevej 39,
Rønde.
• Feldballe: Kostalden, Feldballe
Præstegård, Lufthavnsvej 12,
Feldballe.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om
det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg og debat.
5. Redegørelse for det seneste årsregnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt
orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater
og stedfortrædere på valgforsamlingen den 15. september kl. 19 - der
afholdes i de tre sogne ligesom orienteringsmøderne.

”Det er godt, hvis der er folk med forskellige kompetencer i menighedsrådet.

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

30. AUGUST

12. søndag efter trinitatis

Thorsager 10.30 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 9.00 · Anne Marie Tolbod

6. SEPTEMBER

13. søndag efter trinitatis

Thorsager 9.00 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
+ præstepraktikanter
Feldballe 10.30 · Jørgen Gleerup

13. SEPTEMBER

14. søndag efter trinitatis

Feldballe 16.00 · Benedikte Bock
Pedersen
Fællessang

NOTE:

Konfirmationer fejres ved særlige
gudstjenester 29. og 30. august samt
12. og 13. september.
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