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”I Førslev kirke hænger der nu et maleri af Nis
Scmidt, som menighedsrådet netop har købt.
En sort figur spændt ud på et kors...”
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PRÆSTENS LINJER
Dit minde skal, o Jesus, stå
uglemt i sind og tanker,
mens brød af ager er at få,
og druer gror på ranker;
og hvor der brydes helligt brød,
der skal forkyndes Herrens død
blandt unge folk og gamle,
indtil du synlig kommer frem
i skyen, os at hente hjem
og i dit rige samle.
(DDS 473)

er ikke aftegnet – som om bordet kunne fortsætte i det uendelige... Nadverbordet er uendeligt – der er altid plads til flere. Det enkle
krus signalerer, at det er til hverdagsbrug.
Man skal ikke være bange for, at det går i
stykker – det holder både til hårdt brug og til
små uforsigtige hænder.
Ved nadverbordet samles vi for at møde det
nådefulde, uforståelige: at Gud blev menneske. Det er det, konfirmanderne lærer om i
disse måneder, når de går til præst. Her får
de, hvad man i kirken kalder dåbsoplæring,
for det er egentlig bare en forlængelse af dåben, en undervisning i, hvad de en gang er
blevet døbt til. En opfyldelse af det, Jesus pålægger os: at døbe og derefter lære de døbte
at holde alt det, som han har befalet os.

I Førslev kirke hænger der nu et maleri af Nis
Scmidt, som menighedsrådet netop har købt.
En sort figur spændt ud på et kors, der kun
anes, omkranset af en mandorla, en mandelformet strålekrans, der akkurat ikke holder
sig indenfor billedrammen, men brydes af
den. Som om Kristi hellighed ikke kan holdes
afgrænset, men bryder rammerne, må nå ud
i et større rum.

De unge mennesker går til dåbsoplæringen
med vekslende tålmodighed, men med megen humor. Det er et godt udgangspunkt at
møde verden med: tro og humor.

Nedenfor korset er et bord. Et simpelt emaljekrus og et lillebitte gyldent brød. Ingen dyre
detaljer, men det er ikke til at tage fejl af, at
det er nadverbordet, der er dækket. Enderne

Til lykke til årets konfirmander, velkommen
ved nadverbordet, alle sammen!
Solveig Ståhl-Nielsen

DRONNING DAGMAR REDDET FRA SKROTPLADSEN
- Fernisering i Præstegårdsladen i Førslev skærtorsdag efter gudstjenesten

Relief af Agnes
Slott-Møller
Kom til fernisering skærtorsdag
i Præstegårdsladen i Førslev!

Ole Villadsen og Jørgen Villadsen har i fællesskab sørget for, at det fremover kan pryde
endevæggen i Præstegårdsladen.

”Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg, til
Ringsted lader hun sig vente... ”
Sådan starter folkevisen om Valdemar Sejrs
elskede, unge dronning.

Skærtorsdag bliver der en festlig fernisering
– kom og hør om relieffet, hvordan det nåede frem til Førslev og se Jørgen Villadsens
slides om processen.

Agnes Slott-Møller, kunstmaler og billedhugger (1862-1937), har fremstillet dødsscenen i et gipsrelief, som nær var endt på
skrotpladsen, men som Førslev har fået ad
kringlede veje.

Alle er velkomne til fernisering og spisning.
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DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

WWW.FTBKIRKER.DK

2. pinsedag i Boesdal kalkbrud er der fælles provstigudstjeneste. Billedet er fra 2. pinsedag 2014.
GOSPELKORET ”NEW DAY”
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.
Aftengudstjenesterne holdes normalt den 1. torsdag i
måneden kl. 19.00 og varer en god halv times tid på skift
i de tre kirker. Næste gang er den 1. marts i Førslev, hvor
temaet er fasten. I april falder det allerede om mandagen, den 2. april, 2. påskedag i Teestrup. I maj er det
igen om torsdagen den 3.5. i Bråby.

SANGCAFÉ
Sangcafeen 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. Kom forbi og få
del i den gode stemning. Næste gang er søndag den 11.
marts.
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.

BØRNEKLUBBEN
Mødes hver fredag (undtaget skolernes ferie) i Vibeengskolens formningslokale, kl. 16.00 til 17.15. Klubben
har afslutning før ferien fredag d. 25. maj. kl. 19.00. Vi
er igen i år inviteret til Grete og Kjeld Jørgensen, Bråby
Bygade 7. Vi hygger os i haven med bål, snobrød, pølser
og lege. Alle er velkomne, de voksne bedes selv medbringe kaffe, kopper og noget at sidde på.

