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Nyt fra Brædstrup menighedsråd

Å

rets første måned i 2009 er ved at være
forbi, uden at det har givet meget vinter,
og nu går det mod lysere tider.
Det nye menighedsråd er komet godt i gang med
de forskellige opgaver, der venter forude.
I januar måned har vi igen haft Hans jørgen kaltoft som præst, da Berit har været på kursus. En
stor tak til Hans Jørgen for dit arbejde i disse uger
ved vor kirke.
Hvordan det vil gå med præstestillingen ved
Brædstrup og Tønning-Træden sogne, efter at
Mogens Birk er rejst, vil tiden vise. Der er forslag
om, at lægge vore 3 sogne sammen i et fælles
pastorat, således at sognepræsten i Brædstrup
bliver kirkebogsførende for hele pastoratet, og
at vi får en anden præst, der normeres til mindre
end kvota 100.
Brædstrup menighedsråd har givet en udtalelse
til Biskop Kjeld Holm Gennem provstiet, hvor vi
udtaler os kritisk overfor at skulle have mindre kirkebetjening end 2 fuldtids præster.
Indtil der bliver ansat en ny præst, er det meningen at Berit skal arbejde alene i de 3 sogne. Der
vil således blive nogle tilpasninger i gudstjenestelisten, hvilket også kan ses af listen i dette kirkeblad.
En ting, som jeg er meget ked af, er at kirkekoret
formentlig holder med at synge i kirken. Det ser
ikke ud til at lykkes at samle medlemmer til koret,
efter at vi har måttet overtage den praksis, der er
i Horsens provsti, hvor man ikke udbetaler løn til
medlemmer af et kor som vores.
Jeg vil håbe, at vi kan få det i gang igen på én eller anden måde. Kirkekoret er et godt indslag ved
gudstjenesterne. En tak skal lyde til dem der har
været med i koret i tiden der er gået.
Organiststillingen er til vurdering i stiftet, om hvor
meget stillingen skal rumme i stillingsopslaget.
Vi afventer en melding herfra, inden vi kan komme
videre med en nyansættelse. Det har betydet, at

der bruges meget tid på at finde organistvikarer
til de kirkelige handlinger, hver gang der foregår
noget i kirken.
Vi må dog også finde det positive frem, og glæde
os over, at vi hver søndag har en god tilslutning til
gudstjenesterne i Brædstrup kirke. Det er dejligt
at folk har brug for vor kirke og for at høre evangeliet forkyndt, som et tilbud til alle mennesker.
Tiden nærmer sig, hvor vi har påsken som den
største højtid for kirken. Påskeunderet, at Jesus
sejrede over døden, tog vor synd og skyld på sig,
for at vi skulle være frie; det er det er et stort budskab; det er noget vi må tænke på.
Som forårssolen morgenrød
Stod Jesus op af jordens skød
Med liv og lys tillige;
Derfor, så længe verden står,
Nu efter vinter kommer vår
Livsalig i guds rige
Med ønsket om en god påske.
Erik Skottenborg
Formand for Brædstrup Menighedsråd

Erik Skottenborg

Velkommen til den lyse tid

R

edaktøren byder jer alle velkommen til
foråret og dette nummer af dit kirkeblad.
Vi er nu på vej ind i den lyse tid og selv
om dette er det nummer på året hvor aktivitetsniveauet er lavest, tror jeg alligevel, at læserne kan glæde sig til et indhold med nogle
indlæg med et interessant indhold.



Selv om krisen også kradser i menighederne,
skal vi alligevel glæde os over et godt kirkeliv
i vore sogne. God fornøjelse med at læse dit
kirkeblad
Finn Weel Jensen, redaktør (ansv.)

Nyt fra Tønning-Træden menighedsråd

D

et nye menighedsråd ved Tønning-Træden kirker har på nuværende tidspunkt
været samlet både i december og januar.
Af de fem medlemmer er vi fire nye, mens formanden Henning Kjempenes også var medlem
af det tidligere råd. Vi ser frem til et godt samarbejde til gavn for kirkelivet i sognet.
I december havde vi flere arrangementer i kirken.
”De ni læsninger” blev en meget vellykket aften
med dejlig sang og musik af lokale beboere.
Afskedsgudstjeneste med Mogens Birk samlede
mange mennesker. Efter kirkegangen var der reception i forsamlingshuset, hvor vi fik sagt pænt
farvel til ham og havde et par hyggelige timer
sammen. Vi ønsker ham alt godt i sit nye embede.

ude og inde, og det var dejligt at mødes på årets
sidste dag. Efter gudstjenesten var der mulighed
for at ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage.
Et vigtigt punkt på dagsordenen i de næste måneder vil være ansættelse af ny præst. Når papirarbejdet er i orden, kommer den spændende
opgave med at finde frem til en præst, som vi
alle kan blive glade for.
Et nyt tiltag, foranlediget af organist Marianne
Nissen, håber vi kan sættes i værk. Det drejer sig
om ”salmemaraton”, hvor der bliver mulighed for
at mødes både i Brædstrup og i Tønning og Træden for at synge og lære salmerne i salmebogen
nærmere at kende.
På menighedsrådets vegne.

