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”Hvem ejer gudstjenesten? – Jeg er bange for,
at man godt af og til kan få det indtryk, at det
er præsten – men det er altså langt fra tilfældet.”
... Læs mere side 3
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PRÆSTENS LINJER
Hvem ejer gudstjenesten? – Jeg er bange
for, at man godt af og til kan få det indtryk,
at det er præsten – men det er altså langt fra
tilfældet. I oktober var vi fire afsted på kursus fra de tre sogne (en formand, et menigt
medlem, en organist og præsten) med netop
dette som udgangspunkt: at gudstjenesten
er menighedens og at den er et fælles ansvar
for dem, der deltager i den. Det er noget af
det, der kommer til udtryk, når man i Grundtvigs salme ”Kirken den er et gammelt hus”
kan læse linjerne: Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene. (DDS 323, v 3) Det
er menighedens opgave at sætte sit præg på
gudstjenesten. Det er en opgave for dem, der
tilrettelægger den, at gøre det indbydende at
være med.

sig til præsten. Det er nødvendigt at tale om,
hvad vi vil – også når det er at bibeholde det
gamle – og det kan være, der skal bruges nye
hænder til at gøre ting anderledes.
Konfirmanderne skal lære om den kristne tro,
men de skal også gøres fortrolige med gudstjenesten i løbet af den tid, de går til præst.
Det sker dels ved, at de skal komme til gudstjeneste mindst ti gange hen over året og
hver gang overveje, hvad det er, der foregår,
men også ved at de selv skal stå for en gudstjeneste, så de virkelig får ind under huden,
hvad den handler om. Det bliver torsdag den
24. januar kl. 19 i Bråby, at de får lov at prøve kræfter med det.
Når menigheden kommer til kirke, når kirken
er pyntet – af kirketjener, graver eller menighed – når orglet sætter i og sangeren understøtter menighedens sang, når ordet lyder,
når man mødes ved knæfaldet til nadveren,
når alting spiller sammen, så kan der opstå
guddommelige øjeblikke. Eller som det hedder i en af de bedste julesalmer:

På forsiden er der et billede fra den gudstjeneste, som kurset mundede ud i, og hvor alt stort
set havde været til diskussion. – Teksten den
søndag var bl.a. den om Jakob, der drømmer,
at han ser en stige, hvor engle stiger op og
ned mellem himmel og jord. – Når man kom til
kirken fik man en blomst i hånden, som man
startede med at sætte fast på den stige, som,
pyntet med blå engle, stod i den ene ende af
kirkerummet. Ikke bare kirketjeneren, men
alle var med til at pynte, og stigen stod som et
håndgribeligt afsæt for prædikenen.

Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.
(DDS 99, v 7)

Som en direkte udløber af kurset har menighedsrådene nedsat en gudstjenestegruppe,
som vil arbejde videre med, hvordan gudstjenestelivet i sognene får de bedste vilkår. Hvis
andre i sognene har lyst til at være med, lidt
eller meget, er man velkommen til at henvende

En glædelig jul og et velsignet, inspirerende
og frugtbart år ønskes I alle!
Solveig Ståhl-Nielsen

HVAD TROR VI PÅ?
Sogneaften med Poul Joachim Stender
Den næste i rækken af fællesskabsaftener
med temaet ”Hvad tror vi på?” bliver d. 19.2.
med Poul Joachim Stender. Han skriver bl.a.:
”Min tro giver mig mod til at fjumre, tale
imod 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”.
Aftenen starter med fællesspisning kl. 18.30
til en pris af 30 kr. Spisningen kræver tilmelding senest torsdagen før til tlf. 41 62 62 93,
eller man kan bare møde op til foredraget kl.
19.30, gratis og uden tilmelding.
3

DET SKER
I KIRKEN
AFTENGUDSTJENESTE
Stil telefonen og hverdagen på pause et øjeblik,
og giv dig selv en stille stund, der er helt din
egen, ved en af vores aftengudstjenester. Det
foregår en torsdag kl. 19.00 og varer en god
halv times tid på skift i de tre kirker. Aftenen
har en mere meditativ karakter end gudstjenesten søndag formiddag. Der er lystænding,
musik, sang, stilhed og læsninger. Næste gang
er den 31. januar i Førslev.

