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Kirkebladet

29. årgang • Nr. 1 Marts/April/Maj/Juni/Juli 2010

• Nyt fra menighedsrådene
• Fra kontaktpersonen
• Konfirmander i 2010
• Vinterbadere på konfirmandlejr
• Friluftsgudstjeneste

Nyt fra Brædstrup menighedsråd

D

et er hvidt derude, det er koldt, men
et smukt vinterlandskab. NU er
kyndelmise lige passeret, så skulle
det halve af vinteren helst være forbi. Det
mærkes jo også, at dagene længes, og vi
går mod lysere tider.
I skrivende stund er ansøgningsfristen til
stillingen som kirkegårdsleder udløbet. Så
er det med at få ansøgningerne læst igennem og få en ny person ansat i stillingen.

Dette nummer af kirkebladet er det sidste
som Finn Weel Jensen er redaktør for. En
stor tak til dig Finn for dit store arbejde
med bladet, vi kan kun være tilfreds med
kirkebladet. Du har været god til at samle
mange gode artikler, som har været spændende at læse.
Ny redaktør af kirkebladet bliver Helle
Holst, medlem af menighedsrådet. Tak
Helle at du vil påtage dig opgaven.

Omkring kirkebladet bliver der en ændring så den udkommer for fremtiden tre
gange om året. Denne udgave omfatter 5
mdr., så det er langtidsplanlægning med
påske og pinse, som er store højtider i
kirken. Næste udgave er for august, september, oktober og november, og sidste
udgave omfatter december, januar og februar. Jeg håber at folk vil tage godt imod
ændringen.
I sommerhalvåret er der jo ikke så mange
aktiviteter som i vinterhalvåret, så der bliver en besparelse i udsendelse af kirkebladet, for økonomien betyder jo også rigtig
meget for menighedsrådet.

Fra redaktøren

E

ndnu engang skal vi præsentere et nyt
kirkeblad for dig. Man har besluttet at vi
af økonomiske hensyn vil overgå til at
udgive kirkebladet 3 gange om året i stedet
for de nuværende 4 gange. Det betyder så,
at dette nummer af kirkebladet skal dække
en længere periode, og at næste kirkeblad
derfor først udkommer efter sommerferien.
Til gengæld vil det så være lettere at finde
stof til et mere fyldigt sommernummer, så
glæd dig til at læse dette nummer.
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Der sker også andre forandringer med kirkebladet idet bladet skifter redaktør, sådan at
fra næste nummer vil det være Helle Holst,
der står for det praktiske koordinerende arbejde med kirkebladet.
Derfor vil jeg gerne takke af med en kærlig hilsen til alle læserne fordi i har bakket
op om jeres kirkeblad. Også velkommen til
Helle, og held og lykke med nogle gode
udgivelser.
Finn Weel Jensen

Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd

”I

sne står urt og busk i skjul” og vi har
i skrivende stund netop passeret
kyndelmisse, halvdelen af vinteren
skulle nu være gået! Vi har i sandhed haft
vinter denne vinter.
I sidste nummer af kirkebladet skrev jeg, at
man skulle tage et kig på de flot grandækkede kirkegårde- og siden kirkebladet udkom har alt nærmest været dækket af sne.
Sådan kan det gå…
Fra menighedsrådets side vil vi gerne sige
tak for god opbakning til ”De ni læsninger”
i Træden kirke. Det er flot og dejligt at se og
høre hvor meget, vi kan selv.
Fra provstiet har vi nu fået grønt lys for at vi
kan gå i gang med salg af præstegården i
Tønning her i løbet af foråret.
Minikonfirmandundervisningen dette forår
vil blive tilrettelagt som et intensivt forløb
senere på foråret. Der vil komme besked
om hvornår senere.

Der bliver ført statistik over hvor mange
der benytter vores kirker. Jeg kan oplyse at
der i 2009 var 27 tjenester i Tønning kirke
hvori 599 deltog. I Træden var tallene 26
tjenester og 783 kirkegængere. I alt har der
været 5 messefald i 2009.
I menighedsrådet skal vi også til at vænne
os til at nogle af de udgifter, som vi selv tidligere har afholdt skal deles med Brædstrup
menighedsråd. Pludselig skal vi I Tønning
Træden menighedsråd f.eks. også have
en mening om, hvorvidt præstegården i
Brædstrup evt. skal renoveres, da Berit jo
også er vores præst og bor i embedsbolig.
Sammenlægningen af de tre sogne til et
pastorat bliver mere og mere tydelig for os,
som arbejder i menighedsrådet.
På menighedsrådets vegne
Henning Kjempenes

Sommerkoncert i Brædstrup kirke
Datoen for koncerten er ikke faldet på plads
endnu, men hold øje med Brædstrup Avis i
starten af juni 2010.
Ved koncerten medvirker en kvartet bestående
af professionelle sangere, hvoraf de to til daglig
arbejder ved Brædstrup kirke, henholdsvis som
organist og kirkesanger.
Vi vil synge nogle af de mest elskede danske
sommersange, såsom "Danmark, nu blunder
den lyse nat", "Du danske sommer jeg elsker
dig", og "I Danmark er jeg født".
På gensyn i juni måned.
Organist, Niels Jørgen Tranberg

