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”Det er forskelligt, hvad vi synes, vi har
brug for, når vi begiver os afsted: støvler,
sandaler eller bare fødder ...”
... Læs mere side 3
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PRÆSTENS LINJER
Sig nærmer tiden, da jeg må væk,
jeg hører vinterens stemme;
thi også jeg er kun her på træk
og haver andensteds hjemme.
(HS 487)

Sådan indledte Steen Steensen Blicher et digt,
der i 1838 udkom i samlingen ”Trækfuglene”.
Digterpræsten kaldte man ham også. Han
holdt mere af at smide tasken over skulderen
og trække i de tunge støvler og gå ud på heden, end af at sidde inde i studerekammeret
og forfatte prædikener eller studere teologi.
Skulle han endelig skrive, foretrak han digte
og noveller. I digtet her beskriver han sig selv
som en stakkels gældbunden fange, der kigger længselsfuldt ud gennem tremmerne i sit
fængsel. Han kalder på vandringsmanden for
at få ham til at lægge sin vej forbi og måske
bringe ham trøst ved at lytte til hans sang. Allerhelst var han selv brudt op og taget afsted,
men hjem og familieforpligtelser bandt ham.

i disse år, er der flere og flere, der gør det. Pilgrimsvandring eller Dansk Vandrelaug. Langt
eller kort. Alene eller i fællesskaber. Med et
bestemt formål eller ud i det blå. Alle vandringer er med til at forme os, og selv sætter vi
spor på vores vej. Spor i hinandens liv.
I pastoratet har vi vores kirkevandring på
Kristi Himmelfartsdag, hvor vi går for at binde vore sogne sammen. Midt i september er
der den årlige provstipilgrimsvandring, hvor
vi går til fordybelse og eftertanke. Derefter
deltager vi i Stafet for Livet og går for at støtte kræftramte. Alle der har lyst, kan tilmelde
sig Kirkeholdet. Men også i mere overført forstand vandrer vi med hinanden, når vi deler
et stykke af vores livsvej. Som fx når præsten
får lov at følges med konfirmanderne gennem
det meste af et skoleår, når de kommer for at
lære kristendommen nærmere at kende. Eller
som i nogle af de ting, vi gør sammen i pastoratet. Brunch i Bråby en søndagsmorgen efter
en familiegudstjeneste kl 9. I Teestrup bliver
der efter nogle 10.30-gudstjenester lejlighed
til at samtale med afsæt i dagens prædiken.
Prædikenrefleksion kalder vi det. Og endelig
starter der i Førslev en gruppe op for indre
bøn og (kristen) meditation – kontakt sognepræsten for at høre nærmere.

I Tove Janssons fortællinger om Mumitroldene møder man en vandringsmand, en lille fyr
med hat, støvler og stok og en lille rygsæk
på nakken, hvor han kan have alt, hvad han
ejer. Det er ikke meget, og sådan vil han helst
have det. Mumrikken hedder han, og han går
sine egne veje. Kommer, når han har lyst, og
rejser igen, når vejene kalder. I modsætning
til digterpræsten lader han sig ikke binde,
men er på stadig vandring – ophold er altid
kun midlertidige.
Det er forskelligt, hvad vi synes, vi har brug
for, når vi begiver os afsted: støvler, sandaler
eller bare fødder. Taske, kuffert eller ingenting. Der findes mange måder at vandre på og

Uanset hvor vejen fører hen: Må Herren lyse
for din fod, så du kan finde frem!
Solveig Ståhl-Nielsen

Med en stor forkærlighed til viser og ballader, er Shane Morkin klar til at underholde med en
række nye sange og ballader, hvor der er lagt vægt på at optræde med nye melodier, som
Shane har skrevet til en række af Kaj Munks digte og tilsat nogle syng-med-sange så der også
bliver lejlighed for at til at få rørt stemmemusklerne.
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DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

WWW.FTBKIRKER.DK
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.

Foto: Fra børneklubben.

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.

Den holdes normalt den 1. torsdag i måneden
kl. 19.00 og varer en god halv times tid på
skift i de tre kirker. Den har en mere meditativ
karakter end gudstjenesten søndag formiddag. Der er lystænding, musik, sang, stilhed
og læsninger.

Næste gang bliver den 2. november.
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 landbomiljøet 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 den 5. september i Førslev.
BØRNEKLUBBEN
Starter efter ferien fredag d. 6. september
kl. 16.00. Vi mødes til bål og snobrød og lege
hos Kjeld og Dora, Hammersgårdsvej 7. Også
nye børn er velkomne og tag gerne far og mor
med. Fremover mødes klubben hver anden
fredag i Vibeengskolens formningslokale, kl.
16.00 til 17.15 (ikke i skolernes ferie).

