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”Vintertid er hviletid – eller sådan var det en
gang: når vintermørket sænkede sig over landet,
så sænkede man også aktivitetsniveauet.”
... Læs mere side 3
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PRÆSTENS LINJER
krav til, hvem og hvad vi er eller gør. Tid til
samtaler, der får lov at folde sig ud.
Kirken kan være med til at tilbyde et rum,
hvor vi træder ud af tiden for en stund. Her
er alle velkomne, og der spørges ikke efter
medlemskort eller adgangsprøver, og man
behøver sjældent at bestille plads eller tid.
Enhver har lov at deltage på sine egne præmisser. Kirken – også den lokale - leverer et
spektrum af muligheder for gudstjenesteog andagtsformer (se bare kalenderen her)
– og flere kan komme til, hvis der er basis
for det. Så velkommen til et sted, hvor tiden
går langsomt, hvor budskabet drejer sig om
menneskets evige værdi, og hvor kærlighedens gerninger er i højsædet ikke bare til jul,
men året rundt.

En morgenstund
med sne i byens gader,
og somrens sidste roser svøbt i is
I birkens grene flagrer blå musvitter
som engle i et vinterparadis.
Vintertid er hviletid – eller sådan var det en
gang: når vintermørket sænkede sig over landet, så sænkede man også aktivitetsniveauet og
trak inden døre til mere stille sysler, gik endda
tidligere i seng, når det nu alligevel var mørkt.
I dag tænder vi lyset, fjernsynet, computeren, iPad ‘en og hvad vi ellers har, og kører på
for fuld skrue. Vi skal være højeffektive hele
tiden – men både børn og voksne går ned
med stress som aldrig før. Vi har fået lavet os
et samfund, hvor vi hele tiden skal måles og
vejes på dét vi gør. Og juletiden, der skulle
være så dejlig, kan endda være den allerværste, fordi der er så mange forventninger, at
det kan være svært at leve op til dem.

Glædelig jul og god hviletid!
Solveig Ståhl-Nielsen
Gå langsomt nu
med Kristus ved din side,
så skaber han sit rige på din vej,
hvor du kan se de andre med hans øjne
og elske dem, som han har elsket dig.

Vi har brug for at vende om og vende tilbage
til hvilen som en agtværdig ting i vores liv. Tid
er blevet en mangelvare – eller rettere sagt:
den u-planlagte tid er. Tid, hvor tankerne kan
få lov at gå på vandring, hvor der ikke stilles

Lisbeth Smedegaard Andersen i, 801 vers 1 + 3
i ”100 salmer”

NYTÅRSKONCERT - ENSEMBLE NORDICA
Søndag 14. januar 19.00: Nytårskoncert
– gensyn med tre kinesiske kirkemusikere: Ensemble Nordica.
Peter og Betty Arendt mødte første gang
Sun Yuming, Zhang Yu (Sophia) og Jin Xiaoyun (Amber) i februar 2013 på Tao Fong
Shan, det store lutherske kirkelige center
i Hongkong. De skulle undervise på et seminar for asiatiske kirkefolk i verdenskirkemusik under overskriften SING A GLOBAL
SONG.
Sun, Amber og Sophia tog dem med storm
fra første sekund med deres smukke, sødmefyldte musik spillet dels på klaver, dels
på eksotiske kinesiske udgaver af fløjter,
harper, violiner og andre strengeinstrumenter. Glem alt om Peking Opera her!

den første af i alt elleve arrangementer i
stiftet – og er samtidig en afslutning på stiftets store 500 år reformationsfejring.
Holger Lissner har oversat de kinesiske
tekster fra mandarin til dansk, så alle kan
synge med. Koncerten kommer også til at
indeholde et par danske sange og salmer
– akkompagneret af kinesiske instrumenter.

De tre kinesiske kirkemusikere har allerede
været på turné i Danmark tre gange. Deres
første optræden i Danmark var en tidlig januaraften i 2014 i Førslev Kirke!