Deadline for næste kirkeblad er den 1. juli 2010
Alt stof, der skal dække august, september, oktober og november 2010 sendes til:
Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup.
Materialet modtages gerne elektronisk på CD-rom, USB-pen, SD-kort
eller som e-mail til mailadressen: weel@sport.dk
Tekst skal leveres uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc.
Foto eller tegninger skal være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif).
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Mariæ bebudelse gudstjeneste
for alle ældre medborgere
Onsdag den 24. marts kl. 13.30
i Brædstrup kirke
Efter gudstjenesten inviteres der til hyggeligt samvær i sognehuset.
Har du brug for hjælp til at komme til kirke, så ring enten til kirkekontoret på tlf. nr. 75 75 37 24 eller kirkebilen på tlf. nr. 75 50 30 00
– seneste dagen før.
På gensyn i kirke og sognehus
Brædstrup menighedsråd

”Pilgrimsvandring”
Morgensang i Sognehuset
Tirsdag d. 2. marts til og med fredag d. 5. marts
Med salmer, sange, fortællinger og billeder om pilgrimsvandring ad El Camino de Santiago de Compostela
– eller Jakobsvejen som den også kaldes – vil:

Bent Grenaa & Solveig Østergaard
på disse fire morgener tage os med på fodtur
i deres fodspor.

De fire dages morgensang begyndes
kl. 8.15 og afsluttes kl. 8.40
Udover den fælles morgensang rummer hver dag en kort
fortælling om, hvad pilgrimsvandring kan bibringe mennesker.
Kom og fold dig ud i sang og ånd ved dagens begyndelse.
Velkommen ved dagens begyndelse byder.
Berit Hune Jørgensen - sognepræst
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Gudstjenester i Brædstrup kirke
særligt for ældre medborgere:
”Mariæ bebudelse”
”Påske”

24. marts kl. 13:30
7. april

kl. 13:30

”Pinse”

26. maj

kl. 13:30

”Sct. Hans”

23. Juni

kl. 13:30

Brædstrup menighedsråd er vært ved kaffen og kagen
i sognehuset efter gudstjenesten.
Kirkebil kan bestilles senest dagen før på tlf.nr. 75 50 3000!

Religionsmøde i den kinesiske verden
Dette er emnet ved
DANMISSIONs distriktsmøde

Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30
på KLIPPEN, Nørregade 27, Brædstrup
Else og Svend Erik Langdahl taler.
På vegne af Danmissionskredsene i
Ejstrupholm, Nørre Snede, Klovborg & Brædstrup
bydes ALLE velkommen til arrangementet

Cafe-eftermiddage på Klippen
Så er vi halvvejs i forårs-sæsonen, og kan stadig med
glæde konstatere, at vi hver gang har mellem 40 og 60
gæster – i december oven i købet 99!

af sognepræst Kirsten Høg fra Nim, som vil fortælle os
om forfatteren Martin A. Hansen, som hun sætter meget
stor pris på.

4. marts 2010 kl. 14.00
Vi byder på besøg af landbetjent og ungdomsskoleleder
Flemming Bækgaard, som levende og humoristisk fortæller om sit virke i begge funktioner som landbetjent
og ungdomsskoleleder.

Programmet for efteråret er også på bedding, men der
mangler et par detaljer, så det fortæller vi om i sommernummeret af kirkebladet.

8. april 2010 kl. 14.00
Endelig slutter vi forårssæsonen med i april at få besøg

Med venlig hilsen og på gensyn
Cafe-udvalget: Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Birthe Agerholm, Bodil Olesen og Inge Bjerg.
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Så gik der tid med det,
vi fik noget at bruge tiden til…

E

Berit Hune Jørgensen
Kontaktperson
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gentlig er ovenstående et citat hentet
fra en sang fra den for længst heden
gangne århusianske rockgruppe ”Tøsedrengene”. Men netop med udgangen af
januar – hvor dette skrives – falder dette
citat mig lige for. Ikke mindst fordi det vi
på personalesiden fik tiden til at gå med,
mens sneen lå som en dyne over landet,
var indførslen af de nye overenskomster.
Næsten alle vore personalegrupper har
i 2009 indgået nye overenskomster med
kirkeministeriet. Kirketjenere, kirkesanger,
organist og præstesekretær har via deres
respektive faglige organisationer indgået
nye overenskomster med kirkeministeriet
til ikrafttræden den 1. januar 2010.
Før i tiden ville det ikke have afstedkommet
de helt store reaktioner i menighedsrådene
– altså at der er blevet indgået nye overenskomster. Normalt ville man stille og roligt
have indregnet i næste års budget, hvilke
økonomiske konsekvenser disse overenskomster ville få for de enkelte sogne/pastorater. Sådan er det ikke længere.
Naturligvis får de nye overenskomster økonomiske konsekvenser for sognene/pastoraterne landet over. Men det der i højeste
grad har fået betydning er, at fra 1. januar
2010 er administrationen af de nye overenskomster lagt ud til menighedsrådene.
Den kompetence og det ansvar som menighedsrådene i mange år har kæmpet
for at få, er nu med de nye tiltag lagt ud
til menighedsrådene. Så egentlig skal vi jo
ikke gå og sukke over de arbejdsbyrder, der
med det nyt år tilfaldt os. Nej, langt snarere
skulle vi fryde os over endelig at have fået,
hvad menighedsrådene gennem Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer så
længe har kæmpet for: arbejdsgiverretten
og arbejdsgiverpligten.
Hvor om alting er, så har man i kirkeministeriet og i stifterne besluttet at det lokale
decentrale styre nu skal træde i kraft. Det
betyder – omsat til hverdags dansk – at menighedsrådene har fået til opgave at forhandle løn og arbejdsvilkår med de 5 faglige organisationer, som har indgået aftale
med kirkeministeriet. ’
Dertil kommer at stifterne – på grund af besparelser – har omlagt deres ydelser overfor menighedsrådene, således at al personaleadministration nu foregår hos menighedsrådene godt hjulpet på vej af persona-