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes i Teestrup Sognegård tirsdage i
ulige uger kl.10-12. Vi hygger med snak, strikning mm
og får en kop kaffe eller the.

Klubben er åben for alle børn mellem ca. 4 år og konfirmationsalderen. Vi synger, hører bibelhistorier, leger,
tegner, maler og drikker saft og spiser kage! Ind imellem
tager vi på udflugter og laver udendørs aktiviteter. (Se i
øvrigt program på facebook ”Bråby Søndagsskole”, eller
ring til Rikke tlf.23 96 66 91.)
Rikke, Britta, Mikkel og Hanne byder dig velkommen!

Det koster ikke noget at være med og alle er velkomne
- mød op og se, om det er noget I kunne tænke jer, eller
kontakt Birthe på tlf. 20 49 57 77.

”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
•
Peter Karstenberg mobil 28 89 81 92

ULVETIME/SPAGHETTIGUDSTJENESTE/FAMILIEGUDSTJENESTE
Cirka en gang om måneden er der en hverdagsgudstjeneste særligt for børnefamilier. 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.

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 5. maj i Bråby.

Næste gang er fredag den 23.3. hvor der er den traditionelle æggetrilningsdyst i Bråby. Den 19. april er der
ulvetime i Førslev og den 16. maj familiegudstjeneste i
Teestrup. Alle er velkomne i alle kirker – uanset hvilket
sogn de bor i!

Fedsommerlejren 2018
Årets Fedlejr foregår fra lørdag den 21. juli til og med torsdag d. 26. juli og er for piger og drenge i alderen fra
ca. 7 til 14 år. Lørdag ankommer vi kl. 15 og torsdag er forældrene velkomne i Roholte Kirke kl. 17 og bagefter
til afslutning på Fedlejren, hvor vi slutter kl. 20.
Se nærmere på hjemmesiden fedlejren.weebly.com hvor man kan læse om vores traditionsrige kristne børnelejr,
med masser af hygge, badning, leg, sol og sang – eller kontakt sognepræsten.
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FORÅRETS HØJTIDER
MARIA BEBUDELSESDAG
Søndag den 18.3. er det Maria bebudelsesdag – den dag, hun fik bud om, at hun ventede Guds søn.

PÅSKEN
Fredag den 23. marts kl. 15.30 er der den traditionelle æggetrilningsdyst i forbindelse med
påske-familiegudstjeneste i Bråby, hvor man
først maler sine æg. Efter gudstjenesten, som
starter kl. 16.30, er der spisning i Grevestolen.

Denne søndag holder vi en særlig musikgudstjeneste kl. 16.00 med nogle af vores
fine Maria-salmer og med særlig deltagelse
af vores nye organist i Teestrup, Birgit Lynge.
Der venter en fin og stemningsfuld musikoplevelse.

Palmesøndag den 25. marts
Der er gudstjeneste i Bråby
Skærtorsdag den 29. marts
Kort gudstjeneste, hvor vi i år skal høre om,
hvordan – og hvorfor – Jesus vasker disciplenes fødder. Bagefter er der fællesspisning i
Præstegårdsladen i Førslev. Her vil der også
være fernisering af et relief af Dronning Dagmars død. (se side 3)
Langfredag den 30. marts
Liturgisk gudstjeneste i Teestrup. Det bliver en
gudstjeneste til refleksion og fordybelse, hvor
læsninger veksler med nogle af vore stærke
påskesalmer og hvor musikken får lov at fylde.
Påskedag den 1. april
Der er festgudstjenester til fejring af opstandelsen – i Førslev endda med dåb, sådan som netop påskedag i oldkirken var en særlig dåbsdag.

Birgit Lynge er ny organist i Teestrup. Kom til musikgudstjeneste 18.3. kl. 16.00.

KRISTI HIMMELFARTSDAG DEN 10. MAJ
Igen i år afholder vi en kirkevandring mellem
pastoratets tre kirker Kristi himmelfartsdag.
Vi starter med morgensang i Bråby kirke kl.
8.30 og en kop kaffe at gå på. Derefter går vi
til Teestrup og fejrer gudstjeneste med altergang kl. 11.00. Bagefter er der en sandwich
at gå videre på. Vi slutter i Øde Førslev med
en kort gudstjeneste ca. kl. 14.30. Undervejs
vil vi gå dele af turen i stilhed og fordybelse.
Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men vi må
klæde os efter vejret.

