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En god præst kan
sætte tanker i gang
Inge Blok Jørgensen er nu på fjerde år
med i menighedsrådet.
Hun er parat til at stille op til fire år
mere, for hun vil gerne være med til at
passe på kulturarven.
Her fortæller hun, hvorfor det giver
mening at arbejde for kirken i lokalsamfundet.

Kirken har meget at byde på”, siger Inge Blok Jørgensen fra Feldballe

”Det var lidt ved et tilfælde at jeg kom med i Feldballe sogneudvalg i

2016 og dermed blev en del af menighedsrådet for kirkerne i Feldballe, Bregnet og Thorsager.
Jeg havde lovet mig selv, at jeg nok en gang i fremtiden ville gå ind i arbejdet omkring kirken.
Fremtiden var for mig, når jeg engang ikke havde så travlt med min virksomhed for fysioterapi og akupunktur. Jeg havde ikke luftet min idé overfor
andre end min mand, så derfor blev jeg lidt overrasket, da jeg blev ringet
op og spurgt om jeg havde lyst. Jeg tænkte over det i fire dage og sagde
ja. Det har jeg ikke fortrudt, og efter endnu lidt overvejelse siger jeg ja til
at tage fire år mere.
Mine grunde til at sige ja endnu engang skyldes, at samarbejdet i henholdsvis sogneudvalget og det samlede menighedsråd er rigtig godt. Siden
2016 har jeg siddet i kirkekirkegårdsudvalget, og da jeg er historisk interesseret, passer det mig godt. For mig er kirken en kulturarv, som vi skal passe
godt på. Det har været en stor oplevelse at lære de tre meget forskellige
kirker at kende. Vi har tre fantastiske kirker, der alle har noget unikt at byde
på både arkitektonisk og indholdsmæssigt i forhold til arrangementer.
Da jeg var barn, sang jeg i kirkekor, og fandt der et rum for refleksion og fordybelse. Jeg elskede at lytte til præstens prædiken. En god præst kan sætte

tanker i gang, eller minde én om noget eller nogle værdier, man har glemt.
For eksempel, at der er noget der er større end én selv. Lidt ligesom at stå
ved havet eller se høje bjerge, der strækker sig op mod himlen. I sådanne
situationer bliver jeg ydmyg, og den følelse kan jeg godt lide.
Vi har virkelig gode præster i vores tre sogne, og der bliver gjort et stykke
arbejde, som ikke kan erstattes af andet i vores samfund, som jeg ser det.
Når jeg ser tilbage på de sidste fire år, har vi som gruppe bevæget os fremad og fået løst mange opgaver.
I Feldballe er fremmødet til vores arrangementer så god, at vi nu er ved at
undersøge, hvordan vi får skabt endnu bedre rammer for vores aktiviteter.
Dette spændende arbejde kommer fx til at ligge i den næste periode.
Kirken er en del af lokalsamfundet, og menighedsrådet sigter på, at en del
af præstegårdsjorden i Feldballe i fremtiden skal dyrkes økologisk. Jeg er
sikker på, at det vil glæde mange borgere i Feldballe, og jeg er stolt over at
være med til at fremme den udvikling”.

Info:

Inge Blok Jørgensen, 51 år, bor på Friland i Feldballe med sin mand og to
børn. Hjemme har hun klinik for akupunktur og fysioterapi, og hun underviser bl.a. i FOF i babymassage og babytegn.

Vil du være med til at lede din
lokale kirke?

Tirsdag 12. maj kl. 19.00: Orientering om hvad menighedsrådet laver, og
hvordan du stiller op til det nye menighedsråd, hvis du er interesseret.
Tirsdag 15. september kl. 19.00: Valgforsamling: Kandidater til det ny
menighedsråd opstilles og vælges af de fremmødte.

Du bestemmer, hvad din kirke kan

Kom og vær med til at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste fire
år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller

Marts 2020
8. MARTS

2. søndag i fasten
Thorsager 9.00 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

15. MARTS
3. søndag i fasten
Thorsager 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Bregnet 9.00 · Benedikte Bock Pedersen
Feldballe 16.00 · Benedikte Bock Pedersen
Feldballe Fællessang

22. MARTS
Midfaste
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 9.30 · Anne Marie Tolbod
Familiegudstjeneste
Feldballe 14.00 · Jørgen Gleerup
Forårsmøde

29. MARTS
Maria Bebudelse
Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 9.00 · Ann Maj Lorenzen

2. APRIL
Familiegudstjeneste
Thorsager 17.30 · Jørgen Gleerup

5. APRIL

Så får du chancen i år, når der skal vælges nyt menighedsråd. Du inviteres
til to møder i dit lokalområde med korte og inspirerende oplæg om, hvad
kirken laver og hvad den betyder - og hvordan du kan være med til at
bestemme.

Det sker:

Gudstjenester

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

ældre, social indsats, foredrag, koncerter eller noget helt andet.
Ingen tilmelding, bare mød op.

GUDSTJENESTE I A-HUSET
Torsdag 26. marts kl. 14.00

Her holdes de to møder i dit sogn, 12. maj og
15. september kl. 19.00:

Kirkebilen kører
Taxa kan bestilles til alle
Thorsager: 86379082
Bregnet: 86371410
Feldballe: 86379082

Thorsager: Præstegårdsladen, Thorsgade 29, Thorsager.
Bregnet: Egegård, Birkevej 39, Rønde.
Feldballe: Kostalden, Feldballe Præstegård, Lufthavnsvej 12, Feldballe.

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

gudstjenester:
Bestilles dagen
før inden
kl. 18.00

