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”Påsken har rundet vinteren af, og med pinsen
indvarsles en ny tid, hvor Ånden er over os og
Ordet skal spredes i verden ...”
... Læs mere side 3
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Kirkebladets redaktion
Lise Kehler Villadsen (Førslev)
Birthe Foged Andersen (Teestrup)
Dora Jørgensen (Bråby)
Solveig Ståhl-Nielsen (ansv.)
Deadline for indlæg til næste nummer af
Kirkebladet: 1. august.
Næste nummer udkommer i slutningen
af august.
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

Menighedsrådenes møder er åbne og afholdes i:
Førslev d. 21.6. 19.00 i Præstegårdsladen.
Teestrup d. 8.6. 19.00 og 10.8. 19.00 i Sognegården
Bråby d. 20.6. 19.00 Villavej 27, Bråby og 29.8. 19.00 Rosenvænget 54, Haslev

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: Kirsten Jensen, tlf. 21 62 08 34 – mail: kj@kirkehistorie.dk
Ingelise
Jørgensen

Kirsten
Jensen

Birthe Foged
Andersen

Peter
Karstenberg

Dora
Jørgensen

Lene
Ohlin

Teestrup
Menighedsrådsformand: Birthe Foged Andersen, Teestrup Nedenvej 40,
tlf. 40 13 25 18 – mail: bifoan@hotmail.com
Kirkeværge: Jørgen Villadsen, Teestrup Nedenvej 2C,
tlf. 50 97 24 00, mail: jabvilladsen@gmail.com
Graver: Peter Karstenberg, 22 94 93 14
mail: peter.karstenberg4@gmail.com

Bråby
Menighedsrådsformand: Dora Jørgensen, Hammersgårdsvej 7,
tlf. 56 32 62 93 – mail:kjeldorado@paradis.dk
Kirkeværge: Hans Jørgen Eggersen, Villavej 26,
tlf. 56 32 61 65 el. 40 50 12 07 – mail: hjbeggersen@gmail.com
Graver: Kontakt Haslev Kirkekontor, tlf. 56 31 51 62,
mail: kontor@haslevkirke.dk
Kirketjener: Lene Ohlin, tlf. 22 33 80 73,
mail: engstien@gmail.com
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Præstens linjer
mod til at starte på nye projekter. Påsken har
rundet vinteren af, og med pinsen indvarsles
en ny tid, hvor Ånden er over os og Ordet skal
spredes i verden. Vores konfirmander i alle tre
sogne er fine bærere af Ordet – de kommer
med humor, glæde, nysgerrighed og friske
øjne.

Nu er det Åndens lyse tid – sådan starter en
af de sommersalmer, der står i salmebogstillægget ”100 salmer”, som vi er begyndt at
bruge.
Det er salmer, der er digtet inden for de seneste 30-35 år, de fleste af dem siden årtusindskiftet. Tonesproget er moderne og ordene er
mere hverdagsnære, end i de gamle, hæderkronede salmer. Det er en balancegang at få
dem sunget ind i menigheden – de gamle salmer, som har bevist deres værd gennem generationer, og som vi er mange, der holder af,
skal ikke bare gemmes væk, men hvis ikke
kirken skal blive et museum, skal den holdes
levende på alle måder, også med de salmer,
vi synger. En god lakmusprøve er at se, hvad
konfirmanderne vælger, og der vandt salmebogstillægget stort, da der skulle vælges
salmer til konfirmationerne – 5 ud af 6 salmer
var fra tillægget!

De har i vinterens løb udforsket kristentroen
og deres forhold til den, og da vi rundede undervisningen af, var de enige om, hvad kernen
er: Du skal elske din næste som dig selv – og
det skal kunne mærkes i handling. Eller sagt
med den nye salmebog:
Vi tror, det var af kærlighed,
Gud gav os liv og ånde.
Vi tror, det nu er tid og sted
at gå vor Gud til hånde
og skabe med,
hvor himlens fred
bevæger og forsoner
blandt jordens millioner.
Lars Busk Sørensen, nr. 806 i 100 salmer

For et øjeblik siden stod konfirmanderne så
og strålede om kap med den nyrenoverede
kirke i Teestrup og den forårssol, der endelig
var kommet. Forsommer er indbegrebet af begyndelser: De lange lyse timer giver energi og

Glædelig sommer!
Solveig Ståhl-Nielsen

TILLYKKE TIL ALLE VORES KONFIRMANDER
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DET SKER
I KIRKEN
ALTERGANG
Hvis man er gangbesværet, kan der være
lang vej op til alterskranken for at deltage i
nadveren… Kirketjeneren eller præsten kommer dog meget gerne hen til kirkebænken
med brød og vin til dem, der ønsker det – lad
os det bare vide, inden gudstjenesten går i
gang.

