KIRKEBLADET

ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - MARTS - APRIL - MAJ - 2017

”Han åbnede sine arme for alle, der havde brug
for ham. Han satte sig ned blandt de syge, de
smitsomme, de udstødte ...”
... Læs mere side 3
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Førslev Kirkestræde 5, 4690 Haslev
Tlf. 56 38 00 36 eller 30 23 69 89 – mail: SOS@KM.DK
Sognepræsten træffes ikke om mandagen

Solveig
Ståhl-Nielsen

Menighedsrådenes møder er åbne og afholdes i:
Førslev d. 19.4. 16.00 kirkesyn, derefter MR-møde i Præstegårdsladen.
Teestrup d. 15.3. 19.00 og d.4.4. 19.00 i Sognegården.
Bråby d. 21.3. kl. 19.00, hos Dora, Hammersgårdsvej 7 og d. 25.4. kl. 18.00 i Grevestolen
efter kirkesyn.
Fællesmøde for de tre råd i Teestrup sognegård d. 9.5. 19.30; 18.30-19.30 samme dag er
der individuelle møder for alle tre råd i Sognegården
Øde Førslev
Menighedsrådsformand: Ingelise Jørgensen, Toftegårdsvej 4,
tlf. 56 38 09 14 – mail: ingelise.joergensen@skolekom.dk
Kirkeværge: Bente Beierholm, Levetoftevej 39B,
tlf. 56 38 01 38 – mail: bente@beierholm-haslev.dk
Graver: Kirsten Jensen, tlf. 21 62 08 34 – mail: kj@kirkehistorie.dk
Ingelise
Jørgensen

Kirsten
Jensen

Birthe Foged
Andersen

Peter
Karstenberg

Dora
Jørgensen

Lene
Ohlin

Teestrup
Menighedsrådsformand: Birthe Foged Andersen, Teestrup Nedenvej 40,
tlf. 40 13 25 18 – mail: bifoan@hotmail.com
Kirkeværge: Jørgen Villadsen, Teestrup Nedenvej 2C,
tlf. 50 97 24 00, mail: jabvilladsen@gmail.com
Graver: Peter Karstenberg, 22 94 93 14
mail: peter.karstenberg4@gmail.com

Bråby
Menighedsrådsformand: Dora Jørgensen, Hammersgårdsvej 7,
tlf. 56 32 62 93 – mail:kjeldorado@paradis.dk
Kirkeværge: Hans Jørgen Eggersen, Villavej 26,
tlf. 56 32 61 65 el. 40 50 12 07 – mail: hjbeggersen@gmail.com
Graver: Kontakt Haslev Kirkekontor, tlf. 56 31 51 62,
mail: kontor@haslevkirke.dk
Kirketjener: Lene Ohlin, tlf. 22 33 80 73,
mail: engstien@gmail.com
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Præstens linjer

FORÅRETS KONFIRMANDER
Søndag den 7.5. Førslev: Ida Folmann
Musse, Laurits Hede Johansen, Sofie Marie
Nielsen, Agnes Kirstine Christensen, Katja
Roed Krejnå, Mathias Skytt Olsen, Mathilde
Myrup Wolff-Snedorff
St. Bededag fredag den 12.5. Bråby:
William Skovgaard Bauer, Nico Olsen, Mathias Frederik Kamuk Vilstrup
Søndag den 14.5. Teestrup: Linus Emil
Madsen, Emma Kjeldal Andersen, Lukas
Børglum Knudsen, Sebastian Oliver Palm,
Emil Oliver Poulsen, Cecilie Winther Christiansen, Jasmin Isabella Schrøder Lang
Jensen, Nichlas Christensen

Her kommer Jesus, dine små,
til dig i Betlehem at gå;
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen til dig ind.
DDS 123,1 Brorson 1732
I domkirken i København står Thorvaldsens
enorme Kristus-figur og åbner armene mod
en, når man ser op mod alteret. Den er
meget smuk - af marmor, lysende hvid og
nærmest skræmmende i sin storhed. En kopi
har tidligere stået på alteret i Teestrup, men
blev taget ned derfra og har været gemt
væk. Nu står den igen på et alter, nemlig i
sognegården, hvor vi har indrettet kirkerum,
mens Teestrup kirke er lukket for at blive kalket indvendig.