2. påskedag den 2. april
Aftensang 19.00 i Teestrup Kirke om opstandelse ved Marie Rørbæk. Til denne aftensang
vil der i lyset af påsken være mulighed for at
synge både nye og gamle påskesalmer og reflektere over store spørgsmål som: Hvad er
opstandelse for os?
2. PINSEDAG DEN 21. MAJ
Årets naturskønne fællesgudstjeneste
kl. 11.00 i Boesdal kalkbrud
Gudstjenesten sætter rammen omkring både
årelang tradition og nye tiltag. Med en blanding af de store pinsesalmer, moderne rytmer
og korsang af høj kaliber, hjælper musikken,
menigheden og provstiets samlede ansatte
og præster på vej til en storslået begivenhed.

Man er naturligvis velkommen til blot at deltage i en enkelt af gudstjenesterne, men vi
håber også at mange har lyst til at tage en
del af eller hele turen med.
Vi hjælpes ad med transporten mellem
Førslev og Bråby, så kontakt præsten, hvis
du vil køre med eller har en plads til overs i
bilen – så prøver vi at få det hele til at gå op.

Spejderne står fanevagt og bygger klokketårn, Café Stevnen sælger bredt ud af det,
der kan spises og drikkes (man er også velkommen til at medbringe madkurv), når vi
mødes til denne storslåede fællesgudstjeneste i Tryggevælde provsti, Boesdalsvej 9,
4673 Rødvig Stevns.

STORE BEDEDAGSAFTEN
Torsdag den 26.4. kl. 19.00 i Førslev
Gudstjenesterne Store Bededag og søndagen
efter er optaget af konfirmationer. Men St.
Bededags aften inviterer pastoratet til kort
aftengudstjeneste i Førslev og bagefter er der
varme hvede til kaffen!

For gangbesværede er det muligt at få tilladelse til at køre hele vejen ned i kalkbruddet
– kontakt sognepræsten i god tid forinden og
få en ”parkeringsbillet”.
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NYT FRA TEESTRUP

Teestrup kirke har fået ny organist: Birgit Lynge. Birgit har beskæftiget sig med musik hele
sit liv som udøvende musiker indenfor mange
genrer og på anden måde. Vi glæder os til at
høre Birgit spille til gudstjenesterne - det har
været ret overraskende at høre, hvad vores
gamle orgel er i stand til at levere af vellyd.

NYT FRA
SOGNENE

Graverstillingen har vi valgt at dele i to dele.
En graverdel som Haslev kirkegård foreløbig dækker og en kirketjener stilling, som
vi har opslået ledig. Haslev kirke vil lade en
fast mand/kvinde stå for graver arbejdet i
Teestrup og vedkommende vil være på kirkegården tre dage om ugen. Når vi ved hvilke
dage, vil det blive slået op ved kirken. Kirketjenerstillingen er opslået ledig, men Kirsten
Kähle er ansat som vikar frem til 1. maj, hvor
der ansættes en fast kirketjener.

NYT FRA ØDE FØRSLEV

Tak for sidst til en festlig fastelavnssøndag først i kirken og derefter på gårdspladsen og
i Præstegårdsladen. Eftermiddagen blev garneret med rigtig vintervejr i form af kulde og
sne. Det var imponerende, at alle børn – og
voksne – var så udholdende, og der kunne kåres to kattedronninger og to kattekonger. Det
var særdeles velfortjent, at alle derefter blev
budt ind på varm cacao og fastelavnsboller.
TAK for altid godt samarbejde med Madpigerne / Forsamlingshuset (kaffe og skønne fastelavnsboller) og Idrætsforeningen (tønder og
afvikling af tøndeslagning).

Kapellet står og synker i det ene hjørne, hvilket i årenes løb har medført mange reparationer af revnet murværk, der dog ikke holder.
Vi har nu fået lavet bore- og graveprøver for
at se, om det er muligt at forstærke grunden.

Vi har fået nyt varmestyrings-system i kirken, og samtidig har vi fået sat en affugter op.
Det skulle gøre det lettere at styre varmen,
og samtidig kan det allerede også mærkes, at
luftfugtigheden er faldet.

