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”Særligt ét lys har for mig altid skilt sig ud: adventsstjernen, som tændes den første søndag i
advent ...”
... Læs mere side 3
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KONTAKT
Sognepræst
Solveig Ståhl-Nielsen,
Førslev Kirkestræde 5, 4690 Haslev
Tlf. 30 23 69 89
– mail: SOS@KM.DK
Sognepræsten træffes ikke om mandagen

Solveig
Ståhl-Nielsen

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. februar. Næste nummer udkommer i slutningen af februar.

Øde Førslev
Menighedsrådsformand: Ingelise Jørgensen, Toftegårdsvej 4,
tlf. 56 38 09 14 – mail: IJO@dlf.org
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

Ingelise
Jørgensen

Teestrup
Menighedsrådsformand: Søren Wahlgren,
Kærvej 2, tlf. 40 21 20 19

Tine
Jensen

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

Kirsten
Kahle

Bråby
Menighedsrådsformand:
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
KIRKEBLADET TRYK: HellasGrafisk; Layout: Sidsel Leth Svensson
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Lene
Ohlin

PRÆSTENS LINJER
blev en mand, der kaldte sig ”Livets brød” og
delte ud af sig selv på en måde, så den, der
tager imod ham, aldrig mere skal sulte.

Imellem nattens stjerner
der står en stjerne klar,
som aldrig før en stjerne
på jordens himmel var.

Hos os er det heldigvis blevet en sjældenhed
at lide fysisk sult, men åndelig sult er ligeså
udbredt som altid, nogle vil endda sige mere.
Johannes Jørgensen (1866-1956), der har
skrevet de citerede strofer, var som ung en
del af sin tids kulturradikale miljø, men han
fik øje på den særlige stjerne, og han lod sig
lede af den ud på en vej, der ganske vist havde store omkostninger i form af tabet af gamle venner, der tog afstand fra hans nyvundne
indsigt, men som til gengæld mættede ham
på en ganske anden måde.

November, november, november har trukket
sin grå tåge over landet, mens lyset svinder
og dagene bliver alt for korte. Sommernætternes lyse magi forekommer en uendelighed
væk. Der er ikke noget at sige til, at vi i disse
måneder bruger enhver lejlighed til at tænde
lys både inde og ude, enkle eller farvestrålende imellem hinanden i en overdådighed, så
man kan blive helt forpustet.
Særligt ét lys har for mig altid skilt sig ud: adventsstjernen, som tændes den første søndag
i advent og hænger i vinduet med sit milde lys
indtil Helligtrekonger den 6. januar. Den minder om en stjerne, der tændtes for over to tusinde år siden. En stjerne, der sås viden om og
blev ledestjerne, først for nogle stjernetydere
fra Østerland og siden for en hel verden.

Bag vintergrå skyer og på sommerklare himle
lyser stjernen stadig for enhver, der åbner sit
øje for den.
Hold ud du stjernepilgrim
på vej til Betlehem,
du er på vej til lykken,
du er på vejen hjem!

I svensk tradition er adventsstjernen gerne
en halmstjerne, der med sine gyldne havrestrå henviser til en nat i en stald, hvor et lille
barn blev lagt i en krybbe, der normalt huser
dyrenes foder. Det skete i en by, hvis navn
betyder ”brødets hus”. Barnet voksede op og

Glædelig jul og et velsignet nyt år med lysere
tider ønskes alle fjern og nær!
Solveig Ståhl-Nielsen

JULEAFTEN BEGYNDER I KIRKEN OGSÅ I ÅR!
Juelaften starter i kirken med juleevangeliet
og de elskede julesalmer. For tiden må vi
ikke være så mange i kirken ad gangen –
derfor bliver der to gudstjenester i hver af
pastoratets kirker, en tidlig og en senere.
I Førslev kl. 11.00 og 14.00, i Teestrup
kl. 12.00 og 15.00 og i Bråby kl. 13.00 og
16.00. Tilmelding er påkrævet.
Tilmelding i Førslev
I Førslev til Ole Villadsen på mail:
ole-villadsen@live.dk eller mobil 61 13 09
40 efter kl. 16.00.
Tilmelding i Teestrup
I Teestrup til Birthe Foged Andersen på:
bifoan@hotmail.com eller mobil 40 13 25
18.
Tilmelding i Bråby
I Bråby til Lene Ohlin på fastnet 43 71 26
86 eller mobil 22 33 80 73.
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DET SKER I KIRKEN
STILLEGUDSTJENESTE