lekonsulenterne i de respektive provstier.
Med andre ord: vi er kommet på arbejde
som personalechefer og ditto administratorer, og det arbejde tager tid.
En af konsekvenserne af de nye overenskomster er, at alle ansatte ved kirken nu
har fået en 5-dages arbejdsuge. (Ja, altså
alle ansatte med undtagelse af præsterne,
som jo er ansat af kirkeministeriet og ikke af
menighedsrådene.) Hidtil havde man – alt
efter hvilken overenskomst man var ansat
efter – en 6-dages arbejdsuge. Konsekvensen af denne regulering er: planlægning,
planlægning og atter planlægning. Ikke
mindst fordi arbejdstiden nu er opdelt i effektiv tid, rådighedstid og fritid. Dertil kommer at personale der hidtil har været ansat
efter en kvote (fx kirkesangeren) nu ansættes efter en tidsnorm udregnet fra den normale 37 timers arbejdsuge.
Har man, som vi har i Brædstrup, mange
deltidsansatte betyder det, at kontaktpersonen skal holde styr på, hvem der er på
arbejde, til rådighed eller har fri og hvornår.
Det kan der godt gå lidt tid med at få styr
på. I skrivende stund håbes der på, at overblik og rutine må indfinde sig inden alt for
længe!
Nyt er også, at personalets regulativer (anvisninger på hvad der skal laves af hvem,
hvordan og hvornår) er afskaffet. I stedet
skal hver enkelt have en stillingsbeskrivelse, som laves i samarbejde mellem den
ansatte og menighedsrådet. Endelig skal
hver enkelt ansat (som er omfattet af de
nye overenskomster) også have et nyt ansættelsesbrev. Det skal ske fordi, man med
de nye overenskomster også har indført
begrebet Ny-løn med basisløn og intervalløn.
Endelig er der også indført pensionsreguleringer og pensionsordninger for alle vore
ansatte, der er omfattet af de nye overenskomster.
Som en lille del af disse nye overenskomster er også, at præstesekretærstillingen er
afskaffet og nu benævnes kordegn.

Berit Hune Jørgensen
Kontaktperson

Døbte, viede og begravede november 2009 - januar 2010
Døbte i Brædstrup kirke
15.11.2009: Emilia Thabthimnak Jørgensen
22.11.2009: Viktoria Valencia Lykke Dagø
22.11.2009: Felix Dybbøl Monberg
06.12.2009: Clara Sanner Krogh
10.01.2010: Malthe William Røjbæk Kunnerup

Døbte i Træden kirke
29.11.2009: Kim Spetzler

Døde i sognet/begravet fra Brædstrup kirke
Død den:
06.11.2009: Søren Christian Schrøder
13.11.2009: Erik Grøndal Henriksen, Hedensted
13.11.2009: Ulla Senia Dalgaard Kristiansen, Horsens
17.11.2009: Grethe Lillian Omann Pagh
24.11.2009: Else Marie Nielsen
30.11.2009: Vera Agnethe Urskov Kammersgaard
01.12.2009: Ester Schou
03.12.2009: Hans Lund Hansen
08.12.2009: Henrik la Cour
16.12.2009: Søren Aage Andersen, Horsens
(nedsat på Brædstrup kirkegård)
28.12.2009: Karen Nocis Jensen
(nedsat på Thurø kirkegård)
29.12.2009: Harald Christensen Vestergaard
(nedsat på Østbirk kirkegård)
04.01.2010: Ruth Kristensen
06.01.2010: Mette Marie Pedersen
(nedsat på Hvirring kirkegård)
10.01.2010: Johanne Marie Jensen
19.01.2010: Enevold Jensen Holmsgaard
20.01.2010: Karen Kirstine Pedersen
(nedsat på Grædstrup kirkegård)

Døde i sognet/begravet fra Tønning kirke
Død den:
11.11.2009: Poul Kjær Andersen, Tranbjerg J.
(nedsat på Tønning kirkegård)
05.12.2009: Steffen Murari Mellerup

Kirkelig velsignelse i Træden kirke
07.11.2009: Mette Kjærgård Bach og
Niels Henrik Bagge Wenøe

75 år
64 år
69 år
77 år
66 år
79 år
87 år
72 år
41 år
83 år
59 år
85 år
93 år
90 år
75 år
83 år
85 år

80 år
63 år

Møder i
Brædstrup sogns
menighedsråd
i 2010
Torsdag den 14. januar

kl. 17

Tirsdag den

kl. 17

23. februar

Torsdag den 18. marts

kl. 17

Onsdag den 21. april

kl. 17

Torsdag den 20. maj

kl. 17

Onsdag den 30. juni

kl. 17

Onsdag den 25. august

kl. 17

Tirsdag den

21. september kl. 17

Tirsdag den

12. oktober

Tirsdag den

16. november kl. 17

kl. 17

Torsdag den 09. december kl. 16
i Præstegården
Møderne afholdes i
Sognehuset i Brædstrup,
hvor ikke andet er påført.
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Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn
Marts/April/Maj/Juni/Juli 2010
Dag

Brædstrup

Tønning

7. marts 3. søndag i fasten
Joh. 8,42-51: Jesus og Abraham

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

14. marts Midfaste
Joh. 6,24-35: Livets brød

Kl. 9:00
Rokkjær

21. marts Mariæ bebudelses dag
Luk. 1.46-55: Marias lovsang

Kl. 10:30
Musikgudstj.
Jørgensen

24. marts Mariæ bebudelse
Ældregudstjeneste

Kl. 13:30
Ældregudstjeneste
Rokkjær

28. marts Palmesøndag
Mark.14,3-9:Salvningen i Betania.