Foto: Fra børneklubbens sommerafslutning i 2016.

SANGCAFÉ
Den 2. søndag i måneden kl. 15.00 mødes vi i
Sognegården i Teestrup og synger fra højskolesangbogen – menighedsrådet byder på kaffe og hjemmebag. Dog har vi pause i juni og
juli, så næste gang er søndag den 13. august.

AFTENGUDSTJENESTE
Vores aftengudstjenester, der normalt er den
1. torsdag i måneden kl. 19.00, holder pause
i sommermånederne.
BRÅBY KIRKES BØRNEKLUB
Mødes hver fredag kl. 16.00 til 17.15 på Vibeengskolen i formningslokalet. Vi holder
sommerferie fra 2.6. til 25.8., hvor vi starter
sæsonen med bål og snobrød.

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben starter efter sommerpause
d.12 sept. Vi mødes i Teestrup Sognegård
tirsdage i ulige uger kl.10-12. Vi hygger med
snak, strikning mm og får en kop kaffe eller
the. Det koster ikke noget at være med, og vi
vil gerne se nye deltagere. Vi er også meget
glade for nye ideer til ting, vi kan lave sammen.
Tirsdag d.26.sept. kører vi til Malmø i privatbiler. Vi kører fra sognegården kl.9, fylder bilerne op og deles om udgifterne, forventes
hjemme ca.kl.17. Husk pas og blåt sygesikrings bevis.
Kontaktperson Birthe Jensen, tlf.20495777.

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 program på Facebook: ”Bråby Søndagsskole”, eller ring tlf. 56326293.)
Rikke, Britta, Mikkel, Hanne, Verner, Kjeld og
Dora 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 3:
•
•
•

ULVETIME/SPAGHETTIGUDSTJENESTE/
FAMILIEGUDSTJENESTE
Den tredje uge i måneden er der normalt
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.

Verner Brorson tlf. 56 32 61 48
Peter Karstenberg tlf. 22 94 93 14
Dora Jørgensen tlf. 56 32 62 93

GOSPELKORET ”NEW DAY”
Synger hver mandag fra kl. 19.15 til kl.21.30
i ”Sognegården” i Teestrup. Har du lyst til at
synge med, så mød op, eller kontakt korets
dirigent Tenna Toft tlf. 60 21 17 11.
Koret holder ferie fra 19.6 til 21.8.

Vi holder pause henover sommermånederne
og mødes igen i september.

LØRDAGSDÅB
Som udgangspunkt finder dåb sted ved en højmesse, enten en søndag eller anden helligdag. Det kan også lade sig gøre ved en anden søndagsgudstjeneste. Barnet døbes ind i
menigheden, og menigheden tager imod barnet. Hvis særlige forhold taler for det, kan man
dog afholde 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 5. august i Bråby.
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PINSE I BOESDAL

PINSE
2017

Friluftsgudstjeneste i Boesdal kalkbrud
2. pinsedag den 5. juni kl. 11.00.
Årets 2. pinsedagsgudstjeneste står i reformationsfejringens navn – det skal prædikant
Eigil Andreasen nok lade os mærke. Charlotte
Muus og Niels Andersson står for musikken,
der i år består af både børne- og voksenkor
samt blæsere – meget passende til netop
pinsen.
Der er mulighed for køb af mad og drikke, da
Café Stevnen ligesom sidste år sætter en bod
op. Man er også mere end velkommen til at
tage sin egen madkurv med og lave en skovtur ud af dagen. Det er et naturskønt område, der indbyder til at blive et par timer.

frokosten
kan købes i
kalkbruddet

Parkering foregår på pladsen oven for bruddet – er man gangbesværet, kan man dog
ved henvendelse til sognepræsten få tilladelse til at køre ned i bruddet. Man oplyser nummerpladen på bilen, og får så ved nedkørslen
en billet til at sætte i ruden.