BØRNEKLUBBEN

Jævnligt holder vi gudstjeneste en hverdagsaften
kl. 19.00. Her er formen mere meditativ end ellers
med stille musik, lystænding, korte læsninger, refleksioner og stilhed. Sæt mobilen på pause, og tag
en timeout i kirkens rum med tid til at finde roen.
Næste gang bliver torsdag den 14.1.

Børneklubben mødes hver fredag i Vibeengskolens
formningslokale kl. 16.00 til 17.15, dog 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 og cirka en gang om måneden
deltager vi i Ulvetime i en af de tre kirker. Se program på Facebook ”Bråby Søndagsskole”, kirkernes
hjemmeside eller ring til Rikke på tlf. 23 96 66 91.
Rikke, Britta og Hanne byder dig velkommen!

TANKER OM TEKSTEN

I Teestrup tager vi hver anden måned 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. Næste gang er søndag den
20. december og derefter søndag den 7. februar.

”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
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. 10.00-12.00. Vi hygger med kaffe,
the, håndarbejde, billeder og andet, der falder os
ind. Vi er et åbent fællesskab med plads til alle. Mød
op og se, om det er noget for dig. Tag gerne naboen
med. Du kan også kontakte Birthe Jensen på tlf. 20
49 57 77 eller diakonimedarbejder Anette Haahr på
mail: diakoni@outlook.dk eller tlf. 51 18 18 29, hvis
du har yderligere spørgsmål. Skulle du bo i Førslev,
Skuderløse eller Bråby og har brug for kørsel, så
kontakt også en af os, så finder vi ud af det.
Næste gang vi mødes, er den 1. december, hvor vi
planlægger at lave juledekorationer. Den 15. december ønsker vi hinanden glædelig jul med lidt
ekstra godt, og endelig mødes vi igen den 5. januar.

GOSPELKORET ”NEW DAY”

Koret øver hver torsdag fra kl. 19.15 til 21.30 i
Teestrup - pga. corona-regler i kirken. 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.

LØRDAGSDÅB

Der er mulighed for lørdagsdåb en gang i kvartalet
i det sogn, hvor der først anmodes om det. Det
er den første lørdag kl. 11.00 i månederne februar, maj, august og november. På grund af corona-regler har vi kun dåb for en familie ad gangen,
så der kan blive tale om andre tider end kl. 11.00.
Næste gang bliver den 6. februar i Bråby.

ULVETIME

Cirka en gang om måneden har vi en familievenlig
gudstjeneste, der varer omkring en halv time. Der
er plads til at spørge og tale sammen om det, der
foregår. Bagefter spiser vi sammen (se dog nærmere på hjemmesiden, hvad corona tillader). Man
behøver ikke at være kirkevant for at være med –
alle er hjerteligt velkomne, små såvel som store.
Som regel er det fredag kl. 17.00 til cirka 18.30,
enkelte gange dog om søndagen.
Næste gang er fredag den 8.1. kl. 17.00 i Teestrup,
hvor vi fejrer Helligtrekonger. I februar er det om
søndagen med fastelavnsfejring – den 7.2. kl.
14.00 i Bråby og den 14.2. kl 13.00 i Førslev.
Alle er velkomne – uanset hvilket sogn de bor i!

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. 19.00 til cirka 20.00. Man binder sig ikke til at
komme hver gang. Det kræver ikke specielle forudsætninger at være med, blot lyst til at fordybe sig.
Næste gang er tirsdag den 8. december. Derefter
er det den 26. januar og den 23. februar.
Tilmelding hos sognepræsten på mail SOS@KM.DK
eller mobil 30 23 69 89 – gerne dagen før.

