Kirkenyt

THORSAGER - BREGNET - FELDBALLE
FOLKEKIRKEN

Gudstjenester
September 2020
6. SEPTEMBER

13. søndag efter trinitatis

Thorsager 9.00 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Tolbod · Præstepraktikant
Lykke Kloch Sørensen prædiker
Feldballe 10.30 · Jørgen Gleerup

20. SEPTEMBER

15. søndag efter trinitatis

Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Høstgudstjeneste
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Høstgudstjeneste
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær

23. SEPTEMBER
Aftensang

Bregnet 17.00 · Anne Marie Tolbod

27. SEPTEMBER

16. søndag efter trinitatis

Det er svært at sige
nej til en præst
i overhalingsbanen
Der kan være flere veje til menighedsrådet og for Dennis Radl Hensel er den begyndt
med præstens besøg forud for hans datters dåb. En kraftigt kur i bedste præstestil, fik
ham til at tygge på muligheden for at få plads i menighedsrådet.
Tirsdag den 15. september stiller han op som kandidat ved menighedsrådsvalget.
”Jeg har altid være foreningsmand, og har lyst til at engagere mig i det område, som jeg bor i. Jeg har fx været
med til at starte Aarhus’ Økologiske Fødevarefællesskab op, samt været aktivt medlem af Varde Kunstforening”,
fortæller Dennis Hensel. ”Jeg kan godt lide at have fingrene i noget, som gør en forskel. Efter at have læst og
hørt mere om menighedsrådet, så tænker jeg, at det da kan være en lige så god bolledej som så meget andet.
Der er i hvert fald rig mulighed for at finde beskæftigelse i ting, som i forvejen interesserer mig, og kaste anker
i min nye by”.

Mennesker først

Dennis Radl Hensen, som er 40 år, er vokset op i Oksbøl med vindblæste klitplantager og langstrakte strande i
baghaven. For nylig er han sammen med sin kone Sara og lille datter Anna flyttet til Rønde, hvor Sara stammer
fra, og hvor hendes forældre stadig bor.
”Jeg kommer fra Vestjylland, og har oplevet nogle kirker være lidt tunge i bagen. Det bryder jeg mig faktisk ikke
om. Da min hustru og jeg skulle giftes, og da vores datter blev døbt, mødte vi i Rønde en kirke, som var åben og
lydhør for vores ønsker, og som overraskede os.
Visionen for kirken er at være levende, rummelig og synlig. Det synes jeg er en god vision og et udmærket udgangspunkt for at kunne møde mennesker. Mennesker kommer før alt andet … unge, gamle, store, små, skæve,
skøre, selv sure mennesker kan være helt fremragende. Alle mennesker har en grund til at være, som de er. Det
må man møde, favne, styrke og støtte - og enkelte gange turde præge”.

Kunst og kultur

Menighedsrådsarbejde dækker over mange områder, som giver medlemmerne mulighed for at kaste sig over
det, som særligt interesserer dem. Hvis Dennis Radl Hensel bliver valgt til det nye menighedsråd, vil sådan
noget som kunst- og kulturarrangementer være oplagte arbejdsområder, siger han: ”Jeg har altid haft en
stor interesse for kunst, og jeg er ikke bleg for at indgå i samarbejde om at stable arrangementer på benene,
store som små. Desuden har jeg interesse i at fremme ligestilling, at øge inddragelsen af minoriteter samt at
bekæmpe ensomhed og mobning”.
Dennis Radl Hensel er oprindelig grafiker, men valgte senere sygeplejen, og arbejder i dag som konsultationssygeplejerske i et lægehus syd for Aarhus.

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

Thorsager 9.00 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Feldballe 14.00 · Benedikte Bock
Pedersen · Høstgudstjeneste
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær

1. OKTOBER

Familiehøstgudstjeneste
Bregnet 17.00 · Anne Marie Tolbod

4. OKTOBER

17. søndag efter trinitatis

Thorsager 10.30 · Benedikte Bock
Pedersen
Bregnet 9.00 · Benedikte Bock Pedersen
Feldballe 14.00 · Benedikte Bock Pedersen · Efterårsmøde

11. OKTOBER
Menighedsrådsvalg 2020
Du kan også stille op til menighedsrådet på
valgforsamlingen tirsdag den 15. september
og dermed få mulighed for at være en af de
20 folkevalgte personer fra Thorsager, Bregnet
og Feldballe, som sammen med præster og
medarbejderrepræsentant leder kirken i de tre
sogne de næste fire år.
Dermed får du indflydelse på bl.a. hvilke forskellige gudstjenester, der skal være i vores
kirker. Planlægning og udfoldelse af aktiviteter,
udvikling af samarbejde med foreninger og
lokalsamfund er også spændende arbejdsområder, og du kan være med til at sikre den
historiske arv med velpassede kirkegårde og
kirkebygninger og et godt arbejdsmiljø for
medarbejderne.
Hvis du ikke selv ønsker at stille op til menighedsrådet kan du få indflydelse ved at komme
og foreslå kandidater og deltage i afstemningen.
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne, og efterfølgende er der mulighed for debat.
Valget af menighedsrådet foregår ved skriftlig
afstemning mellem kandidaterne, og resultatet
heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Velkommen i det sogn, du bor i tirsdag den 15.
september kl. 19.00
Thorsager: Præstegårdsladen, Thorsgade 29,
Thorsager.
Bregnet: Egegård, Birkevej 39, Rønde.
Feldballe: Feldballe Kirke

18. søndag efter trinitatis

Thorsager 9.00 · Jørgen Gleerup
Feldballe 10.30 · Jørgen Gleerup
Konfirmationer fejres ved særlige
gudstjenester 12. - 13. september
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