Gudstjenester

THORSAGER - BREGNET - FELDBALLE

Kirkenyt

14. JANUAR
2. søndag efter Hellig 3 konger
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 9.00 · Anne Marie Tolbod

21. JANUAR

Dåbskluden - den holder vand!
Et af de projekter der er blevet sat i søen her i
Thorsager-Bregnet-Feldballe, er at lade kvinder
i menigheden strikke og hækle dåbsklude til de
børn, der bliver døbt i vore sogne. Det var med stor
spænding vi gik i gang for godt et år siden, men
projektet har vist sig at blive overordentligt godt
modtaget, ikke bare hos os, men også i næsten 500
andre kirker i landet. I dag får nok halvdelen af alle
dåbsbørn en håndlavet dåbsklud med hjem som
minde om dåbsdagen.
Ann Maj Lorenzen får mange henvendelser vedr.
dåbskluden og mange positive bemærkninger om
hvordan det er at være med i projektet. F.eks. skriver
Hanne i facebookgruppen ”Vi strikker dåbsklude”:
”Jeg har lige fået at vide, at en af vores dåbsklude
fra Asmild kirke er fulgt med lille Frida, som blev
døbt 1. søndag i advent, til Bruxelles. Det er hyggeligt at vide, at den er kommet så langt væk.”
I december blev der bragt en artikel i ugebladet
Hendes Verden (nr.49-17), og her fortæller Aino,
som var ny tilflytter, og i dag strikker dåbsklude til
Køge kirke: ”Det giver mig meget at sidde sammen med de andre kvinder i sognegården. De har
forskellige motiver for at være med. Nogen er f.eks.
blevet alene efter at have mistet deres mand og
snakker med os andre om det.

Sognepræst Ann Maj Lorenzen er idékvinden bag
den landsdækkende succes med dåbsklude. I 2017
vandt dåbskluden 3. pladsen i Kristeligt Dagblads
konkurrence om bedste kirkelige initiativ.

Frivillig indsats giver glæde
Anna Elise Udsen giver en hånd til Ingrid
Kristensen i kørestolen. Fra hver sit sted
oplever de begge den frivillige indsats som
meget værdifuld.

Der foregår mange dybe samtaler, mens vi strikker,
som jeg lærer noget af. Jeg synes, der er mange
ting i dåbskludestrik....
Da jeg i sommer så en annonce i lokalavisen om,
at kirken søgte kvinder til at strikke dåbsklude, fik
jeg lyst til at være med. Jeg er også kommet med
i andre ting i Køge. Men dåbskludene har været
medvirkende til, at jeg nu er ved at opbygge et
netværk her.”

28. JANUAR
Septuagesima
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 9.00 · Jørgen Gleerup
Indsamling til Kirkens Korshær

1. FEBRUAR
Kyndelmisse
Bregnet 17.00 · Anne Marie Tolbod
Thorsager 19.00 · Jørgen Gleerup

4. FEBRUAR

Vi forsætter selvfølgelig med at strikke dåbsklude
her hos os i Thorsager-Bregnet-Feldballe, men vi
har også nye ting i støbeskeen, bl.a. et spændende
ønske fra en af kirkens medarbejdere, som vi måske
får mulighed for at gå i gang med...

Seksagesima
Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 10.30 · Morten Bay-Mortensen
Feldballe 9.00 · Ann Maj Lorenzen

Vi holder strikkecafé i Egegård,
Birkevej 39 i Rønde, lørdag d. 20.
januar og lørdag d. 24. februar
kl. 13 til 16.

Fastelavn
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 14.00 · Anne Marie Tolbod

Nytårskur for
frivillige
Søndag 14. januar kl. 9.00 i
Bregnet Kirke og Egegård
Menighedsrådets diakoniudvalg vil sige
tak til alle frivillige for indsats og engagement i de mange aktiviteter og derfor er
alle frivillige inviteret til Nytårskur 2018.

Program:
9.00 Gudstjeneste i Bregnet Kirke v. sognepræst Anne Marie Tolbod.
10.15 Brunch med ”bobler” i Egegård.
Præsentation af de forskellige aktiviteter.
11.30 Afslutning.
NB. Indbydelser er udsendt til alle frivillige, men skulle der være sket en smutter
og du ikke har modtaget et brev, så ring
til Kordegnekontoret senest 10. jan. eller
send en mail til lihe@km.dk

Bl.a. her gør frivillige en stor
indsats:
Mange mennesker engagerer sig i disse år i frivilligt arbejde. Mange ønske at bidrage med det de kan og
være til nytte for andre, og også i kirkelivet foregår mange aktiviteter ved hjælp af privates personlige og
uegennyttige indsats.
Et godt eksempel er den flok på 10 – 12 personer, som hver 14. dag sørger for, at beboerne på Rønde
Plejehjem får en god oplevelse med gudstjeneste. Holdet møder op i god tid i plejehjemmets ”Folkestue”
og sørger for, alt er parat når såvel beboere som præst og organist indfinder sig.
Anna Elise Udsen er en af de frivillige og hun har sin faste rytme med at gå rundt og hilse på og sætte
en god stemning inden gudstjenestestarten. Der skal ordnes lys og blomster på alterbordet, og bægrene
til altergangen gøres klar. Og naturligvis skal hun og de andre forberede det kaffebord, som altid er den
hyggelige finale på salmesangen. Anna Elise Udsen siger: ”Jeg er glad ved at kunne give lidt til beboernes
oplevelse af, at deres forbindelse til kirken er intakt. For dem er det af stor betydning at være med til at synge og bede, og det gør mig glad, at være en del af det”. Og som en af de faste deltagere, Ingrid Kristensen,
siger: ”Det er rart for os beboere, at nogen gør noget ekstra, som det ellers ville være svært at nå”.

Sidste søndag efter Hellig 3 konger
Thorsager 9.00 · Morten Bay-Mortensen
Bregnet 10.30 · Morten Bay-Mortensen
Feldballe 10.30 · Ann Maj Lorenzen

Læsekredsen
Billedmeditation
Kirkens Dagligstue
Strikkeklubben i Thorsager
Dåbsklude-strikkerne
Dåbskjoleudvalget
Spis-sammen-aftener
Hjælpere ved gudstjenester på plejehjemmet og i A-huset
Kaffe-bryggere til kirkekaffe
Humørklubben i Feldballe
Julekoret

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

11. FEBRUAR

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
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