De kalder sig ENSEMBLE NORDICA, fordi de
tre kinesere i deres hjemby Kunming arbejder for udbredelse af nordisk kultur og musik.
De har sammen indspillet en cd: RESTING IN
GOD!

Ensemble Nordica skal give koncerter,
korworkshops og musikgudstjenester overalt i Roskilde Stift. Koncerten i Førslev er
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DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

GOSPELKORET ”NEW DAY”
Nogle husker måske New Day gospelkor fra kulturnatten
i Haslev kirke, hvor de afholdt korets 20 års-jubilæums
koncert. Koret ledes af dirigent Tenna Kyrin Toft og akkompagneres af den dygtige gospel pianist Markus Lindell og sammen kan de få taget til at løfte sig og derefter
blive til ”Silent Night”. Der er stor alders spredning imellem sangerne, lige fra 20 til 70 år, og de fordeler sig i de
tre stemmegrupper sopran, alt og tenor – men kommer
der en herre, så skal han være velkommen.

WWW.FTBKIRKER.DK
ALTERGANG
Hvis man er gangbesværet, kan der være lang vej op til
alterskranken for at deltage i nadveren… Kirketjeneren
eller præsten kommer dog meget gerne hen til kirkebænken med brød og vin til dem, der ønsker det – lad os det
bare vide, inden gudstjenesten går i gang.

Koret øver hver mandag fra kl. 19.15 til 21.30 i Teestrup
sognegård. Har du lyst til at synge og være med i et dejligt fællesskab, så mød op eller kontakt korets dirigent
Tenna Toft på tlf. 60 21 17 11.

AFTENGUDSTJENESTE
Læg hverdagens tummel fra dig et øjeblik og giv dig selv
en pause, hvor du kan finde ind til en anden ro under
kirkens gamle hvælvinger. Her er stille musik, tekster
med mening, mulighed for at tænde lys for nogen eller
noget og lejlighed til at lade tankerne gå på vandring og
lade ånden fylde dig.

SAMTALER
Husk, at sognepræsten står til rådighed for en samtale.
Alle kan have brug for at tale med nogen, der måske står
lidt uden for ens nærmeste kreds, og som har en anden vinkel på tilværelsen end ens egen. Præsten har fuld
tavshedspligt og fører ingen journaler. Ring eller skriv
– måske kan vi tage samtalen på stedet, måske skal vi
finde en tid.

Aftengudstjenesterne holdes normalt den 1. torsdag i
måneden kl. 19.00 og varer en god halv times tid på skift
i de tre kirker. Dog udgår januar i denne periode så det
bliver den 7.12. i Bråby og den 1.2. i Teestrup.

Klubben er åben for alle børn mellem ca. 4 år og konfirmationsalderen.

SANGCAFÉ
Sangcafeen er startet op igen efter sommerferien. Vi
mødes i Teestrup Sognegård kl. 15.00 den anden søndag i hver måned, og det er meget hyggeligt og aldeles
uforpligtende. Der er lige dele drikken kaffe, sang fra
Højskolesangbogen og snak, og vi når ofte langt omkring
fra vores opvækst i landbo miljøet til nutidens flygtningestrømme. Nogle gange er vi en 12 stykker enkelte gange
bare 5. Kom forbi og få del i den gode stemning. Næste
gang er søndag den 10. december.

Vi synger, hører bibelhistorier, leger, tegner, maler og drikker saft og spiser kage! Ind imellem tager vi på udflugter
og laver udendørs aktiviteter. Af særlige arrangementer
kan nævnes Hellig Tre Kongers gudstjenesten i Bråby kirke d.5.1. kl. 16.30, med spisning i grevestole efterfølgende. Desuden Fastelavnsgudstjenesten d. 4.2. kl. 14.00,
hvor Jette og Bent igen i år lægger lokale til den efterfølgende fastelavnsfest. (Se i øvrigt program på facebook
”Bråby Søndagsskole”, eller ring til Rikke tlf.23 96 66 91.)