Nytårsaftensdag var der gudstjeneste i Træden
kirke. Der var pyntet festligt op med lys både

Ingrid Troldborg

Glaskunst i sognehuset
Herrens veje er uransalige!
Det var en samtale med sognepræst Berit Hune Jørgensen, der førte til en opfordring
til at udstille min glaskunst i Sognehuset. Det blev en udfordring, for jeg fik med det
samme lyst til at lave en speciel produktion til netop de dejlige lokaler, og naturligvis
med en kristen indgangsvinkel hertil.
De skriftsteder, jeg har valgt at fortolke i glas, er de 10 bud samt jesu lignelser. Jeg håber,
at man ved at studere dem nærmere kan genkende skriftstedet, jeg har taget udgangspunkt i, og måske blive inspireret til at læse det igen.
Den glasteknik jeg anvender kaldes koldglas teknik, og den giver mulighed for at kombinere mange forskellige farver glas, metaller, sand mm.
Min baggrund for at arbejde med glas skyldes en invaliderende sygdom
der brød ud for ca. 5 år siden.
Ved et tilfælde fik jeg tilbudt mulighed for at arbejde med glas på et
værested i Horsens, hvilket med det samme fangede min interesse. Siden
har jeg, med personalets hjælp og egne forsøg, afprøvet de forskellige
metoder, der kan anvendes, når man arbejder med koldglas teknik.
Det er blevet en fornøjelse at kunne omsætte et synsindtryk eller en ting
til en glas fortolkning.
Jeg håber, at de der ser min udstilling vil få en inspirerende oplevelse.
Der er fernisering søndag den 5. april 2009 kl. 11.45



Hvad betyder Påske?
Ja, ifølge fremmedordbogen betyder ordet: overspring eller forbigang.
Vi kan finde det i Bibelens gamle Testamente,
2. Mosebog, kapitel 12.
Her fortælles om jødernes
udvandring fra Egypten.
Her kan vi læse om alle de
forskrifter, de skulle følge.
Bl. A. skulle de slagte lam
og smøre blod på dørstolperne. Når så dødsenglen
kom for at dræbe alle førstefødte, som skulle være
Guds straf over kong Farao, så kunne englen se,
hvor der boede jøder og
gå forbi disse huse.
Dette mindes jøderne
stadig ved deres påskefejring.
Senere, i 3. Mosebog, kan
vi finde en lang række
forskrifter for, hvordan ypperpræsten hvert år skulle
bringe ofre for at sone folkets synd. Læs selv!
Nogle af disse tanker er
ført videre i Det nye Testamente.
Da Jesus og Johannes
Døberen mødtes ved Jordanfloden, var Johannes´
ord: “Se, det Guds lam, som
bærer verdens synd”!
Da Jesus blev korsfæstet
Langfredag, påtog han sig
rollen som offerlam for én
gang for alle at sone vores
synd og forsone / forlige
os med Gud.
Det kan vi læse om i Det
nye Testamente. F. eks. I
Hebræerbrevet kp. 9, v. 24
- 28.
Påskemorgen kan vi nu
fejre, at døden ikke kunne
binde Jesus!
Nej, han stod op af graven
og sagde, at han ville gå i
forvejen for at berede os
en plads i sit evige rige!
Hvad betyder Påsken for
dig? Blev jeg spurgt for
nylig.



Et alvorligt spørgsmål, som det ikke er så enkelt
at svare på.
Når journalister op til højtider: jul, påske, pinse...
spørger folk på gaden, hvordan og hvorfor det
skal fejres, svares der tit: et par ekstra fridage,
havearbejde, tur i sommerhuset, familiebesøg
o. s. v.
Alt sammen godt. Men er det godt nok?
For mig er Påsken også noget af alt dette. Men
samtidig den højtid, der har størst betydning
for min tro!
At Jesus Kristus ofrede sig selv, sin ære, sit liv for
at berede en vej for mig igennem døden. For at
jeg heller ikke der, skal være alene!
Det er uforståeligt. Jeg er ydmyg ved tanken
om, at det skulle være nødvendigt.
Er jeg da så dårligt et menneske? Og kan jeg
tage imod dette offer? Ja, kan jeg andet?
I min barndom så man i mange hjem et broderi
med de manende ord:
“Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde”.
Med alderen bliver disse ord da mere nærgående.

Så er det godt at måtte synge / bede :
“Oh, du Guds lam med korsets skam, du bar al
verdens synder.
Dermed al fred begynder. Af kærlighed giv os
din fred”!
I “Tillæg til Den danske Salmebog” fra 1995 står
en salme, som desværre ikke er med i den nye
salmebog. Den er skrevet af biskop Bernhard
Kyamanywa, Tanzania. Den fortæller påskeevangeliet i 3 små vers. Og opfordrer så i det 4.
Vers til at få det fortalt videre.