Træden

Nim
9.00
Høg

Kl. 10:30
Rokkjær
Kirkekaffe

10.30
Høg

19.00
Salmesangsaften

1. april Skærtorsdag
Joh. 13.1-15: Fodvaskningen

Kl. 19:30
kirkekaffe
Jørgensen

Kl. 19:30
Kirkekaffe
Rokkjær

10.30
Høg

2. april Langfredag
Luk. 23,26-49: Jesu korsfæstelse

Kl. 10:30
Liturgisk
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

4. april Påskedag
Matt. 28,1-8: Mødet med den opstandne Jesus.

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 10:30
Rokkjær

5. april Anden påskedag
Joh. 20,1-18: Jesu opstandelse og Maria Magdalene

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

7. april Påske
Ældregudstjeneste

Kl. 13:30
Ældregudstjeneste
Jørgensen

11. april 1. søndag efter påske
Joh. 21,15-19: Jesus og Simon Peter

Kl. 9:00
Jørgensen

25. april 3. søndag efter påske
Joh. 14,1-11: Jesus er vejen, sandheden og livet

Kl. 10:30
Rokkjær

2. maj 4. søndag efter påske
Joh. 8,28-36: Menneskesønnen ophøjes

Kl. 10:30
Wagner

Kl. 10:00
Konfirmation
Friskolen
Rokkjær

10.30
Høg
9.00
Høg

10.30
Høg

19.00
Høg
Kaffe

9.00
Lone Buhl
Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 9:00
Rokkjær

19.00
Høg

10.30
Høg

Kl. 9:00
Rokkjær

Kl. 10:30
Jørgensen

10.30
Høg

10.30
Høg

Kl. 10:30
Jørgensen

30. april Bededag
Matt. 7,7-14: Om bønhørelsen og den gyldne regel.

15.00
Koncert

9.00
Høg

10.30
Høg
10.00
Konf.

10.30
Høg

9. maj 5. søndag efter påske
Joh. 17,1-11: Jesu sidste bøn

Kl. 10:00
Konfirmation
7.A
Rokkjær

Kl. 10:30
Jørgensen

13. maj Kristi himmelfarts dag
Luk. 24,46-53: Jesu himmelfart

Kl. 10:00
Konfirmation
7.B
Jørgensen

Kl. 10:30
Rokkjær

9.00
Høg

16. maj 6. søndag efter påske
Joh. 17,20-26: Jesus beder for sine disciple

Kl. 10:00
Konfirmation
7.C
Jørgensen

Kl. 10:30
Rokkjær

9.00
Høg
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9.00
Høg
9.00
Skovmose

Kl. 9:00
Rokkjær

Kl. 10:30
Rokkjær

Føvling
10.30
Høg

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Rokkjær

18. april 2. søndag efter påske
Joh. 10,22-30: Jesus er den gode hyrde

Underup

9.00
Høg

9.00
Lone Buhl

10.30
Høg

Dag

Brædstrup

Tønning

23. maj Pinsedag
Joh. 14,15-21: Løftet om en anden talsmand

Kl. 10:30
Kirkekaffe
Jørgensen

Kl. 10:30
Kirkekaffe
Rokkjær

24. maj Anden pinsedag
Joh. 6,44-51: Fædrenes brød i ørknen og Jesus som livets brød.

Kl. 10:00
Fælles gudstjeneste
Lunden i Horsens

Kl. 10:00
Fælles gudstjeneste
Lunden i Horsens

26. maj Pinse
Ældregudstjeneste

Kl. 13:30
Ældre-gudstjeneste
Jørgensen

30. maj Trinitatis
Matt. 28,16-20: Missionsbefalingen.

Kl. 10:30
Jørgensen

6. juni 1. søndag efter Trinitatis
Luk.12,13-21: Lignelsen om den rige bonde.

Kl. 10:30
Jørgensen

13. juni 2. søndag efter Trinitatis
Luk. 14,25-35: Prisen for efterfølgelse.

Kl. 10:30
Jørgensen

23. juni Sct. Hans
Ældregudstjeneste

Nim

Kl. 10:00
Fælles gudstjeneste
Lunden i Horsens

10.30
Høg

Kl. 9:00
Jørgensen

9.00
Høg

Underup

Føvling

10.30
Høg

9.00
Høg

10.30
Høg

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 9:00
Rokkjær

20. juni 3. søndag efter Trinitatis
Luk. 15,11-32:Lignelsen om den fortabte søn.

Træden

9.00
Skovmose
Kl. 10:30
Rokkjær

Kl. 9:00
Jørgensen

10.30
Høg

9.00
Høg

14.00
”Stjernholm”

10.30
Høg

Kl. 13:30
Ældre-gudstjeneste
Jørgensen

27. juni 4. søndag efter Trinitatis
Matt. 5,43-48: Jesu tale om fjendekærlighed.