SANGCAFÉ

Sangcaféen mødes i Teestrup Sognegård kl. 15.00
den anden søndag i hver måned (dog ikke i december) til kaffe, sang fra Højskolesangbogen og
snak. Kom forbi og få del i den gode stemning.
Næste gang er søndag den 10. januar, derefter
den 14. februar.
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I JULETIDEN
DE NI LÆSNINGER
På en anden måde end vi plejer, men vi holder
fast i traditionen med De ni læsninger og gospelkoret New Day. I år bliver det i Teestrup
kirke, at vi skal høre læsningerne fra forberedelsen af Messias komme og til glæden
over, at han er der. Koret synger for os og
vil helt sikkert gøre sit til, at julestemningen
kan indfinde sig: søndag den 6.12. kl. 16.00
i Teestrup kirke.
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig til Birthe Foged Andersen på bifoan@hotmail.com eller mobil
40 13 25 18.

VIL DIT BARN VÆRE MED I LUCIA-KORET?

I år kan vi ikke gå Lucia på Kildemarksgården, men ved gudstjenesten den 13. december
i Teestrup kirke kl. 15.30 skal vi have et Luciakor. Her har vi brug for piger og drenge, der
har lyst til at være med.
Tilmelding til Luciakoret
Vi øver i Teestrup kirke den 29. november kl. 12.00-15.00 og den 6. december kl. 10.0012.00. Af hensyn til afstandskravet kan der max være 12 i Luciakoret, og man skal derfor tilmelde sine børn til sognepræsten på sos@km.dk senest tirsdag den 24. november. Ved samme tilmelding bør man oplyse, hvor mange familiemedlemmer der deltager i gudstjenesten.
Tilmelding til Luciagudstjenesten
For deltagelse i Luciagudstjenesten skal man tilmelde sig hos Birthe Foged på bifoan@
hotmail.com eller mobil 40 13 25 18.

NYTÅRSGUDSTJENESTER
Vi tager afsked
med det gamle år
og skyder det nye
ind med en festlig
gudstjeneste i hvert
af de tre sogne.
Efterfølgende er der
et glas bobler og et
stykke kransekage at ønske hinanden godt
nytår med.
Nytårsgudstjenesterne finder sted:
• den 31.12. i Teestrup kl 15.00
• den 31.12. i Førslev kl 16.00
• den 1.1. i Bråby kl. 16.00

ULVETIME MED HELLIGTREKONGER
Julens afslutning markeres til Helligtrekonger,
hvor vi hører om de vise mænd, der fulgte
stjernen og fandt frem til det nyfødte barn i
Betlehem. Det skal vi høre om i Teestrup kirke. Kom og vær med til Ulvetime fredag den
8.1. kl 17.00, forhåbentlig med efterfølgende
spisning i Sognegården.

Tilmelding
For information om tilmelding se hjemmeside og Facebook.

Tilmelding
For tilmelding se information på hjemmeside
og Facebook.
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NYT FRA SOGNENE
NYT FRA BRÅBY

Jeg plejer at sige, at i et lille sogn som Bråby
med 233 stemmeberettigede folkekirkemedlemmer, er det ikke svært at komme ind i menighedsrådet, det er meget sværere at komme
ud igen! Ikke desto mindre måtte der ved valgforsamlingen den 17.9. stemmes om pladserne.
I det nye råd sidder: Lene Ohlin, Jette Larsen,
Frede Danborg, Julie Søndergaard og Lotte
Helwer og som stedfortrædere Lene Sonne
Johansen og Bettina Lubrin. De er alle parate
til at gøre en indsats for kirkens liv og vækst i
vore sogne, så fremtiden tegner godt!
Britta Nielsen, Kurt Jørgensen og Dora Jørgensen ønskede at udtræde, men ser taknemmeligt tilbage på et godt og givende arbejde.
Som formand vil jeg sige en stor tak til Britta
for 4 inspirerende år og en trofast indsats som

kontaktperson. Tak til Kurt for hans kæmpe
arbejde gennem 24 år, som kasserer, projektleder, kirkeværge mm. Kurt har tilbudt at
fortsætte som kirkeværge uden for rådet.
På det bygningsmæssige område har der
været flere arbejder i gang. Kirken er blevet
kalket og materialepladsen er blevet udvidet.
Ved syn blev der vakt mistanke om skimmel i
orglet. Det viste sig heldigvis, at den ikke er
aktiv, sandsynligvis fordi kirkens luftfugtighed holdes på det anbefalede vha. en affugter, som blev installeret i 2015. Konsulenten
anbefalede dog, at orglet renses. Det er en
større opgave, som menighedsrådet nu går i
gang med at skaffe midler til.