Han er opstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vor frelser, lænkerne brød.
Han har besejret mørke og død.
Lov ham og pris ham vor frelser og ven,
han, som gir syndere livet igen.
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vor frelser er her.
Tre dage dødens fange han var,
før han stod op, og sejren var klar.

Tværs gennem gravens fængsel han gik.
Frelse og fred ved Jesus vi fik.
Lov ham og ……
Engelen sagde: Frygt ikke mer!
Han, som du søger, er ikke her.
Se, der er stedet, hvor han blev lagt.
Han er opstanden, som han har sagt.
Lov ham og …….

Gå og fortæl, at tom er hans grav.
Livet han vandt, da livet han gav,
gav det for os og købte os fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
Lov ham og pris ham, vor frelser og ven,
Han, som gir syndere livet igen.
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vor frelser er her.
Glædelig Påske !
Ruth Stenhøj

Udstilling i sognehuset i marts måned

"LYSET"
I marts måned udstiller organist og fotokunstner
Birgitte Hyldgaard Rathje
i Brædstrup Sognehus en række billeder
med lyset som tema.
Billederne er taget i og omkring
Brædstrup kirke.
Udstillingen åbnes ved en uhøjtidelig reception
i Sognehuset
Søndag den 1. marts kl. 11.45.
Den udstillende kunstner vil være til stede ved receptionen.
Alle er velkomne
Aktivitetsudvalget under Menighedsrådet

"Lyset"
Morgensang i Sognehuset
Tirsdag den 3. marts til og med fredag den 6. marts
Salmer og sange om lys i mørket danner baggrund for disse fire morgener,
hvor Birgitte Rathje’s billeder vil være udstillet i Sognehuset.
De fire dages morgensang begyndes kl. 8.15 og afsluttes kl. 8.40.
Udover den fælles salmesang rummer hver dag et kort indlæg om, hvordan
ord- og billedmagere kan bibringe mennesker ”lys i mørket”.
Kom og fold dig ud i sang og ånd ved dagens begyndelse.
Velkommen ved dagens begyndelse byder sognepræst ved Brædstrup
kirke
Berit Hune Jørgensen

Lyset i mørket, det er her, jeg ved det
Lyset i mørket, du er her, jeg ved det
Lyset, som hjælper, når modet er nede
Lyset, som gi'r mig en kraft til at bede



Pilgrimsvandring
i Sondrup Bakker
Lørdag den 18. april 2009 kl. 9.30
Kirkefondet i Århus Stift i samarbejde med menigheden i Hundslund inviterer til pilgrimsvandring, en dagtur i
det danske forår. Vi skal nyde naturen sammen, gå i stilhed
og tænke alene eller glæde os over fællesskabets muligheder
med samtale og oplevelser. Vi skal gå i landbrugets kulturlandskab, i skove og krydse åer og bække med tid til eftertanke og et par
andagter undervejs.
Vi mødes kl. 9.30 i Hundslund Kirke mellem Horsens og Odder. Der er parkeringsplads ved kirken. Det vil være godt, at man aftaler at køre flere sammen.
I kirken begynder vi med morgensang og introduktion.
Ude på ruten vil der blive et par pauser, hvor vi skal høre fortælling, spise vores medbragte mad, holde andagt, og ud på
eftermiddagen bliver der serveret en lille forfriskning.
Sidst på eftermiddagen er der en afsluttende andagt i Hundslund Kirke. Ved en af andagterne er der altergang. Vi regner
med at være færdige ca. 16.30.
Turen er arrangeret af en gruppe under Kirkefondets udvalg i Århus Stift i samarbejde med sognepræst Sonja Nicolaisen
og medlemmer af menigheden i Hundslund. Turen ledes af sognepræst Sonja Nicolaisen, Hundslund og sognepræst Torben Nielsen, Skjoldhøj, fra Kirkefondets udvalg i Århus Stift.
Prisen er 40 kr. inkl. en forfriskning om eftermiddagen. Betaling ved turens start i Hundslund.
Tilmelding til e-mailadressen: torn@km.dk senest den 8. april.
Eventuelt på nedenstående slip pr. brev til sognepræst Torben Nielsen, Siøvænget 20, 8381 Tilst, tlf. 8624 2338. Nærmere
oplysninger kan også fås her.
Husk: Madpakke til frokost, drikkevarer til turen, en lille rygsæk til at have det i og godt fodtøj (turen er ca. 15 km).
Påklædning i øvrigt efter vejret.