Næste gang er søndag den 8. september.

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.)

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben starter op igen efter sommerferien den 10. september og mødes i
Teestrup Sognegård tirsdage i ulige uger
kl.10-12. Vi hygger med snak, strikning,
hækling mm og får en kop kaffe eller the. 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.

Rikke, Britta og Hanne byder dig velkommen!
”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:
•
•
•

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. Og alle er velkomne i alle kirker – uanset hvilket sogn de bor! Som noget nyt vil der
i Bråby også være en søndagsmorgen med
familiegudstjeneste og efterfølgende brunch
(se mere andetsteds i bladet).

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

GOSPELKORET ”NEW DAY” NY ØVEDAG
Koret øver fremover 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.

Torsdag den 31. oktoer 17.30 er der ulvetime
i Førslev – som handler om Halloween!
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HVAD TROR VI PÅ?!”
– SOGNEAFTNER

De næste 2 aftener i rækken af fællesskabsaftener med temaet ”Hvad tror vi på?”
bliver d. 25.9. og d. 6.11. i Teestrup Sognegård.
Aftenerne starter med fællesspisning kl. 18.30 til en pris af 40 kr. Spisningen kræver tilmelding senest fredagen før til tlf. 41 62 62 93, eller man kan bare møde op til foredraget kl.
19.30, gratis og uden tilmelding.
6. november: Birgitte Saltorp: ”At sige
det usigelige - et nyt sprog for troen”
For mange er kristentroen stivnet i en form,
som ikke giver mening i det moderne liv:
billederne er landbrugssamfundets, men de
fleste bor i byer; vi hører om konger, herremænd og daglejere, men de fleste arbejder
på kontor og fabrik eller i værksteder og institutioner.

25. september: ”Herrens Veje”
– et spejlbillede af danskernes tro
For præcis et år siden havde vi besøg af Søren Hermansen, konsulent på DR’s Tv-serie
”Herrens Veje”. Serien er usædvanlig, idet den
hverken er en krimi eller en politisk thriller, men
den er et drama, der foregår i en præstegård i
København, hvor en familie kastes ud i kriser.
Søren Hermansen besøger os igen og vi tager
fat på den anden og sidste sæson af serien.

Hvordan kan vi tale tro – kristen tro – så det
giver mening?

Serien stiller nogle fundamentale spørgsmål
til os seere. Hvad gør du, når tilværelsen
skrider under dig? Hvem beder du til, når du
ikke har nogen at bede til? Hvad betyder tro?
Den mandlige hovedperson spilles af Lars
Mikkelsen og den kvindelige af Ann Eleonora
Jørgensen.

Den 6. november får vi besøg af forfatter og
folkeoplyser Birgitte Saltorp. Hun har som
dansk præst i Canada længe arbejdet med
tro på to sprog, og hun vil tage os dybere
ind i troens begreber, forbi nogle af de begivenheder og holdninger, som har fået troens
sprog til at virke stivnet.

Sognepræst Søren Hermansen har siden
marts 2015 været hovedkonsulent på Tv-serien. Han har været sognepræst i Sorgenfri
sogn siden 1992, og før det på Langeland fra
1981-1992. Siden 2010 har han desuden
været filmanmelder på Kristeligt Dagblad.

Samtalen om hvad, der giver mening for os
hver især, skal nok både vække til latter og
eftertanke: Kan det være, at troen er særdeles levende dér inde bag ordene?
5

NYT FRA TEESTRUP

NYT FRA
SOGNENE

Efter en varm, vekslende og vidunderlig sommer står efteråret nu foran os med dets klare
luft og dejlige farver. Der er ikke noget, der
klæder Teestrup kirke bedre, end når den
strækker sig op mod en dybblå septemberhimmel, der får de hvide gamle mure til at lyse. Og
selv om vores kirke lyser smukt op i landskabet, står den nu for tur til at blive kalket.

NYT FRA BRÅBY

For nogle år siden oprettede Tryggevælde
provsti en kalkningspulje, som menighedsrådene ved provstiets kirker kunne tilmelde sig.
Formålet var at lave en turnus for kalkning af
provstiets kirker uden, at de enkelte menighedsråd skulle skaffe midlerne først. Teestrup
var heldige og var med i en af de første runder. Det var i 2015, og nu står vi så for tur
igen. Arbejdet starter i september måned og
rummer foruden arbejdet med kirken også øvrige bygninger på kirkegården og ringmurene.
Muren mod øst, der i flere år har stået og truet
med at vælte, kommer dog ikke med i dette
projekt, da renoveringsomkostningerne er for
store og kræver en særskilt bevilling.

