PROFILANNONCE

Kirkenyt

THORSAGER - BREGNET - FELDBALLE
FOLKEKIRKEN

Gudstjenester
November 2020
8. NOVEMBER

22. søndag efter trinitatis

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

11. NOVEMBER
Aftensang

Bregnet 17.00 · Benedikte Bock Pedersen

15. NOVEMBER

23. søndag efter trinitatis

Når tiderne er hårde, er der
brug for kaffe, håb og trøst
Coronaens skygge ligger fortsat tungt over kirkelivet, og den giver mange
udfordringer, men kirkerne kører, kordegnekontoret holder åbent og præsterne kan altid kontaktes.
De mange tiltag, der er indført for at begrænse smittespredning, påvirker
naturligvis alle aktiviteter i kirkerne og sognegårdene, men kirkernes medarbejdere og menigheden navigerer i det med stor indsats og tålmodighed.
Søndagsgudstjenesterne holdes, de mange kirkelige handlinger som dåb og
begravelse gennemføres, og konfirmanderne undervises. Alt sammen med
begrænsninger og justeringer, javist, men så solidt, at kirken er tydeligt til
stede og aktiv i menneskers liv.

leve en musikalsk julekalender på kirkernes hjemmeside og facebookside.
Mere om det i næste Kirkenyt.
Vi gør venligst opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i kirkernes
aktiviteter og udmeldinger, og opfordrer til at holde øje med aktuel information på kirkernes digitale medier:
thorsager-bregnet-feldballe.dk og facebook.com/tbfkirker
			
mbm

Coronapandemien kalder i det hele taget på beslutninger for den praktiske
udfoldelse af de kirkelige aktiviteter. Menighedsråd, præster og medarbejdere står dagligt i mange dilemmaer, når opgaver skal udføres. Kirken skal
på den ene side agere ansvarligt og solidarisk med det øvrige, neddroslede samfundsliv - og samtidig har den et ansvar for menneskers sociale og
åndelige sundhed, og skal til enhver tid holde vejene åbne for kirkens og
evangeliets håb og trøst.

Det skal nok blive jul

Den sædvanligvis stemningsfulde juletrængsel og alarm i fyldte kirker den
24. december bliver i en lidt mere dæmpet udgave i år, da juleaftensgudstjenesterne bliver med tilmelding og begrænset deltagerantal. Men juledag
slås dørene op igen i de tre kirker, og i adventstiden bliver børnehaver og
dagpleje inviteret til julegudstjenester som de plejer, ligesom man kan op-

Sidste søndag i kirkeåret

Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 9.00 · Anne Marie Tolbod
Læsninger og prædiken ved
præstepraktikanter

29. NOVEMBER
1. søndag i advent

Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Indsamling: Kirkens Korshær

6. DECEMBER
2. søndag i advent

Kirkenyt udgives af Thorsager-BregnetFeldballe Menighedsråd

Kirkens Dagligstue holder åben

Kirkens Dagligstue i Egegård hver den første torsdag i måneden kl. 10 til
11.30 holder stadig åben som et uformelt og hyggeligt mødested omkring
formiddagskaffen. Det er besluttet at køre videre ud fra hensynet til manges
behov for socialt samvær, måske navnlig i denne tid, som kan føles ekstra
tung og mørk. Samværet i Kirkens Dagligstue foregår også med særlig omhu
for tryg deltagelse og corona-sikker servering.

22. NOVEMBER

Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Minikonfirmandafslutning
Bregnet 9.00 · Jørgen Gleerup
Feldballe 14.00 · Benedikte Bock
Pedersen
Indsamling: Menighedsplejen

Desværre kan ikke alt lade sig gøre: Under indtryk af coronaens opblussen
og myndighedernes skærpede krav til forsamlingsfriheden mv., sløjfes en
del af efterårets program. Det betyder aflysning af bl.a. kirkehøjskolen den
13. november med Lisbeth Weitemeyer, musikgudstjenesten den 22. november i Thorsager Kirke og sogneaftenen den 24. november med Søren Holst.

Til gengæld er der gang i gudstjenesterne om søndagen, som man trygt kan
deltage i, da der er den største opmærksomhed på god afstand og hygiejne.
Der skal bæres mundbind, når man går ind og går ud af kirken, og har man
ikke selv ét i lommen, fås det i våbenhuset. Til og med søndag den 22. november er der ingen nadver ved gudstjenesterne.

Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 9.00 · Ann Maj Lorenzen
Læsninger og prædiken ved
præstepraktikanter
Feldballe 16.00 · Benedikte Bock
Pedersen
Fællessang i Feldballe
Indsamling: Menighedsplejen

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

Personalenyt
Kaffen

Hanne Jensen er ny værtinde i Egegård og Præstegårdsladen, og hun
servicerer sognegårdenes mange brugere og gæster på bedste vis ved
fx møder, mindesammenkomster og undervisning. Hanne kan træffes
på Egegårds køkkentelefon: 5185 6059.

Det grønne

Kirkegårdsleder Bjarne Nielsen går på pension med udgangen af november måned. I stillingen som kirkegårdsleder er Sofie Fredslund
indtil videre konstitueret. Sofie Fredslund har de seneste godt to år været kirkegårdsmedarbejder ved Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker.
Hun kan kontaktes på kirkegårdens sædvanlige nummer: 2447 9834 /
e-mail: thorsager-kg@mail.dk
Kirkegårdsmedarbejderne Alice Andersen og Thorkil Johnsen går begge på pension til december.

Musikken

Organist Kasper Walther har fået nyt organistjob i Aarhus, ligesom organist Tove Barret er stoppet - men der er to nye organister på vej til
tangenterne.

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

Kordegnekontor:
Egegård, Birkevej 39, 8410 Rønde
Telefon: Tlf. 86 37 05 80 / 51 85 60 74
Man-fre 10-13 / tors også 16-18.
Kordegn: Lis Henning: lihe@km.dk
Egegård - køkken: Tlf. 51 85 60 59
Præster:
Jørgen Gleerup
8637 9029 | 2287 1456 | jg@km.dk
Anne Marie Poulsen Tolbod
4227 0250 | ambt@km.dk
Ann Maj Lorenzen
8697 9695 | 4279 4242 | amlo@km.dk
Benedikte Bock Pedersen
3049 8206 | bbp@km.dk
Kirkegårdene:
Anne Sofie Fredslund, konst. kirkegårdsleder
2447 9834 | thorsager-kg@mail.dk
Menighedsrådsformand
Kirsten Lukins: kirsten@lukins.dk
8637 1256 | 2229 4723