NYT FRA TEESTRUP

NYT FRA ØDE FØRSLEV

På menighedsrådets vegne Dora

Så er det kirkebladstid igen. Heldigvis kan vi
da skrive gudstjenester ind kalenderen, da
kirkerne ikke er ramt af forsamlingsloftet på
10 personer. De tidligere bestemmelser med
afstand og håndsprit menes at være nok til
at holde coronasmitten i ave, dog skal vi nu
bære mundbind eller visir i kirken, når vi ikke
sidder på bænkene. Vi fik da afholdt menighedsrådsvalg uden at bære mundbind. Desværre genopstillede Lis Madsen og Birthe
Jensen ikke. Vi i menighedsrådet og sognet
er dem stor tak skyldig for det kæmpelæs,
de har trukket. Lis i 8 år og Birthe i 4 år. Heldigvis var Søren Wahlgren Skuderløse og Anne-Grete Hansen Skuderløse Indelukke klar
til at tage over og blev sammen med Hanne
Pettersson Teestrup Overdrev, Regina Ritzenhofen Skuderløse Indelukke og Birthe Foged
Andersen Teestrup, valgt til det kommende
menighedsråd. Hanne, Regina og Birthe genopstillede; Birthe dog ikke til formandsposten.

For et år siden var der ingen, der havde forestillet sig, hvilket år 2020 ville blive. Det har
uden tvivl været det mest mærkværdige år i
dette årtusind, hvor den verdensomspændende pandemi har præget dagsordenen også
i kirkeligt regi. Kirkerne var lukkede i foråret
og genåbnede med restriktioner, der fortsat
gælder. Aflysninger og begrænsning på antal,
håndsprit, mundbind og engangshandsker er
blevet en naturlig del af hverdagen.
I Førslev har vi dog ikke sat kirke- og menighedslivet i stå. Konfirmationen den 12. september blev en festlig dag, kirkekaffen den
18. oktober blev nydt udenfor i det smukke
efterårsvejr, Tine havde pyntet festligt til Halloween og vemodighed og savn var der plads
til den 1. november til Alle Helgen. Menighedsrådsvalg blev afholdt og der er nu valgt
et nyt menighedsråd for de næste 4 år. Nyvalgt er Liselotte Myrup Wolff-Sneedorff og
Karen Magrethe Jensen. Der er genvalg til
Ole Koldkur Villadsen, Søren Kjeld Nielsen
og Ingelise Jørgensen. Stedfortrædere er Anne-Grete Bovien og Bente Kirsten Beierholm.
I næste kirkeblad kan I læse om, hvordan det
nye menighedsråd har konstitueret sig.

Desværre må vi sige farvel til vores dygtige
organist Birgit Lynge, der flytter til Jylland. Vi
takker Birgit for den tid vi fik lov til at lytte til
hendes unikke håndtering af vores gamle orgel. Birgit vil blive savnet og vi ønsker hende
lykke til på den nye vej.

Herfra skal lyde en stor tak for indsats og engagement til Lise Villadsen, som har været med

På menighedsrådets vegne - Birthe
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TILLYKKE TIL KONFIRMANDERNE

KOM MED TIL FESTLIG FASTELAVN

MEDITATIV VANDRING
– gående gudstjeneste søndag den 28.2.
kl 15.00 fra Præstegårdsladen til Førslev
kirke.
I en verden, der er præget af ord og intellekt, kan det til tider være velgørende at få
lov at bruge sin krop. At mærke, at Ånd er
forankret i krop. Den meditative vandring
forener bevægelse og fordybelse. Vandringen er kort, men opmærksom. Vi starter i
Præstegårdsladen kl 15.00 med en introduktion til gudstjenesten og slutter i kirken
med meditation og afrunding. Derimellem
er en individuel vandring ad stier i præstegårdshaven forbi tekster og billeder til
fordybelse. Varmt tøj og vandtæt fodtøj er
en god ide, så man kan være ude uanset
vejret og nyde det.