Tak til alle Jer, der dukkede op d. 21.januar
og var med til at gøre dagen festlig og uforglemmelig for Peter Karstenberg.
På vegne af menighedsrådet - Birthe

På vegne af Førslev Menighedsråd - Ingelise

KONFIRMATIONER 2018

NYT FRA BRÅBY

I menighedsrådet glæder vi os over, at ca.
10% af sognets beboere på en eller anden
måde yder en frivillig indsats for vores kirke
og menighedsliv. Det betyder meget for os
og vores præst at mærke denne opbakning.
Også at få gode ideer og tilbagemeldinger.

Teestrup fredag den 27.4. 11.00
Mike Halkjær, Naya Børglum Knudsen,
Johan Rasmussen, Daniel Buus Frost,
Christian Tvile Burild Petersen,
Victor Lillelund Pedersen, Line Lind Larsen,
Mikkel Grønbech Nielsen.

I år bliver det årlige menighedsmøde allerede
d. 4. marts. Det afholdes i forbindelse med
en kirkefrokost umiddelbart efter gudstjenesten, der starter kl. 10.30. Menighedsrådet
skal her orientere om arbejdet, men vigtigt er
det også, at der bliver mulighed for at stille
spørgsmål og komme med forslag. Vi ønsker,
at der vil komme mange og deltage aktivt i
denne frokost!

Bråby søndag den 29.4. 11.00
Sebastian Leonhardt Helwer,
Camilla Kristensen, Martin Due Hansen.
Førslev søndag den 6.5. 11.00
Frederick Withøfft Andersen,
Mathias Grundt Aller, Sofie Floding,
Camilla Haslauer,
Ronja Hundevadt Henriksen,
Clara Lyngshede Lund, Ida Hvitfeldt Brinck
Hilligsøe, Sofie Nynne Blak Christensen,
Lasse Christian Bækdal Petersen.

Et af de større projekter for 2018 bliver renovering af kirkens 2 klokker og deres ophæng,
så der igen kan ringes med begge klokker.

Konfirmations datoer 2019
Bråby: fredag den 17.5. 11.00.
Førslev: lørdag den 18.5. 11.00.
Teestrup: søndag den 19.5. 11.00.

Bråby sogn har deltaget i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling siden 2001, og håber
at der også i år melder sig indsamlere til d. 11.3.
På menighedsrådets vegne Dora
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SOGNEINDSAMLING DEN 11. MARTS
- Folkekirkens Nødhjælp samler håb ind
Man kan tilmelde sig på blivindsamler.dk
eller kontakte den lokale indsamlingsleder
og aftale nærmere om udlevering af bøsser. I
Førslev Bente Beierholm, tlf. 56 38 01 38 og i
Bråby Dora Jørgensen tlf. 41 62 62 93.
Efter indsamlingen er der kaffe og boller i
Præstegårdsladen og på Hammersgårdsvej 7.

SALMESANGSAFTEN
Med Morten Skovsted tirsdag den 6.3.
19.00 i Sognegården
Denne aften kommer Morten Skovsted,
sognepræst i Hjortshøj, og leder os gennem et udvalg af salmer i ”100 salmer”.
Morten var formand for redaktionsgruppen
af ”100 salmer” som udkom for et par år
siden og som vi nu flittigt bruger i vores
kirker. Han vil give os et indblik i baggrunden for at udvælge disse salmer – og selvfølgelig skal vi synge et udpluk af dem!

KONCERT MED ”REAL MOMENTS”
i Sognegården den 6. maj kl. 15.00
Real Moments leverer præcision, klang og
humor. De er meget inspireret af vocaljazz,
som man bl.a. kender fra Manhattan Transfer
og numre som Operator og Blue Champagne.
Traditionel dansk kormusik er også på programmet, svenske folkemelodier, gospel,
barbershop og negro spirituals. Endelig tager gruppen også livtag med store klassikere
som Bridge Over Troubled Water og What A
Wonderful World – fremført med både indlevelse og nerve.

Morten Skovsted kommer og fortæller om ”100 salmer”
som flittigt bruges i vores kirker.

SOGNEAFTENER
Den næste aften i rækken af fællesskabsaftener med temaet ”Hvad tror vi på? ” bliver d. 12. april med Poul Joachim Stender.
Stender skriver selv bl.a.:
”Min tro giver mig mod til at fjumre, tale
i mod den politiske korrekthed, kritisere
#meetobevægelsen, modsige de danske
mænd, der er blevet tøffelhelte. Men mest
af alt: Min tro hjælper mig til at gøre mit liv
til et eksperiment.”

