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”Til påske fik konfirmanderne en lille hilsen: et
græshoved, de skulle vande ...”
... Læs mere side 3
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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

Pastroratets 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. august. Næste nummer udkommer i slutningen af august.

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: Tine Jensen, tlf. 21 62 08 34,
mail: graver.ode.forslev@gmail.com
Teestrup
Menighedsrådsformand: Birthe Foged Andersen,
Teestrup Nedenvej 40, tlf. 40 13 25 18 – mail: bifoan@hotmail.com

Ingelise
Jørgensen

Tine
Jensen

Birthe Foged
Andersen

Kirsten
Kahle

Dora
Jørgensen

Lene
Ohlin

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
Bråby
Menighedsrådsformand: Dora Jørgensen, Hammersgårdsvej 7,
tlf. 56 32 62 93, mobil 41 62 62 93 – mail:kjeldorado@paradis.dk
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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PRÆSTENS LINJER
bededagsweekenden var konfirmanderne på
løb på deres kirkegårde for at stykke sig frem
til Fadervor. Som præmie var der bl.a. et lille
huskekort med Fadervor og trosbekendelsen,
så de kan holde sig klar til konfirmationerne.
Dåb og begravelser er der stadig. Gudstjenester har vi selvsagt ikke haft, men i stedet
lægger præsten små video-refleksioner/ miniprædikener ud på kirkernes Facebook-side
op til søn- og helligdage. Det er tankevækkende, hvor mange de når ud til…

”Vi får se!” – sjældent har man brugt det udtryk så hyppigt, som det seneste par måneder. I løbet af nogle få dage i marts blev vores
hverdag vendt på hovedet og så at sige alle
planer kuldkastet. For kirkens vedkommende blev alt lige fra menighedsrådsmøder over
konfirmandundervisning og meditationsaftner til gudstjenester aflyst. Selv påskefejringen, kirkeårets største fest, kunne ikke åbne
kirkedørene. Fra nogle sider lød der voldsom
kritik af de lukkede kirker, men med tanke
på, hvordan religiøse samfund andre steder
i verden blev veritable smittecentre, var det
en klog beslutning, om end smertelig. Imidlertid dukkede der stille og roligt ideer op til
forskellige måder alligevel at være kirke på,
for kirken udgøres jo netop ikke af de døde
mursten, men af levende sten: af hvert enkelt kristenmenneske. Og med det, der siden
er sket, er jeg ikke sikker på andet end, at
mange har oplevet kirken som mere nærværende i denne tid end ellers.

Verden åbner sig igen
Men hvordan og hvor længe skal det fortsætte
alt sammen?! Den store friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag er aflyst, og i stedet er der gudstjeneste i Bråby for så mange, som vi nu må være
til den tid – det vides ikke i skrivende stund.
Vi får se. Fedlejren er blevet aflyst i år – men
måske kan vi holde et dagsarrangement. Vi får
se. Konfirmationerne er ikke blevet holdt, men
er udskudt til 12. og 13. september, om alt går
vel. Vi får se. Det slår mig som en moderne
udgave af ”Om Gud vil!” Alt, hvad vi skriver om
af planer i dette blad, er med det forbehold, at
alt kan ændre sig igen. Vi får se, hvad Gud vil.

Kirke på nye måder
Konfirmanderne er blevet undervist over nettet. Præsten ringede rundt til enlige i sognene – og mødtes af en stille optimisme og stor
taknemmelighed. Virkelig mange talte om
den store hjælpsomhed, de mødte hos både
venner, familie, naboer og andre, der gerne
vil hjælpe. Op til påske opfordrede vores diakonimedarbejder, Anette, på Facebook til at
børnene skulle hænge påskepynt på kirkegårdene. Der blev lagt påskelege på nettet.
Kirkebetjeningen sørgede for, at der påskedag blev både ringet og kimet, så det kunne
høres viden om. Ved alle tre kirker uddelte
vi påskeblomster – og til dem, der ikke selv
kunne komme til kirke, fordi de måtte holde
sig isolerede, kørte vi ud og afleverede dem. I

Foto: Påsken blev fejret trods corona. Her billeder fra
Braby og Førslev kirker.

