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”I skabelsesberetningen blev mennesket sat
til at herske over jordens dyr og planter, men
herske skal forstås som tage vare på ...”
... Læs mere side 3
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PRÆSTENS LINJER
Det dufter lysegrønt af græs
I grøft og mark og enge…
Nr. 724 i Den danske salmebog

stiftet og hos vores biskop – som endda netop har haft studieorlov for at beskæftige sig
med emnet – og der er udstukket nogle retningslinjer for, hvad der skal til, for at man
kan kalde sig Grøn kirke. Vi skal ikke over en
nat smide alle gamle vaner over bord, men et
skridt af gangen arbejder vi os hen imod mere
bæredygtige vaner. Der er mange ting, vi hver
især kan gøre: spise lidt mindre kød, køre lidt
mere på cykel, gå i genbrug en gang i mellem,
plante blomstrende træer og buske og lave
vilde blomsterbede. Trække lidt på skuldrene
af ukrudtet – eller endda glæde os over dets
mangfoldighed og hvor let havearbejdet bliver, når man ikke skal bekæmpe alt det, der
kommer af sig selv, men lade noget af det stå.

Grønt er godt. For maven, for øjet, for tankens
klarhed og for sindets fred. Den traditionelle
grønne dug på eksamensbordet er tænkt til
at berolige. Havearbejde bruges som terapi
mod depressioner og stressede sendes ud i
skoven for at finde ro. Den grønne bølge har
for alvor ramt madmoden og vegetaropskrifter dukker op over alt, både for velværets og
for klimaets skyld. Jo, grønt er godt – men
blomster bedre...
Det er skønt at lade øjnene hvile i alt det grønne i bøgeskovens trækroner, men når man kigger ud over dyrkede marker og ikke ser andet
end grønt, ikke en eneste lille ukrudtsblomst,
og samtidig får at vide, at verdens insektbestand er på voldsom tilbagegang, så kan man
godt blive temmelig beklemt. Bier skal til for at
vi kan få honning, insekter i det hele taget er
nødvendige for at planterne kan bestøves og
de er føde for masser af småfugle. Dyr mennesker og planter hører sammen i et sindrigt
mønster og konsekvenserne af at skade eller
udrydde arter er uoverskuelige for os.

I skrivende stund er konfirmationerne på
deres højeste. Konfirmanderne og de andre
unge er bærere af fremtiden. Lad os hjælpes
ad med, at den fremtid bliver blomstrende og
langtidsholdbar.
Og der skød primula og anemoner,
Og der skød gøgeurt af jordens lænd,
Og der kom hundrede af millioner
Af muntre, lattermilde blomsterkoner
Og muntre, lattermilde blomstermænd.
Du milde, mægtige mirakelmager,
Som elsker sommerfuglevinger frem,
Del ud af al den fryd, du har på lager,
Så evighedens frø i tidens ager,
Plant håb og fred i alle jordens hjem!
Nr. 869 i 100 salmer

I skabelsesberetningen blev mennesket sat
til at herske over jordens dyr og planter, men
herske skal forstås som tage vare på, beskytte, lade trives. Alle generationer har en stor
opgave i, at skaberværket er i god stand, når
man giver det videre til kommende generationer. Det er baggrunden for, at vi i pastoratet har besluttet at arbejde for, at vi også
kan kalde os Grøn kirke. Det er en hjertesag i

Glædelig sommer og alt det bedste til vores
konfirmander!
Solveig Ståhl-Nielsen

STORT TILLYKKE TIL DE
NYE KONFIRMANDER
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DET SKER
I KIRKEN
AFTENGUDSTJENESTE
Aftengudstjenesterne udgår i sommermånederne.
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.)
Børneklubben holder ferie frem til midt i
august. Startdato bekendtgøres på kirkens
hjemmeside.
Rikke, Britta og Hanne byder dig velkommen!

Foto: Fra børneklubben.

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.

”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

SANGCAFÉ
Sangcafeen mødes i Teestrup Sognegård kl.
15.00 den anden søndag i hver måned (dog
ikke juni og juli) til kaffe, sang fra Højskolesangbogen og snak. Kom forbi og få del i den
gode stemning.
Næste gang er søndag den 11. august.
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. Af og til planlægger vi en udflugt. Sidste
gang før sommerferien er tirsdag den 4.6. Vi
holder ferie i juli og august og starter igen
tirsdag d. 10. september.