Frilufts-gudstjeneste
i Boesdal Kalkbrud
2. pinsedag den 5. juni kl. 11.00
Sognene i Tryggevælde Provsti

Bommen låses klokken 15, så inden da skal
alle biler være væk – dog er der et grundlovsarrangement umiddelbart efter gudstje-

nesten – man er velkommen til at deltage i
dette, men hvis ikke man gør det, er det hensynsfuldt at fjerne sin bil senest 12.30.

PILGRIMSVANDRING I PROVSTIET
Der er pilgrimsvandring for Tryggevælde
provsti lørdag den 2. september 2017 - Deadline for tilmelding er fredag den 18. august.

Tilmelding senest 18. august skriftligt til kordegn Bodil Hovmand boho@km.dk, tlf. 56 71
60 83 – se nærmere i folder, der ligger i kirkerne samt på provstiets hjemmeside.

Tab for alt ikke lysten til at gå:
Jeg går mig hver dag
det daglige velbefindende til
og går fra hver sygdom.
Jeg har gået mig mine bedste tanker til
og kender ingen tanke så tung,
at man ikke kan gå sig fra den.
Søren Kierkegaard

Nærmere oplysninger hos: Sognepræsten
eller hos Kirke- og kulturmedarbejder Ellen
Faber Jørgensen, Haslev Kirke: elmj@km.dk
FESTLIG FESTGUDSTJENESTE
Kom til Festgudstjeneste i Teestrup med
provst og biskop søndag den 11. juni kl.
10.30. Anledningen er, at Teestrup kirke er
åbnet igen, efter i flere måneder at have
været pakket ind for at blive kalket og renoveret indvendigt.

Så indbydes der igen til pilgrimsvandring for
Tryggevælde provsti.
Det bliver en tur på knap 23 km, gennem
smukke landskaber. Man skal være godt gående! Men vi vil bestemt tilstræbe, at der
både er plads til dem, der kan lide at gå rask
til – og til dem, der har brug for mere tid og
ro. Sang, stilhed og refleksioner er lagt ind
undervejs på vandringen.

Genåbningen skal fejres med en festgudstjeneste, hvor biskop Peter Fischer- Møller
har lovet at prædike. Provst Erhard Westenberg deltager også i gudstjenesten tilligemed sognepræsten.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved en reception i Sognegården – alle
er hjerteligt velkomne til at deltage i fejringen.

I år starter vi i Endeslev Kirke kl. 8.30. Derfra
går vi til Himlingøje, Valløby, Vallø Slot tilbage til udgangspunktet i Endeslev, hvor vi
slutter kl. 17.00. Det koster 50, at deltage i
vandringen (dækker forfriskninger på ruten)
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NYT FRA TEESTRUP

NYT FRA
SOGNENE

D. 11. juni indbyder menighedsrådet til indvielsesfest i Teestrup kirke kl 10.30. med efterfølgende reception i sognegården.
Den indvendige renovering af kirken er nu
afsluttet, og kirkerummet er blevet lyst og
venligt. Kalkmalerierne er blevet repareret,
en stor del af den midterste blomst var ætset
væk af salt fra murværket. Måske en skade
opstået af det vand, der trængte ind i forbindelse med lynnedslaget i kirken for nogle år
tilbage.

NYT FRA ØDE FØRSLEV

Først og fremmest – HJERTELIG TIL LYKKE til
alle konfirmander. På en smuk forårsdag den
7. maj havde vi konfirmation i Førslev Kirke.
Konfirmanderne trådte spændte og forventningsfulde ind i en smukt pyntet kirke til en
højtidelig og festlig konfirmationsgudstjeneste. Til lykke med jeres valg.

Ved Festgudstjenesten d.11. juni deltager både
provst Erhard Westenberg og biskop Peter
Fischer-Møller; Sidstnævnte har lovet at tage
sig af prædikenen. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet en lettere anretning i
sognegården.

Vi ser frem til konfirmandindskrivning søndag
den 11. juni, hvor vi starter med en gudstjeneste i kirken kl. 14 og efterfølgende drikker
kaffe / juice i Præstegårdsladen.

