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PRÆSTENS LINJER
”Dejlig er den himmel blå…” og gyldne stjerner, der blinker - særligt en af dem lokker helt
uimodståeligt og får mennesker fra nær og
fjern til at finde vej hen til det sted, hvorover
stjernen står. Scenen er sat for en uopslidelig
fortælling.

anden vej, når vi møder en hjemløs. Hjælpe os til at møde mennesker med åbenhed,
også dem, der er anderledes end os. Overveje om vi virkelig skal sende flygtninge væk til
uvished, alt imens vi synger, tænker og taler smukt om det lille barn i krybben. Ikke at
glemme, at Gud vil os noget. Vil noget af os.
Gud kom i det lille, uanseelige barn, kom som
noget helt andet, end nogen ventede. Kristus
kom til det enkelte menneske med budskab
om, at Gud er i deres liv, men han kom også
med besked om, at vi er Guds hænder i verden: Hvad I gør mod en af mine mindste, gør
I mod mig… Derfor er diakoni (græsk ord, der
betyder tjeneste) en af grundpillerne i kristendommen. Omsorg for næsten er en kernebestanddel i den kristne trospraksis. Den
selvfølgelige omsorg en mor eller far viser sit
barn er forbillede for den kristnes tilstedeværelse i verden. Et forbillede, som udfoldes
i Guds ord til os og som enhver har frihed
og ansvar til at fortolke den praktiske konsekvens af.

Maria i Bethlehem
En ganske ung kvinde med sit barn. Efter
hvad man kan se på visse billeder, var faren
alt for gammel. Men så var det vist heller ikke
den rigtige far. De gik ret stille med det – den
uægte far tog barnet på sig, så den brogede familiekonstellation ikke skulle vække anstød. Godt det samme, for der var andre ting
at slås med. At de var i en fremmed by, da
den unge mor skulle føde. Ingen plads til dem
ordentlige steder, hun måtte føde i en stald.
Og snart efter var de på flugt fra kongemagten, som følte sig truet af det endnu spæde
barn, der blev spået til at være en kommende
konge. Sådan trådte Gud ind i verden: som
fremmed, som fredløs, som flygtning.
Sit spektakulære indtog i verden til trods voksede tømrerdrengen op i ubemærkethed, men
som voksen blev han desto mere bemærket.
Han gik lige til grænsen og endda over den.
Han gik til fremmede egne og fremmede folk.
Han talte med kvinder og rørte ved syge. Spiste med toldere og andre syndere, mens han
udfordrede de skriftkloge og lærde. Han kom
med et budskab om Gud i verden, et evangelium, der var for alle folkeslag, for høj og lav, for
mænd og kvinder, for hedninger og troende.

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans Guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.
(DDS 136)
Glædelig jul og et velsignet nyt år ønskes alle!
Solveig Ståhl-Nielsen
NB. I skrivende stund er vi i færd med at
ansætte en diakonimedarbejder i pastoratet.
Hun vil blive præstenteret i det kommende
blad, men I vil sikkert møde hende forinden.

Omsorg for næsten
Kristus kom for at minde os om ikke at se den

FASTELAVN
Fastelavn i Bråby og Førslev
Boller op og boller ned, masker og magi, sorte katte og tomme tønder, hvem er jeg og
hvor er du? Fastelavn er festligt, og vi kan
ikke få nok, så det fejres to gange hos os,
med familiegudstjeneste og efterfølgende
tøndeslagning og fastelavnsboller.
Tyvstart i Bråby søndag før fastelavn, den 16.
februar. kl 14.00 og så igen Fastelavnssøndag
i Førslev den 23. februar. kl 13.00.
Vi glæder os til at fejre fastelavn med en
masse glade og udklædte børn - og deres
forældre, bedsteforældre mv.
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DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

WWW.FTBKIRKER.DK
BØRNEKLUBBEN

Børneklubben mødes hver anden fredag i Vibeengskolens formningslokale, kl. 16.00 til 17.15
(ikke i skolernes ferie)
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”, kirkernes hjemmeside eller ring til Rikke tlf.23 96 66 91.)

Foto: Børneklub i Bråby.

TANKER OM TEKSTEN

Rikke, Britta og Hanne byder dig velkommen!

I Teestrup har vi nu et par gange taget kaffen
med ind omkring døbefonten for i ro og mag at
dele vores tanker om dagens tekst. Det har ført til
gode samtaler, som vi vil fortsætte med cirka hver
anden måned efter en 10.30-gudstjenste, næste
gang søndag den 12. januar.

”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 tre:
•
•
•

TIRSDAGSKLUB

Tirsdagsklubben mødes i Teestrup Sognegård tirsdage i ulige uger kl.10-12. Den 3. december laver
vi juledekorationer og den 10. december er der juleafslutning. I 2020 mødes vi igen tirsdag den 14.
januar. Det koster ikke noget at være med og alle
er velkomne – mød op eller kontakt Birthe Jensen
på tlf. 20 49 57 77. Vi glæder os til at se dig.