FASTELAVN
Traditionen tro tyvstarter vi med fastelavn
i Bråby. Søndag den 24.2. er der gudstjeneste kl. 14.00 i Bråby kirke, hvor man
gerne må møde udklædte. Efter gudstjenesten er vi igen i år inviteret over vejen til
Toftegård til fastelavnsfest med boller, sodavand og kaffe. Og når tønderne er slået
ned og kattekonger og – dronninger kåret,
er der lege og konkurrencer for både børn
og voksne, så kom hele familien!

BØRNEKLUBBEN
Mødes hver fredag (undtaget skolernes ferie)
i Vibeengskolens formningslokale kl. 16.00 til
17.15. 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 og Hanne byder dig velkommen!

Fastelavnssøndag den 3.3. kl. 13.15 er der
fastelavnsgudstjeneste i Førslev – mere
om det i næste blad.
ULVETIME/SPAGHETTIGUDSTJENESTE/
FAMILIEGUDSTJENESTE
Cirka en gang om måneden, oftest lige op
til spisetid, 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 og i
alle tre kirker, uanset hvilket sogn man bor i.

”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
GOSPELKORET ”NEW DAY”
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.

Næste gang er: Fredag d. 4. 1. 19, kl. 16.30.
Alle indbydes til årets første familiegudstjeneste i pastoratet i Bråby kirke. Vi fejrer
Hellig Tre Konger med en kort gudstjeneste ved Solveig, og spiser derefter sammen
i Grevestolen. Vi skal også have Hellig Tre
Kongers kage med en overraskelse, men vi
er færdige ca. 18.30. Det er gratis og man
behøver ikke tilmelde sig.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb en gang i kvartalet. Næste gang bliver den 2. februar i Førslev.

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.
Da den anden søndag i december falder sammen med Lucia i kirken, bliver næste gang
dog først den 13. januar. Vel mødt!

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes i Teestrup Sognegård
tirsdage i ulige uger kl.10-12. Dog holder den
juleferie fra 11. december til tirsdag d. 15.
januar 2019. Vi hygger med snak, strikning
mm og får en kop kaffe eller the. Alle i hele
pastoratet er velkomne! Birthe Jensen tlf. 20
49 57 77.
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ORGELET BLEV STEMT I TEESTRUP

Foto: Orgelstemmer Halfdan Oussoren rengjorde og stemte orgelet i Teestrup Kirke fredag
morgen den 14. september. Organist i Teestrup Birgit Lynge hjalp til. Læs mere på hjemmesiden.

FÆLLES HØSTGUDSTJENESTE I PASTORATET

HALLOWEEN I FØRSLEV
Foto for oven: For første gang holdt vi i år
én fælles høstgudstjeneste i pastoratet, hvor
frivillige fra alle tre sogne pyntede op i fællesskab – det gav en festligt fyldt kirke, så
det har rådene besluttet at fortsætte med på
skift i kirkerne.
Foto til venstre: Halloween i Førslev. Det var
næsten for spændende at vente på, om Lazarus kom ud af sin grav (døren bag alteret) og
det gav høje skrig, da et spøgelse kom frem –
heldigvis, var det bare en af konfirmanderne
med et lagen på.
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NYT FRA
SOGNENE

Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

WWW.FTBKIRKER.DK

Foto: Koncert med Fangekoret og Louise Adrian.

NYT FRA TEESTRUP

NYT FRA BRÅBY

Så nærmer vi os igen den dejlige juletid med
lyset, som mørket ikke kan få bugt med.
O kom til os alle du højtidens drot,
om lokken er gylden, om håret er gråt.
Udbred dine hænder, mens lysene brænder,
og skænk os din fred, thi evig,
ja evig er glæden, når du følger med.

D. 1. december tager vi fat på et nyt kirkeår.
Vi kan se tilbage på mange gode oplevelser i
fællesskabet omkring kirken i årets løb. Tak til
alle jer der bidrog til dette fællesskab. Jeg vil
nævne koncerten med Fangekoret og Louise
Adrian. Det blev en forrygende og betagende oplevelse i en mere end fyldt kirke. Deres
sange og beretninger gjorde stort indtryk, og
vi er fulde af beundring over Louises arbejde
med dette kor. Kirkefrokosten d. 11.11, hvor
Gitte Paxevanos delte sine oplevelser fra vandringen på Caminoen, blev også en inspirerende og tankevækkende oplevelse.

Juletiden har nogle faste traditioner i kirken.
Foruden de mange dejlige gudstjenester har
vi i pastoratet både julekoncert d. 29 november i Førslev, de ni læsninger og gospelkor i
Bråby d.2.december og Luciaoptog i Teestrup
d. 9. december.

