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”To hænder: En kærestes lagt i den andens.
En barnehånd trygt i en voksens. En ung, der
aer en gammel. ...”
... Læs mere side 3
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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

Solveig
Ståhl-Nielsen

Pastroratets diakonimedarbejder
Anette Haahr,
Tlf. 51 18 18 29, mail: diakoni@outlook.dk

Anette
Haahr

Sognegården, Teestrup Bygade 33, Teestrup, 4690 Haslev
Præstegårdsladen, Førslev Kirkestræde 5, Førslev
Grevestolen, Bråby Kirke, Bråby Bygade 13B, 4690 Haslev
Web: www.ftbkirker.dk
Facebook: Find os på facebook: www.facebook.com/Teboef
Deadline for indlæg til næste nummer af Kirkebladet: 1. maj. Næste nummer udkommer i slutningen af maj.

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: Tine Jensen, tlf. 21 62 08 34,
mail: graver.ode.forslev@gmail.com
Teestrup
Menighedsrådsformand: Birthe Foged Andersen,
Teestrup Nedenvej 40, tlf. 40 13 25 18 – mail: bifoan@hotmail.com

Ingelise
Jørgensen

Tine
Jensen

Birthe Foged
Andersen

Kirsten
Kahle

Dora
Jørgensen

Lene
Ohlin

Kirkeværge: Helge Munk, Skuderløsevej 47, tlf. 40 41 62 20
mail: hmunk@gmx.com
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: Kurt Jørgensen, Villavej 17,
tlf. 56 32 61 83 – mail: kurt.braby@privat.dk
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
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PRÆSTENS LINJER
der eller ganske enkelt samvær med andre
mennesker. At være frivillig et sted som Paraplyen, gir meget tilbage til giveren, så begge
parter vinder på det.

Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig han sender,
når din næste lider nød.
(DDS 370)

I vores sogne har vi det lille projekt ”Giv en
hånd” (se kontaktinfo under ”Det sker i kirken”), hvor nogle frivillige står parat til besøg, enten det gælder små praktiske ting, der
skal gøres eller det snarere er en kop kaffe og
en snak, man trænger til.

To hænder: En kærestes lagt i den andens.
En barnehånd trygt i en voksens. En ung, der
aer en gammel. En kendt, der kærligt omslutter en fremmed. To hænder, der mødes,
er sindbilledet på tillid og omsorg. På at vi vil
hinandens bedste. Det er et billede på kirkens
DNA: at være der for sin næste.

Præsten er ikke nødvendigvis så praktisk anlagt, men har til gengæld samtalen og den åndelige vejledning at tilbyde som håndsrækning.

Det er det, der er på færde i fortællingen om
den barmhjertige samaritaner, der ofte er en af
konfirmandernes yndlingshistorier. Netop den
fortælling er så tydelig med, hvad det er, der
er vores opgave som kristne medmennesker:
at vi yder livshjælp, hvor nøden er påtrængende. Derfor giver det mening at have en ”Folkekirkens Nødhjælp”. Når vi i Bråby går rundt
med indsamlingsbøsserne den 8. marts, når vi
i Teestrup ved gudstjenester samler ind til sognets hjælpearbejde og i Førslev efter Ulvetimer
samler ind til SOS-børnebyerne, er det for at
give os mulighed for at række en hånd til mennesker, hvis livsgrundlag er blevet utilstrækkeligt. Hvad der i vores øjne er en beskeden sum,
kan gøre en verden til forskel et andet sted.

Som noget nyt har vi i sognene også fået en
diakonimedarbejder (se præsentation nedenfor), der vil være med til at række kirkens
hænder ud. Endelig er det op til os alle sammen der, hvor vi hver især er, at turde række
ud, når vi selv har brug for hjælp og at give
en hånd, når andre har brug for det. Det er
en af de pointer, konfirmanderne tager med
sig fra vinterens undervisning, når de her i
maj står i deres fineste skrud og siger deres
ja tak! til deres dåb.
Må både konfirmanderne og alle vi andre
være skærmede af Guds gode hånd.
Glædelig konfirmation til de unge og glædeligt forår til os alle!