Fra midten af maj går vi i gang med at lægge
fliser fra portalen til indgangen til kirken, og
herfra flisegang til toilettet. Vi håber, at det
vil lette adgangen til kirken for kørestolsbrugere og gangbesværede. Næste projekt – når
økonomien tillader det – er at få indrettet
handicapvenligt toilet.

Den 22. april havde vi menighedsrådsmøde
med kirkesyn. Vi er enige om, at kirken og
kirkegård er i rimelig god og præsentabel
stand. Der var lidt forskelligt, vi bemærkede og skrev ned, sådan at vi har en ”to do”
liste. Vi arbejder blandt andet på at få fast
belægning på kirkegården fra kirkelåger til
kirkegård – dette blandt andet af hensyn til
kørestolsbrugere, rollatorer osv.
Nu vil vi fra menighedsrådet ønske alle en
rigtig dejlig sommer og som altid byde varmt
velkommen til gudtjenester og arrangementer også henover sommeren.

D. 14. maj havde vi konfirmation i Teestrup
kirke. 8 konfirmander var der i år, og det er
dejligt, at I har valgt den kirkelige højtid til at
markere, at I nu starter i ” de voksnes rækker”. Vi håber, at I fremover vil føle, at kirken
og dens budskab er et frirum i en travl verden
med voldsomt pres på Jer unge, og at I kan
føle fællesskabet omkring kirken som en tryg
base.

På vegne af Førslev Menighedsråd
- Ingelise Jørgensen

På menighedsrådets vegne
- Birthe

NYT FRA BRÅBY

Når sommerens kirkeblad udkommer, skulle
kalkningen af Bråby kirke gerne nærme sig
afslutningen. Som skrevet i sidste kirkeblad,
blev kalkningen udsat, fordi vi ventede på
nationalmuseets godkendelse til at afrense
den røde farve på kampestenssoklen og kalke hvidt ned til denne. Nationalmuseets udtalelse er kommet med afvisning af dette, så
kirken beholder sin røde farve på soklen.

rammerne for menighedens liv og vækst endnu bedre – det gælder både mht. bygningen
samt aktiviteter og gudstjenester. Mødet holdes i tilslutning til en kirkefrokost efter højmessen, og hvis vejret tillader det, holdes
frokosten i det fri.
Den årlige stavgang sammen med Bråby
Idrætsforening holdes d. 14.8. Mød op på
P-pladsen ved Villa Gallina kl. 19.00. Vi vandrer gennem skoven til Paradishaven, hvor der
vil være en kort andagt og menighedsrådets
kaffe og ”Skovsnegle” inden vi går tilbage.

Hvilke planer og arbejder, der ellers er omkring kirken, kan man høre nærmere om på
menighedsmødet d. 18.6.17. Her kan hele
menigheden stille spørgsmål til regnskab og
budget og som de foregående år også meget
gerne komme med ideer og forslag til at gøre

På menighedsrådets vegne
- Dora
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LABYRINTPARKEN OG DAMSHOLTE KIRKE
FORSOMMERTUR I EGNE BILER TIRSDAG
DEN 13. JUNI
Der er afgang fra Teestrup 18.00, efter at vi
har fordelt os i bilerne, så vi kan køre sammen. Vi kører ad snoede veje og ankommer kl.
19.00 (senest) til Labyrintparken i Kalvehave.
Her underholder vi os i de forskellige labyrinter, inden vi cirka 20.15 kører videre til Møn.
Vi skal til Damsholte kirke på Møn - en fin
lille rokokokirke, smukt beliggende ved Marienborg gods og med et særpræget indre,

hvor prædikestolen er anbragt ovenover alteret (findes vist kun to andre steder i landet).
Her slutter vi af med vores medbragte kaffe i
deres graverbolig, hvorefter man kører direkte
hjem. Det tager cirka 45 minutter.
Tilmelding senest 6.6. hos Bente Beierholm
tlf. 5638 0138 eller til Lene Ohlin efter kl. 17
på tlf. 4371 2686.

BESØG PÅ FUGLSANG

KONFIRMATION 2018

Foto: Leif Tuxen

Sensommer bustur til Fuglsang kunstmuseum: Teser
Lørdag d.16/9- 2017 kl. 10.00 starter vi fra
Sognegården I Teestrup.

