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Måske er det ikke tilfældigt, at det netop
er et æbletræ, Luther ville plante. Æbletræet
minder om Paradisets træ med frugt, der giver
liv, og med frugt, der kan lære en at skelne
mellem godt og ondt ... Læs mere side 3
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Præstens linjer
Det hedder sig, at Martin Luther (1483-1546)
engang blev spurgt om, hvad han ville gøre,
hvis han fik at vide, at verden skulle gå under
i morgen. Hans svar var, at så ville han plante
et æbletræ.

Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødeligt dræ,
vil vi dog elske og plante et træ:
Frugter kan uspået komme.
Thorkild Bjørnvig 1959

Det kan synes som et overraskende svar – er
det ikke lidt vel langsigtet planlægning, hvis
verden er på vej til at gå under? Men det er
et svar, der vidner om noget helt centralt i
kristendommen: nemlig at der er håb, også
når alt håb synes ude. Luther levede selv i
stor frygt for, at hans sjæl skulle gå tabt, og
han søgte vished om sin sjæls frelse. Han opdagede, at den vished ikke findes, men at
han måtte leve sit liv i tillid til, at Gud ville
være ham nådig. - Kirken spillede dengang
på folks frygt for, at sjælen skulle brænde op
i helvede, og solgte tilgivelse for klingende
mønt. Luther ville diskutere kirkens vildfarelse – det ville kirken ikke, men Luther insisterede og kom til at give startskuddet til det,
der blev til reformationen. Den har formet
vores holdning om, at præsten ikke har monopol på Gud, og det fejrer vi i det kommende år, 500-året for reformationens start.

Anekdoten om æbletræet klinger med i digtet: Bjørnvig opfordrede, ligesom Luther, til
håbet om, at livet kunne trodse døden.
Måske er det ikke tilfældigt, at det netop er et
æbletræ, Luther ville plante. Æbletræet minder om Paradisets træ med frugt, der giver
liv, og med frugt, der kan lære en at skelne
mellem godt og ondt.
Også i vores tid er der nok at frygte: Terror,
Trump og togtider – men lad os i stedet håbe
på fremtiden, lad os plante træer i dag, så
der er en chance for frugt, og lad os synge og
lege i den dejlige og håbefulde juletid, vi er
på vej ind i.

Luther frygtede sin sjæls fortabelse. Thorkild
Bjørnvig, og andre med ham, frygtede atomkrig og den kendte verdens udslettelse. Han
skrev et digt til indvielsen af Båring højskole,
hvor han appellerede til det gode og livsduelige hos de unge mennesker:

Glædelig jul og et velsignet nyt år ønskes alle
– og en festlig reformationsfejring!
Solveig Ståhl-Nielsen

NYT: Juniorkonfirmander
Som noget nyt tilbyder vi juniorkonfirmandundervisning for pastoratets 3.-klasse børn.

Nærmere oplysninger fås hos sognepræsten
og hos Ellen Faber Jørgensen elmj@km.dk

Det foregår i Sognegården i Teestrup, hvor vi
har dejlige lokaler til det. Gennem sang, leg,
fortælling, samtaler og kreative aktiviteter
præsenteres børnene for nogle af de centrale
elementer i kirke, tro og kristendom.
Ellen Faber Jørgensen fra Haslev står for
undervisningen i tæt samarbejde med sognepræsten.
Vi mødes fire lørdage (14. januar, 4. og 25.
februar, 11. marts) fra 12.00 til 15.00 og
slutter af med en særlig gudstjeneste søndag den 26. marts kl. 14.00 til 15.00. Der
er indbydelser på vej, men man er også
velkommen til selv at henvende sig allerede
nu.
3

DET SKER
I KIRKEN
AFTENANDAGT
Normalt er der en kort hverdagsaftengudstjeneste den første torsdag i måneden, på
skift i de tre kirker. Gudstjenesten varer en
god halv time – der er læsning, lystænding,
musik og stilhed – en pause fra travlhed og
telefoner, en stund til bøn og fordybelse.
I december erstattes den dog af de ni læsninger søndag den 4. december kl. 16.00 i
Teestrup. Torsdag den 5.1. er der Hellig Tre
Kongers gudstjeneste i Førslev kl. 19.00.
Torsdag den 2.2. er der kyndelmisse-gudstjeneste kl. 19.00 i Teestrup.