Boller op og boller ned, masker og magi, sorte katte og tomme tønder, hvem er jeg og
hvor er du? Fastelavn er festligt, og vi kan
ikke få nok, så det fejres to gange hos os,
med Ulvetime og efterfølgende tøndeslagning
og fastelavnsboller. Tyvstart i Bråby søndag
før fastelavn, den 7.2. kl 14.00 og så igen Fastelavnssøndag i Førslev den 14.2. kl 13.00.
Tilmelding
For tilmelding se information på hjemmeside
og Facebook.

Tilmelding på sos@km.dk senest dagen før.

i menighedsrådet i otte år. Og så skal vi sige
farvel til en hel ”institution” – Bente Beierholm,
der har været med i menighedsrådet i 28 år og
har været fuldstændig uundværlig som kirkeværge, kontaktperson og menighedsrådsmedlem med en utrættelig arbejdsindsats. Det er
kun at sige TUSIND TAK BENTE.

Med et velkommen i kirken i den tilstundende højtid ønsker Menighedsråd og ansatte hele
menigheden og alle andre en rigtig glædelig jul
og et fredfyldt nytår.
På menighedsrådets vegne - Ingelise
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - DECEMBER 2020 - JANUAR - FEBRUAR - 2021

Gudstjenester
December
Sø 6.12. 2.s.i.adv.
Sø 13.12. 3.s.i.adv.
Sø 20.12. 4.s.i.adv.
To 24.12.
Fr 25.12.
Lø 26.12.
Sø 27.12.
To 31.12.
Januar
Fr 1.1.
Sø 3.1.
Fr 8.1.
Sø 10.1.
To 14.1.
Sø 17.1.
Sø 24.1.
To 28.1.
Sø 31.1.
Februar
Lø 6.2.
Sø 7.2.
Sø 14.2.
Sø 21.2.
Sø 28.2.

Førslev

Teestrup

Bråby

10.30

16.00*
15.30*
10.30*
12.00 ESW
15.00 SSN
10.30

10.30
9.00
13.00 ESW
16.00 SSN

11.00 AD
14.00 SSN
10.30
16.00

Bemærkninger
De ni læsninger - tilmelding*
Lucia - tilmelding*
AD Tanker om teksten*
Tilmelding senest 17.12.*

9.00

MR
Henvises til Haslev
Kransekage - tilmelding*

16.00

Kransekage - tilmelding*

15.00

10.30
17.00

Ulvetime: Helligtrekonger*
10.30

19.00

Stillegudstjeneste*
10.30

10.30
19.00

Konfirmandernes egen gudstj.
MR

10.30
10.00 + 11.00
10.30*
13.00*
17.00
15.00*

14.00*

10.30
10.30

Dåb
Tanker om teksten*
Fastelavnstyvstart *
Fastelavn*
OBT Aftensang
Meditativ vandring*

AD Anders Damkjer – OBT Ole Bjerglund Thomsen – MR Marie Rørbæk - ESW Erhard Schulte Westenberg
OBS - for alle handlinger og arrangementer gælder det, at ændringer kan forekomme, hvis nye
retningslinjer kræver det. Hold jer orienterede via presse, hjemmeside og Facebook.
* 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

Sø 29.11.

19.00

Ti 1.12.
Ti 8.12.

Teestrup

Bråby

Koncert Klezmer Duo - tilmelding
10.00-12.00

19.00-20-00

Ti 15.12.

Arrangement

Tirsdagsklub – juledekorationer*
Meditation i PGL*

10.00-12.00

Tirsdagsklub – juleafslutning*

Ti 5.1.

10.00-12.00

Tirsdagsklub*

Sø 10.1.

15.00

Sangcafé*

Ti 19.1.

10.00-12.00

Tirsdagsklub*

Ti 1.2.

10.00-12.00

Tirsdagsklub*

Sø 14.2.

15.00

Sangcafé*

Ti 16.2.

10.00-12.00

Tirsdagsklub*

Ti 26.1.

Ti 23.2.

19.00-20.00

Meditation i PGL*

19.00-20.00

Meditation i PGL*
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