✁
Tilmelding til pilgrimsvandring den 18. april 2009, sidste frist 8. april.
Jeg tilmelder hermed ___ personer til vandringen.
Navn:
Adresse:
Telefon og e-mail:

Deadline for næste kirkeblad er den 1. maj 2009
Alt stof, der skal dække marts, april, maj 2009 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup,
Materialet modtages gerne elektronisk på diskette, CD-rom eller som e-mail til mailadressen: weel@sport.dk
Tekst skal helst være uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc.
Foto eller tegninger skal helst være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif ).



Koncert med Silkeborg Kammerorkester
i Brædstrup Kirke torsdag den 4. juni kl. 19.30
Silkeborg Kammerorkester har netop haft 50-års jubilæumssæson.
I forbindelse med en af de mange koncerter, der blev arrangeret omkring dette jubilæum,
havde vi besøg af en gammel bekendt i vore solistrækker, nemlig Jochen Brusch, der i en årrække var violinist i Herning
Stadstrio.
Det lykkedes os at lave en ny aftale med ham, således at vi nu kan præsentere ham som solist i såvel Kreislers Violinkoncert som en af de to violinister i Dobbeltkoncerten af J.S. Bach.
Jochen Brusch bor, arbejder og giver solokoncerter igen i Tyskland, men for nogle år siden turnerede han i hele Danmark
med Herning Stadstrio samtidig med at han har været solist hos en række af de danske symfoniorkestre. Han har således
ofte spillet sammen med vores orkester i Silkeborg.
Når han er solist i Kreislers Violinkoncert i C – dur, skrevet Im Stil von A. Vivaldi, er der tale om et værk, der er holdt i barok
stil, men udarbejdet af Fritz Kreisler, en af verdens største violinvirtuoser nogensinde, engang i midten af 1900-tallet.
Det andet værk for to solister er: J.S. Bachs Koncert for to violiner i D-moll, måske det mest kendte stykke af barokkens
store mester.
Jochen spiller den ene violin og den anden soloviolin bliver spillet af Kammerorkestrets egen koncertmester Niels Kaas,
der er musikskoleleder i Lemvig, men har i en årrække været orkesterleder og lærer omkring Silkeborg og bl.a. arbejdet
på Den Kreative Skole.
Niels Kaas har turneret rundt i de danske kirker i de seneste 15 år, bl.a. med en strygetrio.
Så solistarbejdet er lagt i trygge og erfarne hænder.
Silkeborg Kammerorkester vil desuden opføre den danske komponist
Carl Nielsens Lille Suite for strygere. Et af de smukkeste og mest elskede
værker, Carl Nielsen skrev for et kammerorkester. 2. satsens vals er noget af det mest finurlige og dansevenlige, man kan forestille sig.
Der er således lagt op til en dejlig aften med Bach, Nielsen og
(næsten)Vivaldi samt to herlige solister og 20 strygere fra Silkeborg
Kammerorkester.

Gospelværksted i Tønning Kirke
Kom og vær med til et inspirernde gospelværksted ledet af
Thomas Kilsmark.
Dagen afsluttes med koncert i Tønning Kirke.
Medbring selv frokost evt. til fælles ta`selv bord. Der er formiddags forfriskning og eftermiddags kaffe ved menighedsrådet.
Lørdag den 21. Marts 2009 kl. 9-16
Koncert kl. 16 i Tønning Kirke. Alle er velkomne.
Tønning-Træden Menighedsråd.



Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn
Marts/April/Maj 2009
Dag
1. marts 1. søndag i fasten
Matt. 4,1-11:
”Jesu fristelse i ørknen”
3. marts

Brædstrup

Tønning

Kl. 10:30
Jørgensen
Kirkekaffe

Kl. 9:00
Jørgensen

10.30
Høg

9.00
Skovmose

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen

15. marts 3. søndag i fasten
Luk. 11,14-28:
”Jesus og Beelzebul”

Kl. 10.30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

22. marts Midfaste
Joh. 6,1-15:
”Bespisningen af de fem tusind”

Kl. 9:00
Jørgensen

Mariæ Bebudelse
29. marts Mariæ bebudelsedag
Luk. 1,26-38:
”Bebudelsen af Jesu fødsel”
1. april

Nim

Føvling
9.00
Høg

9.00
Høg
Kl. 10.30
Jørgensen

10.30
Høg

10.30
Høg
9.00
Høg

Kl. 13:30
Ældregudstjeneste
Kl. 19:30
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen

10.30
Høg

Kl. 17:30
Gudstjeneste og
spaghetti
Jørgensen

5. april Palmesøndag
Matt. 21,1-9:
”Indtoget i Jerusalem”

Kl. 10:30
Jørgensen
Kirkekaffe

9. april Skærtorsdag
Matt. 26,17-30:

Kl. 19:30
Jørgensen

10. april Langfredag
Matt. 27,31-56:
”Jesu korsfæstelse”
eller Mark. 15,20-39:

Kl. 10:30
Liturgisk
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

10.30
Høg

12. april Påskedag
Mark. 16,1-8:
”Jesu opstandelse”