Foto: Fra børneklubben.

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.

BØRNEKLUBBEN
Mødes hver fredag kl. 16.00 til 17.15 på Vibeengskolen i formningslokalet. Vi holder juleferie fra d. 18.12. til d. 6.1., hvor vi mødes kl.
16.30 til Hellig Tre Kongers familiegudstjeneste i Bråby kirke.

TIRSDAGSKLUB
Vi mødes i Sognegården tirsdag formiddag i
ulige uger fra 10 til cirka 12 og hygger, snakker, strikker og får en kop kaffe. Næste gang
bliver tirsdag den 6. december. Derefter holder vi juleferie og mødes igen i uge 1, tirsdag
den 3. januar.

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!

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. Alle er hjerteligt velkomne.

”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

I vintermånederne er der dog lidt ændringer.
I december er der en familievenlig Lucia-gudstjeneste i Førslev søndag den 11.12.
kl. 16.00 uden spisning (se under Lucia).
I januar er der Hellig Tre Kongers Gudstjeneste fredag d. 6. 1. kl. 16.30. i Bråby. Efter
gudstjenesten er der spaghetti og Hellig Tre
Kongers kage for alle i Grevestolen.

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.

I februar er der fastelavnsgudstjeneste i Bråby ugen før fastelavn, søndag d. 19.2. kl.
14.00. Efter gudstjenesten går vi over vejen
til Toftegård, hvor Jette og Bent stiller lokale
til rådighed til boller, sodavand, kaffe, tøndeslagning og lege.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb en gang i
kvartalet i det sogn, hvor der først anmodes
om det. Det er den 1. lørdag i månederne februar, maj, august og november. Næste gang
bliver den 4. februar.

Fastelavnssøndag er der fastelavnsgudstjeneste i Førslev kl. 13.15 med efterfølgende
tøndeslagning på præstens gårdsplads og fastelavnsboller mm i Præstegårdsladen.
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Nyt fra sognene
Foto: Lucia 2014 i Førslev kirke.

NYT FRA ØDE FØRSLEV

Vi ser frem til en ny, spændende periode og
gerne en rolig og stabil periode. Konstituering
i det nye råd vil blive omtalt i det kommende
kirkeblad.

En 4-årig valgperiode for det nuværende menighedsråd synger i skrivende stund på sidste
vers, og 1. søndag i advent tiltræder et nyt
råd for de kommende fire år. Der er dog en del
gengangere, idet Lise Villadsen, Bente Beierholm, Ole Villadsen og undertegnede fortsætter i rådsarbejdet. Vi skal byde velkommen
til Nina Hansen som nyt medlem. Og hermed
skal lyde en stor TAK til Liselotte Myrup, der
stopper som menighedsrådsmedlem, men
som heldigvis har valgt at varetage hvervet
som stedfortræder. Tak for godt samarbejde
og kæmpe indsats. Øvrige stedfortrædere er
Anne Bovien (genvalg) og Kjeld Nielsen (nyvalg). Velkommen til dem – og tak til Svend
Hansen for de sidste fire år som stedfortræder.

Nu stunder årets smukke og fredfyldte højtid
til. Vi ser frem til adventstiden, julen, og til
at byde det nye år velkommen. 3. søndag i
advent er der familiegudstjeneste med Lucia
kl. 16, og nytårsaftenseftermiddag ønsker vi
hinanden godt nytår efter gudtjenesten med
et glas bobler. Vi glæder os til at se jer.
Hermed ønskes alle en glædelig og højtidelig
jul samt et fredfyldt nytår.
På vegne af Førslev Menighedsråd - Ingelise

NYT FRA TEESTRUP

vel, hvis vi ikke havde understøttet den, kunne
være skvattet sammen, og nogen måske være
kommet til skade. Portalen vil stå i de rå sten
vinteren over og bliver først pudset og kalket
til foråret. Vi beklager meget at kirkegængerne i denne periode ikke har kunnet benytte
den sædvanlige parkeringsplads og indgang,
men det har været et forsikringsspørgsmål.

