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”Konfirmandgruppen var så heldig at blive
placeret i koret foran alteret, lige under en
kæmpemæssig due af plexiglas...”
... Læs mere side 3
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PRÆSTENS LINJER
Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.
DDS 369

- sådan lyder noget af sandheden om den
Gud, vi tror på. Og i en anden salme (DDS
70): Du kom til vor runde jord, barn på bare
fødder – det handler julen om. I påsken forlod han jorden igen – og derimellem ligger et
helt liv, som konfirmanderne lige nu er ved at
stifte bekendtskab med.

Foto: Fra Konfirmandtræf 2019.

farver, mens de lyttede til elektronisk musik
og kunne fordøje de foreløbige indtryk. Med
konfirmandernes egne ord, så var det en oplevelse af, at Gud holder hånden over en, at
Jesus er med en og at duen på en eller anden
måde freder en. Gud Fader, Søn og Helligånd
– det er det vi kalder treenigheden.

I starten af februar var de til træf i Roskilde
domkirke. Fordelt på tre dage mødtes næsten
4000 af stiftets konfirmander under de høje
gamle hvælvinger i Danmarks smukkeste
domkirke. Temaet var fire af de såkaldte jeger-ord, som Jesus ifølge Johannesevangeliet
præsenterer sig selv med: jer er døren, jeg
er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er den
gode hyrde. Konfirmanderne blev ført gennem
fire poster, hvor de fik lejlighed til at reflektere
over deres egen dåb, over nadveren – og som
I ser på på billedet til højre: give deres eget
bud på, hvordan den så ud – og over, hvordan
man finder vej og beskyttelse i livet.

Med den i bagagen fortsatte træffet med
gudstjeneste med rockmusik, lysende kors i
panden og en fuld kirke af unge mennesker,
der sprang op med armene i vejret, hver
gang vi sang: Jesus, du min Herre! Efter en
kæmpenadver strøg vi ned ad midtergangen,
og med en highfive til biskoppen var vi ude i
Roskildes regnvåde natteluft.
Sådan en oplevelse af et kristent fællesskab
må gerne være det, vores konfirmander har
med sig. At de er en del af noget stort, og at
de hver især har betydning for os andre.

Derefter var der en post, hvor vores konfirmandgruppe var så heldig at blive placeret i
koret foran alteret, lige under en kæmpemæssig due af plexiglas, der højt oppe under hvælvingen spredte sine vinger beskyttende ud
over de unge mennesker. Her lå de på underlag, med tæpper over sig og så op i skiftende

Glædelig forårstid til jer alle – og glædelig
konfirmation til vores konfirmander.
Solveig Ståhl-Nielsen

SOGNEAFTEN MED THOMAS KLUGE
Torsdag den 25. april
Den næste i rækken af fællesskabsaftener
med temaet ”Hvad tror vi på?” bliver torsdag
den 25.4. med maleren Thomas Kluge, der
blandt andet har lavet flere malerier til bispegården i Roskilde. Han er i øjeblikket aktuel
med en udstilling i bispegården i Kalundborg.
Han er kendt for sin Rembrandtagtige stil og
næsten fotografiske nøjagtighed og adskillige
portrætter af kongehusets medlemmer.
Aftenen starter med fællesspisning kl. 18.30
til en pris af 30 kr. Spisningen kræver tilmelding senest torsdag den 18.4. til tlf. 41 62 62
93, eller man kan bare møde op til foredraget
kl. 19.30 gratis og uden tilmelding.

Foto: Udsnit af maleri, The Wedding, Thomas Kluge.
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DET SKER
I KIRKEN
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. Næste
gang er den 7. marts i Teestrup, hvor fasten
lige er startet. I april udgår den pga. påskens
mange tjenester. I maj er det skubbet til torsdag den 16.5. Store Bededagsaften, som fast
afholdes i Førslev.

Foto: Fastlavnsfejring i Øde Førslev.

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!

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 12.4. hvor der er
den traditionelle æggetrilningsdyst i Bråby
(se mere under påskens aktiviteter).

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

Søndag den 3. marts er der fastelavnsfejring i Førslev.
Vi starter i kirken med en kort børnegudstjeneste. Bagefter går vi over og slår katten
af tønden på præstegårdens gårdsplads. Når
vi har fundet kattekonge og –dronning er
der fastelavnsboller og kakao (kaffe/te til de
voksne) i Præstegårdsladen.
Alle er velkomne i alle kirker – uanset hvilket
sogn de bor!