Til påske fik konfirmanderne en lille hilsen: et
græshoved, de skulle vande. Flere af konfirmanderne har lagt billede op på Facebook af
dem, og deres ”hårpragt” er fin: saftigt grønt
græs. Så grønt som håbets farve. Håb for, at
verden åbner sig igen. Håb for, at Gud vil os
det godt. At det Gud viste os med sin søn, der
overvandt døden, ikke er historie blot, men er
levende virkelighed. At vi får vores hverdag
og virkelighed tilbage.
Glædelig sommer til alle – som Gud vil!
Solveig Ståhl-Nielsen

Foto: Fadervor-løb for konfirmanderne i Bededagsweekenden – hvor konfirmationerne 2020 skulle have været.
Der var naturligvis præmier til alle.
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DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

WWW.FTBKIRKER.DK
BØRNEKLUBBEN

Børneklubben mødes hver fredag i Vibeengskolens
formningslokale, kl. 16.00 til 17.15 (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 eller deltager i familiegudstjenester. Se i øvrigt program på Facebook
”Bråby Søndagsskole”, kirkernes hjemmeside eller
ring til Rikke tlf. 23 96 66 91.
Rikke, Britta og Hanne byder dig velkommen!

PERSONLIGE SAMTALER

Husk, at sognepræsten står til rådighed for samtaler. Ikke mindst i denne tid med sociale restriktioner kan man have brug for at tale med nogen, som
har en anden vinkel på tilværelsen end ens egen.
Præsten har fuld tavshedspligt og fører ingen journaler. Ring (30236989) eller skriv (SOS@KM.DK)
– vi kan samtale over telefonen eller mødes, som
det passer bedst.

”GIV EN HÅND”

Desuden er det muligt at møde en præst på nettet
på www.sjælesorg.nu

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 vores diakonimedarbejder, 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 tlf. 51 18 18 29.

SANGCAFÉ

Sangcaféen holder sommerferie og starter igen til
september.

TANKER OM TEKSTEN

I Teestrup tager vi cirka hver anden måned efter
en 10.30-gudstjeneste 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. Det har ført til gode samtaler. Næste gang bliver søndag den 12. juli.

GOSPELKORET ”NEW DAY”

Koret øver 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.
Desværre forhindrer forsamlingsforbuddet, at koret kan mødes i Sognegården, men siden marts
har vi torsdag aften mødtes på zoom! Det er anderledes, men vi lærer nye sange og ”ser de øvrige
kormedlemmer”, det er meget bedre end ingenting! Koret holder ferie frem til august - hør nærmere hos Tenna.

TIRSDAGSKLUB

MEDITATION – HJERTEPRAKSIS
I PRÆSTEGÅRDSLADEN I FØRSLEV

Det koster ikke noget at deltage – mød bare op
eller kontakt Birthe Jensen på tlf. 20 49 57 77. Vi
glæder os til at se dig. Næste gang er tirsdag den
2. juni. Sommerafslutning er den 16. juni. Derefter holder vi ferie indtil september, hvor vi mødes
igen den 8. september.

Tirsdagsklubben mødes i Teestrup Sognegård tirsdage i ulige uger kl.10.00 -12.00. Vi er en trofast
flok, der får nogle hyggelige snakke over en kop
kaffe eller the. Om du vil strikke, hækle eller bare
hygge, så er du velkommen, og tag gerne naboen
med. Vi vil gerne have nye med.

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 senest 20.30. Det kræver ikke
specielle forudsætninger at være med, blot lyst til
at fordybe sig.

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 er tirsdag den 16. juni kl. 19.00 (OBS
ændret dato i forhold til tidligere udmeldt). Derefter er der sommerpause i juli og august. Tilmelding hos sognepræsten på mail SOS@KM.DK eller
tlf. 3023 6989 – gerne dagen før.

