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Nye kirkemusikere
Ingeborg Højlund

Malou Reitberger

Dirigent, korsanger - og organist
Ingeborg Højlund er uddannet dirigent og sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, og er derudover
en erfaren pianist, akkompagnatør og kirkemusiker. Hun er blandt andet tilknyttet Aarhus Teater, hvor
hun har arbejdet med musik og korsang på forestillinger og hun er dirigent for Aarhus Teaters Kor.
De sidste 15 år har hun været fast kirkemusiker på hospitalerne i Aarhus, været kirkesanger i Aarhus
Domkirke og har derudover bearbejdet salmer, og den danske sangskat generelt i en stor del af
hendes musikalske liv.

To velspillende organister er for nylig rykket ind på orgelbænkene i de tre kirker, og
fremover vil de glæde kirkegængerne med dejlig musik til bl.a. gudstjenester, bryllupper og begravelser. De to er Malou Reitberger og Ingeborg Højlund, og sammen
med de velkendte organister Helle Zederkof og Annette Gammelgaard udgør de et
særdeles stærkt musikalsk team.
Hils på dem i kirkerne og nyd deres smukke toner. Her en kort præsentation:

Malou Reitberger: ”Det er mig en udelt glæde at få lov til at slå mine organistfolder herude på Djursland ved tre usædvanlige kirker - Bregnet med Danmarks bedste udsigt, Thorsager med rundkirken
og Feldballe med sin spændende historie.
Jeg har i min ungdom boet i Knebel og på Helgenæs og spillede mine første salmer i Knebel kirke,
imens de andre konfirmander skulle læse op. Mit første organistembede havde jeg i Tved kirke som
14-årig, hvor jeg spillede i 12 år. Jeg blev uddannet på musikkonservatoriet i Århus som pianist og
har undervist i klaver næsten altid - og så har jeg vikarieret i rigtig mange kirker.
Efter nogle år i udlandet fik jeg endelig taget organisteksamen, og spillede først i Elev kirke, derefter
otte år ved Gjerlev-Enslev kirker og syv år ved Hammel kirke. Organistarbejdet er vældig alsidigt, jeg
holder meget af f.eks. babysalmesang og kor - og når der skal slappes rigtig af, spiller jeg orgel for
fire hænder og fødder sammen med Helle. Musikken er centrum i mit liv, men jeg elsker også naturen, kolde havbade, madlavning, havearbejde og mange andre sjove ting - og er generelt nysgerrig
på livet og andre mennesker. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen”.

Menighedsrådet siger tak til frivillige
Menighedsrådsformand Kirsten Lukins udtrykker
stor påskønnelse og anerkendelse af det frivillige
arbejde, som mange deltager i.
”På menighedsrådets vegne en stor tak til jer, der
har ydet en indsats, og jer, der plejer at gøre det,
men ikke har kunnet komme til at gøre det.
Vi glæder os at kunne byde jer til brunch og nytårsbobler, når det bliver muligt igen”.

Gudstjenester
Januar 2021

Musikken er centrum i mit liv

En fast tradition i begyndelsen af det nye år er at
samle alle frivillige ved de tre kirker til nytårskur.
Det lader sig ikke gøre i år pga. corona-situationen,
men de er ikke glemt.

Ingeborg:“Jeg ser meget frem til mit nye arbejde. Min familie og jeg er netop flyttet til dette smukke
område, og jeg ser mit nye job som en skøn mulighed for at skabe en mere jordnær hverdag.
En hverdag med kontakt til det lokale miljø, gode kollegaer og fyldt med mening og musik!”

Bl.a.
Kirkernes Besøgstjeneste
Strikkeklubben i Thorsager
Kirkens Dagligstue- folkene
Spis sammen i Egegård
Dåbskjoler
Læsekredsen
Strikkerne og hæklerne med dåbsklude og
kniplingskors
Humørklubben i Feldballe
Hjælpere ved gudstjenester i A-huset og på
Rønde Plejehjem
Kaffebryggere til kirkekaffe
Sangerne i Julekoret og Thorsager Folkekor
Lyslauget i Rønde

17. JANUAR

2. søndag efter Helligtrekonger

Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 9.00 · Jørgen Gleerup

24. JANUAR

Sidste søndag efter Helligtrekonger
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Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 9.00 · Jørgen Gleerup
Indsamling: Kirkens Korshær

Kordegn: Lis Henning: lihe@km.dk

31. JANUAR

Præster:
Jørgen Gleerup
8637 9029 | 2287 1456 | jg@km.dk

Septuagesima
Kyndelmissegudstjenester i alle tre kirker

Thorsager 19.00 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 17.00 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 16.00 · Benedikte Bock
Pedersen

Vært i Egegård: Hanne Jensen
Tlf. 51 85 60 59

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

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

