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Kirkenyt
y

Vær fortsat ved vor side,
når stormen stilner af.
Vær hos os, når vi søger
til vore kæres grav.
Giv, at vi aldrig mister
velsignelsen fra dem,
men altid bærer med os
det gode, de bar frem.
Ellingsen og Lissner,
Salmebogen nr. 575.

Gudstjenester
5. NOVEMBER
Alle Helgen
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 16.00 · Jørgen Gleerup
Feldballe 14.00 · Benedikte Bock Pedersen

9. NOVEMBER
Familiegudstjeneste
Thorsager 17.30 · Jørgen Gleerup
Efterfølgende spisning i Laden

12. NOVEMBER
22. søndag efter trinitatis
Feldballe 10.30 · Morten Bay-Mortensen
Efterfølgende frokost og menighedsmøde i
Egegård
Indsamling til Menighedsplejen

19. NOVEMBER

23. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 · Anne Marie Tolbod
Bregnet 9.00 · Anne Marie Tolbod

26. NOVEMBER
Sidste søndag i kirkeåret
Bregnet 9.00 · Benedikte Bock Pedersen
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen

3. DECEMBER
1. søndag i advent
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 14.00 · Ann Maj Lorenzen
Vi synger julen ind
Indsamling til Kirkens Korshær

10. DECEMBER
Vejen til kirke går for Inger Rønde Andersen altid forbi hendes mands gravsted
på Bregnet kirkegård. Til Allehelgen tænder hun et lys ved gravstenen.

Gravstedet giver mig trøst
Af: Morten Bay-Mortensen

Allehelgen er mindedag for vores døde
og mange benytter sig af denne november-søndag til at sætte blomster og lys på
deres kæres gravsted. At have et sted på
kirkegården med en sten med navn på
den man savner, spiller en positiv rolle for
mange. Også for Inger Rønde Andersen,
som bor i Rønde.
Inger Rønde Andersen mistede i maj måned i 2010
sin mand Oluf og han blev begravet på Bregnet
kirkegård nogle dage senere. Lige siden har
gravstedet været en slags omdrejningspunkt i Inger
Rønde Andersens liv og hun sørger for, at det altid
ser pænt ud.
Et par gange om ugen går hendes vej forbi den
lille plet på kirkegården, hvor stenen med Olufs
navn står midt i efterårets blomstrende farver. ”Jeg
går altid hen til Olufs grav om søndagen på vej til
gudstjeneste”, fortæller hun, ”for så er det ligesom,
jeg tager ham lidt med mig. Det minder mig om
noget af det, som vi gjorde sammen, og han er altid
med mig i glade minder”.

lyse og glædelige vokser lige så stille. Når jeg læser
Olufs navn på gravstenen, er det taknemmeligheden, der melder sig først”.
At have gravsted betyder derfor, at Inger Rønde
har et sted at samle tankerne og huske på det liv,
de levede sammen, og hvad Oluf betød og stadig
betyder for hende og hendes store familie.
Under Oluf Rønde Andersens navn og datoer for
hans fødsel og død, står en linje fra en salme: ”Dåbens lys er tændt, når livet slukkes”. Inger Rønde
Andersen forklarer: ”Længe før han døde, havde
Oluf og jeg besluttet, at de ord skulle stå på vores
fælles gravsten. De siger mig stadig så meget, og
giver mig et stille håb om, at vi ses igen. Det er ikke
forbi, der er et lys, som altid er tændt.

Hvad er Allehelgen?
Allehelgen er første søndag i november og det er
den højtid, hvor vi mindes vores døde, og tænker
på de mennesker, som vi mistede, men som stadig
er med i vores liv. Navnene på årets døde læses
op ved gudstjenesterne, og mange besøger deres
kæres gravsteder, hvor de måske tænder et lys.
Allehelgens søndag er i år den 5. november og
den fejres med tre gudstjenester:
Thorsager Kirke kl. 10.30 og Bregnet kl. 16.00,
begge ved sognepræst Jørgen Gleerup.
Violin: Tabita Malmgren og solosang: Birgitte
Rokkjær. I Feldballe Kirke kl. 14.00 ved provst
Benedikte Bock Pedersen. Her vil musiker og sanger
Lise Dres fremføre sin sang ”Barnesind”.

KIRKEBILEN KØRER

Taxa kan bestilles til alle gudstjenester
og alle arrangementer i hele pastoratet:
Thorsager: 86379082
Bregnet: 86371410
Feldballe: 86379082

Bestilles dagen
før inden kl. 18.00

Kirkenyt udgives af ThorsagerBregnet-Feldballe Menighedsråd
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Ann Maj Lorenzen
8697 9695 | 4279 4242 | amlo@km.dk

Allehelgenssøndag vil hun også være med i kirken,
når den særlige mindegudstjeneste afholdes, men
som Inger Rønde siger: ”For mig lever minderne
hele året, og når jeg står ved gravstedet, holder jeg
fast i alt det, Oluf og jeg havde sammen gennem
mere end 52 år. Det giver mig trøst og ro i sindet at
ordne blomsterne og sidde på bænken og se ned
over landskabet og mindes de gode ting, vi oplevede med hinanden”.
Tabet af sin ægtemand og livsledsager betød
dengang i 2010 naturligvis en stor omvæltning, og
der gik nogle år før Inger Rønde fandt sig selv. Hun
siger: ”Smerten er der stadig, men det gode er, at
der langsomt er blevet mere plads til glæden. Det

2. søndag i advent
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 9.00 · Jørgen Gleerup
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Luciaoptog med Feldballe Friskole
Indsamling til Menighedsplejen

Benedikte Bock Pedersen
3049 8206 | bbp@km.dk
Morten Bay-Mortensen
2033 2117 | mbm@km.dk
Kirkegårdene:
Bjarne Nielsen, kirkegårdsleder
2447 9834 | thorsager-kg@mail.dk

Oluf Rønde Andersen lavede i 2008 det store kors i granit, som pryder den fælles urne-gravplads
på Bregnet Kirkegård. Det er også et mindested, som taler stærkt til Inger Rønde Andersen, fordi
hendes mand skabte det og formede hver af de fem sten med sine hænder.

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

Menighedsrådsformand
Kirsten Lukins:
kirsten@lukins.dk
8637 1256 |
2229 4723

