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”Sommertid er bryllupstid, og sådan har det
også været i sommer... Men i de senere år er
det vundet frem, at man vil indgå sit kirkelige
ægteskab... uden for kirkens rum.”
... Læs mere side 3
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Præstens linjer
andre steder. - I 1685 rykkede man vielsen tilbage i kirkerummet sammen med velsignelsen
– men opdelingen fornemmes stadig i ritualet,
når præsten siger: ”Eftersom I forud har lovet
hinanden at ville leve sammen i ægteskab og
nu har bekræftet dette for Gud og for os, som
er her til stede, og givet hinanden hånd derpå,
så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for
Gud og for mennesker.”

Vi beder, Herre, for de to,
som for dit alter står:
Giv dem i kærlighed og tro
at dele alle kår.
(DDS 705, v.1)
Sommertid er bryllupstid, og sådan har det
også været i sommer. Med kirker, der stråler
nykalkede og blomsterpyntede. Men i de senere år er det vundet frem, at man vil indgå
sit kirkelige ægteskab... uden for kirkens rum.
- Hvad skal vi med kirker, er der nogle, der
spørger, hvis vi ikke vil bruge dem? Præsten
bliver bare en kransekagefigur i moderne menneskers selvcentrerede events.

En anden sag er, hvad parrene har som begrundelse for deres valg. I kirken understreges
det almene. Ritualet og rammerne er ens for
alle. Anderledes når brudeparret selv skal stå
for det, så er det det særlige, det individuelle,
der fremhæves, men der er pludselig mange
praktiske ting at tage højde for. Eftersom vielsen er en gudstjeneste, er det væsentligt, at
menigheden kan høre, hvad der bliver sagt, og
at de kan synge med. I stille vejr og solskin er
det ikke noget problem – men det danske vejr
byder på så meget andet og så skal der tænkes
i plan B’er.

Men her i reformationsfejringens år kan man
se tilbage på, hvordan Luther så på vielsen.
Hos Matthæus kan man læse, at Jesus siger:
Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud hvad
Guds er. Der er ting, der tilhører det jordiske/
borgerlige og ting, der tilhører det himmelske/
kirkelige. Nogle ting har begge sider – fx vielsen. Luther så i høj grad ægteskabet som en
borgerlig indretning, der er til for at skabe stabilitet i samfundet. Den juridisk bindende side
handler om alliancer mellem familier – og om
at holde de jordiske lyster (sex) inden for ordnede rammer. Den åndelige side, den om at to
mennesker forenes og lægger deres liv i hinandens hænder – den hører Gud og kirken til.
I Danmark blev det efter reformationen norm
at følge Luthers ritual, hvor selve vielsen foregik uden for kirken, typisk i brudens hjem. Først
derefter blev parret velsignet foran alteret – så
mere nyt er det altså heller ikke at gifte sig

Når det er sagt, så er det min erfaring, at brudepar har gjort sig mange og fornuftige overvejelser. At bruge et andet sted begrundes typisk i parrets personlige historie. Ofte er det et
forsøg på at bygge bro mellem verdener – og
det kan blive en understregning af, at Gud er
til stede i deres liv, også i deres hverdag. Og
kirken må vel være den første til at stole på, at
Gud Herren er med os overalt – også uden for
kirken!
Solveig Ståhl-Nielsen

Luthers ILDDÅB
- en teaterfortælling om en epokegørende del af Luthers liv, levned og
lidenskab. Torsdag den 2. november
19.00 i Bråby kirke.
Foredrag og levendegjorte scener om det
inferno, der brød løs, da Luther tog kampen op mod Paven for 500 år siden. Med 95
teser på slotskirkens dør i Wittenberg slog
han tonen an den 31. oktober 1517. At sætte sig op mod den katolske kirke var ikke
for sarte sjæle. Slagkraftige, grådige paver i
Rom havde gennem århundreder forvandlet
kirken til en pengemaskine. Reformationen
blev udløst af en højt begavet, viljestærk
mand, der lyttede til sit hjerte og trodsede
griskheden: ’Ingen kan tjene to herrer’. Ikke
tjene både Gud og Pavens pengetørst.