Fra det nye kirkeårs begyndelse sker der nogle ændringer i posterne i menighedsrådet.
Hans Jørgen Eggersen ønsker at stoppe som
kirkeværge. En post han har beklædt til UG i
10 år! Menighedsrådet skylder Hans Jørgen
en stor tak for alt det arbejde, han har lagt
i kirken. Han bliver svær at efterfølge! Kurt
Jørgensen tager dog udfordringen op som ny
kirkeværge, men overgiver samtidig rollen
som kontaktperson til Britta Nielsen.

Da Lucia ofte falder sammen med sangcafeen, har vi besluttet ikke at have sangcafe i
december.
I sognegården bliver der snart lys på parkeringspladsen, så man bedre kan orientere sig
ved aftenarrangementerne i vinterhalvåret;
det glæder vi os til.
Når et gravsted nedlægges spørges ejerne altid, om de selv vil fjerne stenen, oftest svares
der nej, og kirkegårdspersonalet bortskaffer
herefter stenen eller placerer den på et nedlagt gravsted sammen med andre sten. I menighedsrådet har vi derfor besluttet at oprette et lapidarium ved østmuren, hvor de sten,
der vurderes bevaringsværdige, stilles op. De
nedlagte gravsteder bliver beplantet, men er
alligevel ledige, hvis der ingen gravsten er tilbage. Sommerens varme har været hård ved
de i forvejen sygdomsangrebne ligusterhække. Der, hvor hækken tydeligvis ikke skyder
igen, bliver den udskiftet med taks, der er
mere hårdfør.

Kjeld Beck Jørgensen, der har været menighedsrådets bygningskyndige siden 2008,
ønsker også at stoppe. I menighedsrådet er
vi meget taknemmelige for trofast deltagelse i kolde kirkesyn samt råd og vejledning i
alle disse 10 år! Paw Petersson har sagt ja
til at påtage sig dette hverv.
Vi har i dette efterår mistet en af vore stedfortrædere: Jørgen Nielsen, der døde d.
1.september. Jørgen var trofast over for
kirkens arbejde, var meget historisk interesseret og hovedmanden bag plancherne
om kirken i ”Det gamle das”, desuden var
det ham, der sørgede for tavlen ved vejen
før hver gudstjeneste. Der er en tom plads
efter Jørgen.

Haslev kirkegård vil i den kommende tid henvende sig til de gravstedsejere, der får holdt
gravstedet med ønske om at lave en lille indgang til gravstedet, hvilket også vil lette adgangen for pårørende.

Med ønsket om at vi mødes i kirken i den
kommende advents- og juletid og ligeledes
i det nye år ønskes alle en glædelig jul og et
velsignet 2019.
På menighedsrådet vegne Dora

Glædelig Jul og godt nytår til alle.
På menighedsrådets vegne - Birthe
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DET SKER OP TIL JUL
1. SØNDAG I ADVENT:

2. SØNDAG I ADVENT:

BØRNEJUL I TEESTRUP:

Søndag den 9. december mødes vi på Kildemarksgården kl. 13.00 og er færdige i
Teestrup kirke cirka kl. 16. Til kirkekaffen
serveres der de smukke saffrankrydrede Luciabrød: lussekatte.

Træet skal pyntes, så jeg håber, at alle børnene vil tage et hjerte af en eller anden slags
med og hænge på træet, når vi mødes.

NYTÅR:

De ni læsninger i Bråby kirke kl. 16.00.
Gospelkoret New Day synger for.
Traditionen med de ni læsninger startede for
100 år siden i Kings College Chappel i Cambridge, England, hvor man juleaften læste
bibelske beretninger om syndefaldet og Guds
frelse af mennesket. Traditionen har bredt sig
her i landet, hvor den dog er flyttet til adventstiden. I vores tre kirker bliver den båret videre af vores eget gospelkor. De synger
for os og fører an i flere fællessalmer. Kom og
syng juleglæden ind med gospel! Der bydes
på gløgg og æbleskiver i Grevestolen bagefter.

Luciagudstjeneste i Teestrup kl. 15.00.
Igen i år fejrer vi Lucia. – Først går Luciaoptoget ca. 13.30 til en festlig afrunding af Kildemarksgårdens julemarked og kl. 15.00 til
Luciagudstjenesten i Teestrup kirke. Alle børn,
der er gamle nok til at gå med et lys i hænderne, er velkomne til at være med, drenge såvel
som piger. Vi øver i Teestrup kirke den 1. og 8.
december. Begge dage kl. 10-11.30.