Kl. 10:30
Jørgensen

4. juli 5.søndag efter Trinitatis
Matt. 16,13-26: Peters bekendelse.

Kl. 9:00
Rokkjær

11. juli 6. søndag efter Trinitatis
Matt. 19,16-26:Den rige unge mand og Jesus.

Kl. 10:30
Rokkjær

18. juli 7. søndag efter Trinitatis
Matt. 10,24-31: Udsendelsen af disciplene.

Kl. 10:30
Rokkjær

Kl. 9:00
Jørgensen

9.00
Høg

10.30
Høg

Kl. 10:30
Rokkjær

9.00
Lone Buhl
Kl. 9:00
Rokkjær

10.30
Høg

Kl. 9:00
Rokkjær

19.00
Høg
10.30
Høg

25. juli 8. søndag efter Trinitatis
Matt. 7,22-29: Om falske profeter og lignelsen om huset
på klippen og huset på sand.

Kl.9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen

1.august 9. søndag efter Trinitatis
Luk. 12,32-48: Skatten i himlen.

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

10.30
Høg

9.00
Høg
9.00
Høg

10.30
Høg

Fremtidens konfirmationer i
Brædstrup-Tønning-Træden pastorat

Konfirmation 2011:

Konfirmation 2012:

Tønning-Træden Friskole:
7. klasse: 1. maj

Tønning-Træden Friskole:
7. klasse: 6. maj

Brædstrup skole:
7.A: 8. maj
7.B: 15. maj

Brædstrup skole:
7.a: 13. maj
7.b: 17. maj Kr. Himmelfart
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Konfirmation i Tønning kirke
2. maj kl. 10.00
Andreas Meldgaard Clausen
Andreas Velgaard Hansen
Daniel D. Hissenholm Jensen
Rasmus Nordal Jepsen
Asbjørn Kristiansen
Mads Søe Lund
Christian Gjødvad Pedersen

Jens Nielsen
Viktor Burkal Simonsen
August Messerschmidt Søgaard
Niels Troelsgaard
Loui I. Weigelt
Lea Meyer Felbo
Dea Øllegaard Jaque

Julie Falk Magnussen
Anna Katharina Granberg Mortensen
Joelle Niewandt
Mette Rønfeldt Poulsen
Katja Harmark Schøntaun
Amalie Malmgren Asmild

Konfirmation i Brædstrup kirke
9. maj kl. 10.00
Frederik Andreassen
Simone Mia Bengtson
Lars Møller Frandsen
Laura Greve Jensen
Lise Bragt Jensen
Kamilla Kirk-Johansen

Maria Have Kjær
Patrick Kristensen
Julie Dyveke Brønd Laursen
Maria Laursen
Morten Rauff Winther Pedersen
Ann Lykke Schou Sørensen

Charlotte Florander Sørensen
Tanja Eilsø Sørensen
Andreas Veis
Maia Margrethe Kirkedal Pedersen
Rasmus Bernt Juhl

Konfirmation i Brædstrup kirke
13. maj kl. 10.00 – Kr. himmelfartsdag
Bjørn Brandborg
Line Rohde Døssing
Sandie Have
Alex Holland
Anders Larsen
Regitze Larsen

Mette Nygaard Sandager Madsen
Malene Lyder Mortensen
Stine Florander Nielsen
Emil Nørum
Chris Leonhard Pedersen
Niels Lund Pedersen

Sofia Selimann Møller Pedersen
Ricky Ipsen Schultz
Emma Stormborg
Mathias Møller Svendsen

Konfirmation i Brædstrup kirke
16. maj kl. 10.00 – 6. Søndag efter påske
Andreas Arp
Niels Kristian Bjerg
Julie Guldborg Fosgerau
Anders Jensen
Rikke Gedsø Bech Jensen
Amanda Buquis Jørgensen
Kristian Dalbjerg Korshøj
Marco Boysen Lauridsen
Sarah Laursen
Laura Lyngbæk Madsen
Rico Mathias Magnet
Nanna Nielsen
Jacob Juul Nørmark
Louise Ilum Nørskov
Sara Helene Tilgaard Rasmussen
Laura Isabel Arabo Sørensen
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”Til lykke med Guds kærtegn
for pande og for bryst
til lykke med det livsord
som vender mørkt til lyst.
At lykkes er at leve
og kende mod og håb
at satse alle kræfter
og takke for sin dåb.”
Med disse linjer fra Inge Hertz Aarestrup´s digt: ”Når mælkebøtten
blomstrer” ønskes alle konfirmander hjertelig til lykke med dagen. Må
Guds velsignelse følge jer fremover.
Berit Hune Jørgensen
sognepræst

Aktivitetskalender
for Brædstrup, Tønning og Træden
Tidspunkt:

Aktivitet:

Sted:

Arrangør(er):

MARTS
Tirsdag 2.

19.30

Møderække v/ pastor Morten Krabbe, Hedensted Klippen

IM

2.-5. marts

08.15

Pilgrimsvandring med morgensang

Brædstrup Sognehus

Berit Hune Jørgensen

Onsdag 3.

19.30

Møderække v/ missionær Christen Peter Olesen

Klippen

IM

Torsdag 4.

14.00

Cafeeftermiddag

Klippen

Cafeudvalget

Torsdag 4.

19.30

Møderække v/ missionær Arne Olesen, Fredericia Klippen

IM

Tirsdag 9.

