THORSAGER - BREGNET - FELDBALLE

Kirkenyt

Gudstjenester
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
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

13. DECEMBER
Thorsager 19.00 · Jørgen Gleerup
Vi synger julen ind. Indsam. Menighedsplejen

17. DECEMBER
3. søndag i advent
Thorsager 10.30 · Morten Bay-Mortensen
Bregnet 19.00 · Anne Marie Tolbod
Vi synger julen ind
Indsamling til Menighedsplejen

24. DECEMBER

JULEKLIP I TUSINDVIS: Graver Jan Kjellerup Andersen klipper hver dag mange tusinde gange med sin saks, når han forvandler den
ene grangren efter den anden til små fine kviste, der samles til pyntelige dekorationer på gravstederne.

I kirken kræver julen knofedt
Af Kristoffer Knattrup, præstepraktikant i Thorsager-Bregnet-Feldballe
Når vi kommer i kirke og går igennem vores kirkegårde til jul, så står der mere
forberedelse bag end man måske lige skulle tro. Julen falder ikke ned fra himlen
– ikke engang for en folkekirke!
Alting er parat til julegudstjenester og julekoncerter. Der er pyntet fint op, julelysene er tændt og julevarmen breder sig fra bænk til bænk.
Men omme bag kulisserne har vi været i fuld gang med forberedelserne i flere
uger. Også i en kirke kræver julen masser af knofedt - julefreden synes at koste
tid og penge.

Ti tusind kilo gran giver tusinder af klip
Når man går rundt på vores kirkegårde, er man ikke i tvivl om, at julen nærmer
sig. Der er fuld gang i jule-grandækningen. Der pyntes på med grankviste i guirlander og kreative mønstre, mos-kranse og blomster pynter omkring gravstenene og skaber julestemning i den mørke vintertid.
Vores gravere klipper gran, så det står efter. Vores pastorat har indkøbt hele
10 tons, til at beklæde de 4 kirkegårde, vi driver. Fire bundter gran og 1.120
klip med saksen, så forvandler de grønne grene sig til den fineste pynt på et
mellemstort gravsted.
Og der skal mere af det grønne til: Der sættes 6 juletræer på fod i kirker og sognegårde; der skal 3 grønne adventskranse op under kirkelofterne og juleaften og
i juledagene holdes der blus på 75 lys på de tre juletræer – pr. gudstjeneste.

Til sidst sænker julefreden sig
Der foregår en masse ”bag alteret” hos os, som er med til at skabe
en god gul, hvor traditioner holdes i hævd. Men alle forberedelserne
bliver hurtigt glemt, når vi hører juleevangeliet, salmerne synges og familien
sammen spiser den lækre mad, som man altid får til jul.
Vi må huske, at julen er en højtid, hvor kærligheden skal være i fokus. Vi kan
ikke arbejde os til den perfekte jul, men vi kan forsøge at balancere vores tid, så
vi slipper lidt grebet om perfektionen. Derved får vi tid til det vigtigste, nemlig
hyggen og varmen indenfor, så vi helt glemmer den barske vinterkulde.
For ”Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at
holde folketælling i hele verden…”

25. DECEMBER
Juledag
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Indsamling: Børnesagens Fællesråd

26. DECEMBER
2. juledag
Bregnet 10.30 · Jørgen Gleerup

1. JANUAR 2018
Nytårsdag
Bregnet 16.00 · Morten Bay-Mortensen
Indsamling til Bibelselskabet

7. JANUAR
1. søndag efter Hellig 3 konger
Thorsager 19.00 · Jørgen Gleerup
Bregnet 19.00 · Anne Marie Tolbod
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Indsamling til Bibelselskabet

14. JANUAR
2. søndag efter Hellig 3 konger
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 9.00 · Anne Marie Tolbod
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Julesalmer og æbleskiver på stribe
Vores andre medarbejdere har også juletravlt. Vores tre organister spiller
” Et Barn er født i Betlehem” over halvtreds gange i juletiden, de holder syv
julekoncerter med børn, unge og voksne korsangere til glæde for hundredvis af publikummer. Vores værtinde i sognegårdene har haft fuld
gang i køkkenet. Hun har serveret posevis af æbleskiver til
babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, korsangere og
alskens sammenkomster. For ikke at glemme de 150 juleglaskugler – fyldt af juleglæde – som bliver et festligt indslag til
jule-børnegudstjenesten
den 24. december i Bregnet.

Juleaften
Thorsager 14.30 · Morten Bay-Mortensen
Thorsager 16.00 · Jørgen Gleerup
Bregnet 11.00 · Anne Marie Tolbod
Familiejulegudstjeneste
Bregnet 13.00 · Jørgen Gleerup
Bregnet 14.30 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 16.00 · Morten Bay-Mortensen
Feldballe 15.00 · Benedikte Bock Pedersen
Indsamling: Børnesagens Fællesråd

Kirkegårdene:
Bjarne Nielsen, kirkegårdsleder
2447 9834 | thorsager-kg@mail.dk
BAG ALTERET: Præstekjolerne bliver fnugget af mellem de mange gudstjenester i
advent og jul. Her er det Morten Bay-Mortensen, som kører en tur med rullen.

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

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