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes i Teestrup Sognegård tirsdage i
ulige uger kl.10-12. – op til jul dog også i lige uger (se
kalenderen) så vi kan nå at lave juledekorationer mm. Vi
hygger med snak, strikning mm og får en kop kaffe eller
the. Det koster ikke noget at være med, og vi vil gerne
se nye deltagere. Vi er også meget glade for nye ideer til
ting, vi kan lave sammen.
Kontaktperson Birthe Jensen, tlf. 20 49 57 77.

Rikke, Britta, Mikkel og Hanne byder dig velkommen!

ULVETIME/SPAGHETTIGUDSTJENESTE/FAMILIEGUDSTJENESTE
Cirka en gang om måneden er der normalt en hverdagsgudstjeneste særligt for børnefamilier. I vintermånederne
dog lidt færre. Gudstjenesten varer omkring en halv
time. Der er plads til at spørge og tale sammen om det,
der foregår. Bagefter spiser vi sammen. Man behøver
ikke at være kirkevant for at være med - alle er hjerteligt velkomne, små såvel som store. Næste gang, den 5.
januar i Bråby, skal vi høre om Helligtrekonger.

BØRNEKLUBBEN
Børneklubben mødes hver fredag (undtaget i skolernes
ferie) i Vibeengskolens formingslokale, kl. 16.00 til 15.15.

”GIV EN HÅND”
Diakoni – det at drage omsorg for hinanden – er en vigtig
bestanddel af det kristne liv. Her i pastoratet har vi et
stående tilbud om besøg eller om hjælp til små praktiske
ting. Du kan blot henvende dig til en af disse 3:
•
Verner Brorson tlf. 56 32 61 48
•
Dora Jørgensen tlf. 56 32 62 93, mobil 41 62 62 93
•
Peter Karstenberg mobil 28 89 81 92

LØRDAGSDÅB
Som udgangspunkt finder dåb sted ved en højmesse, enten en søndag eller anden helligdag. Det kan også lade
sig gøre ved en anden søndagsgudstjeneste. Barnet døbes ind i menigheden, og menigheden tager imod barnet.
Hvis særlige forhold taler for det, kan man dog afholde lørdagsdåb.
Der er mulighed for lørdagsdåb en gang i kvartalet i det sogn, hvor der først anmodes om det. Det er den 1. lørdag
kl. 11.00 i månederne februar, maj, august og november. Næste gang bliver den 3. februar i Bråby.
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DET SKER OP TIL JUL
1. SØNDAG I ADVENT:

JULEKONCERT MED PRO CANTU

Programmet for julekoncerten i Teestrup kirke
vil spænde vidt fra sange fra lige efter reformationen til 7 koraler fra Bachs Juleoratorium,
engelske klassikere af John Rutter til danske
julesange i arrangementer af Niels W. Gade
og Bo Holten. Det bliver naturligvis også et
par fællessalmer, som alle kan synge med på.

De ni læsninger i Førslev kirke kl. 10.30.
Traditionen tro har vi de ni læsninger med
gospelkoncert af New Day. Koret synger et
blandet repertoire af gospel julesange, traditionelle julesange og lidt andre nutidige
gospelsange. Skikken med de ni læsninger
stammer oprindeligt fra England, hvor den
blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. Teksterne, der læses,
bringer os fra Syndefaldet gennem profetierne om Messias komme frem til Jesu fødsel.
Læsningerne bindes sammen af gospelkoret
under ledelse af deres dygtige dirigent, Tenna
Toft. Der bliver lejlighed til selv at synge med
på nogle fællessalmer og spirituals.

Efter koncerten byder menighedsrådet på
gløgg og æbleskiver i våbenhuset.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på en kop kaffe og en småkage i våbenhuset.

ONSDAG DEN 29.11. KL. 19.00 I
TEESTRUP KIRKE.
Pro Cantu, der er et Ringsted-baseret kor på
godt 20 medlemmer, glæder sig til et gensyn
med Teestrup sogn, hvor de har gode minder
fra en koncert i præstegårdshaven tilbage i
foråret 2016.