D. 27. december er det første søndag i advent, og de begyndende fjerne små glimt fra
julens store altomsluttende varme lys kan
fornemmes i vintermørket.
Men, det er også tiden, hvor vi i menighedsrådet skal sige farvel og tak for en stor indsats
som henholdsvis næstformand og sekretær til
Anette Mortensen og Trine Klem Hansen. Heldigvis fortsætter Trine som stedfortræder for
de nye rådsmedlemmer som er: Vita Olsen,
Birthe Jensen, Hanne Petersson, Lis Kofoed
Madsen og Birthe Foged Andersen. Foruden
Trine er Regina Ritzenhofer stedfortræder.
Det nye menighedsråd konstituerer sig onsdag d.23 november kl. 19 i Sognegården i
Teestrup. I det næste kirkeblad bringer vi et
billede og en nærmere præsentation af det
nye menighedsråd, der alle er valgt for fire år.

I starten af det nye år skal vi forhåbentlig
i gang med reparation af kalkmalerierne og
indvendig kalkning af kirken. Der mangler
dog stadig en enkelt brik at falde på plads.
Kirken vil i forbindelse med kalkningen være
lukket i ca. 4 måneder, men nærmere herom
i dagspressen. Vi håber på, at det nye menighedsråd må få en masse input fra menigheden at arbejde med. Brug endelig telefon
numrene i bladet til kontakt, hvis I har noget
på hjerte.

Så fik vi bygget en ny indgangsportal til kirkegården. Da der blev gravet, viste det sig, at
den gamle mur og portal hvilede på løse brokker, sten og grus. Vi fik at vide, at den meget

Vi ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nyt år.
På Teestrup menighedsråds vegne Birthe
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NYT FRA BRÅBY

DET SKER OP TIL JUL

Der arbejdes i dette efterår med renovering
og omlægning af nogle områder på kirkegården. Gamle gravsten som er erklæret bevaringsværdige bliver enten stående på de respektive gravsteder, eller flyttes til et større
gravsted midt på kirkegården. De gamle sten
som hidtil har stået langs kirkemuren, skulle
egentlig kasseres, men menighedsrådet har
besluttet at bevare dem. De er foreløbig sat
i en slags depot på kirkegården. Planen er at
få skabt et lille anlæg til disse sten, når der er
fundet midler hertil.
Kalkningen af kirken er udsat til næste forår.
Forsinkelsen skyldes krav fra nationalmuseet
om udarbejdelsen af et projekt.

Foto: Juledekorationer i hyggeklubben i Teestrup

Julekoncert - 1. søndag i advent
i Bråby kirke
27. november er der koncert i Bråby kirke
med Canto Novo kl. 16.00 (Se side 5).

D. 1. oktober blev Lene Ohlin, Villavej 27, ansat som kirketjener og rengøringsassistent i
Bråby kirke. Lene er allerede godt i gang, og
vi er rigtig glade for, at hun har påtaget sig
dette job.

De ni læsninger - 2. søndag i advent
i Teestrup kirke
Traditionen tro har vi de ni læsninger med
gospelkoncert af New Day. Koret synger et
blandet repertoire af gospel julesange, traditionelle julesange og lidt andre nutidige
gospelsange. De glæder sig til at sprede juleglæde med deres sang. Læg mærke til at
det i år er en søndag, nemlig søndag den 4.
december kl. 16.00.

1. søndag i advent træder det nye menighedsråd til. Det består af:
Dora Jørgensen, formand
Jette Larsen, næstformand
Kurt Jørgensen, kasserer
Lene Ohlin, sekretær
Kurt Jørgensen, kontaktperson
Som stedfortrædere er Jørgen Nielsen og
Bettina Lubrin.

Lucia – 3. søndag i advent
i Førslev kirke
Søndag den 11. december er der Luciagudstjeneste kl. 16.00 – men før gudstjenesten kan du være med til ekstra Luciaoptog på Kildemarksgården i Teestrup, hvor
nissefar og nissemor er på besøg ved julemarkedet. Vi mødes derude cirka kl. 14, så
optoget kan starte kl. 14.30. Trine og Jesper byder på saft og æbleskiver, inden vi
fortsætter til Førslev kirke. Der er brug for
både Lucia-piger og stjerne-drenge. Vi øver
i Førslev kirke onsdag den 30. november og
onsdag den 7. december fra 16.30-17.30.