Et sted som Haslevs Cafe Paraplyen, der er
en del af KFUM’s sociale arbejde, er et led i
kirkens bestræbelse på at være tilstede, hvor
nogen har brug for hjælp. Det kan være med
økonomisk rådgivning, med moralsk opbakning til at holde sig fra et misbrug, praktisk
hjælp med kontakt til forskellige myndighe-

Du skal værne det der gror,
Overalt på denne jord.
Gennem dine varme hænder
dine ansigtstræk, de kender,
kommer Gud til sine børn.
(DDS 370)

Solveig Ståhl-Nielsen

Velkommen til diakonimedarbejder Anette Haahr
I pastoratet har vi længe gerne villet gøre
en større indsats i sognearbejdet, og nu har
vi fået ansat vores nye diakonimedarbejder,
Anette Haahr, som tiltrådte den 1. december 2019. Endnu er der kun tale om en 7 timers stilling ugentligt, men med tid og råd
vil stillingen kunne udvides.

nesker fra alverdens himmelstrøg og med
meget forskellige livssituationer. Hun er
fortrolig med folkekirkelivet og er allerede i
fuld gang med at gøre sig kendt med netop
vores sogne og menigheder. Hendes fokus
vil i første omgang dels være på familiearbejdet og dels på det frivillige arbejde (se
mere under ”Giv en hånd”).

Fokus på det frivillige arbejde
Anette er gift med Christian, og sammen
har de tre drenge på 4, 7 og 9 år. Anette
har 16 år bag sig på et sprogcenter i København, så hun er vant til at møde men-

Vi ser frem til samarbejdet med en engageret og dygtig sparringspartner.
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foto: Gospelkoret ”New day”

DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

WWW.FTBKIRKER.DK
PERSONLIGE SAMTALER

AFTENGUDSTJENESTE

Husk at sognepræsten står til rådighed for samtaler.
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.

Jævnligt holder vi gudstjeneste en hverdagsaften kl.
19.00. Her er formen mere meditativ end ellers med
musik, lystænding, læsninger, stilhed og refleksion.
Sæt mobilen på pause, og tag en timeout i kirkens
rum med tid til andre tanker end ellers. Torsdag den
5.3. har fasten som tema. Mandag 13.4. (2. påskedag) er der aftensang med en række af de flotte
påskesalmer. Mandag den 4.5. er en særlig aftengudstjeneste til minde om befrielsen i 1945.

SANGCAFÉ

Sangcaféen 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 april er det rykket i forbindelse med
påsken, så det bliver søndag den 5. april. Søndag den
10. maj bliver sidste sangcafe inden sommerpausen
i juni, juli og august. Vi starter igen til september.
Næste gang er søndag den 8. marts.

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, drikker saft og spiser
kage! Indimellem tager vi på udflugter og laver udendørs aktiviteter eller deltager i familiegudstjenester
som f. eks. æggetrilning fredag før påske. Se i øvrigt
program på Facebook ”Bråby Søndagsskole”, kirkernes hjemmeside eller ring til Rikke tlf. 23 96 66 91.
Rikke, Britta og Hanne byder dig velkommen!

TANKER OM TEKSTEN

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. Birthe Foged har forberedt et
par indfaldsvinkler til teksten, og derefter er snakken
fri. Det har ført til gode samtaler, som vi vil fortsætte
med cirka hver anden måned efter en 10.30-gudstjeneste. Næste gang er søndag den 22. marts.

”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 vores diakoni-medarbejder, Anette Haahr, som vil kontakte en af vores frivillige.
Har du lyst til at melde dig til vores frivilliggruppe,
er det også Anette, du skal have fat i enten på mail
diakoni@outlook.dk eller på mobil 51 18 18 29.

TIRSDAGSKLUB

Tirsdagsklubben mødes i Teestrup Sognegård tirsdage
i ulige uger kl.10-12. Vi er en trofast lille flok, der får
nogle hyggelige snakke over en kop kaffe eller the.
Om du vil strikke, hækle eller bare hygge, så er du velkommen, og tag gerne naboen med. Det koster ikke
noget at være med – mød bare op eller kontakt Birthe
Jensen på tlf. 20 49 57 77. Vi glæder os til at se dig.
Vi holder sommerferie fra d. 16. juni.

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. Glæd dig
også til at høre koret søndag den 10. maj i Teestrup
kirke til forårskoncert.

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.

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 til senest 20.30. Det kræver ikke specielle forudsætninger
at være med, blot lyst til at fordybe sig. Næste gang
er tirsdag den 31. marts kl. 19.00. April springer vi
over, så derefter er det den 5. maj og den 9. juni.
Tilmelding hos sognepræsten på mail SOS@KM.DK
eller mobil 3023 6989 – gerne dagen før.