ÅRETS GRANDÆKNING I FØRSLEV

2. SØNDAG I ADVENT:

Lucia i Bråby Kirke kl. 16.00.
Søndag den 10. december er der Luciagudstjeneste kl. 16.00 – men før gudstjenesten kan du
være med til ekstra Luciaoptog på Kildemarksgården i Teestrup, hvor nissefar og nissemor er
på besøg ved julemarkedet. Vi mødes derude
cirka kl. 14, så optoget kan starte kl. 14.30.
Trine og Jesper byder på saft og æbleskiver, inden vi fortsætter til Bråby kirke. Der er brug for
både Lucia-piger og stjerne- drenge. Vi øver
i Bråby kirke torsdag den 30. november og
torsdag den 7. december fra 16.30-17.30.
Velkommen til nogle rare timer med sang og
hygge i kirken .

Der vil i år og fremover ske en ændring i
måden at lægge gran på gravstederne på.
Der har tidligere været brugt fladedækning,
hvor man enten ligger på knæ eller står foroverbøjet. Dette er ret hårdt for knæene, så
for at skåne dem og samtidig imødegå påbud fra Arbejdstilsynet vil der de kommende år gradvist blive ændret på det.
I år vil der være dekorationer, som er fremstillet stående, og som efter færdiggørelsen bliver lagt på gravstedet og derefter
tilføjet gran på forskellig måde afhængig af
gravstedets beplantning.

Efter gudstjenesten byder rådet på kaffe,
klementiner og pebernødder i våbenhuset.
Nærmere info kan fås hos sognepræsten
mobil 30 23 69 89.

Taksterne for grandækning på denne måde vil
ikke ændre sig i forhold til den gamle metode.
Tids- og materialeforbrug vil være det samme som tidligere. Jeg håber gravstedsejere
og andre besøgende på kirkegården vil tage
godt imod den nye måde at lægge gran på.

BØRNEJUL I TEESTRUP

Onsdag den 20.12. kl. 10.00 er der julegudstjeneste for de allermindste i Teestrup kirke.

Kirsten Jensen, graver i Førslev

Svalebækgårds Landbørnehave kommer, og
alle mødre, fædre, bedsteforældre, dagplejemødre og andre, der har lyst, indbydes til at
være med til et par julesalmer og en julefortælling helt på de smås præmisser.
Træet skal pyntes, så jeg håber, at alle børnene
vil tage en stjerne af en eller anden slags med
og hænge på træet, når vi mødes.
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NYT FRA BRÅBY

Vi glæder os lige nu over hele to velbesøgte
arrangementer i Bråby kirke.

NYT FRA
SOGNENE

D. 2.november opførte skuespilleren Niels
Vandrefalk Andersen ”Luthers ilddåb”. Stykket henvendte sig specielt til konfirmanderne, som var mødt talstærkt op med deres forældre og mange andre voksne. Vi kunne på
spørgsmålene høre, at det var lykkedes Niels
at fange konfirmandernes opmærksomhed.

NYT FRA TEESTRUP

Endnu engang skal vi til at sige farvel til et
kirkeår, og som sædvanlig er det ikke til at forstå, hvor tiden blev af, men vi skal også sige
farvel til to af vores ansatte, og det er straks
tungere.

Alle helgen søndag holdt Solveig en velbesøgt og højtidelig gudstjeneste, hvor vi efter
lystænding på kirkegården spiste sammen i
grevestolen og efterfølgende så en film om
Bråby kirke og kirkegård. Der kom mange
spændende oplysninger og også kommentarer. For menighedsrådet er det meget aktuelt, da vi lige nu arbejder på at revidere og
genoptrykke pjecen om Bråby kirke. Den blev
udgivet i 1996 og er nu brugt op.

Graver og kirketjener Peter Karstenberg har
fået job som kirketjener i en større kirke med
start senest 1. februar. Når vi ved hvilken dag,
Peter har sidste arbejdsdag hos os, vil vi meddele i pressen, hvordan man kan få lejlighed
til at ønske ham held og lykke i det nye job og
sammen med menighedsrådet takke ham for
hans altid venlige og imødekommende væremåde og den smilende velkomst, han gennem
årene har givet kirkegængerne.