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. Næste gang koret kan høres i
pastoratet er mandag den 22. april i Teestrup

SANGCAFÉ
Sangcafeen mødes i Teestrup Sognegård kl.
15.00 den anden søndag i hver måned til kaffe, sang fra Højskolesangbogen og snak, og
vi når ofte langt omkring fra vores opvækst
i landbo miljøet til nutidens flygtningestrømme. Nogle gange er vi en 12 stykker enkelte gange bare 5. Kom forbi og få del i den
gode stemning. Næste gang er søndag den
10. marts.

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes i Teestrup Sognegård
tirsdage i ulige uger kl.10-12. I løbet af foråret planlægger vi en tur i egne biler (vi samler os i så få biler som muligt) til Skælskør til
gartneriet Spiren for at se på juleroser, påskeklokker og andre løgplanter. Sidste gang
før sommerferien er tirsdag den 4.6. Vi holder ferie i juli og august. 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.

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 4. maj i Førslev.
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ORGELET BLEV STEMT I TEESTRUP

TEATER ISÆR FOR KONFIRMANDER

Foto: Martins oprør, SAUM.

Fredag den 15.3. kl. 19.00 i Teestrup Kirke
Ensomhed og identitet er temaer, der ofte er på spil i et ungdomsliv. Teateret SAUM opfører
en forestilling om Martin på 15-16 år, der står i en kamp med sig selv og sine indre dæmoner.
Forestillingen er især for konfirmanderne, men andre er også velkomne til en oplevelse af de
særlige. Se mere på: http://saum.dk/forestillinger/martins-oproer
Adgang er gratis. Der samles denne aften ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

KONCERT SØNDAG DEN 26.5. 15.00

Søndag den 26. maj kl. 15 er der koncert med
duoen Davies & Kristensen i Sognegården i
Teestrup – i haven, hvis vejret tillader det.
Programmet består af klassisk keltisk folkemusik udsat for violin og keltisk harpe.
Instrumentalmusik fra Irland, Skotland og
Wales - undertiden også en afstikker til den
nordiske tradition.
Foto: Lars Kristensen og Helen Davis.

FEDSOMMERLEJREN 2019

KONFIRMATIONER 2018

Husk årets Fedlejr, der foregår fra lørdag den
20. juli til og med torsdag d. 25. juli og er for
drenge og piger i alderen ca. 7-14 år.
Se nærmere på hjemmesiden:
https://monajensen.wixsite.com/fedlejrfaxe
Læs om vores børnelejr, med masser af hygge, badning, leg, sol og sang – eller kontakt
sognepræsten. Tilmeldingsfrist 20. maj.

Bråby 17.5. 2019 11.00
Lærke Christiansen, Emilie Børger Andersen
Førslev 18.5. 2019 11.00
Andrea Skovgaard Bauer, Frederik Engberg
Freja Bargfeldt, Monique Stoltenberg Olsson
Katrine H. Johannsen, Rikke Bjerring Jensen
Matilde Hjort Lodstrup, Silje Yde Christiansen
Ida Bøgild, Lucas Flintholm Troelsen,

KØR-SELV-TUR TIL ROSKILDE

Teestrup 19.5.2019 11.00
Line Uhlott Petersen, Mikkel Christensen
Cornelius Norman Nielsen
Cathrine Marie Friberg Biehl
Emma Winther Christiansen
Mads Chrog Kjeldby Johansen
Matias Møller Hansen

Tirsdag d. 21. maj kl. 17 fra sognegården
Vi "fylder" biler kører direkte til Sankt Jørgensbjerg kirke i Roskilde. Leif Kristiansen fortæller
om kirken fra kl. 18. til kl. 19. Turen fortsætter
ud til Sankt Hans hospital, hvor vi i Kurhuset vil få en omvisning på deres museum. Her
drikker vi den medbragte kaffe (menighedsrådet sørger for kaffe og kage). Kurhuset er
indviet i 1860 og repræsenterede dengang de
mest moderne behandlingsforhold for sindslidende i hele Norden. I dag er der museum
med udstillinger om hospitalets historie samt
patientarbejder fra dengang og indtil nu.

Konfirmations datoer 2020
Teestrup:
8.5. St. Bededag kl. 11.00
Førslev:
9.5. lørdag kl. 11.00
Bråby:		
10.5. søndag kl. 11.00
Indskrivning af konfirmander 2020
søndag den 2.6.2019 kl. 13.00 i Førslev
5

NYT FRA TEESTRUP

NYT FRA
SOGNENE

Så fik vi startet 2019 og både vores dronning
og vores biskop fik ledt os på rette vej og pillet
lidt ved vores forudfattede meninger.
Året var ikke ret gammelt, før vi fik besked fra
stiftet om, at vi havde fået godkendt vores planer om understøbning af en del af fundamentet
på kapellet; arbejdet går derfor snart i gang.