Den 1. august er det aftalt i Bråby. Desuden er der
på grund af Covid19 aftalt en ekstra lørdagsdåb
den 11. juli i Førslev.
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KIRKEN HAR FÅET EN DIAKONIMEDARBEJDER – OG HVA’ SÅ?
Spørgsmålet kan jeg ikke besvare for dig,
men Kirken kan give dig fred, nåde, tilgivelse
og ikke mindst fællesskab. Fællesskab med
Kirkens herre – Jesus, men også med alle de
andre i menigheden. Levende fællesskaber
med plads til skævhed, ordentlighed og alt
det imellem. Det er kernevisionen for mit arbejde som diakonimedarbejder.

dejligt at se den blomstre og vokse. Men også
gudstjenesterne med spisning, hvor forældrene får et ord fra Gud, et måltid mad (som
de ikke selv skal købe ind til, tilberede og
rydde op efter) samt fællesskab med andre
børnefamilier i nærområdet. Ren nåde.
Jeg har nu været i gang som diakonimedarbejder i 5 måneder. Jeg bevæger mig langsomt ind i jeres sogne. Både ledelsesmæssigt, organisatorisk og menneskeligt. Jeg har
ansigter på nogen af jer, men mangler stadig
at møde mange andre af jer – og gerne på
gaden. Det havde jeg regnet med, jeg skulle
gøre i dette forår. Gå rundt og se jeres byer
blive grønne og slå en sludder af med jer.
En sludder om jeres forhold til kirken samt
ønsker og drømme. Sådan blev det ikke. Afstanden måtte opretholdes.

Konkret arbejder jeg mod, at de fællesskaber,
der allerede eksisterer, kan tiltrække flere.
Som eksempel har vi tirsdagsklub hver anden
tirsdag kl 10-12, hvor en flok mødes over en
kop kaffe. Der er plads til flere – og der er
plads til både mænd, kvinder, ledige, sygemeldte, hjemmegående og pensionister med
eller uden noget i hænderne. Her kan vi dele
vores liv – vores glæder og bekymringer –
men også bare være – et fællesskab af sognebørn.

Lad os se, hvilke muligheder Gud lægger tilrette, og hvilke visioner Han har for diakoniarbejdet i vores sogne.

Derudover vil jeg gerne være med til at vise,
at børnefamilierne har en plads i kirken, og at
kirken har noget at tilbyde børnefamilierne.
I Bråby er der børneklubben. Det ville være

Anette Haahr, diakonimedarbejder

Foto: Fastelavn og fællesskab i Bråby Kirke.

Foto: 4. maj i Førslev Kirke.

KONFIRMANDINDSKRIVNING FOR KONFIRMANDER 2021
Søndag den 14. juni kl. 13.30 er der en
kort konfirmandindskrivningsgudstjeneste i
Førslev. Efter gudstjenesten er der indskrivning i Præstegårdsladen, Førslev Kirkestræde 5, Førslev. Først informerer præsten kort
om undervisningen, og der er mulighed for
at stille spørgsmål – derefter foregår selve
indskrivningen.

Medbring dåbsattest eller, hvis konfirmanden
ikke er døbt endnu, navneattest samt et lille foto (skolefoto, pasfoto eller lignende - så
præsten kan ”øve sig” på ansigterne inden
undervisningen starter). Der serveres en forfriskning, mens man venter.
Konfirmationsdatoer 2021
• Bråby 30.4.2020 – St. Bededag kl. 11.00
• Førslev 1.5.2020 – lørdag kl. 11.00
• Teestrup 2.5.2020 – søndag kl. 11.00

Det tager cirka 5-10 minutter per konfirmand
– men regn med, at der kan være ventetid.
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NYT FRA SOGNENE
NYT FRA ØDE FØRSLEV

Foråret er kommet – smukt og lovende.
Bøgen er sprunget ud, og syrenerne blomstrer.
Det er forår og Danmark frit.

Alt blev lukket ned i marts – også vores kirker.
Nu er der håb om, at vi så småt kan åbne igen.
Men vi havde en hel påskeuge, hvor vi heller
ikke kunne holde gudstjenester. Det kunne
dog ikke afholde Tine fra at pynte smukt på
kirkegården, Solveig fra at tale om dagenes
tekst og påskens budskab på Facebook og rigtig mange fra menigheden fra at komme forbi
kirken påskedag og få en påskelilje med hjem.
Dejligt og Tak.