Julegudstjeneste for de mindste.
Torsdag den 20.12. kl. 10.00 er der julegudstjeneste for de allermindste i Teestrup kirke.
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.

Nytåret fejres i alle tre kirker.
Nytåret skydes ind med propper der hopper,
festlig larm, vemodigt tilbageblik og forventningsfuldt fremsyn. I alle vores tre kirker mødes vi og ønsker hinanden godt nytår med et
glas og et stykke kransekage. Vær velkommen!
HUSK! Den. 29.11. 19.00 er der julejazz
i Førslev kirke – med Ladies Affair! Kom i
julestemning med den lækreste julejazz!
(Se mere på hjemmesiden, Facebook samt
i forrige blad).
Endnu engang stunder den smukke og fredfyldte højtid til med dejlige gudstjenester. Vi
ser frem til adventstiden, julen og at byde det
nye år velkommen. Juleaften har vi gudstjeneste kl. 16, og nytårsaftenseftermiddag har
vi gudstjeneste kl. 15.30 med efterfølgende
mulighed for at ønske hinanden godt nytår. Vi
glæder os til at se jer i kirken til gudstjenester
i julemåneden og omkring nytår og naturligvis
også i vintermånederne i det nye år.

NYT FRA ØDE FØRSLEV

Det ser nu langt om længe ud til, at arbejdet
med at få etableret fast belægning på kirkegården fra kirkelåger til kirkedør kan starte.
Plantegning er udarbejdet, der er indhentet
tilbud på arbejdet, og provstiudvalget har
godkendt det. Vi glæder os rigtig meget til at
følge med i det og engang få lov til at se det
færdige resultat.
Den 1. november havde vi en dejlig Ulvetime
/ familiegudstjeneste i kirken med efterfølgende græskarsuppe og pizzaboller. Tak for den
fine deltagelse og velkommen igen.

Hermed ønskes I alle en glædelig jul og et
godt nytår.
På menighedsrådets vegne - Ingelise
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - DECEMBER 2018 - JANUAR - FEBRUAR - 2019

Gudstjenester

Øde Førslev Teestrup

Bråby

Bemærkninger

10.30

16.00*

De 9 læsninger – gospelkoret New Day

10.30

Lucia

December
Sø 2.12.
Sø 9.12.

15.00*

Sø 16.12.

10.30

Anders Damkjer

To 20.12.

10.00

*Børnejul

Sø 23.12.

Der henvises til Haslev 10.30

Ma 24.12. juleaften

16.00

Ti 25.12. juledag

9.00

On 26.12. 2. juledag

13.00

14.30
10.30

10.30

Anders Damkjer

Sø 30.12.
Ma 31.12. nytårsaften

Der henvises til Haslev 10.30
15.30

14.00

*Bobler og kransekage

Januar 2019
Ti 1.1. nytårsdag

16.00

*Bobler og kransekage

Fr 4.1.

16.30

*Familiegudstjeneste - helligtrekonger

Sø 6.1.

9.00

Sø 13.1.
Sø 20.1.

10.30
14.00

10.30

To 24.1.

19.00

Sø 27.1.
To 31.1.

10.30

9.00

*Konfirmandernes egen gudstjeneste
Margith Pedersen

19.00

*Aftengudstjeneste

Februar
Lø 2.2.

11.00

*Dåb

Sø 3.2.

10.30

Fr 8.2.
Sø 10.2.

17.00
10.30

Sø 17.2.
Sø 24.2.

*Familiegudstjeneste
Anders Damkjer

10.30
10.30

14.00

*Fastelavn-tyvstart

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen.
* Se nærmere omtale inde i bladet.
Ønsker du brug af kirkebil, kontakt da sognepræsten senest to dage før gudstjenesten – der er private, der gerne
henter og bringer i egen bil.

Dato

Øde Førslev

To 29.11.

19.00

Teestrup

Bråby

Arrangement
Julejazz i kirken

Ti 4.12.

10-12

Tirsdagsklub

Ti 11.12.

10-12

Jule-tirsdagsklub

Sø 13.1.

15.00

Sangcafé

Ti 15.1.

10-12

Tirsdagsklub

Ti 29.1.

10-12

Tirsdagsklub

Sø 10.2.

15.00

sangcafé

Ti 12.2.

10-12

Tirsdagsklub

Ti 19.2.

18.30/19.30

Fællesspisning/ foredrag P. J. Stender

Ti 26.2.

10-12

Tirsdagsklub
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