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen
Kirkekaffe

9.00
Høg

13. april Anden påskedag
Luk. 24,13-35:
”Vandringen til Emmaus”

Kl. 10:30
Jørgensen

19. april 1. søndag efter påske
Joh. 20,19-31:
”Den opstandne Jesus og disciplene”

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

26. april 2. søndag efter påske
Joh. 10,11-16:
””Jesus er den gode hyrde”

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen

3. maj 3. søndag efter påske
Joh. 16,16-22:
”Jesu bortgang”

Kl. 19:30
Jørgensen

Kl. 10:00
Konfirmation
Jørgensen

8. maj Bededag
Matt. 3,1-10:
””Johannes Døber i Judæas ørken”

Kl. 9.00
Jørgensen

10. maj 4. søndag efter påske
Joh. 16,5-15:
”Talsmandens gerning”

Kl. 10:00
Konfirmation 7. A
Jørgensen

17. maj 5. søndag efter påske
Jon. 16,23b-28:
”Om bøn og om Jesus og hans Far”

Kl. 10:00
Konfirmation 7. B
Jørgensen



Underup

Kl. 17:30
Gudstjeneste og
spaghetti
Jørgensen

8. marts 2. søndag i fasten
Matt. 15,21-28:
”Den kana’anæiske kvinde”

25. marts

Træden

Kl. 9:00
Jørgensen

19.00
Salmesang

Kl. 10:30
Jørgensen

10.30
Høg
19.00
Høg

10.30
Høg

10.30
Høg
10.30
Høg

10.30
Høg
9.00
Skovmose
10.30
Høg
Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 19:30
Jørgensen

19.00
Høg
Kaffe
10.00
Konfirmation

9.00
Høg

10.30
Høg

10.30
Høg

19.00
Høg
Kaffe

Dag

Brædstrup

21. maj Kristi himmelfartsdag
Mark. 16,14-20:
”Den opstandne Jesus og disciplene”

Kl. 10:30
Jørgensen
Kirkekaffe

24. maj 6- søndag efter påske
Joh. 15,26-16,4:
”Om Talsmanden”

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen

9.00
Lone Buhl

31. maj Pinsedag
Joh. 14,22-31:
”Løftet om en anden talsmand”

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

9.00
Høg

1. juni Anden pinsedag
Joh. 3,16-21:
”Således elskede Gud verden”

Kl. 10.30
Fælles gudstj.
i Lunden i Horsens

Kl. 10.30
Fælles gudstj.
i Lunden i
Horsens

3. juni

Kl. 13:30
Ældregudstjeneste
Jørgensen

7. juni Trinitatis søndag
Joh. 3,1-15:
”Jesus og Nikodemus”

Tønning

Træden

Nim

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10.30
Fælles gudstj.
i Lunden i Horsens

Underup

Føvling

9.00
Høg

10.30
Høg
10.30
Høg

Kl. 10:30
Jørgensen

Aktivitetskalender
for Brædstrup, Tønning og Træden
Tidspunkt:		
MARTS

Aktivitet:

Sted:

Arrangør(er):

Søndag 1.
11.45
Tirsdag 3.
08.15
Torsdag 5.
19.30
Fredag 6.
08.15
Tirsdag 10.
19.30
		
Onsdag 11.
19.30
Torsdag 12.
19.30
Lørdag 14.
10.00
Tirsdag 17.
19.30
Torsdag 19.
19.30
Lørdag 21.
09.30-16.00
Lørdag 21.
16.00
Tirsdag 24.
19.30
Torsdag 26.
19.30
Lørdag 28.
10.00

Udstilling "Lyset" åbnes
Morgensang "Lyset"
Møde v/ Klaus Vibe ”Jesus i øjenhøjde”
Morgensang "Lyset"
Møderække v/ KFUM & K
formand Ole SolgaardKlippen
Møderække v/ missionær Finn Najbjerg
Møderække v/ pastor Leif Kristansen
Vi synger, spiller og leger gemme Saul
Sing-star
Tale v/ Per Weber, Ordet og Israel
Gospelværksted
Gospelkoncert
”Røg i køkkenet”
Bibeltime Heb. Kap. 8
Gækkebrev og leg med æg

Sognehuset
Sognehuset
Klippen
Sognehuset

Aktivitetsudvalget Brædstrup
Sognepræsten
IM
Sognepræsten

IM
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Tønning Kirke
Tønning Kirke
Klippen
Klippen
Klippen

IM
IM
KFUM & KFUK, Lørdagsklub
KFUM & KFUK, Unge voksne
IM
TT Menighedsråd
TT Menighedsråd
KFUM & KFUK, Unge voksne
IM
KFUM & KFUK, Lørdagsklub