GOSPELKORET ”NEW DAY”
Øver i foråret hver mandag fra kl. 19.15 til
21.30 i Teestrup sognegård frem til d. 17.
juni. Herefter holder koret ferie til september
og øver fremover onsdag eller torsdag. Har
du lyst til at synge og være med i et dejligt
fællesskab, kontakt korets dirigent Tenna Toft
på tlf. 60 21 17 11 og få oplysninger om dato
for opstart.

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.

Næste gang, koret kan høres i pastoratet,
er til Grundlovskoncert onsdag den 5. juni i
Førslev.

Nye er velkomne til at komme og hygge med
os. God ferie. Birthe J.

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.

ULVETIME/SPAGHETTIGUDSTJENESTE/
FAMILIEGUDSTJENESTE
Udgår i sommermånederne, hvor så meget
andet lokker. På gensyn i september!

Næste gang bliver den 3. august i Førslev.
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ORGELET BLEV STEMT I TEESTRUP
FEDSOMMERLEJR 2019

Foto: FED-sommerlejr 2018.

Der er endnu enkelte drenge-pladser, men skynd dig at blive tilmeldt på:
https://monajensen.wixsite.com/fedlejrfaxe - Her finder du også nærmere informationer.

BUS TIL AMALIENBORG
LØRDAG DEN 31. AUGUST

ÅBEN KIRKE I BRÅBY

Søndag den 18. 8. kl. 15-16 er der lejlighed til at komme rundt i hjørner af kirken,
hvor man ellers ikke kommer, og til at høre
om kirkens historie.

Sogneudflugt

Kirketjener Lene Ohlin vil dele ud af sin viden om kirken og dens historie og hun vil
vise rundt i Grevestol og krypt for dem, der
har lyst.
Også kirkens gamle messehagler kan man
få lejlighed til at se – den ene er helt tilbage
fra starten af 1700-tallet.

KONFIRMANDINDSKRIVNING 2020

Vi mødes i Sognegården i Teestrup kl. 9.45.
Bussen kører til København, hvor vi skal besøge Amalienborg Museum. På museet går
vi rundt på egen hånd.

Søndag den 2/6 kl. 13.00 er der en kort konfirmandindskrivningsgudstjeneste 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).
Der serveres en forfriskning,

Efter museumsbesøget kører bussen os til
Cafe Komplet, der ligger i St. Kongensgade,
hvor vi skal spise frokost. Vi håber, vejret
er med os, så vi efter frokost kan gå tur i
den smukke Amaliehave og der drikke vores
eftermiddagskaffe. Nogle vil måske have interesse i at gå en tur i Marmorkirken. Turen
koster som sædvanligt 150.00 kr. Det dækker frokost ekskl. drikkevarer og en del af
transporten.
Betalingen foregår i bussen, kontant eller
mobile Pay 22 33 80 73.

Konfirmationsdatoer 2020:
Teestrup 8.5.2020 – St. Bededag kl. 11.00
Førslev 9.5.2020 – lørdag kl. 11.00
Bråby 10.5.2020 – søndag kl. 11.00

Tilmelding senest fredag den 23.8. til:
• Bente Beierholm 56 38 01 38 eller
• Lene Ohlin 43 71 26 86/ 22 33 80 73.
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Når bladet kommer ud, skulle det foreløbige budget for 2020 være på plads. Vi søger
provstiet om dækning af merudgifter til tyverisikring. Der har nemlig endnu engang været
indbrud i kirken og 14 Y- stole er stjålet! Desuden arbejder vi sammen med Teestrup og
Førslev på at få ansat en diakonimedarbejder
på nogle timer ugentligt i pastoratet. Dette
kan ikke rummes i budgettet og kræver også
dækning af merudgifter.

NYT FRA
SOGNENE

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

WWW.FTBKIRKER.DK

Menighedsrådet håber igen i år, at mange har
lyst til at deltage i stavgang sammen med
Bråby Idrætsforening d. 19. august. Vi mødes ved Villa Gallina kl. 19.00 og går gennem
skoven til Paradishaven, hvor Solveig holder
en aftenandagt og menighedsrådet serverer
kaffe og ”skovsnegle”

NYT FRA BRÅBY

Måske har nogen bemærket, at Bråbys gamle
kirkeklokker nu igen lyder med begge klokker
ved gudstjenestens begyndelse? Klokker og
klokkestol er nu renoveret, så det er muligt.
Der er desuden installeret nyt automatisk ringeanlæg og vi glæder os til en lettere betjening!