Det er 75 år siden, at Danmark blev befriet, og
det blev højtideligt markeret i landets kirker –
også i Førslev, hvor der den 4. maj var tændt
lys i vinduerne i kirken. Så smukt og med tid
til eftertænksomhed og taknemmelighed.
Og Danmark frit – det håber vi også for fremtiden i forhold til den mærkelige tid, vi lever i.

På menighedsrådets vegne, Ingelise

NYT FRA BRÅBY

NYT FRA TEESTRUP

Kirkebygningen skal dog passes, bl.a. er der
blevet lavet en større reparation af tagrender
og murkrone pga. fugt.

Vi håber, at orienteringsmødet om det forestående valg ikke bliver flyttet igen; det er nu
fastlagt til torsdag d. 11. juni kl. 19.00 i sognegården; samme aften holder vi det årlige menighedsmøde med beretning fra menighedsrådets
arbejde og input fra menigheden til arbejdet
i næste periode (se nærmere i dagspressen).
Alle er også velkomne til at ringe til mig og få
en sludder om, hvad vi laver i menighedsrådet.

Ja, det er nyt for menighedsrådet, at vi ikke kan
samles, og at gudstjenester og andre aktiviteter, som vi havde glædet os til, måtte aflyses.
Begravelser og bisættelser og andre kirkelige
handlinger har været med begrænset antal deltagere, og håndsprit og andre forholdsregler.
De nødvendige menighedsrådsmøder med f.
eks godkendelse af regnskab, har været afholdt over telefon og mail, dog er kirkesyn og
udarbejdelse af budget blevet afholdt fysisk.
Møderne, som ellers er offentlige, kan ikke afholdes som offentlige, men referater kan fås
hos formanden.

Der har ikke været meget liv i Teestrup kirke
og sognegård i de tre måneder, der er gået siden sidste kirkeblad. Der har dog været noget
praktisk bl.a. med at måle kirken op så vi kan
sikre, at der ved bisættelser og begravelser er
4 kvadratmeter pr deltager. Det giver 26 personer inkl. personale. Vi er spændt på, hvornår
der bliver lukket op for gudstjenester igen. Med
lignende restriktioner og ved brug af de indkøbte værnemidler skulle det vel være muligt.

I skrivende stund ved vi ikke, hvornår kirken
åbner og hvordan, men vi håber og glæder os
til, at vi igen kan mødes. Den årlige stavgangsandagt sammen med Bråby Idrætsforening er
planlagt til d. 17. august, den håber vi kan gennemføres! ”Håb er det, der gør det muligt at
leve uden en løsning” (Citat af Tomas Sjödin).

Jeg er sat i hjemmekarantæne af mine børn på
grund corona virus og byder alle opkald velkommen. Håber alle er ved godt mod og finder
lys i alt det dystre.

På Bråby menighedsråds vegne, Dora.

På menighedsrådets vegne, Birthe

”Hvad tror vi på?” – sogneaftner
Det var jo desværre ikke muligt at afholde aftenen med Rasmus Birkerod d. 15. april, men
der er lavet en ny aftale med ham den 23. september. Desuden er der lavet aftale med
sognepræst Eva Melhof, Snesere, den 5. november. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Nærmere detaljer følger i næste blad.
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SOGNETUR TIL FAXE SØNDAG DEN 30. AUGUST
I år går sognebusturen til et spændende
sted i vores nærområde.
Vi starter med at køre til den smukt istandsatte Hylleholt kirke og deltage i gudstjeneste her hos Erik Kempfner.
Frokosten spiser vi på Faxe vandrerhjem – på
kanten af Faxe kalkbrud.
Efter frokost kan man vælge mellem at gå på
egen hånd i kalkbruddet (kræver at man går
godt) eller besøge geomuseum Faxe, hvor de
viser udstillingen ”Dinosaurliv” (Giv besked
ved tilmelding, om man vil i kalkbruddet eller
på museet.)

Afgang fra Teestrup sognegård kl. 9.30 – retur senest kl. 17.00.
Pris 150,- som betales på bussen eller gerne på forhånd til Lene Ohlin på Mobile Pay.
Desuden betaler man selv for drikkevarer på
spisestedet.

Så er det tid til kaffe og kage, som vi indtager udendørs. Der er et halvtag, der kan
læ for både sol og regn. Herefter går bussen
hjemad.