Real Moments

SOGNEUDFLUGT
Kør-selv-tur til Fjenneslev kirke og Sorø
tirsdag den 29. maj.
Ved den årlige forårsudflugt kører vi i egne
biler. Kl. 17.45 kører vi fra sognegården efter
at have fordelt os i bilerne. (Kom i god tid!)
18.30 er første stop ved Fjenneslev kirke,
som graveren vil vise os og fortælle om. Derefter kører vi til Søgade i Sorø og kl. 20 stævner vi ud med ”Lille Claus,” som tager os på
en times rundfart på Sorø sø. Vi drikker vores
medbragte kaffe på båden. Herefter kører vi
hjemad og er ved Sognegården ca. 21.45

Aftenen starter med fællesspisning kl.
18.30 til en pris af 30 kr. Spisningen kræver tilmelding senest d. 3.4. på tlf. 41 62
62 93, eller man kan bare møde op til foredraget kl. 19.30, gratis og uden tilmelding.

Tilmelding senest 22.5. hos Bente Beierholm
tlf. 5638 0138 eller til Lene Ohlin efter kl. 17
på tlf. 4371 2686.
ÅBEN KIRKE I BRÅBY
Hør historiens vingesus lørdag d. 26-5-2018
kl. 14.00-15.00, hvor Bråby kirke er åben for
alle interesserede.
Kirketjener Lene Ohlin vil fortælle om kirkens
spændende historie, som hun ved en hel del
om. Hun vil åbne for krypten og man kan få
lov at spørge og kigge rundt, hvor man ellers
normalt ikke kommer under gudstjenesten.

Hør Poul Joachim Stender den 12. april i Sognegården.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - MARTS - APRIL - MAJ - 2018

Gudstjenester
MARTS
To 1.3.
Sø 4.3.
Sø 11.3.
Sø 18.3.
Fr. 23.3.
Palmesø 25.3.
Sk.to 29.3.
La.fr.30.3.
APRIL
På.sø.1.4
2.på.dag 2.4.
Sø 8.4.
Sø 15.4.
To 19.4.
Sø 22.4.
To 26.4.
Fr. 27.4.
Sø 29.4.
MAJ
To 3.5.
Lø 5.5.
Sø 6.5.
Kr.h.to.10.5.
Sø 13.5.
On 16.5.
Pin.sø 20.5.
2.p.dg. 21.5.
Sø 27.5.

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

Bemærkninger

19.00*
10.30*
10.30

10.30
16.00*
15.30/16.30*
10.30

17.00*

Spisning og fernisering
Liturgisk gudstjeneste

10.30*
11.30

10.00
19.00*

8.30

13.00

10.30

10.30
17.30*
10.30*
19.00*
11.00
11.00
19.00*
11.00*
11.00
14.30*
10.30
11.30

Aftengudstjeneste
Menighedsmøde og kirkefrokost
Haslev
Musikgudstjeneste – Birgit Lynge
Æggetrilning + Familiegudstjeneste

11.00*

8.30*

17.30*
8.30

10.00

Aftensang – Haslev
Haslev
SSN / Haslev
Ulvetime
Menighedsmøde
Aftengudstjeneste – varme hveder
Konfirmation
Konfirmation
Aftengudstjeneste
dåb
Konfirmation
Kirkevandring
Familiegudstjeneste
11.00* Boesdal

10.30

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
Ti 6.3.
Sø 11.3
Ti 13.3.
Ti 27.3.
Skærtorsdag 29.3.
Sø 8.4.
Ti 10.4.
To 12.4.
Ti 24.4.
Sø 6.5.
Ti 8.5.
Sø13.5.
On 16.5.
Ti 22.5.
Ti 29.5.

Øde Førslev

Teestrup
19.00*
15.00
10-12
10-12

Bråby

17.00/18.00*
15.00
10-12
18.30/19.30*
10-12
15.00*
10-12
15.00
19.30
10-12
17.45- 22.00*
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Arrangementer
Morten Skovsted: ”100 salmer”
Sangcafé
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Gtj. m. spisning og fernisering
Sangcafé
Tirsdagsklub
Spisning, foredrag: Poul Joachim Stender
Tirsdagsklub
Sommerkoncert: Real Moments
Tirsdagsklub
Sangcafé
Gospelkoncert New Day
Tirsdagsklub
Kør-selv-udflugt til Fjenneslev og Sorø