Vores trofaste organist siden 1. oktober
1989, Gunnar Holm, har opsagt sin stilling pr.
31.12.17. Gunnar afvikler ferie, så hans sidste tjeneste i Bråby bliver søndag d. 26. november kl. 10.30. I den anledning bydes på
frokost i grevestolen for Gunnar og hans familie og alle, der vil være med at takke Gunnar for de mange år som organist. De ledige
organisttimer (1,5 time pr uge) tillægges organist Karin Larsens stilling.

Vi skal også sige farvel til vores organist gennem mange år, Gunnar Holm, der d. 31. december fratræder sin stilling i Teestrup kirke
for at dyrke sit otium. Gunnar har gennem
årene glædet mange med sit spil og især ved
sin evne til at besjæle og levendegøre pre- og
postludierne. For et års tid siden var Gunnar
menighedsrådet behjælpelig med at vælge et
elklaver til kirken, og at lytte til hans afprøvning af de mange fine instrumenter med stykker af Schubert, Mozart, Beethoven og Bach,
alle spillet med stor indføling, gjorde et uudsletteligt indtryk.

Kirketjener Lene Ohlin har broderet to fine
Lutherroser på lærred. De bruges til at lægge
over vandglassene som et lille låg.
Nu ser vi frem mod adventstidens og julens
gudstjenester og til gudstjenester og særlige
arrangementer i det nye år. Vi ønsker alle en
velsignet jul og et godt nytår samt en stor tak
til alle, der på forskellig måde har bidraget til
fællesskab og gode stunder i vores kirke.

1. søndag i advent, den 3. december, indbyder
Teestrup menighedsråd til afskedsreception
for Gunnar Holm i sognegården efter gudstjenesten - alle er velkomne. Dette er samtidig
Gunnars sidste arbejdsdag i kirken.

På menighedsrådets vegne, Dora

Jørgen Villadsen er stoppet som kirkeværge
og i stedet er den tidligere kirkeværge Helge Munk, Skuderløse, ansat. Tak til Jørgen for
hans arbejde for Teestrup kirke.
Vita Olsen er udtrådt af menighedsrådet og i
stedet er Regina Ritzenhofen, Skuderløse, indtrådt. Tak til Vita.
En god advents og juletid til alle.
På vegne af menighedsrådet, Birthe

Foto: Kirketjener Lene Ohlins fine Lutherroser.
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NYT FRA ØDE FØRSLEV

Nu stunder årets smukke og fredfyldte højtid til. Vi ser frem til adventstiden, julen og at
byde det nye år velkommen.

Et år går hurtigt – det gælder også et kirkeår
og i forhold til arbejdet i menighedsrådet. Naturligvis har 2017 været præget af Luther-året
– 500 år for reformationen.

1. søndag i advent er der i Førslev kirke de ni
læsninger. Her får vi igen fornøjelsen af det
dygtige kor New Day. Juleaften har vi julegudstjeneste kl. 13, og nytårsaftenseftermiddag ønsker vi hinanden godt nytår efter gudtjenesten
med et glas bobler. Vi glæder os til at se jer.

Der har dog også været andre arrangementer,
og den 20. september havde vi i Førslev Kirke
fornøjelsen af at være med til at fejre 20 års
jubilæum for gospelkoret New Day. Det var en
dejlig koncert, fyldt med sang, musik, dejligt
humør og livsglæde. Til lykke med jubilæet.

Hermed ønskes alle en glædelig og højtidelig
jul samt et fredfyldt nytår.

Den 1. oktober havde vi årets Høstgudstjeneste. Det var en dejlig gudstjeneste i en smukt
pyntet kirke. Tak for gavmildhed til høstoffer,
som blev sendt til Folkekirkens Nødhjælp.