Hans Jørgen Eggersen, Ruth Kjærgård Larsen
og Verner Brorson har valgt at træde ud af
rådet efter mange års arbejde. Bråby kirke
skylder dem alle tre en stor tak for de mange
kræfter og timer, de har lagt i dette arbejde.
Det nye råd håber dog at kunne trække på
deres erfaring og engagement i kirken. Hans
Jørgen forsætter heldigvis som kirkeværge,
blot uden for rådet.
På menighedsrådet vegne Dora
Provstiet har lavet blad og Facebook-side,
der hedder:
Luther 500 - reformationsjubilæet i Faxe
og Stevns.

Velkommen til nogle rare timer med sang
og hygge i kirken!
Børnejul
Onsdag den 14.12. kl. 10 er der julegudstjeneste for de allermindste i Teestrup kirke.
Svalebækgårds Landbørnehave kommer,
og alle mødre, fædre, bedsteforældre, dagplejemødre og andre med små børn indbydes til at være med til et par julesalmer og
en julefortælling helt på de smås præmisser.
Træet skal pyntes, så jeg håber, at alle børnene vil tage en engel af en eller anden slags
med og hænge på træet, når vi mødes.

Bladet er vedlagt dette kirkeblad, og facebooksiden kan du gå ind og ”like” og få
løbende opdateringer om de mange arrangementer, der fejrer reformationen – også
her i sognene. En hjemmeside med samme
navn er på vej.
www.facebook.com/
lutherfaxestevns/?fref=ts
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR - 2017

Gudstjenester

Øde Førslev Teestrup

Bråby

Bemærkninger

DECEMBER
Sø 4.12. 2.s.adv.

10.30

16.00*

Sø 11.12. 3.s.adv.

16.00*

*De 9 læsninger – gospel
10.30

Ons 14.12.

10.00*

Sø 18.12. 4.s.adv.

10.30

9.00
13.00

Lø 24.12.

14.30

16.00

Sø 25.12. juledag

10.30

09.00

Ma 26.12. 2. juledag
Lø 31.12. Nytår

*Børnejul, Svalebækgård m.fl.

10.30
14.00*

*Lucia - familjevenlig
Marie Rørbæk

Ole Bjerglund Thomsen

15.30*

JANUAR
Sø 1.1. Nytårsdag
To 5.1.

16.00*
19.00*

*Aftengudstjenste

Fr 6.1. Helligtrekonger

16.30*

Sø 8.1.

*Familiegudstjeneste

10.30

Sø 15.1.

10.30

14.00

Sø 22.1.

10.30

Sø 29.1.

16.00

Werner Fisher-Nielsen

Februar
To 2.2.

19.00*

*Aftengtj. kyndelmisse

Lø 4.2

*11.00 lørdagsdåb

Sø 5.2.

10.30

Sø 12.2.

09.00

10.30

Sø 19.2.

10.30

Sø 26.2.

13.15*

14.00*

10.30

*fastelavn
*fastelavn

Hvor ikke andet står anført, forestås tjenesten af Solveig Ståhl-Nielsen. Ønsker du brug af kirkebil,
kontakt da sognepræsten senest to dage før gudstjenesten. * se nærmere omtale inde i bladet.

Dato

Øde Førslev

Teestrup

1 s i advent
2. s i advent

Bråby

Arrangement

16.00

Julekoncert: Canto Novo

16.00

*De ni læsninger - gospel

15.00

*Lucia/ sangcafé

Sø 8.1.

15.00

*Sangcafé

Lø 14.1.

12.00-15.00

*Juniorkonfirmander

Lø 4.2.

12.00-15.00

*Juniorkonfirmander

Ons 8.2.

*19.00

*Film om Luther

Sø 12.2.

15.00

*Sangcafé

Lø 25.2.

12.00-15.00

*Juniorkonfirmander

3. s i advent

16.00

Menighedsrådenes møder er åbne og afholdes i:
Førslev: tirsdag den 22.11. 19.00 i Præstegårdsladen – konstituerende møde
Teestrup: onsdag den 23.11. 19.00 i Sognegården – konstituerende møde
Bråby: torsdag den 8.12. 19.00 Villavej 17, Bråby og torsdag den 23.2. 19.00
Fællesmøde: tirsdag den 17.1.2017 19.00 i Sognegården
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