Verner Brorson tlf. 56 32 61 48
Dora Jørgensen tlf. 56 32 62 93
Peter Karstenberg mobil 29 83 96 49

GOSPELKORET ”NEW DAY”

Koret øver hver torsdag 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

Vi har jævnligt 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. Næste gang er fredag den 3. januar kl
16.30 i Bråby, hvor vi fejrer Hellig tre konger.

MEDITATION – HJERTEPRAKSIS
I PRÆSTEGÅRDSLADEN I FØRSLEV

Meditation eller indre bøn gør godt for sindet. Det
kan være fint at mødes med andre om det for at
lære formen at kende og for at holde sig selv fast
på at få sat tid af til det. Vi er en åben gruppe, der
mødes cirka en gang om måneden en tirsdag aften
kl 19.00 til senest 20.30.
Det kræver ikke specielle forudsætninger at være
med, blot lyst til at fordybe sig. Næste gang er
tirsdag den 17. december kl 19.00. Tilmelding hos
sognepræsten på mail SOS@KM.DK eller mobil
3023 6989 – gerne dagen før.

I Bråby er der også en søndagsmorgen med familiegudstjeneste og efterfølgende brunch i Grevestolen (se mere andetsteds i bladet) – næste søndagsbrunch er søndag den 8. december kl. 9.00.
Alle er velkomne i alle kirker – uanset hvilket sogn
de bor i!

SANGCAFÉ

LØRDAGSDÅB

Sangcafeen mødes i Teestrup Sognegård kl. 15.00
den anden søndag i hver måned til kaffe, sang fra
Højskolesangbogen og snak. Kom forbi og få del
i den gode stemning. I december springer vi dog
over, så næste gang er søndag den 12. januar.

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
1. februar i Bråby.
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ADVENT OG JUL
JULEKONCERT I FØRSLEV

Pro Cantu, som vi tidligere har hørt i Teestrup,
glæder sig til at komme og synge julen ind
med os onsdag den 4.12. kl. 19.00 i Førslev.
Koncerten vil være en blanding af de traditionelle danske julesange og udenlandske
heriblandt Christmas Carols og den britiske
komponist Edvard Elgars fortolkning af 2 Maria sange fra 1900 tallet og Ola Gjeilos kendte
komposition fra 2001 over hymnen Ubi Caritas. Mellem sangene vil der også være fællesalmer og Pro Cantus dirigent Jens Henrik
Petersen, der er organist i Skt. Bendts kirke i
Ringsted, vil spille Bach på orglet.

LUCIA I TEESTRUP KIRKE
Søndag den 15. december kl. 16.00 fejrer vi Lucia i Teestrup kirke.
Så er det ved at være den tid, hvor et Luciaoptog skal bære lyset frem igen. Til det har
vi brug for små og store piger og (stjerne)
drenge, som vil komme og være med.
Vi øver første gang onsdag den 11.12. 16.3017.30 og anden gang lørdag den 14.12.
10.30-11.30. Begge gange i Teestrup kirke.
Af hensyn til det praktiske vil det være godt
med tilmelding på SOS@KM.DK eller på mobil 3023 6989 snarest muligt
Søndag den 15.12. kl 14.00 går optoget til
julemarked på Kildemarksgården, Teestrupvej 30 og kl 16.00 til Lucia-gudstjeneste i
Teestrup kirke.

DE NI LÆSNINGER I BRÅBY KIRKE
Onsdag den 18.12. kl 19.30
Traditionen med de ni læsninger startede for
100 år siden i Kings College Chappel i Cambridge. I vores tre kirker bliver traditionen 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.

BØRNEJUL I TEESTRUP

Torsdag den 19.12. 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 - på de smås præmisser. Træet
skal pyntes, så jeg håber, at alle børnene vil
tage en engel af en eller anden slags med og
hænge på træet, når vi mødes.

FESTLIG FEJRING AF DET NYE ÅR
Afsked med det gamle og velkommen til
det nye, vemod blandet med forventning
– årsskiftet fejrer vi sædvanen tro med et
glas bobler og et stykke kransekage. I år sker
det den 31. december kl 14 i Førslev og den
1. januar kl 16 i Bråby. Vær velkommen!

HELLIGTREKONGER
Festlig afslutning på julen i Bråby
Julens afslutning markeres til Helligtrekonger, hvor vi hører om de vise mænd, der fulgte stjernen og fandt frem til det nyfødte barn
i Betlehem.
I Bråby holder vi gamle traditioner i hævd
med helligtrekongerskage og kongekrone –
kom og vær med til familiegudstjeneste fredag den 3. januar kl 16.30 med efterfølgende
spisning i Grevestolen.