de og han underviste alle, der ville lytte.
Han sagde om børnene: ”Lad de små børn
komme til mig, det må I ikke hindre dem i”
- og derfor er sognenes konfirmander nu i
fuld gang med deres dåbsoplæring. De går til
præst for at blive fortrolige med kirken, med
Kristus og hans budskab. De får forhåbentlig
en fornemmelse af, at Kristus også i dag står
med åbne arme, både for dem, når de har
brug for det, men også at de selv kan være
Kristi arme, når de møder andre, der har behov for hjælp. Som i Paraplyen, hvor de har
været på besøg. Som ved sogneindsamlingen, der har brug for mange hænder til at
samle ind. Som alle steder, hvor de færdes.

Siden figuren stod på et alter sidst, er den
blevet sølet til af snavs, har knækket flere
fingre og en arm, men er blevet repareret
igen. Respektløst, kan man sige. Ja, men
måske næsten en bedre illustration af Kristus
nu, end da den var hel og pletfri. For Jesus
Kristus blev ikke i et elfenbenstårn af urørlighed. Han gik jo netop ud og var sammen med
”almindelige” mennesker, ja oven i købet de
ringeste af dem, dem som andre så ned på.
Han åbnede sine arme for alle, der havde
brug for ham. Han satte sig ned blandt de
syge, de smitsomme, de udstødte. Han lod
dem røre sig, han lod sig røre af dem. Han
trøstede de trætte, han oplyste de formørke-

Gud har vores hænder at handle med – lad os
bruge dem til at gøre godt.
Glædeligt forår! Solveig Ståhl-Nielsen

DEN 17. MAJ: ”KATHARINA LUTHER - MUNKENS BRUD”
Co-produktion Måle Fortælleteater (Anette
Jahn) & TRIOfabula (Tine K. Skau)
Reformationens historie fortalt gennem teater
og musik. I forestillingen møder vi Luthers
kone, Katharina, netop som Luther er død,
og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at
deres børn kan blive sammen med deres
mor - men lovgivningen vil ikke anerkende,
at en enke beholder sine børn. Forestillingen bliver hendes forsvarstale overfor publikum, hvor hun fortæller sin spændende og
smertefulde livshistorie.
Forestillingen sættes i musik med sære,
kendte og finurlige instrumenter tilsat reformerende guitarpedaler og loopmaskine.
Musikken giver et autentisk tidsbillede, bygger bro og udvikles til et nutidigt lydbillede.
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DET SKER
I KIRKEN
ALTERGANG
Hvis man er gangbesværet, kommer kirketjeneren eller præsten meget gerne hen til
kirkebænken med brød og vin til dem, der
ønsker det – lad os det bare vide, inden gudstjenesten går i gang.
AFTENGUDSTJENESTE
Normalt er der en kort hverdagsaftengudstjeneste den første torsdag i måneden, på
skift i de tre kirker. Gudstjenesten varer en
god halv time – der er læsning, lystænding,
musik og stilhed – en pause fra travlhed og
telefoner, en stund til bøn og fordybelse.

Foto: Fra æggetrilningsdyst 2016.

SANGCAFÉ
Den 2. søndag i måneden kl. 15.00 mødes vi
i Sognegården i Teestrup og synger fra højskolesangbogen – menighedsrådet byder på
kaffe og hjemmebag.

BRÅBY KIRKES BØRNEKLUB
Mødes hver fredag kl. 16.00 til 17.15 på Vibeengskolen i formningslokalet. Klubben er
åben for alle børn fra ca. 4 år. Vi synger, hører bibelhistorier, leger, tegner, maler og drikker saft og spiser kage! Ind imellem tager vi
på udflugter og laver udendørs aktiviteter. Vi
holder afslutning før sommerferien fredag d.
2.juni kl. 19.00. Grete og Kjeld, Bråby Bygade
7, inviterer os endnu engang til bål, snobrød,
hygge og leg i haven, for hele familien!
(Se fuldt program på facebook ”Bråby Søndagsskole”, eller ring på tlf. 56 32 62 93.)
Rikke, Britta, Mikkel, Hanne, Verner, Kjeld og
Dora byder dig velkommen!

