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”Det er mælkebøttetid lige nu til nogles fryd og
andres forfærdelse. I de fleste danske haver
jagtes de som ukrudt og i folkemunde hedder
de endda Fandens mælkebøtter....”
... Læs mere side 3
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Kirkebladets redaktion
Lise Kehler Villadsen (Førslev)
Birthe Foged Andersen (Teestrup)
Dora Jørgensen (Bråby)
Solveig Ståhl-Nielsen (ansv.)
Deadline for indlæg til næste nummer af
Kirkebladet: 1. august.
Næste nummer udkommer i slutningen
af august.

Kontakt
Sognepræst
Solveig Ståhl-Nielsen,
Førslev Kirkestræde 5, 4690 Haslev
Tlf. 56 38 00 36 eller 30 23 69 89 – mail: SOS@KM.DK
Sognepræsten træffes ikke om mandagen

Sognegården
Teestrup Bygade 33, Teestrup,

Solveig
Ståhl-Nielsen

4690 Haslev

Web: www.ftbkirker.dk
Facebook: Find os på facebook: www.facebook.com/groups/147269958762601

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
Teestrup
Menighedsrådsformand: Birthe Foged Andersen,
Teestrup Nedenvej 40, tlf. 40 13 25 18 – mail: bifoan@hotmail.com

Ingelise
Jørgensen

Kirsten
Jensen

Birthe Foged
Andersen

Kirsten
Kahle

Dora
Jørgensen

Lene
Ohlin

Kirkeværge: Helge Munk, Skuderløsevej 47, tlf. 40 41 62 20
Graver: Kontakt Haslev kirkekontor, tlf. 56 31 51 62
mail: kontor@haslevkirke.dk
Kirketjener: Kirsten Kahle, mobil: 29 65 14 64
mail: kirsten.kahle@hotmail.com
Bråby
Menighedsrådsformand: Dora Jørgensen, Hammersgårdsvej 7,
tlf. 56 32 62 93, mobil 41 62 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, fastnet 43 71 26 86, mobil 22 33 80 73
mail: engstien@gmail.com
KIRKEBLADET TRYK: HellasGrafisk; Layout: Sidsel Leth Svensson
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PRÆSTENS LINJER
Du tar mig, som jeg er,
du tar mig, som den blide sommerregn
gir både korn og mælkebøtter væde,
som solen stråler over høg og stær,
og duggen spreder guld på skrald og hegn,
du tar mig med din sommerlyse glæde!
874, v.1, i 100 salmer

te og uanseelige flyver
frøene med vinden og
sås hvor som helst, de
finder næring, på både
ventede og uventede
steder.
Mælkebøttefrøene minder også om konfirmanderne, der lige har
flagret omkring i deres
stiveste puds. Dejlige unge mennesker i
konstant bevægelse og
med mange ting i tankerne. Hele vinteren
har de hængt sammen i
en klynge, men snart er
de spredt for alle vinde
og på vej ud i verden.

Det er mælkebøttetid lige nu til nogles fryd
og andres forfærdelse. I de fleste danske haver jagtes de som ukrudt og i folkemunde
hedder de endda Fandens mælkebøtter. Men
i Grønland hedder de ”solblomster”, har jeg
ladet mig fortælle, og i Mellemøsten kan man
købe dem hos grønthandleren som de højt
skattede nytteplanter, de også kan være: hovederne kan koges til blomsterhonning, bladene kan spises i salater eller stuvninger og
både blade og rod bruges til te. – Hos os er
de nok mest værdsat i overført betydning,
når vi fx taler om mælkebøttebørn. Børn, der
klarer sig trods urimelige vilkår. For mælkebøtten er nøjsom og hårdfør som få og kan
bryde igennem selv asfalt og gro på de mærkeligste steder, hvor man absolut ikke skulle
tro det muligt. Den bliver et billede på livets
ukuelighed.

For nogle er vejen ligetil, for andre mere besværlig.
Forhåbentlig
vil de alle sammen turde stole på, at de ikke
er alene, men at de altid er rummet og elsket
af Gud:

I Teestrup kan man frem over hver søndag
året rundt se den smukkeste mælkebøtte.
For menighedsrådet har nemlig købt et silkemaleri af Birgit Pathuel, der nu hænger og
byder velkommen, straks man træder ind i
våbenhuset. Den lyser gult og stærkt og godt
og nærmest løfter sig op mod himlen – med
Kristi Himmelfart og pinse lige bag os kunne
man godt blive mindet om netop det: Kristus,
der forbinder sig med både det himmelske lys
og den menneskelige jord. Hvordan han løftedes ind i Guds rige, men ikke lod os alene.
For Ånden spredes som mælkebøttefrø – let-