Luther udløste en revolution, der skabte kaos
i hele Europa. Foredraget folder vingerne ud,
så man mærker Luthers kraftpræstation.
Med vægt på det sanselige, passionen og det
guddommelige. Niels Vandrefalk er en dreven foredragsholder og skuespiller, der med
sine 50 år i dansk teater, udlært på Det Kgl.
Teater, formår at levendegøre en reformator
fuld af kampgejst. Men også fyldt med tvivl
og angsten for at blive forladt af Gud.
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DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne og afholdes i:
Førslev d. 10.10. kl. 16-18 i Præstegårdsladen.
Teestrup d. 10.10. og 30.11. kl. 19.00 i Sognegården.
Bråby d. 12.10. på Villavej 17 og d. 7.11. på Hammersgårdsvej 7, begge dage kl. 19.00.
Fællesmøde: 14.11. kl. 19.00 i Sognegården.
Foto: fra Bråbys sommerfest
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.

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.
AFTENGUDSTJENESTE
Læg hverdagens tummel fra dig et øjeblik og giv dig selv
en pause, hvor du kan finde ind til en anden ro under kirkens gamle hvælvinger. Her er stille musik, tekster med
mening, mulighed for at tænde lys for nogen eller noget
og lejlighed til at lade tankerne gå på vandring og lade
ånden fylde dig. Aftengudstjenesterne holdes normalt
den 1. torsdag i måneden kl. 19.00 og varer en god halv
times tid på skift i de tre kirker. Pga. et konfirmandarrangement springes september over i år, så næste gang er
den 5. oktober i Teestrup.

Ring eller skriv – måske kan vi tage samtalen på stedet,
måske skal vi finde en tid.
SANGCAFÉ
Sangcafeen er startet op igen efter sommerferien. Vi
mødes i Teestrup Sognegård kl. 15.00 den anden søndag i hver måned, og det er meget hyggeligt og aldeles
uforpligtende. Der er lige dele drikken 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. september.

BRÅBY KIRKES BØRNEKLUB
Vi starter sæsonen efter ferien med bål og snobrød hos
Kjeld og Dora, Hammersgårdvej 7, d. 25.8.kl. 16.00, her
er forældrene også velkomne. Ellers mødes vi hver fredag
kl. 16.00 til 17.15 på Vibeengskolen i formningslokalet.
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 til
Rikke tlf. 23 96 66 91.
Rikke, Britta, Mikkel og Hanne byder dig velkommen!

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben starter efter sommerpause d.12 sept. Vi
mødes i Teestrup Sognegård tirsdage i ulige uger kl.1012. 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. 20 49 57 77.

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

ULVETIME/SPAGHETTIGUDSTJENESTE/FAMILIEGUDSTJENESTE
Cirka en gang om måneden er der normalt en hverdagsgudstjeneste særligt for børnefamilier. Den 13. september kl. 17.30 mødes vi i Teestrup kirke, torsdag den
12. oktober kl. 17.30 i Førslev kirke og fredag den 17.
november kl. 16.30 i Bråby kirke. 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.

GOSPELKORET ”NEW DAY”
Koret synger hver mandag fra kl. 19.15 til kl.21.30 i Sognegården i Teestrup og har gjort det i 20 år (se omtale
her i bladet). Korets dirigent er nu Tenna Toft og har du
lyst til at synge med, så mød op eller kontakt Tenna på
tlf. 60 21 17 11.

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 4. november.
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GOSPEL KORET NEW DAY I 20 ÅR.