TIRSDAGSKLUB
Fra oktober til marts mødes man i Sognegården tirsdag formiddag i ulige uger fra 10 til
cirka 12 og hygger, snakker, strikker og får
en kop kaffe. Den 14. og den 28. marts bliver
de sidste gange i foråret – derefter starter
klubben op igen tirsdag den 11. oktober. Alle
er velkomne!
ULVETIME/SPAGHETTIGUDSTJENESTE/
FAMILIEGUDSTJENESTE
Den tredje uge i måneden er der normalt 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.
• Onsdag den 15. marts kl. 17.30 mødes
vi i Teestrup sognegård til gudstjeneste
og derefter fællesspisning.
• Fredag den 7. april mødes vi i Grevestolen i Bråby kirke kl 15 og maler æg. Når
det er gjort afholdes den årlige æggetrilningsdyst på bakken bag kirken, og der
er nok også gemt påskeæg til børnene!
Kl. 16.30 er der gudstjeneste og derefter
fællesspisning for alle i Grevestolen.
• Torsdag den 18. maj kl. 17.30 er der
ulvetime i Førslev kirke og spisning bagefter i Præstegårdsladen.

”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
• Peter Karstenberg tlf. 22 94 93 14
• Dora Jørgensen tlf. 56 32 62 93
GOSPELKORET ”NEW DAY”
Synger hver mandag fra kl. 19.15 til kl.21.30
i ”Sognegården” i Teestrup. Har du lyst til at
synge med så mød op, eller kontakt korets
dirigent Tenna Toft tlf. 60 21 17 11.

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 i månederne februar, maj, august og
november. Næste gang bliver den 6. maj i Førslev.
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FEDSOMMERLEJREN 2017

Årets Fedlejr foregår fra lørdag den 15. juli til og med torsdag d. 20. juli og er for piger og
drenge i alderen fra ca. 7 til 14 år (man skal starte i 1.-8. klasse efter sommerferien). Den
afholdes på Søndagsskoleborgen, der ligger ved siden af Feddet Camping - Feddet 21, 4640
Fakse. 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.
På hjemmesiden fedlejren.weebly.com kan man læse om vores traditionsrige kristne børnelejr, med masser af hygge, god mad, badning, leg, sol og sang, fælles udfordringer og vi er
selvfølgelig rigtig gode ved hinanden. Er du i tvivl kan du kontakte Just tlf. 41426059, og når du
er overbevist om, at det er en lejr for dig, kan man på hjemmesiden trykke på "tilmeld"-knappen og udfylde tilmeldingsformularen. Sidste frist for tilmelding er den 19. maj.
Prisen per deltager er 475 kr. - dog ydes der søskenderabat, således at første barn betaler
fuld pris, og hvert efterfølgende barn betaler 425 kr. Inkluderet i prisen er 50 kr. til slik. På
lejren bedes deltagerne medbringe en gave, værdi 30 kr., til bytteleg.
Ved tilmeldingen indbetales 150 kr. til reg.nr. 2750 kontonr. 0746880537 (deltagers navn noteres på indbetalingen) eller efter aftale kontant til Hanne Petersson, Teestrup Overdrevsvej
2, tlf. 53926083. Tilmeldingen er først gyldig når de 150 kr. er indbetalt. Resten indbetales
snarest derefter og så vidt muligt inden lejren. Alternativt kan restbeløbet betales kontant
ved ankomsten på lejren lørdag. Igen i år er vi ca. 25 ledere, som glæder os til at nyde en
dejlig uge sammen med ca. 60 fantastiske lejrdeltagere på Feddet.
Lørdag den 1.april fra kl. 10-16
At give plads til det hellige
Retrætedag om Maria bebudelse