Foto: Helligtrekonger i Bråby Kirke.

NYT FRA SOGNENE

NYT FRA BRÅBY

NYT FRA TEESTRUP

I september forsøgte vi i Bråby kirke med
”Familiebrunch” i forbindelse med en søndagsgudstjeneste kl. 9.00. Der kom mange, både
konfirmander, børnefamilier og voksne! Det
glædede menighedsrådet, for vi oplevede, at
både gamle og nye beboere fra alle tre sogne fik mulighed for at møde hinanden. Derfor
inviterer vi igen d. 8.12. kl. 9.00. Lige som
sidst vil der efter en familievenlig gudstjeneste blive serveret brunch i Grevestolen.

Så går kirkeåret på hæld, og søndag d. 1.
december begynder adventstiden og dermed
det nye kirkeår. Adventskransen kommer op
og der kommer nye lys i de store alterstager.
I december måned er der ikke sangcafe, da
december i forvejen er fyldt med aktiviteter.
Mange mødes med familien for at klippe julepynt, andre er fælles om at lave juleslik og
julebag. Der er også julekoncerter og i pastoratet ligger den som sædvanlig i Førslev d. 4
december, hvor Pro Cantu koret synger julen
ind. I Teestrup kirke er der Lucia optog d. 15.
december kl. 16, og i Bråby er der igen i år
”de 9 læsninger” d. 18. december kl. 19.30.

I øvrigt glæder vi os til ”De ni læsninger”, hvor
”New Day” medvirker og der serveres gløgg
og æbleskiver, og til julens gudstjenester. I det
nye år kan nævnes Hellig Tre Kongersgudstjeneste med spaghetti i Grevestolen d. 3. 1. og
fastelavnsgudstjeneste d. 14. 2., søndagen før
fastelavn. Denne dag inviterer Børneklubben til
fastelavnsfest hos Jette og Bent på Toftegård
efter gudstjenesten. Vi drikker kaffe og sodavand, spiser boller, kårer årets kattekonger, leger og synger. Her er alle også velkomne.
Når det nye kirkeår starter 1.12. tager menighedsrådet fat på 4. og sidste år i denne
valgperiode. Det er et spændende arbejde i
et givende fællesskab, så kunne du tænke dig
at bidrage med ny inspiration, så kom endelig
eller kontakt en fra menighedsrådet.

I det nye kirkeår er der menighedsråds valg.
Vi hører allerede nu gerne fra folk, der har
lyst til at arbejde for lokalsamfundet. Skole
og købmand er forsvundet og vi har kun kirken og idrætsforeningen tilbage. Hvis det ikke
er muligt at finde folk nok til et selvstændigt
menighedsråd i Teestrup eller de to andre
sogne, må vi lave et fælles menighedsråd for
hele pastoratet, hvilket også er en fin mulighed, men det flytter fokus lidt fra det enkelte
sogn. Har nogen lyst til at høre nærmere om
menighedsrådets arbejde, så kontakt endelig
formanden Birthe på mobil 4013 2518.

På menighedsrådets vegne Dora

På menighedsrådets vegne, Birthe

NYT FRA ØDE FØRSLEV

Skulle man få tid til en hyggelig gåtur, så slå
et smut forbi vores kirkeskov. Her har vi fået
etableret en sti og samtidig valgt, at resten af
det grønne får lov til at gro og henstå mere
som skovbund.

Hvilken smuk årstid vi har lige nu. De gyldne farver og den friske og kolde luft indbyder
både til aktiviteter inde og ude.
Den 6. oktober havde vi for andet år fælles
høstgudstjeneste – denne gang i Førslev Kirke. Tak for fremmøde til alle og for hyggeligt
samvær efterfølgende i ”Laden” med frokost og
menighedsmøde. Vi synes, at vi havde en god
konstruktiv snak med jer alle om bl.a. fremtiden
for Førslev Menighedsråd. Tak for gavmildhed
ved høstoffer. Beløbet er sendt til Folkekirkens
Nødhjælp. Den 31. oktober havde vi Halloween-Ulvetime i kirken og efterfølgende spiste vi
ulvemad i ”Laden”. Der var et fint fremmøde og
et dejligt samvær. Tak også her for gavmildhed.
Beløbet er sendt til SOS Børnebyerne.