19.30

Spilleaften

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Torsdag 11.

19.30

Religionsmøde i den kinesiske verden

Klippen

DANMISSION

Torsdag 11.

19.30

Yder mission

Klippen

IM

Tirsdag 16.

19.30

Sing-along-aften

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Torsdag 18.

17.00

Menighedsrådmøde i Brædstrup

Brædstrup Sognehus

Brædstrup menighedsråd

Onsdag 24.

13.30

Mariæ bebudelse

Brædstrup Kirke

Brædstrup menighedsråd

Fredag 26.

19.30

Påskemøde v/ pastor Jane Sognstrup

Klippen

IM, KFUM & KFUK

Tirsdag 6.

19.30

Filmaften

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Onsdag 7.

13.30

Ældregudstjeneste

Brædstrup Kirke

Brædstrup Menighedsråd

Torsdag 8.

14.00

Cafeeftermiddag

Klippen

Cafeudvalget

Torsdag 8.

19.30

Bibeltime

Klippen

IM

Tirsdag 13.

19.30

Debat om filmen set d. 13.

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Tirsdag 20.

19.30

Kreativ aften

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Onsdag 21.

17.00

Menighedsrådmøde i Brædstrup

Brædstrup Sognehus

Brædstrup menighedsråd

Torsdag 22.

19.30

Kvindestævne

Klippen

IM

Torsdag 29.

19.30

Sangaften

Klippen

IM, KFUM & KFUK

Tirsdag 4

19.30

Dyt-banko

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Torsdag 6.

19.30

Soldatervennefest

Klippen

Soldatermissionen

Tirsdag 11.

19.30

Bibeltime

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Torsdag 20.

17.00

Menighedsrådmøde i Brædstrup

Brædstrup Sognehus

Brædstrup menighedsråd

Torsdag 20.

19.30

Klippens Årsmøde

Klippen

Klippen

Mandag 24.

10.00

Friluftsgudstjeneste

Lunden Horsens

Horsens Provsti

Tirsdag 25.

19.30

Besøgsaften

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Onsdag 26.

13.30

Ældregudstjeneste

Brædstrup Kirke

Brædstrup Menighedsråd

Torsdag 27.

19.30

Møde v/ missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg

Klippen

IM

Juni 2010

-

Sommerkoncert

Brædstrup Kirke

Organist N.J. Tranberg

Onsdag 23.

13.30

Ældregudstjeneste

Brædstrup Kirke

Brædstrup Menighedsråd

Onsdag 30.

17.00

Menighedsrådmøde i Brædstrup

Brædstrup Sognehus

Brædstrup menighedsråd

APRIL

MAJ

JUNI
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Vinterbadere
- en ny mode blandt ungdommen?

N

ej, det er ikke en helt ny mode. Tvætimod
må jeg sige. For hver eneste gang der
har været afholdt konfirmandlejr (så
godt som) de sidste 12 år, så har der også været
vinterbadning! Så kom ikke og klag over ungdommens manglende mod og friskhed. De har
den alle i stort mål. Heldigvis.
I år blev konfirmandlejren afholdt for 7.b og 7.c
fra Brædstrup skole fra 8.-11. oktober.
Stedet var sædvanen tro ”Horsnæsbo” ved
As Vig. Det er et dejligt sted både sommer
og vinter og stedet byder på oplevelser, som
man som midtjyde ikke lige er så forkælet med
blandt andet frisk havvand 50 meter fra huset.
Noget der frister både drenge og piger.

Matthias, Sarah, Laura og
Chris var i al fald ikke i tvivl om,
at badevandet i As Vig er godt.
Meennn ..nogen er jo bare
sejere end andre – ikke Niels!

Gårdspladsen ved huset kan
bruges – næsten som en skolegård. I al fald blev der stillet
op dreng og pige under skolelærer Micha Zieglers kyndige,
men bestemte vejledning.
Og så var det afgang under
sang til sportsbanerne, som
omgiver huset og selv omkranses af sommerhuse. De
blev flittigt brugt til lidt ”hold i
Uh... man skal bare holde i hånd! hånd fodbold”. Her er holdene!
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Men på lejren laver vi også ”åndelige” øvelser.
Vi træner både salmer og menighedssvar til
gudstjenesten. I år fik vores organist Niels Jørgen Tranberg og vores kirkesanger Sara Tranberg hver deres ilddåb fredag formiddag, hvor
stemmerne blev trænet og fællessangen flød
så det var en lyst.

Årets tema var ”Lov og kærlighed” og det blev
der arbejdet grundigt og godt med. Ét af resultaterne af arbejdet var naturligvis en fantastisk
flot gudstjeneste hjemme i Brædstrup kirke
søndag, den 11. oktober kl. 14, hvor ganske
mange kirkegængere deltog. Ved gudstjenestens begyndelse bar konfirmanderne deres
”produkt” ind i procession. Nemlig deres udgave af lovtavlerne, som blev lavet under vejledning af billedkunstlærer Micha efter grundigt arbejde i grupper og enkeltvis med de
tekster, som præsten havde valgt.

Efter spisning er det godt med lidt motion. Poul
og Hanne Svendsen samt en flok FDF´ere fra
Brædstrup sørgede for natløbet fredag aften.
Her lyttes intenst til informationerne inden det
for alvor går løs i skov og ved strand.