”Du tar mig
i min nød,
du tar mig,
når jeg danser
glad og vild,
du ser i hjertet
jeg er en af dine”
874, af v.3
Til lykke til konfirmanderne og god sommer
til alle!
Solveig Ståhl-Nielsen

SYNG MED
Søndag den 3. juni kl. 15:00 inviterer gospelkoret New Day til en ”Gospel Celebration”, hvor de velmødte - uanset stemme og
baggrund - får en alletiders mulighed for
at være med i ”gospelglæden”. I løbet af
eftermiddagen kan man få mulighed for at
synge med og opleve den fantastiske glæde
og rytme i sangen sammen med koret.

Lindell. Efter ”Gospel Celebration” i Teestrup
kirke er alle inviteret af koret til et dejligt kagebord i præstegården i anledning af vores
20 års jubilæum.
Så kom og vær med til at få et festligt musikalsk pust på en søndag. Vi håber at se en
masse friske mennesker, som har lyst til at
føle gospelmusikkens livsglæde, søndag den
3 juni kl. 15.00.

Derudover leverer koret selvfølgelig også et
par numre selv. Hele arrangementet vil blive ledet og dirigeret af korets kompetente
dirigent Tenna Kyrin Toft og pianist Markus
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DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

WWW.FTBKIRKER.DK

Foto: Fernisering af Dagmarrelieffet i Øde Førslev i
præstegårdsladen.

SANGCAFÉ
Sangcafeen foregår 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.

AFTENGUDSTJENESTE
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
ikke i juni, juli og august.
BØRNEKLUBBEN
Mødes hver fredag i Vibeengskolens formingslokale, kl. 16.00 til 17.15. Dog holder
klubben sommerferie frem til sidst i august.
Dato bliver bekendtgjort på Facebook ”Bråby
søndagsskole”, eller kontakt Rikke på tlf. 23
96 66 91.

Sangcaféen holder dog ferie i juni, og juli, så
næste gang bliver først søndag den 12.8.
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.

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.
Rikke, Britta, Mikkel og Hanne byder dig velkommen.
”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

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. 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
Vi holder ferie i juni- juli og august. Næste
mødegang bliver tirsdag den 11. september

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.

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. Alle er velkomne i alle kirker
– uanset hvilket sogn de bor! – Vi springer
dog over sommermånederne, hvor så meget
andet lokker. På gensyn i september.

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb en gang i
kvartalet i det sogn, hvor der først anmodes
om det. Det er kl. 11.00 den første lørdag
i månederne februar, maj, august og november. Næste gang bliver den 4. august i
Teestrup.
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DÅBSSRVIETTER

Dåben er en festdag, og det er dejligt at
have et konkret minde derfra. Vi kan takke
medlemmerne af pastoratets tirsdagsklub
for, at vi nu kan give dåbsbørnene den lille
serviet med hjem, som er blevet brugt til at
tørre deres hoved med under dåben.
Servietterne får broderet barnets fornavn og
dåbsdato på. Det er en strikket bommuldsserviet, helt hvid og med forskellige symboler strikket ind i dem: korset og hjertet
behøver vist ingen præsentation. Et anker
står for håbet om at komme frelst hjem. Et
bæger symboliserer nadveren. Et kar står
for dåben. Et skib symboliserer fællesskabet
i menigheden – vi er alle i samme båd på
livets hav med Kristus som styrmand.
Fisken er et af de ældste symboler for
Kristus, fordi bogstaverne i det græske
ord for fisk: ichtýs dannes af forbogstaverne i Iesous CHristós THeoú hYiós Soter,
der oversættes til: Jesus Kristus Guds Søn
Frelseren – en ultrakort trosbekendelse af,
hvem Jesus er var og er.
Der er blevet taget godt imod den lille
gave og vi håber, at den fortsat vil glæde
dåbsfamilierne.

Provstipilgrimsvandring
En vandring i både ydre og indre landskaber
anført af sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen.
I år går provstipilgrimsvandringen fra Faxe
kirke til Hylleholt til Roholte og tilbage til Faxe
kirke, en tur på i alt ca. 23 km gennem det
smukke østsjællandske landskab. Man behøver ikke at være en rutineret vandrer for at
være med, men man skal være godt gående.
Vandringen kombinerer det spirituelle med
kroppens bevægelse. Sang, samtale og stilhed veksler undervejs.
Tilmelding senest 13. august til kordegn Bodil
Hovmand, mail: boho@km.dk eller tlf. 56 71
60 83/ 24 66 89 77 – tilmelding gælder først,
når deltager gebyr på 75,- er indbetalt, fx på
mobilepay 23 48 23 43. For flere detaljer se
hjemmesiden eller folder i kirkerne.