Tilmelding senest den 21. august til Bente
Beierholm på tlf. 56 38 01 38 eller til Lene
Ohlin på tlf. 22 33 80 73.

PROVSTIPILGRIMSVANDRING

lørdag den 5. september kl. 9.00-17.00
Årets provstipilgrimsvandring tager sin start i
Præstø kirke kl. 9.00. Herfra går vi over Skibinge og Beldringe til Bårse og tager bussen
tilbage til Præstø, en vandringsrute på i alt 16
km. Vi slutter cirka kl. 17.00.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

En vandring i ydre og indre landskaber. Tid
til refleksion og fordybelse og til at lade tankerne flagre frit. Hans Erik Lindströms syv
pilgrimsord er temaet for andagter og stilhed
undervejs.

I sidste blad blev det orienterende møde
annonceret til maj, men pga. Covid19 er
det flyttet til juni. De orienterende møder
fortæller om det praktiske omkring valget,
men fremfor alt er det en lejlighed til at tale
om visionerne for vores kirkefællesskab:
hvordan vi gerne vil være kirke. Møderne
er samtidig årets menighedsmøder. Det
egentlige valgmøde er i september, men
meget afklares allerede nu, så mød op og
giv din mening til kende.

Tilmelding senest mandag den 17. august til
kordegn Bodil Hovmand enten på tlf. 24 66
89 77 eller mail boho@km.dk – tilmelding er
først gældende efter indbetaling af 75,- til reg.
nr. 4955, konto 000 922 8799 eller mobile Pay
30771 mrk. Pilgrim 2020 samt tydelig afsender.

De lokale kirker skal ledes af lokale folk. Nu
er det tid at vælge nye for den kommende fireårs periode. Vær med til at sætte dit
præg på, hvordan din kirke skal forvaltes.

Se flere detaljer på hjemmesiden.

STAVGANGSANDAGT

Mandag den 17. august kl. 19.00
Sædvanen tro starter stavgangsklubben
efteråret op med en vandring til Paradishaven, hvor præsten holder en lille andagt. Her bydes der også på kaffe og skov
(kanel) snegle.

Møderne afholdes således
• Førslev den 9. juni kl. 17.30
i Præstegårdsladen
• Bråby den 9. juni kl. 19.30
i Grevestolen
• Teestrup den 11. juni kl. 19.00
i Sognegården

Afgang fra P-pladsen ved Villa Galina kl.
19.00.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - JUNI - JULI - AUGUST - 2020

Gudstjenester

Øde Førslev

Teestrup

Bråby

Bemærkninger

Juni
2.pinsedag

10.30

Sø 7.6.

10.30

Sø 14.6.

*13.30

*konfirmandindskrivning
**10.30 Grøn gudstjeneste/ Haslev

Sø 21.6.
Sø 28.6.

10.30
10.30

9.00

OBT

Juli
Sø 5.7.
Lø 11.7.

9.00
11.00

Dåb

Sø 12.7.

10.30

Sø 19.7.

10.30

Sø 26.7.

9.00

MR
*Tanker om teksten

9.00
10.30

August
Lø 1.8.

11.00

Dåb AD

Sø 2.8.

9.00

AD

Sø 9.8.
Sø 16.8.

10.30

AD

10.30

MR

Sø 23.8.

10.30

Sø 30.8.

*10.30 i Hylleholt - sognetur

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
** Hvis Grøn Gudstjeneste i Haslev kan holdes, deltager vi der – ellers bliver der gudstjeneste i
Bråby. Hold øje med hjemmeside og avisen.
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

Ti 2.6.
Ti 9.6.

10.00-12.00

Sø 14.6.

*Tirsdagsklub

17.30

To 11.9.

Ti 16.6.

Bråby Arrangement
19.30

19.00

*Orienteringsmøde
og menighedsmøde

*10.00-12.00

*Tirsdagsklub - sommerafslutning
*Meditation i PGL

13.30
*19.00

*Orienteringsmøde
og menighedsmøde

*Konfirmandindskrivning

Ma 17.8.

*Stavgangsandagt – afgang fra
Villa Galina kl 19.00

Sø 30.8.

*Sognetur til Faxe geomuseum
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