Søndag den 5. marts 16.00 i Bråby
Konfirmandgudstjeneste
Denne søndag eftermiddag er det konfirmanderne, der bestemmer, hvordan gudstjenesten kommer til at se ud. De finder
tekster, bønner og salmer, de læser op og
holder prædiken. Siden august har de været i kirke mange gange og haft lejlighed
til at overveje, hvad de synes om det. Nu
skal de selv prøve. Kom og vær med til en
festlig gudstjeneste.
12. marts 2017 - Gør en verden til forskel
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
Vi lever under samme himmel og går på samme jord. Tilsammen er vi omtrent 7 milliarder
mennesker. Vi er alle født inden for de sidste
godt 100 år og har meget til fælles. Ud fra
et kristent menneskesyn og livssyn, tror vi
på, at vi alle er Guds ligeværdige skabninger,
og at vi derfor har de samme grundlæggende
rettigheder. Alligevel er der en verden til forskel. FKN arbejder for at:
• Redde liv – og give flygtningefamiljer
husly, varme tæpper og mad
• Opbygge robuste samfund – hvor vandhullet bliver erstattet af en brønd med
rent drikkevand
• Bekæmpe ekstrem ulighed – så unge får
rettigheder og kan tro på fremtiden

Maria bebudelse er en perle midt i fastetiden. En oase, hvor vi fejrer det eviges fødsel i tiden. Samtidig danner fasten klangbund for Jesu undfangelse – og for Marias
møde med Gud. Vi vil fordybe os i teksten
om Maria bebudelse og reflektere over fastens betydning. Hvad kan vi lære af Maria
om at give plads til det hellige i sit liv? Hvordan kan vi finde vej til at gøre plads til Jesus
i vores liv? Der vi være inspiration til, hvordan man kan faste. Dagen foregår i stilhed
og der vil være installationer i kirkens rum.
Retræteleder: præst Lene Skovmark.
Sted: Kirken samt Præstegårdsladen i
Førslev, Pris 50,- for mad.

I sognene deltager vi i indsamlingen, og vi
har brug for hænder. Meld dig som indsamler
hos: Bente i Førslev tlf. 56 38 01 38 - Birthe
i Teestrup tlf. 40 13 25 18 - Dora i Bråby tlf.
41 62 62 93.

Tilmelding: senest 26. marts til Solveig
Ståhl-Nielsen på mail SOS@KM.dk, eller
mobil 30236989
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Nyt fra sognene
Foto: FED-lejr 2016.

NYT FRA ØDE FØRSLEV

get gerne en rolig arbejdsperiode. Vi ser frem
til at arbejde med kirkens liv og hverdag. Og
så er 2017 jo som alle ved Luther-år. Der vil i
vores provsti i løbet af året blive afviklet rigtig mange arrangementer.

Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret
sig. Ingelise er formand, Solveig er næstformand, Bente er kirkeværge og kontaktperson,
Ole er kasserer og formand for præstegårdsudvalget, Nina er medlem af præstegårdsudvalget og Lise er sekretær. Vi har holdt vores
første ordinære møde i december.

I Førslev Kirke vil der den 17. maj være et
skuespil om Katharina Luther – Munkens brud.

Som jeg skrev i sidste kirkeblad, glæder vi os
til endnu en spændende periode og også me-

På vegne af menighedsrådet - Ingelise

NYT FRA TEESTRUP

af Thorvaldsen) i domkirken i København.
Den har for mange år siden stået på altret i
Teestrup kirke, men blev på et tidspunkt flyttet til konfirmandstuen i præstegården. Her
faldt den ned fra sin plads i vindueskarmen
og mistede halvdelen af den ene arm, nogle
tæer og fingre. Siden har den stået bortgemt
på loftet, men er nu taget frem i lyset, og vores kirkeværge har repareret den.

Så fik vi taget hul på 2017, og belysningen af
kirken er slukket, indtil næste kirkeår starter.
Det nye menighedsråd er kommet godt i
gang med arbejdet, det er dygtige engagerede folk, der blev valgt ind. Efter megen ”tovtrækkeri” har vi fra stiftet fået tilladelse til
at påbegynde indvendig kalkning af kirken og
reparationsarbejde på de beskadigede kalkmalerier. Kirken vil være lukket fra uge 4 til
og med uge 17. Der kan være forsinkelser
undervejs, men arbejdet er senest afsluttet
til konfirmationen d. 14 maj.