Foto: Kristi himmelfartsvandring 2018

Sogneaftener
Den næste aften i rækken af fællesskabsaftener med temaet ”Hvad tror vi på? ” bliver
d. 25. september med Søren Hermansen,
der er teologisk konsulent på Tv-serien
Herrens veje. (Nye afsnit vises til efteråret.) Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Nærmere oplysninger fås hos sognepræsten
eller hos Kirke- og kulturmedarbejder Ellen
Faber Jørgensen, Haslev Kirke: elmj@km.dk
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NYT FRA TEESTRUP
Endelig kom den vidunderlige maj måned med
sit grønne lys og sin skønne fuglesang. Lige
om lidt er det sommer, og det kan mærkes på
den næste periodes aktiviteter. Der bliver ikke
så mange gudstjenester på grund af ferieafvikling blandt præsterne her og i Haslev, og
sangcafeen holder ferie i juni og juli måned.

NYT FRA
SOGNENE

Vi har pr. 1. maj ansat Kirsten Kahle, der
har vikarieret for Peter som kirketjener ved
Teestrup kirke. Tak, Kirsten, fordi du søgte
stillingen og hjertelig velkommen i arbejdsteamet omkring vores kirke.

NYT FRA ØDE FØRSLEV
Kom maj du søde milde….
At kunne synge denne sang på den rigtige
årstid er altid en stor fornøjelse, for det er
virkelig et tegn på, at det smukke forår er
kommet, og den varme sommer er på vej.

Haslev kirkegårdspersonale, der har overtaget kirkegårdsdelen af graverstillingen, vil
fast være at træffe på vores kirkegård onsdag og torsdag fra kl. 9 til kl.15, hvor de gerne stiller op til en snak - også hjertelig velkommen til dem

Vi fejrede påske i slutningen af marts og i
begyndelsen af april. I vores kirke og præstegårdslade var det særligt højtideligt Skærtorsdag og påskesøndag. Skærtorsdag havde
vi en festlig gudstjeneste med efterfølgende
fernisering af vores Dagmarrelief i præstegårdsladen. En kæmpe tak skal lyde til Jørgen Villadsen, som har brugt time på time på
time på time til restaureringen. Det er blevet
et helt igennem fantastisk resultat, og det er
en stor glæde at møde med det samme man
træder ind i præstegårdsladen. Påskedag
havde vi højmesse, og en barnedåb var med
til at gøre det festligt, og så blev de fleste
påskeæg heldigvis også spist.

D 22. april havde vi menighedsmøde i sognegården, hvor der blandt deltagerne var 2
konfirmander – af egen fri vilje. Det var en
fornøjelse, da de tilmed kom med nogle fine
bud på, hvordan kirken kan bevare kontakten
med konfirmanderne, når blå mandag og alle
festerne er overstået – tak for det.
God sommer til alle
På vegne af menighedsrådet - Birthe

NYT FRA BRÅBY
Med velvillig hjælp fra tidligere museumsleder i Haslev Margit Baad Pedersen er pjecen
om Bråby kirke (fra 1996) nu blevet revideret
og genoptrykt. Menighedsrådet besluttede at
omdele en pjece til alle husstande i Bråby
sogn. Pjecen ligger derudover fremme i våbenhuset og sælges for 10 kr.

Tirsdag den 17. april havde vi udvidet menighedsrådsmøde – vi startede på kirkegården
og i kirken med det årlige syn. Det er her vi
gennemgår fejl og mangler, og vi skriver det
i vores synsprotokol, og efterfølgende sendes
der en kopi til provstiudvalget.
Aftenen før St.Bededag havde vi gudstjeneste, og i den forbindelse blev der efter
gudstjenesten inviteret på varme hveder
i præstegårdsladen. Det var en velbesøgt
gudstjeneste og arrangement, og det var en
af de aftener, hvor det var svært at bryde
op for at tage hjem. En meget hyggelig aften med snak, stearinlys og skumringen, der
faldt på. Mon ikke det kan gentages en anden
gang – f.eks. næste år til St.Bededag.

Igen i år mødte en flok trofaste indsamlere op
d. 11.3. for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp, der blev indsamlet 4.459 kr. foruden
et ukendt beløb pr MobilePay. Tak til både
indsamlere og alle, der tog godt imod.

Hjertelig til lykke til vores mange konfirmander, der blev konfirmeret på en smuk
maj-søndag. Til lykke med jeres valg. Vi sender vores allerbedste ønsker med jer ud i den
store og mangfoldige verden, der venter.