Af og til bliver man overrasket over, hvad tingene udvikler sig til. En gang fik to søstre ideen til at starte et gospelkor i det daværende
Bråby-Teestrup pastorat.

har budt på mange spændende og berigende
oplevelser.
Jubilæumsåret skal fejres ved, at vi skal ud at
synge så mange steder som muligt. Der er allerede planlagt 4 koncerter i efteråret, og der
er mere i støbeskeen til foråret 2018. I vores eget sogn markeres det først ved et brag
af en koncert i Øde Førslev, onsdag d. 20.
september. I løbet af foråret markeres det på
festlig vis i vores andre kirker. (Se løbende på
hjemmeside, Facebook og presse).

Man håbede, at der ville dukke 5-10 personer op til den første øveaften. Der kom langt
over 20 personer og de fleste dukkede op
igen ugen efter. Nogle havde endda taget andre venner/bekendte med. Og sådan startede
New Day Gospelkor.
Det er 20 år siden nu. Vi kører på korleder
nr.6, pianist nr. 7 og kormedlemmerne er det
længe siden, vi holdt op med at tælle. Der
er 4 kormedlemmer, som har været med helt
fra starten. Andre kormedlemmer har været
med i rigtig mange år og hvert år kommer
der nye til, ligesom der er nogle, der får andre interesser. I de 20 år, der er gået, har
vi optrådt til alt muligt, lige fra Vridsløselille
statsfængsel til bryllupper mv. Vi nyder også
at være en fast del af vores egne kirker. Dette

Derfor er det et rigtig godt tidspunkt at starte
op, hvis man er nysgerrig efter at se, hvad vi
byder på. Det bliver et år, som byder på mange oplevelser. Vi synger mandage i konfirmandstuen i Teestrup kl. 19.15-21.30. Hver
uge nyder vi hjemmebagt kage og kaffe. Vi
har en hyggelig og nærværende atmosfære,
samtidig med at vi har et højt fagligt niveau.
Så vel mødt, alle er velkomne!

SENSOMMER BUSTUR

Lørdag den 16. september sensommer
bustur til Fuglsang kunstmuseum: 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.
Prisen for denne dejlige dag er 150.00kr. pr.
person, som betales i bussen.

Vi starter kl. 10.00 fra Sognegården i Teestrup.
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.

Særudstillingen ”TESER” viser kunstværker
af en række unge kunstnere, der i anledning
af reformationsfejringen har læst Luthers 95
teser og hver især fortolket dem.

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”.

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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NYT FRA
SOGNENE
Foto fra forsommerens kør-selv-tur til Labyrintparken,
Kalvehave

NYT FRA ØDE FØRSLEV

NYT FRA TEESTRUP

På en smuk sommeraften i Førslev med luftballoner svævende tæt henover byen er det
blevet tid til at få ord på en lille hilsen fra menighedsrådet.

Sommeren er slut og efteråret stikker hovedet
frem.
Normalt er vi her i september fyldt med lys fra
den dejlige sollyse sommer, et lysforråd, som
skal bære os gennem efterår og vinter, men
solen har i de sidste måneder ikke været så
gavmild, som den plejer, så må vi fylde vores
lyslagre op på anden vis - f. eks. i en af vores
tre smukke kirker, hvor der næsten hver søndag er mulighed for at høre om, hvordan lyset
kan finde vej gennem selv det tætteste mørke. Efter hver gudstjeneste har der et stykke tid været mulighed for en kop kaffe og en
sludder for dem, der har tid og lyst.

Søndag den 11. juni havde vi en kort gudstjeneste med efterfølgende indskrivning i præstegårdsladen for det kommende års konfirmander – der var så mange, at vi måtte tage
ekstra stole i brug, og der er brug for at indkøbe flere kaffekopper. Så det ser ud til, at
vi får et fint antal konfirmander i Førslev (og
Teestrup og Bråby) i 2018. Ellers har vi haft en
stille periode henover sommeren, og vi er klar
til at tage fat på nye opgaver. Der er blevet arbejdet på, at der skal etableres et nyt varmestyringssystem i kirken. Det er nu blevet godkendt, og arbejdet påbegyndes i september.