På menighedsrådets vegne, Dora

NYT FRA TEESTRUP

NYT FRA ØDE FØRSLEV

Så kom den fagre sommer
med græs og urter små,
og alle markens blommer,
frem titter mellem strå

VELKOMMEN til vores nye graver Tine Jensen.
Pr. 15. marts er der ansat en ny graver ved
Øde Førslev Kirke. Det er Tine Jensen, som
er lokal i sognet og sikkert kender mange af
jer. Vi har allerede fået etableret et godt samarbejde, og det ved vi vil fortsætte. Kig forbi
ved kirken og kirkegården og hils på Tine ved
lejlighed.

Og nu titter der lys frem på sognegårdens
parkeringsplads. Endelig blev den færdig og
vi håber, at parkeringen fremover bliver mindre problematisk. Det er svært i den nuværende belægning at markere egentlige båse,
men mon ikke blomsterbedet i midten vil
markere, at man skal køre bilsnuden vinkelret på og danne række. Vi forestiller os, at
der bliver en række biler på hver side af bedet. Der kommer ind- og udkørsels markeringer. Hvis der er mange biler, kan der parkeres
på græsdelen mod nord. Der vil stadig være
privat parkering i bunden af pladsen for lejerne. Der bliver ved kastanjetræerne for enden
af pladsen ud mod vejen opsat et stort udhængsskab. Samtidig bliver der ryddet op i
vildnisset. Det ville være rart, om skabet på
sigt kunne blive til en kommunikationsvej for
vores lille samfund. Blandt andet kunne der
oplyses om nye tilflyttere, arrangementer i
kirke, idrætsforening, forsamlingshus, sognegård m.m.

Vi har i menighedsrådet netop holdt møde,
hvor vi samme dag havde kirkesyn og kirkegårdssyn. Her gennemgik vi bygninger og kirkegård, og det blev noteret, hvilke ønsker vi
har til udbedring og tiltag. Synsrapport sendes
til provstiet. Efter planen skal vi samme sted
have et provstesyn senere på året.
Vi er trådt ind i den smukke forårsmåned Maj,
og det er måneden for konfirmation i vores
kirke. Hjertelig til lykke til alle konfirmander
med konfirmationen og med det valg I har taget. Vi ønsker jer en spændende, lys og indholdsrig ungdom.
Den første søndag i juni er der i Førslev konfirmationsindskrivning for næste års konfirmander i vores tre sogne.

I juni og juli måned har vi ikke sangcafe, men
starter op igen søndag d. 11. august kl. 15 og
fortsætter hver den anden søndag i måneden til
og med maj 2020; undtaget er dog december
måned, hvor vi ofte har ramlet sammen med
Lucia og derfor fremover ikke har sangcafe.

I provstiudvalget arbejdes der med visioner
for kirkens liv og vækst, og det skal de enkelte menighedsråd også arbejde med. Det vil
vi rigtig gerne, og vi får på vores menighedsrådsmøde den 25. juni besøg af to repræsentanter fra provstiudvalget, så vi sammen med
dem kan få en god drøftelse.

God sommer,
På menighedsrådets vegne, Birthe

På menighedsrådets vegne, Ingelise
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KIRKE SAMMEN MED ANDRE
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 11.00 i Boesdal kalkbrud
Sædvanen tro rykker vi 2. pinsedag ud i det
fri. Boesdal kalkbrud danner en smuk og
stemningsfuld ramme om provstiets fællesgudstjeneste.
Alle sejl er sat til med deltagelse af flere kor,
alle provstiets præster og mange frivillige.
Der er skattejagt for børn og Café Paraplyen
sælger kaffe og frokost. Tag skovturstæppet
og madkurven med, tag naboen under armen
og kom til en dejlig oplevelse af fællesskab.
Den perfekte måde at fejre pinse på.

PROVSTIPILGRIMSVANDRING

GRØN GUDSTJENESTE

Lørdag den 14. september fra kl. 8-17
Her er der igen provstipilgrimsvandring. En
vandring i ydre og indre landskaber, ledet af
sognepræsterne Marie Rørbæk, Haslev, og
Solveig Ståhl-Nielsen.