Efter forårets mange helligdage og aktiviteter
går vi en mere stille sommertid i møde. Husk
dog, at vi holder fast ved traditionen med at
gå stavgang sammen med Bråby Idrætsforening. Det sker d. 13. august kl 19.00, hvor
vi mødes ved Villa Gallina og vandrer gennem
skoven til Paradishaven. Her holder Solveig
en kort andagt, og menighedsrådet serverer
kaffe og kage, inden vi går tilbage.

På vegne af Førslev Menighedsråd - Ingelise

På menighedsrådets vegne Dora
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STORT TILLYKKE
TIL ÅRETS KONFIRMANDER

Foto: Konfirmander i Bråby kirke 29.4.2018

Foto: ø. Konfirmander i Teestrup kirke 27.4.2018
Foto: n. Konfirmander i Øde Førslev kirke 6.5.2018

Konfirmandindskrivning
Indskrivningsgudstjeneste søndag den 3. juni
kl. 10.30 i Førslev.
Efter gudstjenesten er der indskrivning i
Præstegårdsladen, Førslev Kirkestræde 5,
Førslev. Først informerer præsten kort om
undervisningen og der er mulighed for at
stille spørgsmål – derefter foregår selve indskrivningen. Det tager cirka 5-10 minutter
per konfirmand – men regn med, at der kan
være ventetid. Medbring dåbsattest eller, hvis
konfirmanden ikke er døbt endnu, navneattest samt et lille foto (skolefoto, pasfoto eller
lignende - så præsten kan ”øve sig” på ansigterne inden undervisningen starter).

Søndagens gudstjeneste er ikke kun for lejrdeltagerne,
men også for sognene – velkommen til en gudstjeneste
i det fri søndag den 22.7. kl. 11.00.

Fedsommerlejren 2018
Husk årets Fedlejr, der foregår fra lørdag
den 21. juli til og med torsdag d. 26. juli.
Se nærmere på hjemmesiden fedlejren.
weebly.com hvor man kan læse om vores traditionsrige børnelejr, med masser
af hygge, badning, leg, sol og sang – eller
kontakt sognepræsten. Man kan endnu
nå at melde sig til – men skynd dig.

Der serveres kaffe/te/saft og boller.
Hvis den kommende konfirmand deltager i
gudstjenesten, regnes den med i de ti gange,
de skal komme i kirke inden konfirmationen.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - JUNI - JULI - AUGUST - 2018

Gudstjenester Øde
Førslev

Teestrup

Bråby

Bemærkninger

JUNI
Sø 3.6.

10.30

15.00*

Konfirmand indskrivning
Gospel i kirken, efterfølgende
kagebord i Sognegården

Sø 10.6.

10.30 Grøn gudstjeneste Haslev

Sø 17.6.
Sø 24.6.

9.00

9.00

Haslev(AD/OBT)

10.30

JULI
Sø 1.7.

10.30

Sø 8.7.
Sø 15.7.

10.30

9.00

9.00

Haslev (MP)

Sø 22.7.

11.00 Fedlejr*

Sø 29.7.

Haslev OBT)
Søndagsskoleborgen, Feddet 21,
4640 Faxe

9.00

Haslev (MP)

11.00

Lørdagsdåb*

AUGUST
Lø 4.8.
Sø 5.8.

10.30

Sø 12.8.

10.30

Ma 13.8.

19.00

Sø 19.8.
Sø 26.8.

Stavgang*

10.30
10.30

Haslev-præst

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen.
AD Anders Damkjer - OBT Ole Bjerglund Thomsen - MP Margith Pedersen.
* se nærmere omtale inde i bladet.
Ønsker du brug af kirkebil, er der frivillige i sognet, der gerne henter i egen bil - kontakt
sognepræsten senest to dage før gudstjenesten.
Dato

Øde
Førslev

Teestrup

Bråby

Lø 21.7.-to 26.7.
Sø 12.8.

Arrangementer
Fedlejr for børn ca. 7-14 år*

15.00*

Sangcafé

Ma 13.8.

Stavgang m andagt*
afgang fra Villa Galina kl. 19.00

Menighedsrådsmøder
Førslev: tirsdag den 12. juni og torsdag den 23. august 19.00 i Præstegårdsladen,
Førslev Kirkestræde 5.
Teestrup: tirsdag den 14. august 15.00 i Sognegården, Teestrup Bygade 33.
Bråby: tirsdag den 26.6.18, kl. 19.00, hos Kurt Jørgensen, Villavej 17 og tirsdag den
21.8.18, kl. 19.00, hos Solveig Ståhl-Nielsen, Førslev Kirkestræde 5.
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