Ud over søndagsaktiviteterne er der også
i dette efterår en del spændende arrangementer - f.eks. busturen til Fuglsang kunstmuseum. Jeg tror, det bliver en lys og dejlig
oplevelse i et godt fællesskab. Vores sensommerture i pastoratet plejer at være ”oplivende oplevelser”, som vi kan leve en rum tid på.
Husk tilmeldingsfrist d. 9. september.

Vi ønsker fast belægning på kirkegården fra
kirkelåger til kirkedør. Det har vi indhentet tilbud på, som vi synes ser godt ud. Så vi håber,
at det er godkendt i provstiudvalget, når dette
kirkeblad udkommer. Det vil gøre det lettere
for kørestolsbrugere og for personer med rollator at komme hen til kirken.

Allerede dagen efter, d. 17. september, indbyder menighedsrådet til menighedsmøde
i sognegården kl. 15. Forinden er der høstgudstjeneste i Teestrup kirke kl. 14. På mødet vil menighedsrådet fortælle om året, der
er gået siden sidste møde, og forhåbentlig får
vi en god snak om, hvad fremtiden ud fra menighedens tanker skal bringe. Hvad er det for
en kirke, der kan samle sognet og skabe et
givende fællesskab.

Årets Høstgudstjeneste vil finde sted den 1.
oktober. Herefter bydes der på lidt forplejning
i præstegårdsladen, og ved den lejlighed vil
menighedsrådet aflægge årsberetning.
På vegne af Førslev Menighedsråd, Ingelise

Der er flere fælles arrangementer i Sognegården i løbet af efteråret: foredrag og fællesspisninger – se omtale her i bladet, på
hjemmesiden, Facebook og i dagspressen.
På vegne af menighedsrådet, Birthe
Høst
I september og oktober er der høstgudstjenester i alle tre kirker – se nærmere omtale under nyt fra de enkelte sogne.

Foto fra Bråbys sommerfest
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NYT FRA BRÅBY

Menighedsmødet i år blev holdt en dejlig sommersøndag, hvor vi efter gudstjenesten spiste i
det grønne og derefter samledes i Grevestolen.
Tak til alle, der kom og deltog aktivt.

dig”, det vil menighedsrådet gerne markere
ved kirkefrokosten d. 5.11.
Kirken har fået tilbud om Niels Vandrefalks
forestilling ”Luthers Ilddåb”- det bliver torsdag
den 2. november kl. 19.00.

Det har stor betydning for menighedsrådet at
møde interesse og få gode ideer til det videre
arbejde med at skabe liv og vækst i vores kirke!

Som det kan ses, står kirken nu flot nykalket.
Det næste projekt, der arbejdes på, er en restaurering af klokkestabel og ringeanlæg. Bråbys kirkeklokker har en smuk klang, men på
grund af klokkestablens tilstand har vi i mange
år kun kunnet ringe med en klokke af gangen.
Vi er nu ved at undersøge muligheden for at
råde bod på dette.

Ved høstgudstjenesten d. 8.10. opfordres alle
både store og små til at medbringe frugt og
grønt fra årets høst. Børnene bærer det ind i
kirken ved gudstjenestens start, og det hele
bortloddes ved den efterfølgende høstfest på
Troelstrupgård.
Bråby kirke var indtil 1967 ejet af Gisselfeld.
Det er altså 50 år siden kirken blev ”selvstæn-

På menighedsrådets vegne, Dora
SYG OG FATTIG ...

HVAD TROR VI PÅ? ...

Foto: Anders Laugesen

Foto: Kaare Johansen

- er den gennemgående overskrift for
vores fællesskabsaftner, som vi fortsætter med i efteråret.

syg og fattig omkring reformationen
– foredrag med Kåre Johannessen i
Sognegården.

Tirsdag den 24. oktober får pastoratet
besøg af en indisk præst David Rajendran,
der bl.a. vil fortælle om, hvad Luther betyder for kristendommen i Indien. Foredraget
vil foregå på engelsk, hvorfor der også deltager en tolk.

Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 kommer
Kåre Johannessen til Teestrup for at fortælle om social- og sundhedsvæsen før
og efter reformationen.
Kåre Johannessen, som mange har oplevet gennem fjernsynet på TV øst, er konsulent, historiker, foredragsholder og forfatter. Han har været museums inspektør
på vikingemuseet Trelleborg og senere i
mange år på middelaldercentret ved Nykøbing Falster.

Onsdag den 22. november er der en
enestående mulighed for at møde programmedarbejder Anders Laugesen og
høre ham fortælle om en livslang rejse ind
i troens mangfoldige univers med stilhed,
pilgrims-ture og samtaler med en række af
tidens store religiøse personligheder

Kåre Johannessen fortæller, så det føles,
som om man selv er tilstede i de hændelser fra vores fortid, han disker op med,
mens han tryllebinder sine tilhørere.

Begge aftner er der fællesspisning kl.18.30.
til en kuvertpris á 30 kr. og tilmelding
senest fredagen før på tlf. 41 62 62 93
- eller kom til foredragets start kl.19.30
uden tilmelding.

Der er virkelig noget at glæde sig til.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2017

Gudstjenester

Øde Førslev

Teestrup

Sø 3.9.

9.00

10.30

Sø 10.9.

10.30

Bråby

Bemærkninger

SEPTEMBER
Marie Rørbæk
9.00

On 13.9.

17.30

Sø 17.9.

*14.00

Sø 24.9.

10.30

* Familiegudstjeneste
10.30

*Høstgtj. og menighedsmøde i Teestrup
anden præst

OKTOBER
Sø 1.10.

*10.30

To 5.10.

9.00
*19.00

*Aftengudstjeneste

Sø 8.10.
To 12.10.

*10.30
*17.30

Sø 15.10.
Sø 22.10.

*Høstgtj. + høstfest Troelstrupgård
*Ulvetime

*10.30
10.30

9.00

Sø 29.10.
Ti 31.10.

*Høstgudstjeneste

10.30
19.00
19.00i provstiet kl.
19.00
Festgudstjeneste
19.00

Haslev
Festgudstjeneste i provstiet i Faxe og
St. Heddinge kirker

NOVEMBER
Lø 4.11.
Sø 5.11.

*Dåb 11.00
*19.00

Sø 12.11.

*16.00

Alle helgen – i Bråby også kirkefrokost

*16.30

*Familiegudstjeneste

10.30

Haslev

10.30

Fr 17.11.
Sø 19.11.

*10.30

10.30

Sø 26.11.

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen. OBS – grundet præsteskiftet i Haslev og
måske en periode med vikar præst kan der komme ændringer i planen – hold øje på hjemmeside, Facebook eller avisen. * 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, mobil 41 62 62 93) senest to dage før gudstjenesten.
Dato

Øde Førslev

Sø 10.9.

Teestrup

Bråby

15.00

Arrangement
*Sangcafé

Ti 12.9.

10.00-12.00

*Tirsdagsklub

Lø 16.9.

10.00-18.00

*Bustur Fuglsang

09.00-17.00

*Tirsdagsklub – tur til Malmø

On 20.9.
Ti 26.9.

19.00

* New Day jubilæumskoncert

Ti 3.10.

19.00

*Foredrag med Kåre Johannesen

Sø 8.10.

15.00

*Sangcafé

Ti 10.10.

10.00-12.00

*Tirsdagsklub

Ti 24.10.

10.00-12.00

*Tirsdagsklub

Ti 24.10.

18.30/19.30

*Fællesspisning og foredrag fra Indien

To 2.11.
Ti 7.11.

19.00
10.00-12.00

*Niels Vandrefalk opfører Luther
*Tirsdagsklub

Sø 12.11.

15.00

*Sangcafé

Ti 21.11.

10.00-12.00

*Tirsdagsklub

On 22.11.

18.30/19.30

*Anders Laugesen – foredrag og
fællesspisning

On 29.11.

19.00

*Pro Cantu: julekoncert
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