Gudstjenester

THORSAGER - BREGNET - FELDBALLE

Kirkenyt

Oktober

7. OKTOBER
19. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Bregnet 9.00 · Benedikte Bock Pedersen
Feldballe 14.00 · Benedikte Bock Pedersen
Efterårsmøde

10. OKTOBER
Aftensang
Feldballe 17.00 · Benedikte Bock Pedersen

14. OKTOBER
20. søndag efter trinitatis
Bregnet 10.30 · Jørgen Gleerup
Feldballe 9.00 · Jørgen Gleerup

21. OKTOBER
21. søndag efter trinitatis
Thorsager 10.30 · Ann Maj Lorenzen
Bregnet 9.00 · Ann Maj Lorenzen

28. OKTOBER

Babysalmesang
gi’r smil hele dagen
Af Morten Bay-Mortensen
Nærvær, ro - og masser af smil på de små
ansigter. Babysalmesang giver os noget
særligt, siger Anita Mogensen, som deltager på efterårsholdet med lille Ilias.
En hyggelig time, hvor nogen helt særlige følelser
og stemninger kommer i spil, siger Anita Mogensen, når hun beskriver, hvad babysalmesangen
betyder. At det er en aktivitet, som har gået sin
sejrsgang over hele Danmark er uomtvisteligt,
og den er en af folkekirkens største succeser, der
trækker nye mennesker til. Og det på trods af, at
babysalmesang har et meget enkelt program også i Thorsager-Bregnet-Feldballe:
En flok mødre på barsel mødes hver uge i kirken
eller i Egegård til en times hygge og samvær med
deres babyer i alderen 3 til 12 måneder som
midtpunkt.
Organisten og præsten lægger op til sange, bevægelse og fagter med børnene, som typisk ligger på tæpper på gulvet og har øjenkontakt med
deres mor. Ingredienser der skaber unikt nærvær
og stemning, og får både børn og voksne til at
befinde sig rigtig godt.
”For mig er det en rigtig hyggelig formiddag, hvor

fokus kommer lidt væk fra hverdagen, og bliver til
en musikalsk hyggestund med Ilias”, siger Anita
Mogensen. ”Det er noget andet end at synge for
ham derhjemme, som vi selvfølgelig også gør.
Det er nok noget med det rum, vi går ind i her,
med en særlig ro og tid til nærvær. Samlet set
bliver til en meget intens time med en rigtig god
mor-barn-tid”.

Plads til alle

Anita Mogensen er sygeplejerske og for tiden på
barselsorlov med Ilias på et halvt år. Hun bor i
Følle med sin mand og familien, som også tæller
to større søskende. Hun noterede sig tilbuddet fra
kirken om babysalmesang i en lille folder, som
blev udsendt med andre papirer fra kordegnen
omkring Ilias’ fødsel.

”Det gør det nemt at få sig meldt til, også selvom man måske ikke bruger kirken så meget. Som
spejderleder er jeg godt kendt med kirken, fordi
vi laver aktiviteter sammen omkring børnegudstjenester, men jeg tænker, det er let for alle unge
familier at gå ind i. Jeg oplever et fællesskab, som
er meget inkluderende og der er plads til alle. Og
så er der altså ingen der ser skævt til en, selvom
man ikke er verdens bedste sanger”.
Seancen slutter altid med hyggesnak over kaffen,
måske et bleskift, før Anita Mogensen og Ilias og
alle de andre kører hjem til middagssøvnen. Med
smil på ansigtet efter en aktiv formiddag.

Fakta
Dette efterår er der kun mødre på holdet i
Rønde, men fædre er naturligvis lige så velkomne. Der tilbydes babysalmesang hvert
forår og efterår og kontaktperson er organist
Helle Zederkof 24456236. Forårsholdet annonceres i Adresseavisen, facebook og på
thorsager-bregnet-feldballe.dk
Anita Mogensen og Ilias
på et halvt år deltager
hver uge i babysalmesangen som er et af
folkekirkens populære
tilbud til unge familier

Personalenyt: Præstestillinger ændres
Fra nytår bliver Anne Marie Tolbod sognepræst på
fuld tid i de tre sogne og stopper samtidig som
ungdomspræst. Morten Bay-Mortensen går samtidig ned på 10 procents præstetid, som er fokuseret på pastoratets kommunikationsopgaver.
Ændringen skyldes, at Morten i fremtiden også
skal arbejde med formidlingsopgaver i Norddjurs
Provsti, som er i proces med en stor strukturforandring. Hans virke som kommunikationspræst for
Syddjurs-kirkerne fortsætter uændret.
Anne Marie siger om planerne: ”Jeg har al mulig

grund til at tro på, at det her nok skal blive godt
for pastoratet og for mig. For 6 år siden gav det
rigtig god mening, at jeg blev bedt om at være
ungdomspræst. Nu giver det god mening, at jeg
bliver bedt om at ’komme hjem’, så jeg kan være
endnu mere af det, jeg har været fra begyndelsen:
sognepræst”.
Morten fortæller, at han glæder sig over fortsat at
være knyttet til Thorsager-Bregnet og Feldballe, og
til at arbejde videre med den kirkelige kommunikation, der fortsat vokser og udvikler sig.

Kom til åbent hus i Bregnet
søndag 14. oktober kl. 12

Mandskabsfaciliteterne ved Bregnet Kirke står
nu færdige og graverne slår dørene op efter
gudstjenesten, og præsenterer det fine hus.
Menighedsrådet byder på en forfriskning og lidt
godt til ganen.

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

22. søndag efter trinitatis
Thorsager 9.00 · Morten Bay-Mortensen
Bregnet 10.30 BUSK · Anne Marie Tolbod
Feldballe 10.30 · Morten Bay-Mortensen
Indsamling: Danmission (fadderbørn)

31. OKTOBER
Familiegudstjeneste
Thorsager 17.30 · Jørgen Gleerup
Efterfølgende fællesspisning i Laden

4. NOVEMBER
Alle Helgen
Thorsager 10.30 · Jørgen Gleerup
Bregnet 16.00 · Jørgen Gleerup
Feldballe 14.00 · Anne Marie Tolbod

11. NOVEMBER
24. søndag efter trinitatis
Thorsager 9.00 · Benedikte Bock Pedersen
Bregnet 10.30 · Morten Bay-Mortensen
Feldballe 10.30 · Benedikte Bock Pedersen
Indsamling: Menighedsplejen (julehjælp)
Kirkebilen kører
Taxa kan bestilles til alle gudstjenester
og alle arrangementer i hele pastoratet:
Thorsager: 86379082
Bregnet: 86371410 Bestilles dagen
Feldballe: 86379082 før inden kl. 18.00
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