Næste gang er fredag den 3. april kl 15.00 i Bråby,
hvor vi fejrer påske (se mere under påske). Alle er
velkomne i alle kirker – uanset hvilket sogn de bor i!

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 2. maj i Førslev.

4

FORÅRETS HELLIGDAGE
FESTLIG PÅSKE

Foto: Fra æggetrilning 2019

Æggetrilning og børnegudstjeneste
Fredag den 3.4. kl.15.00 indbyder Bråby kirkes Børneklub til afvikling af det årlige mesterskab i æggetrilning. Vi mødes i Grevestolen for at male vores 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 der er 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.
Palmesøndag den 5.4. er der gudstjeneste
10.30 i Bråby

Påskedag den 12.4. er der festgudstjeneste
i alle tre kirker: Kristus er opstanden, ja han
er sandelig opstanden!

Skærtorsdag den 9.4. Kort gudstjeneste i
Teestrup, hvor vi i år skal høre om, hvordan
Jesus vasker disciplenes fødder. Bagefter er
der fællesspisning i Sognegården.

2. påskedag den 13. april: Aftensang kl.
19.00 i Førslev, hvor salmerne får ekstra
fokus, og vi synger vi både nye og gamle
påskesalmer. Læsningen vil forme sig som
en Lectio Divina, hvor samme, korte tekst
læses flere gange, så man får lejlighed til at
fordybe sig i den.
Bagefter er der en lille forfriskning i våbenhuset.

Langfredag den 10.4. Liturgisk gudstjeneste
i Bråby. Det bliver en gudstjeneste til refleksion og fordybelse, hvor læsninger veksler med
nogle af vores stærke påskesalmer, og hvor
musikken får lov at fylde.

KRISTI HIMMELFART OG PINSE I DET FRI
Kristi Himmelfart og kirkevandring
Ved sin himmelfart sendte Kristus de kristne
ud i verden med sit budskab – vi går imellem
vores tre kirker Kristi himmelfartsdag.

Foto: Fra Kirkevandring 2019

Først er der 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. 14.00. Undervejs vil vi gå
dele af turen i stilhed og fordybelse. Vi håber
selvfølgelig på godt vejr, men vi må klæde os
efter vejret.

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,
aktiviteter for børn, samt Café Stevnen, der
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.

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. 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.
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NYT FRA SOGNENE
NYT FRA BRÅBY

NYT FRA TEESTRUP

I marts 2019 brød tyve ind gennem et kirkevindue og stjal 14 Y-stole. Det er en besværlig og
bekostelig affære at få repareret et gammelt
støbejernsvindue, men nu skulle sagen endelig være afsluttet. Vinduet er repareret, 12 nye
stole er købt og mærket, og der er tyverisikret
med både alarm og video-optagelse. Menighedsrådet har denne gang valgt at købe nogle langt billigere stole, som vi håber ikke interesserer tyve! Menighedsrådet vil nemlig langt
hellere bruge tid på at arrangere gode ting i
kirken og i vore sogne end på indbrudstyve.

Man kan blive helt bekymret over den forårslignende vinter, og i Grønland bekymrer
man sig sikkert over kulderekorderne. I det
hele taget kan vi blive så bekymrede, at vi
helt glemmer at glædes i og over nuet. Her
i de kommende måneder er der nu meget at
glæde sig over.
Foran os ligger påske og pinse. I Teestrup
starter vi påsken med fællesspisning skærtorsdag i sognegården og mindes Jesu sidste måltid med sine disciple. Påskedag skal
vi sammen fejre det glade budskab ”han
er opstanden, ja, han er sandelig opstanden”. Ind imellem kommer langfredag, og i
Førslev skal vi høre om Jesu fortvivlede råb
”min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt
mig”. Der er påskedags gudstjeneste i alle
kirker, mens der pinsedag kun er tjeneste i
Teestrup og Førslev. Anden pinsedag mødes
vi igen i år i Boesdal kalkbrud til pinsegudstjeneste, og så er der den dejlige vandretur
mellem pastoratets kirker Kristi himmelfartsdag.