- I Lunden i Haslev den 16. juni kl. 10.30
I år vender vi tilbage til en tidligere tradition
med at fejre gudstjeneste i Lunden sammen
med Haslev kirke.
Gudstjenesten udspringer af, at Haslev Kirke
er en grøn kirke – ligesom vi også i pastoratet
arbejder på at være det. Vi ønsker at have fokus på miljøet og naturen som en del af Guds
skaberværk.

Efter morgenandagten i Haslev kirke går vejen i år fra Haslev kirke til Bråby, Toksværd
og Holme Olstrup kirker, en tur på i alt ca.
18 km gennem det smukke østsjællandske
landskab. Herefter som noget nyt retur med
toget til Haslev. Man behøver ikke at være
en rutineret vandrer for at være med, men
man skal være godt gående. Vær forberedt
på vekslende vejrlig. Vandringen kombinerer det spirituelle med kroppens bevægelse.
Sang, samtale og stilhed veksler undervejs.

Temaet for gudstjenesten er ”Og ordet blev
sang”. Vi skal høre om løven Aslan, vi skal
mærke ordets skabende kraft og vi skal synge.
Sangen bliver både fællessang, vekselsang og
korsang, idet Faxe Gospel deltager ved gudstjenesten. Desuden medvirker: Betty & Peter
Arendt, Anders Damkjer, Marie Rørbæk, Ole
Bjerglund Thomsen samt Erhard Westenberg,
Bo Scharf og Solveig Ståhl-Nielsen.

Tilmelding
Tilmelding senest 26. august skriftligt til kordegn Bodil Hovmand, gerne på mail:
boho@km.dk – tilmelding gælder først, når
deltagergebyr på 75,- er indbetalt, fx på mobile Pay 23 48 23 43. For flere detaljer se
hjemmesiden eller folder i kirkerne. Nærmere oplysninger fås hos sognepræsten og hos
Bodil Hovmand.

Hør Søren Hermansen
fortælle om Tv-serien
Herrens veje!

Der vil som tidligere år være mulighed for at
drikke kirkekaffe, købe frokost (i Café Paraplyens bod). Ligeledes vil der igen i år være danseoptræden og forskellige aktiviteter for børn.
Kom med højt humør og godt vejr til en festlig gudstjeneste i Lunden

SOGNEAFTENER

Den næste aften i rækken af fællesskabsaftener med
temaet ”Hvad tror vi på? ” bliver onsdag d. 25. september med Søren Hermansen, der har været teologisk konsulent på Tv-serien Herrens veje. Sidste efterår
fortalte Hermansen meget smittende om den første del
af serien – nu tager han os med i den anden del.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - JUNI- JULI -AUGUST - 2019

Gudstjenester

Øde Førslev Teestrup

Bråby

Bemærkninger

13.00*

10.30

*Konfirmandindskrivning

Juni
Sø 2.6.
Sø 9.6. pinse

10.30

9.00

Ma 2.p.dag

*11.00 Boesdal

Sø 16.6.

*10.30 Lunden, Haslev
Grøn gudstjeneste

Sø 23.6.

10.30

Sø 30.6.

9.00

9.00

MR
19.00

MR/ OBT

Juli
Sø 7.7.
Sø 14.7.

10.30
10.30

Sø 21.7.

*11.00 Søndagsskoleborgen,
Feddet – alle er velkomne!

Sø 28.7.

9.00

MR

August
Lø 3.8.

11.00

*dåbsgudstjeneste/Haslevpræst

Sø 4.8.
Sø 11.8.

10.30
9.00

Sø 18.8.

MR
OBT

10.30

AND

Sø 18.8.

13.30

SSN

Ma 19.8.

19.00

*stavgangsandagt
Svenskekløften

Sø 25.8.

10.30

OBT

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 Teestrup

Sø 26.5.
On 5.6.
Sø 18.8.

Bråby

15.00

Arrangement
Keltisk koncert

19.00

*Grundlovskoncert med New Day
15-16

Lø 31.8.

*Åben kirke
*Sognetur til København

GRUNDLOVSKONCERT
- med gospelkoret New Day onsdag den 5.6. kl. 19.00 i Førslev kirke
Mens vi spændt afventer de første resultater af Folketingsvalget, kan vi samles til koncert i
Førslev kirke Grundlovsaften, hvor New Day vil underholde os og synge valgaftenen i gang.
Efter koncerten er der en let forfriskning inden vi iler hjem til de foreløbige valgresultater.
Kom og lad os fejre vores demokrati med glade toner!
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