Over Kristusfiguren hænger et groft, primitivt
lille trækors. Det passede i størrelsen og kunne dække to søm i væggen. Det er fremstillet af en muslimsk dreng på 12 år. Drengen
gik på heldagsskole på grund af vanskelige
forhold i hjemmet og var indimellem på koranskole om lørdagen, hvor han efterfølgende om mandagen snakkede om dumme danskere, der hadede muslimer. Og så gik han
alligevel en dag i sløjd og lavede et kors til
sin lærer. Han sagde:” Du er sådan et godt
menneske. Det er fordi du er kristen og rigtig
tror på Gud og Jesus, så jeg har lavet et kors
til dig”

Vi kan ikke undvære gudstjenester i Testrup
i de 3½ mdr., kirken er lukket, og vi har derfor med biskoppens tilladelse indrettet kirkerum i sognegården og vil afholde de planlagte gudstjenester der. Der er mulighed for
dåb ved gudstjenesterne, men den kan også
foregå i Bråby eller Øde Førslev kirker, hvortil kommende begravelser eller bisættelser i
Teestrup flyttes. Der kan dog, hvis det ønskes
under hensyntagen til den begrænsede plads
foregå bisættelser og begravelser fra kapellet
på Teestrup kirkegård.

Vi glæder os til at mødes til gudstjeneste i
sognegården!

På det interimistiske alter i sognegården står
der en gips kopi af Kristusfiguren (udført

På vegne af Teestrup menighedsråd, Birthe
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NYT FRA BRÅBY

KRISTENDOM I HVERDAGEN

Det nye menighedsråd bestående af 3 nye
(Britta Nielsen er ny – hendes navn var desværre gledet ud i forrige blad) og 2 gamle er
nu i gang med arbejdet. Som det forrige råd
sætter også vi stor pris på de mange frivillige, der med forskellige opgaver (Kaffebrygning, flaghejsning, kirkepyntning, børneklub
o.m.a.) bakker op om kirkens arbejde. D.
10.februar holdt vi en ”frivilligaften” med 33
deltagere, det må vi være taknemmelige for
i vort lille sogn med blot 308 folkekirkemedlemmer! Der er dog stadig plads til flere, så
meld dig endelig til menighedsrådet, hvis du
har lyst at bidrage med et arbejde i kirken,
eller hvis du har ideer eller forslag. Du kan
også møde op til det årlige menighedsmøde
i forbindelse med en kirkefrokost i Grevestolen, forhåbentlig d. 18.juni, men mere herom
i næste kirkeblad.

Foto: Anette Ejsing

Onsdag den 22.3.: Fællesskabsaften i
Sognegården med Anette Ejsing, Ph.D.
og sognepræst.
”Hvordan inddrages kristentroen i hverdagen – også når solen ikke skinner”.
Vi elsker at tale om fremtiden, håbet og
lyset. Nyfødte børn, ferierejser, eller udsigt
til en god pension. Men hvad gør vi med de
mørke hverdage? De kan tage humøret fra
selv den fødte optimist. Måske sluger de
vores glæde, gør os ensomme eller sætter
troen på prøve. Uanset hvad, så har det
kristne budskab vist sig slidstærkt overfor
netop mørke. Kom, og lad os tale om det!
Fællesspisning kl.18.30. til pris 30 kr. og
tilmelding senest 17.3. på tlf. 41 62 62
93, eller kom til foredragets start kl.19.30
uden tilmelding.

Grevestolen har for øvrigt fået nye og mere
komfortable stole, og ved familiegudstjenesten til Hellig tre Konger konstaterede vi, at
der kan sidde 44 spisende!
Menighedsrådet har efter forslag fra en arkitekt besluttet at søge om lov til at kalke hvidt
helt til kampestensgrunden, da den nuværende
røde farve ofte afskaller. Dette kræver et projekt, der skal godkendes af myndighederne og i
den forbindelse af nationalmuseet. Projektet er
afsendt, og vi venter på svar, så kirken forhåbentlig bliver kalkes udvendigt i dette år.