Natten til søndag – mens konfirmanderne sov –
samler Micha kaklerne og sætter det hele sammen til lovtavlerne, som snart kan ses ophængt
i Sognehuset.
Men uden mad og drikke så går det ikke! Der
var konstant travlhed i lejrens køkken. Her er
et lille udpluk af de frivillige forældre-hænder.

Naturligvis skal der også holdes andagter. Hver
dag begynder med små gudstjenester, som
afholdes rundt om flagstangen. Salmesang, bibelfortælling, bekendelse og bøn lyder smukt
under flaget når i øst den glødende sol står op
og spreder guld på sky og hav og os.
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Naturligvis har vi lavet meget mere, end det
som lige er omtalt på disse sider. Men ikke alt
skal offentliggøres på én gang. Vi husker med
hjerterne – det gør jeg i al fald.

Fest hører naturligt med ikke bare til det daglige samvær men også til lørdag aften, hvor vi
– traditionen tro – leger konfirmationsfest. Som
et særligt indslag har konfirmanderne fået til
opgave at skrive sange, at holde tale, at lave
små optrin, der alle skal fortælle noget om
de to, der netop fejres denne aften som årets
konfirmander. I år var det Sara og Andreas, der
påtog sig at være de ”udsatte” og måtte døje
den tort, at sidde ved siden af præsten – som
i aftenens anledning – var enlig mor til disse
fiktive tvillinger.

Som et særligt indslag efter den dejlige festmad, der også i år var leveret af Kirsten Olsen,
kom Bente og René Hansen og spillede op til
dans. Og selvom Bente Hansen var højgravid,
håndterede harmonikaen så lysteligt, mens
René sørgede for at dirigere rundt med os, så
dansen skete korrekt og efter alle kunstens regler.

Det blev formentlig den sidste konfirmandlejr,
jeg holder. Der skal nytænkes og det vil der
blive. Jeg vil savne det nære forhold, som opstår præst, undervisere, forældre og konfirmander imellem. Derfor skal der herfra lyde et stort
og dybtfølt TAK til alle, som også i år gav en
hånd med og gjorde det muligt at give konfirmanderne og alle os andre en fin oplevelse af,
hvad kristendom også kan være: at tage vare
på hinanden, at være menneske sammen, at
grine og græde sammen, at spise og danse, at
synge og bede.
Tak også til alle jer, der gennem årene har hjulpet med at få konfirmandlejrene til at lykkes og
blive til gode erfaringer.
Én forældre spurgte mig: ”Hvorfor gør du
egentlig alt det her for vores unger?” Svaret er
så enkelt: ”Fordi jeg ikke kan lade være. Det giver mig så meget, at lære de unge mennesker
at kende. Og dem lærer man at kende rigtig
godt, når man er sammen med dem i alle mulige og umulige situationer! Det giver overskud
på energi-kontoen!”

Tak for mange, mange dejlige timer, for slid og
slæb og al det ekstra gode I har givet mig igennem årene.
Berit Hune Jørgensen
sognepræst

Aftenen sluttede ved stranden ved midnatstid.
Dér under himlens stjerner i strandkanten ved
bålets flammer holdt vi gudstjeneste med altergang. En dejlig og fantastisk måde at sige
tak for dagen og fællesskabet på.

Kirkebil bestilles på tlf. 75 50 30 00 senest dagen før
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Kirkelig vejviser
BRÆDSTRUP SOGN
Brædstrup Sogns Kirkekontor
Kordegn
Linda Vestergaard ................. Tlf. 75 75 37 24
Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup
E-mail: Ives@km.dk
Hjemmeside: www.braedstrup-kirke.dk
Træffetid:
Mandag: ................................................... Kl. 11-14
Onsdag: .....................................................Kl. 14-17
Fredag: ...................................................... Kl. 11-14
Tirs- og torsdage: Henvendelse til sognepræsten
Kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen ............. Tlf. 75 75 18 24
Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk

Sognepræst
Anja Rokkjær ..............................Tlf. 23 32 90 39
Træffetid:
Onsdag: .................................................... Kl. 11-12
Kirkesanger
Sara Tranberg ............................Tlf. 86 15 70 69
Organist
Niels Jørgen Tranberg ............Tlf. 86 15 70 69
mobiltlf. 27 48 77 98
Kirkegårdsleder
Vacant .................................. Tlf. 75 75 31 41
Kirkegade 13, 8740 Brædstrup

TØNNING OG TRÆDEN SOGNE
Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor
eller kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen ............. Tlf. 75 75 18 24
Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk
Hjemmeside: www.toenning-traeden.dk
Sognepræst
Anja Rokkjær ..............................Tlf. 23 32 90 39
Menighedsrådsformand
Henning Kjempenes ............ Tlf. 75 75 18 07

Menighedsrådsformand
Erik M. Skottenborg ............. Tlf. 75 75 36 55

Graver
Knud Kristensen ................... Tlf. 75 75 31 34
Mobiltlf. 29 46 10 48

Kirkeværge
Martin Hansen...................... Tlf. 75 75 17 09

Kirkesanger
Bjarne Bording Jørgensen.... Tlf. 75 75 15 40

Kirketjener
Marianne Borrisholt .............Tlf. 75 75 30 90
Mobiltlf. 61 54 25 51

Organist
Marianne Nissen................... Tlf. 76 69 22 33

Gudstjenester på
ældrecentrene
Klovenhøj

Søndergården

Flg. torsdage kl. 10:30:

Flg. fredag kl. 13:30

18.03
22.04
20.05
17.06
15.07
26.08

19.03
16.04
21.05
18.06
16.07
20.08

Kirsten Høg
Kirsten Høg
Kirsten Høg
Kirsten Høg
Kirsten Høg
Kirsten Høg

Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A

Egebo

Vesterled

Flg. tirsdage kl. 14:00:

Flg. onsdage kl. 13:30

02.03
04.05
01.06
06.07
03.08

07.04
05.05
02.06
07.07
04.08

Anja Rokkjær
Anja Rokkjær
Anja Rokkjær
Anja Rokkjær
Anja Rokkjær

Gå med
i Lunden
Friluftsgudstjeneste,
Lunden i Horsens

2. Pinsedag
24. maj kl. 10.00

Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A
Berit Hune Jørgensen A

Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er velkomne!
OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup
Kirke.
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På bagsiden ...
At formidle dåb og nadver
Det er forår! Forår med påske og pinse og her ind imellem - også konfirmation.
Det bliver første gang, jeg skal konfirmere en flok unge
konfirmander, og jeg er sikker på, at det bliver en ligeså
stor og god oplevelse, som det har været at undervise
dem. Det har krævet, og kræver stadig en masse hovedbrud, at finde frem til hvordan man bedst forklarer
de centrale begreber i kristendommen, og en morgen
gik det knap så let som ventet.
Jeg var nået til dåbens sakramente, og jeg udtrykte det
nogenlunde sådan: dåben er at Gud altid er foran dig.
De tre håndfulde vand og døbeordene skal for evigt
give den døbte tillid til, at Gud ikke er et sted bagude,
så der skal ledes efter ham - men altid lige foran.
Hjemmefra syntes jeg forklaringen var ganske ligetil,
men da jeg stod overfor konfirmanderne, kunne jeg
mærke, at det ligesom ikke gav nogen genklang hos
dem.

Måske var det fordi forklaringen kaldte mere på en følelsesmæssig erkendelse end en intellektuel? Måske var
det en af de ting, der skulle erfares, mere end det skulle
forklares?
Tanken om at Jesus spinder sine tråde ud under os, når
vi bliver døbt og fortsætter denne tråd lige til den dag
hvor vi skal herfra, er jo sådan set bare ord, medmindre
man indeni mærker trygheden i tanken om, at vi aldrig
kan falde helt ned i mørkets dyb, fordi nettet under os
altid vil gribe os og lade os lande blødt.
Forleden faldt jeg over en sød lille historie:
En præst fortæller, at hun ved en gudstjeneste havde
overhørt en samtale mellem to af sine konfirmandpiger. Den ene havde spurgt: ”Vil du gå til alters?” Hvortil
den anden svarede, at ”det vidste hun ikke rigtig, for
hun gik allerede til gymnastik og til sang”.
Man kan ikke lade være med at trække på smilebåndet,
men det er alligevel tankevækkende, at de to helt centrale begreber i kristendommen; dåb og nadver vækker
så store formidlingsproblemer.
Det at spise sammen er et ældgammelt udtryk for fællesskab og indbyrdes fred.
Ved nadverfællesskabet deler vi noget med hinanden,
nemlig Guds nærvær og tilgivelse. Vi kan gå herfra med
fred i sindet og have tillid til, at Gud tilgir’ alt, hvad vi
har sagt og gjort forkert.
Men ligesom dåbens betydning skal erfares, mere end
den skal forklares, så opnår man uden tvivl også den
bedste forståelse af hvad nadveren er ved at deltage
i den.
Det håber jeg også mine konfirmander vil erfare, om
ikke i dette forår så senere i livet.
Anja Rokkjær

Dåb og navngivelse:
Dåb i Tønning, Træden & Brædstrup
sogne sker ved henvendelse til
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kirkekontoret i Brædstrup i god
tid inden barnet fylder 6 måneder.
Ved dåb opgives navn på barnet og
navn samt adresse på mindst 3 og
højst 5 faddere.
Navngivelse skal finde sted senest
6 måneder efter fødslen.
Navneændring:
For Tønning, Træden & Brædstrup
sogne skal henvendelse foretages
til Brædstrup kirkekontor, eller på
Kirkeministeriets hjemmeside:
wwww.km.dk

Vielse:
I Tønning, Træden & Brædstrup sogne
sker henvendelse på kirkekontoret i
Brædstrup.
Begravelse og bisættelse:
For Tønning, Træden & Brædstrup
sogne sker henvendelse til kirkekontoret i Brædstrup. Udenfor kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsten.
Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til
rådighed. Brædstrup Sognehus kan i
perioder stå til rådighed for minde-

sammenkomster. Henvendelse herom sker til husvært Marianne Borrisholt, tlf. 7575 3090.
Ind-/udmeldelse af Folkekirken:
For Tønning, Træden & Brædstrup
sogne kontaktes sognepræsten eller kirkekontoret i Brædstrup.
Kirkebil:
Til alle gudstjenester kan kirkebil
bestilles på tlf. 7550 3000 – senest
dagen før.

Grafisk Hus, tlf. 76 75 23 13

Fødsler:
Alle fødsler i Tønning, Træden &
Brædstrup sogne skal anmeldes
til kirkekontoret i Brædstrup.
Anmeldelsen skal foretages senest
2 dage efter fødslen, og på den
fødselsanmeldelse, som jordemoderen udleverer ved fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattest (For
udlændinge: Arbejds- og opholdsattest) og Vielsesattest vedlægges.