Sommeren er ved at være slut og vi byder efteråret og de nye konfirmander velkommen.
Bråby menighedsråd ønsker at sætte særlig
fokus på børn, unge og familier, og d. 8. september prøver vi noget nyt: Kl. 9.00 indbydes
til familiegudstjeneste med brunch, alle aldre
er selvfølgelig velkomne!
Vi minder også om koncerten med Shane
Morkin d. 10.10. kl. 19.00.
Menighedsrådet arbejder stadig med følgerne efter indbruddet i marts. Tyvene ødelagde
kirkevinduet i koret, og det er en besværlig
sag, hvor nationalmuseet skal ind over. Men
nu er projektet sendt til godkendelse af myndighederne. Vi fik afslag på vores første ansøgning om tyverisikring, men prøver igen
med en anden løsning.

Efterårets aktiviteter er så småt gået i gang
efter ferien, både sangcafeen og tirsdagsklubben startede i august. Alle er stadig velkomne. Det er helt og aldeles uforpligtende,
og man dukker op efter behov. Som noget
nyt vil vi i Teestrup efter nogle af formiddagsgudstjenesterne samles om en prædikenrefleksion (se andetsteds i bladet).

På menighedsrådets vegne, Dora

NYT FRA ØDE FØRSLEV

På vores menighedsrådsmøde sidst i juni havde vi besøg af to repræsentanter fra provstiudvalget. Det var et rigtigt godt møde, og vi
fik sat fokus på rigtig mange aspekter vedrørende det kirkelige liv og arbejdet i et menighedsråd og for menigheden i sognet.
Det har været en stille sommer på det kirkelige område. Det er dejligt at vi har kirkegængere til vores gudstjenester. Vi glæder os til
den kommende smukke efterårsperiode med
gudstjenester, høst med mere.

I kirken falder gudstjenesterne ind i vanlig gænge, og i år er der rigtig god grund til at glædes over vores salmebog. D 10. august fyldte
den 450 år. Det er da utroligt at kunne sidde og
synge nogle salmer, som også blev sunget 1569
og før. Et barn er født i Betlehem optræder på
dansk i 1544 (har dog været ind om Grundtvig i
1820) Der har været mange udgaver undervejs,
for salmeskatten afspejler samfundet og dets
måde at tænke og udtrykke sig på og fornyer
sig konstant. Derfor er salmerne ligesom Guds
ord levende og nærværende for os til alle tider.

På menighedsrådets vegne, Ingelise

På menighedsrådets vegne, Birthe

MØDE FOR KOMMENDE KONFIRMANDER (2021)
i Førslev, Teestrup og Bråby samt deres forældre

De første forespørgsler om konfirmationerne i 2021 er begyndt at komme – og tirsdag
den 1. oktober kl 19 til godt 21 er der filmaften for de vordende konfirmander og møde
for deres forældre. Præsten fortæller om, hvordan undervisningen og konfirmationerne
foregår. Her kan man få lejlighed til at se de andre konfirmander og forældrene kan stille
spørgsmål og få snakket med hinanden.
Tilmelding til sognepræsten helst inden 25.9. på tlf. 3023 6989 eller mail SOS@@KM.DK
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NYE TILTAG

Bøn og kristen meditation - Førslev
Indre ro og Åndelig dannelse er noget, der
efterspørges mere og mere. I løbet af efteråret vil der blive startet en gruppe op, hvor vi
mødes om indre bøn og (kristen) meditation.
Det er praksisformer, som altid har hørt kirken til, men som i vores del af verden mest
har været overladt til østlige filosofier og new
age-bevægelser. Det kræver ikke specielle
forudsætninger at være med, blot lyst til at
afprøve og fordybe sig i en mere meditativ
form for bønspraksis.

Familiegudstjeneste med brunch - Bråby
I Bråby er der et ønske om at prøve noget nyt
for børnefamilierne. Søndag den 8. september klokken 9 bliver der en familiegudstjeneste for de morgenduelige. Det er for både
små og store, men det foregår på børnenes
præmisser: kortere og med plads til at spørge og snakke. Bagefter er der brunch og hygge i Grevestolen.
Prædikenrefleksion - Teestrup
I Teestrup har der længe været et ønske om
lejlighed til at tale lidt mere indgående om
søndagens tekst. Her vil der efter nogle af
10.30-tjenesterne være mulighed for at tage
kaffen med ind omkring døbefonten og med
afsæt i dagens tekst og prædiken tale videre sammen. Præsten deltager i samtalerne,
primært som ordstyrer. Samtalen starter, så
snart vi har fået sat os med kaffen, og slutter
senest 12.30.