Vi har drøftet urnegravsteder og muligheden
for, at der nu ikke længere behøver at være
hæk ved fronten.
Nu vil vi runde af med at byde jer velkommen
i kirken altid og også i forbindelse med den
kommende smukke og højtidelige jul og med
et festligt og fredfyldt nytår. Alle ønskes glædelig jul og godt nytår.
På menighedsrådets vegne – Ingelise.
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HVAD TROR VI PÅ?
Velkommen til en spændende sogneaften med pilgrimspræst Elizabeth
Knox-Seith den 26. februar 2020.
Elisabeth Knox-Seith har netop udgivet bogen ”Den bevægelige spiritualitet”, hvor hun
beskriver baggrunden for pilgrimsbevægelsens opståen og tager livtag med den lutherske kritik. Hun kommer ind på inspirationen
fra den keltiske tradition, og ser pilgrimsbevægelsen som en folkelig modbevægelse til
den kirkelige tradition.
20 år i pilgrimsbevægelsen
Elizabeth Knox-Seith har været engageret i
den skandinaviske pilgrimsbevægelse i 20
år, først som lægperson og siden som præst.
Hun blev ordineret i Viborg Domkirke i marts
2010, knyttet til Viborg Pilgrimscentrum, og
blev siden drivkraft bag udviklingen af Pilgrimshuset i Maribo. Idag er hun ansat som
præst i Psykiatrien i Slagelse og som sognepræst i Antvorskov kirke. Hun fortsætter
engagementet i pilgrimsvandringer gennem
samarbejde med bl.a. Liselund i Slagelse og
Galleri Emmaus i Haslev.
Tilmelding til spisningen
Som vanligt indledes med spisning kl. 18.30
til en pris af 40 kr. Spisningen kræver tilmelding til 41 62 62 93, senest d.21.2.
Gratis foredrag uden tilmelding
Man kan også bare møde op til foredraget kl.
19.30. Det er gratis og kræver ikke tilmelding.
Foto: Th. Fra provstipilgrimsvandringens ophold i Bråby
kirke september 2019. Foroven: Elisabeth Knox-Seith.

LAPIDARIUM

I 2020 anlægges et område til opbevaring af
bevaringsværdige gravsten (lapidarium) på
Teestrup kirkegård. Det er besluttet, at gravsten fra nedlagte gravsteder fjernes, således
at man kan se, hvilke gravsteder der er ledige. Mange af disse gravsten bærer en kulturel
arv med sig i form af: lokalitet, erhvervsbetegnelse, historisk udsmykning, tidstypiske
eller specielle sten eller særlige påskrifter.
Gravsten, der bærer et af disse kulturelle kriterier, vil kunne placeres i lapidariet.
Mvh Teestrup kirkegårdsudvalg

Foto: Taget repareres i Bråby Kirke.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - DECEMBER 2019 - JANUAR - FEBRUAR - 2020

Gudstjenester

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

Bemærkninger

*9.00

OBT/MR *familiebrunch

9.00

SSN *Lucia /OBT

19.30

*MR De 9 læsninger - gospel

December
Sø 1.12. 1. advent

10.30

Sø 8.12. 2. advent 19.00
Sø 15.12. 3. advent

*16.00

On 18.12.
To 19.12.

10.00

Sø 22.12. 4. advent

*Børnejul

10.30

24.12. juleaften

14.30

25.12. 1. juledag

10.30

16.00

13.00
Desuden ”fireren” i Freerslev kl. 16.00

26.12. 2. juledag

10.30

29.12. julesøndag
31.12. nytårsaften

OBT
Der henvises til Haslev 10.30

14.00

*Bobler og kransekage

Januar
1.1. nytårsdag

16.00

*Bobler og kransekage

Fr. 3.1.

16.30

*Familiegudstjeneste -Helligtrekonger

Sø 5.1.

10.30

Sø 12.1.

10.30

AD *Tanker om Teksten

Sø 19.1.

10.30

OBT

To. 23.1.

19.00

Konfirmanderne laver gudstjeneste

Lø 1.2.

11.00

Lørdagsdåb

Sø 2.2.

10.30

Sø 26.1.

10.30

Februar

Sø 9.2.

10.30

AD

Sø 16.2.

10.30

14.00

*Fastelavn tyvstart

Sø 23.2.

13.15

19.00

*Fastelavn

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen.
AND Anders Damkjer – OBT Ole Bjerglund Thomsen – MR Marie Rørbæk
*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

Ti 3.12.
On 4.12.

Bråby

10-12

Arrangement
Tirsdagsklub - juledekorationer

19.00

Ti 11.12.
Ti 17.12.

Teestrup

*Julekoncert : Pro Cantu
10-12

Tirsdagsklub - juleafslutning

19.00

Meditation i Præstegårdsladen

Sø 12.1.

15.00

Sangcafé

Ti 14.1.

10-12

Tirsdagsklub

Ti 28.1.

10-12

Tirsdagsklub

Sø 9.2.

15.00

Sangcafé

Ti 11.2.

10-12

Tirsdagsklub

On 26.2.

18.30/19.30

*Sogneaften med Elizabeth Knox-Seith
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