På vegne af Førslev Menighedsråd, Ingelise

FASTELAVN – MED TYVSTART

Igen i år fejrer vi selvfølgelig fastelavn i
vores kirker med alt, hvad der hører til!
Fastelavnssøndag er der børnegudstjeneste i Førslev kl. 13.15 og bag efter tøndeslagning på gårdspladsen ved præstegården. Det foregår udendørs, så det er
en god ide, at både børn og voksne har
varmt tøj på under udklædningen. Når vi
har fundet kattekonge og – dronning, er
der kaffe og varm kakao og fastelavnsboller i Præstegårdsladen.
Man kan også tyvstarte og komme søndagen før i Bråby kirke kl. 14 til børnegudstjeneste. Her foregår tøndeslagningen
bagefter på Bråby Bygade 10 hos Jette
og Bent. Når kattekonge og –dronning er
kåret er der fastelavnslege og kaffe, sodavand og boller.
Begge steder plejer det at være festligt
til både gudstjenester og tøndeslagning,
så kom glad!

”HVAD TROR VI PÅ? ”

- er den gennemgående overskrift for vores fællesskabsaftner, som vi fortsætter med i
foråret.
Den næste aften i rækken bliver den 20. februar.
Dora Jørgensen vil, med baggrund i sit arbejde som sygeplejerske på Hospice Sjælland,
fortælle lidt om hospice og lægge op til samtale om døden og den døende. Hvad tror vi
på... når døden nærmer sig?
Aftenen starter med fællesspisning kl. 18.30 til en pris af 30 kr. Spisningen kræver tilmelding
senest d. 13.2. til tlf. 41 62 62 93, eller man kan bare møde op til foredraget kl. 19.30, gratis
og uden tilmelding.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - DECEMBER 2017 - JANUAR - FEBRUAR - 2018

Gudstjenester

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

Bemærkninger

DECEMBER
Sø 3.12.

10.30*

De ni læsninger, New Day
Nadvergudstjeneste

16.00

To 7.12.
Sø 10.12.

10.30

Sø 17.12.
On 20.12.
Sø 24.12. jul

19.00*

Aftengudstjeneste

16.00*

Luciagudstjeneste

10.30

Marie Rørbæk
Børnejul

10.00*
13.00

Ma 25.12. juledag
Ti 26.12. 2. juledag

10.30

Sø 31.12. nytår

14.00*

14.30

16.00

10.30

09.00
Ole Bjerglund Thomsen

15.30*

Bobler og kransekage

JANUAR
ma 1.1.

16.00*

Nadvergudstjeneste + kransekage

Fr 5.1.

16.30*

Familiegudstjeneste

Sø 7.1.

10.30

Sø 14.1.

10.30

Sø 21.1.

16.00

28.1.

16.00
10.30
10.30

Birgitte Saltorp

19.00*

Aftengudstjeneste

FEBRUAR
To 1.2.
Lø 3.2.

11.00*

Dåbsgudstjeneste

Sø.4.2.

10.30

14.00*

Før-fastelavn

Sø 11.2.

13.15*

10.30

Fastelavn

Sø 18.2.

16.00

Sø 25.2.

10.30

10.30
09.00

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen. Grundet præsteskiftet i Haslev og en periode med vikar præst kan der komme ændringer i planen – hold øje på hjemmeside, Facebook eller avisen.
*Se nærmere omtale inde i bladet.
Ønsker du brug af kirkebil, er der frivillige i sognet, der gerne henter i egen bil - kontakt sognepræsten (eller Dora
Jørgensen, mobil 41 62 62 93) senest to dage før gudstjenesten.
Dato

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

Arrangement

Ti 28.11.

10-12

*Tirsdagsklub: juledekorationer

On 29.11.

19.00

*Julekoncert: Pro Cantu

Ti 5.12.

10-12

*Tirsdagsklub

Sø 10.12.

15.00

*Sangcafé

Ti 12.12.

10-12

*Tirsdagsklub: juleafslutning

Sø 14.1.
Sø 14.1.

15.00

*Sangcafé

19.00

*Nytårskoncert

Ti 16.1.

10-12

*Tirsdagsklub

Ti 30.1

10-12

*Tirsdagsklub

Sø 11.2.

15.00

*Sangcafé

Ti 13.2.

10-12

*Tirsdagsklub

Ti 20.2.

18.30/19.30

*”Hvad tror vi på?!”

Ti 27.2.

10-12

*Tirsdagsklub
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