Påskemøde v/ Pastor Kirsten Høg
Fernisering: Glaskunst
Bibeltime
Babysalmesang
Bibeltime Heb. Kap. 9
Pilgrimsvandring
Vi skyder til mål
Forberedelse af sangaften
Babysalmesang
Filmaften
Babysalmesang
Kvindestævne

Klippen
Sognehuset
Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Sondrup Bakker
Klippen
Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen

IM
Brædstrup Menighedsråd
KFUM & KFUK, Unge voksne
Brædstrup Menighedsråd
IM
Kirkefondet
KFUM & KFUK, Lørdagsklub
KFUM & KFUK, Unge voksne
Brædstrup Menighedsråd
KFUM & KFUK, Unge voksne
Brædstrup Menighedsråd
IM

APRIL
Fredag 3.
19.30
Søndag 5.
11.45
Tirsdag 14.
19.30
Torsdag 16.
11.30
Torsdag 16.
19.30
Lørdag 18.
09.30
Lørdag 18.
10.00
Tirsdag 21.		
Torsdag 23.
11.30
Tirsdag 28.
19.30
Torsdag 30.
11.30
Torsdag 30.
19.30



MAJ
Lørdag 2.
Torsdag 7.
Torsdag 7.
Tirsdag 12.
Torsdag 14.
Torsdag 14.
Lørdag 16.
Tirsdag 19.
Torsdag 28.
Torsdag 28.
Lørdag 30.

10.00
11.30
19.30
19.30
11.30
19.30
10.00
19.30
11.30
19.30
10.00

Vi laver sværd
Babysalmesang
Sangaften
Bibeltime
Babysalmesang
Soldatervennefest
Vi går i fisk
Sportsaften
Babysalmesang
Klippens Årsmøde
Vi laver et Pinsemaleri

Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Klippen
Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Klippen

KFUM & KFUK, Lørdagsklub
Brædstrup Menighedsråd
KFUM & KFUK
KFUM & KFUK, Unge voksne
Brædstrup Menighedsråd
Soldatermissionen
KFUM & KFUK, Lørdagsklub
KFUM & KFUK, Unge voksne
Brædstrup Menighedsråd
Klippen
KFUM & KFUK, Lørdagsklub

19.30

Silkeborg Kammerkor

Brædstrup Kirke

Aktivitetsudvalget Brædstrup

JUNI
Torsdag 4.

Afskedsgudstjeneste med Mogens Birk samlede mange mennesker. Efter kirkegangen var der reception i forsamlingshuset, hvor vi fik sagt
pænt farvel til ham og havde et par hyggelige timer sammen. Vi ønsker ham alt godt i sit nye embede.

Døbte, viede og begravede november-december-januar 2008/09
Døbte i Brædstrup kirke
30.11.2008:
Mikkel Stenkjær Krogh
11.01.2009:
Liva Marie Sander Bonde
25.01.2009:
Anastasia Tamara Mikkelsen Broch
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Begravede fra Brædstrup kirke
22.11.2008:
Magda Abelone Jensen		
30.11.2008:
Annalise Reenberg		
06.12.2008:
Ellen Margrethe Pedersen		
07.12.2008:
Villy Hansen			
21.12.2008:
Villy Tomas Christiansen		
06.01.2009:
Olga Rasmussen			
11.01.2009:
Harry Berwald			
18.01.2009:
Peder Høj Madsen		
18.01.2009:
Svend Aage Kristensen		
19.01.2009:
Karna Mildrid Bøje Jensen		
24.01.2009:
Chresten Henning Bak		

89 år
87 år
73 år
89 år
95 år
94 år
84 år
81 år
80 år
90 år
69 år

Begravede i Træden Kirke
08.11.2008:
Christian Melgaard Clausen
19.01.2009:
Gunnar Kirk			

24 år
50 år

Begravede fra Tønning Kirke
15.11.2008:
Lilli Tikjøb Kristiansen		

62 år

Konfirmation i Brædstrup Kirke
Søndag den 10. maj kl. 10.00:
Julie Højgaard Andersen
Line Blaabjerg
Caroline Egemose
Kristine Berg Eriksen
Troels Hune Gjørup
Nathalie Vandsø Hajian
Jonas Højberg
Thomas Romme Ibsen
Jonas Elstrøm Jensen
Freja Engsig Johansen
Mikkel Østergaard Johnsen
Morten Boysen Kjær
Simon Wille Larsen
Kathrine Jette Kyed Laursen
Line Lind
Jesper Mikkelsen
Jonas Thorning Mikkelsen
Andreas Benjamin Skytte Nielsen
Maria Aagaard Lyngbak Paulsen
Michael Lindgaard Pedersen
Thomas Pedersen
Christine Dahl Pold
Kasper Rasmussen
Nicolai Steinfeldt