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

Sideløbende vil der blive startet renoveringsarbejde i sognegården, hvor der er konstateret skimmelsvamp i vestmuren. Det viser
sig, at der er begået en del fejl under sidste
istandsættelse, og på sigt skal alle vinduerne
tjekkes for utætheder.

WWW.FTBKIRKER.DK
FARVEL FRA KIRSTEN GRAVER

Tak for al jeres venlighed overfor mig og
min nu afdøde mand gennem de sidste
11½ år som graver her i Førslev. Der har
været mange gode snakke, mange fornøjelige timer og små eller længere varende
stunder også med jeres 4-benede venner.
Tak og farvel, vi ses, det er blevet tid for
mig at gå på efterløn.
Venlig hilsen Kirsten Jensen

Søndag d. 31. marts byder menighedsrådet
på frokost i sognegården efter højmessen.
Når vi har spist, holder vi det årlige menighedsmøde, hvor vi håber på at få en masse
snak om menighedsrådets arbejde og gerne
nogle ønsker for fremtiden. For to år siden
kom der f. eks. forslag om lys på kirkegården,
og det er godt på vej til at blive realiseret.

NYT FRA ØDE FØRSLEV

D. 26. maj har vi sommerkoncert i sognegården kl. 15. Hvis vejret tillader det, foregår
koncerten i haven.

Opfordring – kom til Førslev Kirke og vær med
til en gudstjeneste eller et andet kirkeligt arrangement, eller kom bare forbi – OG – bemærk den smukke nye belægning, der er lagt
på kirkegården fra lågerne til kirkedøren. Vi
er så glade for det, og det håber vi, at alle i
og omkring Førslev vil være. Det er altså et
besøg værd. Vi har som skrevet tidligere fået
ny / udvidet materialeplads. Den ligger ved
den lille parkeringsplads. Alt affald der smides
på denne plads skal være grønt affald. Øvrigt
affald skal i en af de 3 trådkurve, der er fordelt på kirkegården. Den gamle affaldsplads
er ikke længere til at smide affald i. Fremover
skal den bruges til kasserede gravsten.

På menighedsrådets vegne, Birthe

NYT FRA BRÅBY

Nu har vi taget hul på 2019, og ser allerede tilbage på gode gudstjenester og ligeledes
velbesøgte familiegudstjenester både Hellig
tre Konger, konfirmandgudstjeneste og fastelavn. Traditionen tro fejrer vi opstart til påske
med æggetrilning og familiegudstjeneste d.
12.4. (se omtale under familiegudstjenester).
Efter nadvergudstjenesten Skærtorsdag aften bydes på mad i Grevestolen.

Den 1. januar trådte vi ind i et nyt år. Den 1.
januar er også dagen, hvor kirkens organist
Karin Larsen har været ansat i 20 år. Tak for
den smukke musik og til lykke med de 20 år.
Kirkens graver Kirsten Jensen valgte januar til
at meddele os, at hun har valgt at fratræde sin
stilling. Vi vil savne Kirsten og vi vil sige TUSIND TAK for din store arbejdsindsats, gode
ideer og rigtig godt samarbejde som graver,
kirketjener og medarbejderrepræsentant i menighedsrådet gennem næsten 12 år. Vi ønsker
dig alt det bedste i din nye tilværelse, og vi
siger velkommen, hver gang du har lyst til at
lægge vejen forbi her i vores lille landsby/sogn.
Vi siger tak til Kirsten ved en hyggelig sammenkomst i Præstegårdsladen efter gudstjenesten den 24. februar, og alle er velkommen.

Projektet med renovering af kirkens gamle
kønne klokker er netop godkendt fra stiftet,
og bliver igangsat snarest muligt.
Menighedsrådet er nu mere end halvvejs i
valgperioden, i 2020 skal der vælges nyt råd.
De tre råd har allerede nu taget hul på drøftelser om en evt. sammenlægning til et fælles pastoratsråd. Der kan tales både for og
imod, og en sammenlægning kræver forberedelse i god tid. Derfor bliver dette spørgsmål
et af de emner, vi tager op, når vi indbyder til
menighedsmøde efter gudstjenesten d. 5.5.
kl. 10.30. Vi håber mange vil komme, også
for at deltage i frokosten, hyggeligt samvær
og hvad vi ellers finder på?