Endvidere vil vi samle en gruppe med interesse for bøn i bevægelse – også en meditativ form for bøn, men altså i bevægelse frem
for stillesiden.
Begge dele kommer til at foregå i Førslev.
Tidspunkterne er endnu ikke fastlagt, men vil
blive meldt ud på Facebook og hjemmeside
senere – så hold øje. Kontakt meget gerne
allerede nu sognepræsten, hvis du er interesseret – eller bare vil høre, om det er noget
for dig. Så kan du være med til at påvirke,
hvornår vi skal mødes.

Første gang bliver søndag den 29. september, derefter 20. oktober og endelig den 3.
november.

HØSTFEST FOR HELE FAMILIEN – FÆLLES FOR DE TRE SOGNE!

Vi gentager succesen fra sidste år og
holder en fælles høstgudstjeneste for
pastoratet

hvor menighedsrådet byder på god mad og
en kop kaffe bagefter. Her bliver der lejlighed
til at høre om året, der gik i Førslev, og måske
til at tale om tiden, der ligger foran os, og
hvordan vi ønsker at præge udviklingen.

Høstgudstjeneste den 6. oktober
Denne gang er det Førslev, der er vært for
gudstjenesten – søndag den 6. oktober kl.
10.30. Alle er velkomne til at tage lidt frugt,
grønt og blomster med fra haven (eller supermarkedet) og bære det ind i kirken, hvor
vi kan glæde os over årets høst.

Børneklubben på Troelstrupgaard
For børn og barnlige sjæle – dem der har lidt
mere energi at brænde af – holder Kirkernes
Børneklub høstfest på Troelstrupgård, hvor
man som sædvanlig kan købe drikkelse og
sandwich. Bagefter er der lege og andre aktiviteter. Til sidst bortloddes frugt og grønt fra
gudstjenesten. Festen er også en mulighed
for gensyn med Fedlejrens deltagere.

Frokost eller børneklub
Efter gudstjenesten er der to muligheder. Der
bliver frokost i Præstegårdsladen i Førslev,
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2019

Gudstjenester

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

Bemærkninger

10.30

Foreningernes dag*

September
Sø 1.9.
To 5.9.

19.00

Aftengudstjeneste*

Sø 8.9.
Sø 15.9.

10.30
10.30

9.00*

Familiebrunch*

10.30

Stafet for livet

9.00

Prædikenrefleksioner*

9.00

Sø 22.9.
Sø 29.9.

10.30*

Oktober
To 3.10.
Sø 6.10.

19.00

Aftengudstjeneste*

10.30*

Fælles høstgudstjenste*

Sø 13.10.

10.30

Sø 20.10.

10.30*

Sø 27.10.

10.30

To 31.10.

17.30*

9.00

9.00

Prædikenrefleksioner*
OBT
Halloween familiegudstjeneste*

November
Lø 2.11.?

Mulighed for lørdagsdåb

Sø 3.11.

16.00*

Sø 10.11.

9.00

10.30*
**

10.30

To 14.11.
Sø 17.11.

19.00*

17.30

Alle helgen*
Prædikerefleksioner**
AND/MR
Familiegudstjeneste*

10.30

Sø 24.11.

9.00

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

Bråby

Arrangement

Sø 1.9.

Foreningernes dag – pastoratet deltager*

Sø 8.9.

15-17

Sangcafé*

Ti 10.9.

10-12

Tirsdagsklub*

Lø 14.9.

8-17 provstipilgrimsvandring*

Lø 21. - sø 22.9.
Ti 24.9.

Stafet for livet – pastoraet deltager i Kirketeltet*
10-12

Tirsdagsklub*

On 25.9.

18.30/19.30

Hvad tror vi på?! - Søren Hermansen*

Ti 1.10.

19-21

Forældremøde konf. 2021*

Ti 8.10.

10-12

To 10.10.
Sø 13.10.

Tirsdagsklub*
19.00

Shane Morkin koncert*

15-17

Sangcafé*

Ti 22.10.

10-12

Tirsdagsklub*

Ti 5.11.

10-12

Tirsdagsklub*

On 6.11.

18.30/19.30

Hvad tror vi på?! - Birgitte Saltorp*

Sø 10.11.

15-17

Sangcafé*

Ti 19.11.

10-12

Tirsdagsklub*
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