Søndag den 17. maj kl. 10.00:
Celina Ladegaard Andersen
Michelle Tranegård Andersen
Rico Danielsen
Marina Veis Høi
Casper Jensen Linde Jørgensen
Mikkel Riis Kristensen
Andreas Rosendal Laursen
Rasmus Skovbølling Madsen
Sofie Lønnerup Markussen
Tenna Holst Vang Nielsen
Ida Vinther Olesen
Lisa Vinther Olesen
Cecilie Holmelund Pedersen
Joachim Røjgaard Rasmussen
Karoline Møller Svendsen
Sine Ellen Søndergård
Frederik Würtz Sørensen
Line Lundfold Tinggaard Sørensen
Søren Dugan Sørensen
Anders Lynge Thorup
David Westphal Trane

Konfirmation i Tønning Kirke
Søndag den 3. maj kl. 10.00:
Emil Sig Andersen
Frederik Winther Bilstrup
Camilla Bols
Martin Gabs
Natascha Diwani Hansen
Carina Valentin Jensen
Rikki Larsen

Mads Nielsen
Laura Due Nielsen
Marie Due Nielsen
Vikthoria Hedvig Rasmussen
Simone Møller Røjgaard
Anna Sofie Dausell-Sørensen
Emil Benjamin Boel Villadsen
Christian Øhlers

Succes'en med babysalmesang
..fortsætter i Brædstrup Kirke ved Tine Mynster
Babysalmesang er for børn i alderen 0-12 måneder og deres forældre

Vi mødes:
Torsdag, den 16. april
Torsdag, den 23. april
Torsdag, den 30. april

Torsdag, den 7. maj
Torsdag, den 14. maj
Torsdag, den 28. maj

Hver gang klokken 11.30 i Brædstrup kirke.
Hjertelig velkommen til alle babyer og deres forældre
ønsker Brædstrup menighedsråd
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Gud forbarmer sig over os
I Helligtrekongertiden har vi i kirken hørt om
mange af de tegn og undere, Jesus gjorde. Et
af dem var om helbredelsen af den hedensk officers tjener, der lå lammet der hjemme, og som
Jesus på afstand bragte ud af sin lammelse.
Dette indlæg er holdt som prædiken den første
søndag efter præsidentindsættelsen.
Vi har sikkert alle i fjernsynet fulgt med i indsættelsen af den amerikanske præsident Barack Obama, der fandt sted den 20. januar. Hvad
var det som skete ? USA fik en ny præsident.
Det var det rent faktiske. Men der skete mere
end det. Ikke alene begejstredes det amerikanske folk, men hele verden stod på den anden
ende og følte, at et nyt håb var skabt.
Foran Capitol, det amerikanske parlament, var
et par millioner mennesker kommet til. Flere
end nogen sinde tidligere ved en præsidents
indsættelse. Igen : hvordan kan det gå til, at et
menneske skaber så stor en begejstring blandt
mennesker over den ganske verden ? Var det
alene de smukke ord , der berørte folk ? Mange
stod med tårer i øjnene, da de hørte hans tale.
Og det var jo ikke blot de mennesker, der var på
stedet, også mange af dem , der blev bedt om
at udtale sig i fjernsynet , herunder også nogle
af vore egne politikere, var berørte af det.
Har vi ikke både før og under indsættelsen undret os over, hvad det er, der gør denne mand så
tiltrækkende? Har vi ikke ligefrem sagt, at det
er underlig, at den mand, der har en afrikansk
far og en hvid mor, nu kan samle Amerika og
derudover bringe håb til den ganske verden?
Vi kan et øjeblik standse op ved ordet underlig
og prøve at sige det langsomt og lægge trykket
på sidste stavelse, så kommer det til at hedde
under- lig. Uden vi næsten tænker over det, siger vi for os selv eller til andre: det er næsten
som et under, at et menneske , der har sin rod
både i den sorte og den hvide befolkning, at
han med denne baggrund kommer til at repræsentere begge befolkningsgrupper, noget som
Amerika har så hårdt brug for. Er det ikke et
under, at netop han bliver udrustet med , hvad
vi kan kalde så usædvanlige evner og dermed
er i stand til at påvirke så mange mennesker og
give dem et nyt håb?
Men ud fra det, som folk oplever med Obama,
er der så ikke mere end store evner og en høj
intelligens bag ? Èn amerikaner, der blev spurgt,
hvorfor vedkommende så godt kunne lide ham
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og derfor stemte på ham, svarede: man kan se
på ham, at det han siger kommer fra hjertet.
Hvad var det bl.a. Barack Obama sagde i sin
tale? Om sine forfædre sagde han: de forstod, at
vores magt ikke alene kan beskytte os, derimod
vidste de, at den udspringer af vores gode eksempel, vores ydmyghed og tilbageholdenhed..
Og videre: Vi ved at vores arv er et kludetæppe,
og at det er en styrke og ikke en svaghed. Vi er
en nation af kristne, muslimer og af hinduer og
af ikke troende. Skellet mellem disse grupper
skal være forbi. Og til alle de fattige i verden,
sagde Obama: Vi vil give jeres krop næring og
føde jeres sultne tanker. Hans tale sluttede således:
Lad det blive fortalte til vore børnebørn, at da
vi blev testet, lod vi ikke rejsen slutte. At vi ikke
vendte om og snublede. Med sigte på horisonten og Guds nåde var vi i stand til at fuldføre frihedens store gave og sikkert bringe den videre
til fremtidige generationer.
Så vidt små uddrag af Barack Obamas tale. Siger de ikke noget om, at der er mere bag en
blot kløgtige og forstandige ord?
Hvor vil jeg nu hen med at gøre så meget ud
af den nye præsidents indsættelse i USA, hvad
har det med evangeliet at gøre og hvad har
det specielt med dagens evangelium at gøre,
hvor vi bl.a. hører om Jesu helbredelse af en
hedensk officers tjener, der lå lammet der
hjemme ? Vi kan vel roligt sige, at ved at høre
om disse undere, da undrer vi os også. Hvordan
kan det lade sige gøre, det er da ikke muligt og
det kan ikke passe , eller hvad vi ellers kan finde
på at sige. Er det næsten ikke det samme som
vi siger om det som sker i USA ? Går vi for vidt,
hvis vi siger, at det som sker også er et under,
som vi ikke kan forklare ? Hvordan går det til, at
alle trådene nu samles om mennesket Obama ?
Kan et enkelt menneske selv være årsag hertil
og kan de ord, som bliver sagt, hvor smukke
og rørende de end er, kan de alene påvirke en
hel verdens befolkning ? Kan de alene selv på
afstand ud fra en TV skærm bringe tårerne frem
hos folk ? Er der ikke andet og meget mere, som
gør den store virkning?
Jeg tror, at de ord, som Obama sagde og har
sagt gennem hele valgkampen og tiden før da
, er båret af Guds Ånd. Ord alene gør det ikke.
Ord alene i kirken gør det heller ikke, hvis ikke
de ledsages af Gud Ånd, af Helligånden, så er de
bare ord, som alle andre ord. Nogen vil måske
sige, at det er store ord. Men skal evangeliet