På menighedsrådets vegne, Ingelise

På menighedsrådets vegne, Dora
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PÅSKE 2019

Æggetrilning fredag den 12. april kl. 15.30
Bråby kirkes Børneklub indbyder til afvikling
af det årlige mesterskab i æggetrilning. Vi
mødes i Grevestolen for at male vore æg i
flotte farver, inden vi går ud på bakken bag
kirken og triller med dem for at kåre årets
vinder. Der har også været en påskehare på
spil, der har gemt nogle æg, som skal findes.
Kl. 16.30 går vi ind i kirken, hvor Solveig har
tilrettelagt en gudstjeneste for alle aldre. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
mad til alle i Grevestolen.
Hele arrangementet er gratis og kræver ikke
tilmelding, men der bliver lejlighed til at give
et beløb til Folkekirkens Nødhjælp.
Foto: Fra æggetrilning.

Skærtorsdag den 18. april
kort gudstjeneste i Bråby, hvor vi i år skal
høre om den sidste nadver. Bagefter er der
fællesspisning i Grevestolen.

Påskedag den 21. april
Der er festgudstjeneste i alle tre kirker til fejring af opstandelsen.
2. påskedag den 22. april
Gospelgudstjeneste i Teestrup. Koncertgudstjeneste med fællessalmer indlagt

Langfredag den 19. april
Liturgisk gudstjeneste i Førslev. En gudstjeneste til eftertanke og fordybelse, hvor læsninger veksler med nogle af vore stærke påskesalmer og hvor musikken får lov at fylde.

KRISTI HIMMELFARTSDAG TORSDAG DEN 30. MAJ
Kirkevandring mellem provstiets tre kirker
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. Så 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. 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.

Foto: Fra kirkevandring.

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.

INDSAMLING
TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

søndag d. 10. marts
Igen i år beder vi om frivillige til at bruge et
par timer på at samle ind til verdens fattigste. Og vi beder om at folk tager godt imod
indsamlerne!
I Bråby sogn kan man tilmelde sig til Dora
Jørgensen på tlf. 41626293 eller mail:
kjeldorado@paradis.dk

STORE BEDEDAGSAFTEN

Torsdag den 16. maj 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 hveder til kaffen.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - MARTS - APRIL - MAJ - 2019

Gudstjenester

Øde Førslev Teestrup Bråby

Bemærkninger

13.15*

*Fastelavn

Marts
Sø 3.3.

10.30

To 7.3.

19.00

*Aftensang

Sø 10.3.

14.00

OBT

Sø 17.3.

9.00

Sø 24.3.

10.30

10.30

Sø 31.3.

AND
10.30

*Menighedsmøde i Teestrup

April
Sø 7.4.

10.30

Fr. 12.4.

15.30/16.30 *Æggetrilning+familiegudstjeneste

Palmesøndag 14.4.

10.30

Skærtorsdag 18.4.

17.00

Langfredag 19.4.

10.30

Påskesøndag 21.4.

10.00

*Nadver+spisning
*Læsning og musik

11.30

2. påskedag 22.4.

16.00

Sø 28.4.

10.30

8.30
*Gospelgudstjeneste
9.00

AND

Maj
Lørdag 4.5.

11.00

*Lørdagsdåb

Sø 5.5.

10.30

Sø 12.5.

10.30

To 16.5.

19.00

*Aftensang med varme hveder

Fr 17.5.

11.00

Lø 18.5.

11.00

Sø 19.5.

*Konfirmation
*Konfirmation

11.00

Sø 26.5.

*Menighedsmøde i Bråby

*Konfirmation

10.30

Kristi himmelfart 30.5.

14.30

11.00

8.30

*Kirkevandring

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

Teestrup

Bråby

Sø 10.3.

Arrangement
*Sogneindsamling

Sø 10.3.

15.00

Sangcafé

Ti 12.3.

10-12

Tirsdagsklub

Fr 15.3.

19.00

*Musikteatret SAUM

Ti 26.3.

10-12

Tirsdagsklub

Ti 9.4.

10-12

Tirsdagsklub

Palmesøndag 14.3.

15.00

Sangcafé

Ti 23.4.

10-12

Tirsdagsklub

To 25.4.

18.30/19.30

*Thomas Kluge, Spisning og foredrag

Ti 7.5.

10-12

Tirsdagsklub

Sø 12.5.

15.00

Sangcafé

Ti 21.5.

10-12

Tirsdagsklub

Ti 21.5.
Sø 26.5.

*Kør-selv-udflugt
15.00

*Keltisk koncert
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