Vi indbyder f.eks. til kirkefrokost i ”Grevestolen” den 15. marts efter højmessen kl. 10.30. I
tilslutning til frokosten holder vi en ”Fortælletime” om livet i Bråby, som det huskes af nogle,
der er opvokset i sognet. Vi har allerede lavet
aftale med en lille flok om at komme og bidrage
med erindringer, og det er vort håb, at mange
vil komme og lytte og måske bidrage med deres egne erindringer. Vi håber også, at tilflyttere af ældre eller nyere dato, kunne blive nysgerrige på Bråbys historie. Desuden glæder vi
os til den årlige Familiegudstjeneste fredag før
påske, se omtale under Påske. Og også i Bråby,
håber vi at mange vil komme til det orienterende møde den 12. maj, se indstik i bladet.

NYT FRA ØDE FØRSLEV

Ved nogle af gudstjenesterne i Teestrup har
der i kirkebladet stået: ”Tanker om teksten”.
De pågældende søndage har man kunnet
tage sit kaffekrus med ind til bænkene ved
døbefonten til en løs og uformel snak om dagens tekst. Det har været nogle interessante
snakke, der har bevæget sig langt omkring fra
mirakler til flygtningeproblematik og børneopdragelse. Nogle af kirkegængerne ønsker ikke
at deltage i snakken og bliver så bare i våbenhuset med deres kaffe som vanligt.

Og det er jo så det sidste år i denne 4-årige
valgperiode. Som I kan læse i indstikket, vil
vi opfordre alle i Øde Førslev Sogn til at overveje, om det at være med i et menighedsråd
kunne være interessant. Kom glad til orienteringsmødet den 12. maj kl. 17.30.
Nu ser vi frem til det spirende forår med dejligt vejr, markering af befrielsen den 4. maj
samt konfirmation den 9. maj.

Vi glæder os også til menighedsrådsvalget
og til at få nogle mennesker ind i rådet, som
har en masse gode ideer til styrkelse af lokalsamfundet og kirkelig trivsel. Vi holder
orienteringsmøde den 13. maj i Teestrup
sognegård. Det bliver samtidig det årlige
menighedsmøde. Det vil være fint, hvis der
er nogle, der ikke ønsker at stille op til menighedsrådet, men som har nogle ideer til
aktiviteter i sognet og som kunne tænke sig
at danne et lille udvalg. Der kommer mere
information om orienteringsmødet i pressen, når vi nærmer os datoen.

På menighedsrådets vegne – Ingelise.

På menighedsrådets vegne, Birthe.

På menighedsrådets vegne – Dora.

Sidst i november havde vi i Øde Førslev menighedsråd denne valgperiodes sidste konstituerende møde. Der var genvalg på alle
poster. Dog har vi i løbet af 2019 haft udskiftning i menighedsrådet. Nina Hansen valgte at
træde ud, og stedfortræder Kjeld Nielsen blev
derved ordinært medlem. Tak for samarbejdet til Nina og velkommen til Kjeld.
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HVAD TROR VI PÅ? NÅR BIBELEN ER BEDST

Mød Rasmus Birkerod den 15. april 2020 i Teestrup sognegård, Teestrup Bygade 33.
på Vestbredden. Denne aften fortæller han om
nogle af de passager i Biblen, der har henrykket ham, hjulpet ham og fået livsforandrende
betydning for ham.

Foto:
Rasmus
Birkerod

Aftenen er den næste i rækken af sogneaftner med temaet: Hvad vi tror på? Aftenen
lægger op til spørgsmål og refleksioner.
Vi indleder kl. 18.30 med fællesspisning af
hverdagsmad til en pris af 40 kr. Spisningen
kræver tilmelding på telefon 41 62 62 93, senest den 8.4. Man kan også møde op til foredraget kl. 19.30, det er gratis og kræver ikke
tilmelding. Vi stiler efter at slutte kl. 21.30.

Journalist Rasmus Birkerod har i mange år
brugt Bibelen som et af sine vigtigste arbejdsredskaber, både privat og professionelt: som
studievært, journalist og rejseleder i Israel og
Fedsommerlejren 2020
Husk årets Fedlejr fra den 18. juli til 23. juli.
Det er for børn fra ca. 7-14 år. Se nærmere
på www.fedlejrfaxe.com – eller kontakt sognepræsten.
New Days forårskoncert
Gospelkoncert i Teestrup kirke den 10. maj
kl. 16.00. Gospel er lovprisning, livsglæde og
sanglyst i ét. Kom og bliv smittet af de glade
toner, når koret under ledelse af den dygtige dirigent Tenna Toft synger gospel af både
klassisk og nyere slags.