Indskrivningsgudstjeneste søndag
den 11. juni kl. 14.00.
Efter en kortere gudstjenesten er der indskrivning i Præstegårdsladen, Førslev Kirkestræde 5, Førslev.

Bussen kører mod det smukke Guldborgsund, hvor der kl. 11.30 venter en dejlig frokostbuffet på Cafe Lagunen. (Drikkevarer
købes særskilt) Alt efter trafik og vejr gøres
et lille ophold undervejs.

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 fx et skolefoto, pasfoto eller lignende. Der serveres
kaffe/te/saft og boller.

Efter frokost kører bussen os ca. kl. 13.30
videre til Fuglsang kunstmuseum, hvor vi
vil få en omvisning med introduktion til
museet, den faste samling samt særudstillingen "TESER". Omkring kl. 16.00 kører bussen hjemad igen. Som på udturen
gøres der et lille ophold undervejs. Turen
forventes at slutte kl. 18.00.

Datoerne for konfirmationerne 2018 er:
• St. Bededag den 27. april 11.00 i Teestrup
• Søndag den 29. april 11.00 i Bråby
• Søndag den 6. maj 11.00 i Førslev

Prisen for denne dejlige dag er 150.00kr.
pr. person, som betales i bussen.

KONFIRMANDVELKOMST
Søndag den 13. august bydes årets konfirmander velkommen ved gudstjenesten
i Teestrup kl. 10.30. Her præsenteres
konfirmanderne og menigheden for hinanden – kom og vær med til at byde de
unge mennesker indenfor i menigheden!
Bagefter er der kirkekaffe/-te/-juice og
lejlighed til en snak.

Særudstillingen "TESER" viser kunstværker
af en række unge kunstnere, der i anledning af reformationsfejringen har læst Luthers 95 teser og hver især fortolket dem.
Tilmelding senest 9.9. hos Bente Beierholm
tlf. 5638 0138 eller til Lene Ohlin efter kl.
17 på tlf. 4371 2686.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - MARTS - APRIL - MAJ - 2017

Gudstjenester

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

9.00

10.30

Bemærkninger

JUNI
Sø 4.6. pinse
Ma 5.6.
2. pinsedag
Sø 11.6.

11.00 Boesdal*
14.00 *

Konfirmandindskrivning
10.30*

Festgudstjeneste.

Sø 18.6.
Sø 25.6.

10.30*
10.30

Mgh. frokost
Ole Bjerglund Thomsen

JULI
Sø 2.7.

9.00

Sø 9.7.

9.00

10.30
Werner Fischer Nielsen

Sø. 16.7.

9.00

Sø 23.7.
Sø 30.7.

10.30

Werner Fischer Nielsen
Werner Fischer Nielsen

9.00

Werner Fischer Nielsen

AUGUST
Lø 5.8.

11.00*

Sø 6.8.

10.30

Sø 13.8.
Sø 20.8.

10.30 *

Lørdagsdåb
Velkomstgudstjeneste nye
konfirmander

10.30

Werner Fischer Nielsen

Sø 27.8.

10.30

Werner Fischer Nielsen

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen.
* se nærmere omtale inde i bladet.
Ønsker du brug af kirkebil, er der frivillige i sognet, der gerne henter i egen bil - kontakt
sognepræsten eller Dora Jørgensen på tfl.:56 32 62 93 senest to dage før gudstjenesten.
Dato

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

Arrangement

Ti den 13.6.

18.00*

Kør-selv-tur

Sø 13.8.

15.00*

Sangcafé

Ma 14.8.

Lø 16.9.

19.00 fra
Villa Galina
10.0018.00*

Stavgang m andagt*

Bustur Fuglsang

BRÅBY – MENIGHEDSFROKOST
Søndag den 18. juni efter gudstjenesten 10.30 inviterer menighedsrådet til frokost. Det
bliver sandwich – i håb om, at vi kan sidde i det fri og nyde dem.
Efter maden trækker vi indenfor for at se billeder og høre om årets gang i menigheden.
Her vil der også være lejlighed til at komme med gode ideer til det fortsatte liv og vækst i
menigheden. Alle der føler tilknytning til menigheden i Bråby er hjerteligt velkomne!
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