Påske 2017
Påskefejringen indledes fredag den 7.4.
med æggetrilningsdyst og familiegudstjeneste i Bråby. Palmesøndag er der gudstjeneste i Teestrup 10.30. Skærtorsdag er
der nadvergudstjeneste 17.00 med efterfølgende fællesspisning i Teestrup: lam, naturligvis – tilmelding til spisning er nødvendig
hos Birthe Foged, tlf. 40 13 25 18, senest
mandag den 10.4. Langfredag er der musikgudstjeneste i Førslev 10.30. Påskedag
er der gudstjenester i Førslev 8.30, Teestrup
10.00 og Bråby 11.30. 2. påskedag er der
gospelgudstjeneste i Bråby 10.30.

På Menighedsrådets vegne Dora
Torsdag den 9. marts 19.00 i Bråby
Historisk gudstjeneste
Bråby kirke med sit særprægede indre
vil denne aften danne ramme om historiens vingesus, når der holdes en historisk
gudstjeneste, næsten som den kunne have
foregået på Luthers tid. Gudstjenesten indledes med fælles skriftemål og syndsforladelse – derefter fortsættes med læsning på
latin, lys og lovsang, røgelse og recitation
og middelalderlige salmetoner.
William Salicath (tidligere Haslev) forestår
gudstjenesten og nogle af konfirmanderne
deltager som kordrenge m/k.
Efter gudstjenesten bydes der på en kop
nutidig kirkekaffe i våbenhuset.

Kristi Himmelfartsdag: Kirkevandring
Vi genoptager sædvanen fra tidligere år
med at vandre mellem vores tre kirker på
Kristi Himmelfartsdag. Kl. 8.30 mødes vi
til en kort morgensang i Bråby kirke. Efter
en kop kaffe med brød går vi til Teestrup,
hvor der er gudstjeneste kl 11.00. Efter
en forfriskning går vi videre til Førslev
og slutter i kirken kl. 14.30. Der er tid til
samtaler og tid til stilhed på vandringen.
Alle er hjerteligt velkomne!
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - MARTS - APRIL - MAJ - 2017

Gudstjenester

Øde Førslev

Teestrup** Bråby

Bemærkninger

MARTS
Sø 5.3.

16.00*

Konfirmanderne arrangerer

To 9.3.

10.30

19.00*

Historisk gtj v. William Salicath

Sø.12.3.

10.30

FKN indsamling*

On 15.3.

17.30*

Familiegudstjeneste

Sø 19.3.

10.30

Ole Bjerglund Thomsen

Sø 26.3.

10.30

(Sommertid begynder)

APRIL
Sø 2.4.
To 6.4.

10.30
19.00*

Aftengudstjeneste

Fr.7.4.

15/16.30* Æggetrilning mm

Palmesøndag 9.4

10.30

Skærto 13.4.

17.00*

Langfredag

10.30*

Påskedag

8.30

Nadvergudstjeneste med spisning
Liturgisk gudstjeneste

10.00

11.30

2. påskedag
Sø 23.4.

Haslev-præst
14.00* Karise: provsti gtj.

10.30*

Gospelgudstjeneste: New Day

10.30

Werner Fisher Nielsen

19.00*

Aftengudstjeneste

10.30

Sø 30.4.
MAJ
To 4.5.
Lø 6.5.

11.00*

Lørdagsdåb

Sø 7.5.

11.00*

Konfirmation

St.b.dg 12.5.

9.00

Sø 14.5.
To 18.5.

11.00*

11.00*

Konfirmation

9.00

Konfirmation

17.30*

Sø 21.5.

Ulvetime
10.30

To 25.5.Kr.H..

14.30*

11.00*

Sø 28.5.

10.30

9.00

8.30*

Kirkevandring

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen. Ønsker du brug af
kirkebil, er der frivillige i sognet, der gerne henter i egen bil - kontakt sognepræsten senest
to dage før gudstjenesten. * Se nærmere omtale inde i bladet. ** I marts og april holdes
Teestrups gudstjenester i Sognegården.
Dato

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

Arrangement

Sø 12.3.

15.00

Sangcafé

Ti 14.3.

10-12

Tirsdagsklub

On 22.3.

18.30/19.30

Fællesskabsaften

Ti 28.3.

10-12

Tirsdagsklub

Lø 1.4.

10-16*

Retrætedag

Sø 9.4.

15.00

Sangcafé

Sø 14.5.

15.00

sangcafé

On 17.5.

19.00

Katarina v. Bora
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