Foto: Fra Fed-lejr 2019

Menighedsrådsvalg
I efteråret er der valg til menighedsrådene,
så her er chancen for at sætte dit præg på,
hvordan vores kirker skal forvaltes. I maj er
der orienteringsmøder om valget i de enkelte
sogne – se nærmere på vedlagte indstik.

En lærke letted’ og 1000 fulgte
Aftengudstjeneste i Førslev kirke kl. 19.00 til
minde om befrielsesaftenen den 4. maj 1945.
Over hele Danmark fejrer vi også i kirkerne
denne mærkedag – med gudstjenester, klokkeringning og flaget på hel. Vi runder gudstjenesten af med en forfriskning i våbenhuset.

Sommertur
Kør-selv-tur bliver den 10.6. til Holsteinsborg
– se nærmere næste blad

KONFIRMATIONER 2020
Teestrup fredag den 8.5. kl. 11.00
Henrik Lendal Strandholdt, Frederic Lillelund Pedersen, Nicoline Bohn Jacobsen, Liva Vibeke Andersen, Oliver Sebastian Schrøder Lang Jensen

Konfirmationsdatoer 2021
Bråby fredag den 30.4. kl. 11.00
Førslev lørdag den 1.5. kl. 11.00
Teestrup søndag den 2.5. kl. 11.00

Førslev den lørdag 9.5. kl. 11.00
Magnus Arne Nerving Jensen, Cecilie Margrethe Engsted Larsen, Emil Lyngshede Lund,
Danny Heidelbach, Silas Thor Blak Christensen, Aksel Valdemar Christensen

Konfirmandindskrivning for 2021
Foregår i Præstegårdsladen efter gudstjeneste den 7. juni kl. 13.00 i Førslev. Både
konfirmanden samt begge forældre skal
underskrive på tilmelding. Mere information i næste blad samt på hjemmesiden.

Bråby søndag den 10.5. kl. 11.00
Alma Linea Sander Søndergaard
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - MARTS - APRIL - MAJ - 2020

Gudstjenester

Marts
Sø 1.3.
To 5.3.
Sø 8.3.
Sø 15.3.
Sø 22.3.
Sø 29.3.
April
Fr 3.4.
Palmesøndag 5.4.
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.på.dg.
Sø 19.4.
Sø 26.4
Maj
Lø 2.5.
Sø 3.5.
Ma 4.5.
Fr 8.5. St.bededag
Lø 9.5.
Sø 10.5.
Sø 17.5.
To 21.05. Kr.h.
Sø 24.5.
Sø 31.5. Pinse
Ma 1.6. 2.pinsedag.

Øde Førslev

10.30
10.30

Teestrup

10.30
*19.00
10.30

17.00
8.30
19.00
10.30

10.00
10.30

11.00
*19.00
11.00
14.00
9.00
10.30

Bråby

Bemærkninger

9.00
10.30

*Aftengudstjeneste
AD *sogneindsamling
MR *Kirkefrokost
*Tanker om teksten

15.00/16.30 *Æggetrilning mm
10.30
MR
*Spisning
10.30
*Liturgisk
11.30
*Aftengudstjeneste
AD
10.30

11.00
10.30
11.00

11.00
8.30

9.00

*lørdagsdåb
*Aftengudstjeneste for befrielsen
konfirmation
konfirmation
konfirmation
*Tanker om teksten
*kirkevandring
AD
*Gudstjeneste i Boesdal kl. 11.00

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen.
AD 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
Sø 8.3.
Sø 8.3.
Ti 10.3.
Ti 24.3.
Ti 31.3.
Sø 5.4
Ti 7.4.
On 15.4
Ti 21.4.
Ti 5.5.
Ti 5.5.
Sø 10.5.
Sø 10.5.
Ti 12.5.
On 13.5.
Ti 19.5.

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

15.00
10-12
10-12
19-20+
15.00
10-12
18.30/19.30
10-12
10-12
19-20+
15.00
16.00
17.30

19.30
19.00
10-12
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Sangcafé
Sogneindsamling. Se inde i bladet
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Meditation i PGL
Sangcafé
Tirsdagsklub
Sogneaften med Ramus Birkerod
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Meditation i PGL
Sangcafé
Gospel koncert i kirken
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Tirsdagsklub