give mening for os, må vi også søge at se dets
virkning som noget nærværende i det liv vi lever.
Vi kan godt bruge meget tid på søge at forklare
tegn og undere, som vi hører om, og er vidne til,
men hvad glæde har vi af det?
Hvorfor ikke bare lade tegnene tale for sig
selv?
Tegnene er ikke til for at vi skal se noget overnaturligt eller uforklarligt i dem i forhold til
Gud, men de skal vise os, hvem Gud er og hvad
han vil med os, at han er den kærlige Gud som
altid vil os det bedste, og derfor lader han Jesus
udføre sine tegn og undere samtidig med at
hans Ord forkyndes for os .

blev hjulpet uden at begribe det ?Evangeliet er
fuld af modsigelser. På den ene side skal vi lære
hvad tro er og på den anden side, så oplever
vi at mennesker, der ikke har haft det fjerneste
med kristendom at gøre pludselig bliver gjort
til eksempel for os andre.
Men det største under af alle, er det ikke , at Gud
gennem sine tegn og undere forbarmer sig
over os, uden at vi på mindste måde har gjort
os fortjent til det.
Hans Jørgen Kaltoft

Han lader også sine undere ske gennem mennesker, som jeg tror det nu sker med Obama.
Går vi tilbage til den allerførste kirke , så var
det apostlene han brugte. Han lod dem gøre
undere, lod dem helbrede mennesker, der var
syge og hjælpe mennesker i nød. Er det ikke det
som sker lige nu for en verden, der er i nød og
er næsten lammet ? Er vi ikke lige så lammet
som den hedenske officers tjener og bliver vi
ikke nu løftet ud af vores lammelse gennem
et menneske, som er båret af Guds Ånd ? Ikke
fordi vi selv har præsteret en tro , der skulle berettige os til hjælp. Ja, kan vi ikke næsten sammenligne os med officeren , vi hører om, der

BRÆDSTRUP KIRKE PÅ NETTET:
www.braedstrup-kirke.dk

Gudstjenester på ældrecentrene
Klovenhøj

Søndergården

Vesterled

Egebo

Flg. torsdage kl. 14:00:

Flg. fredage kl. 13:45:

Flg. onsdage kl. 14:00:

Flg. tirsdage kl. 14:00:

05.03 NN
19.03 Kirsten Høg
25.03 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
02.04 Berit Hune Jørgensen
16.04 Kirsten Høg A
07.05 Kirsten Høg
03.06 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
04.06 Kirsten Høg
18.06 Kirsten Høg A

06.03 Kirsten Høg
20.03 NN A
25.03 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
03.04 Berit Hune Jørgensen
24.04 NN
15.05 Berit Hune Jørgensen A
03.06 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
19.06 NN

04.03 Berit Hune Jørgensen A
25.03 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
01.04 Kirsten Høg
15.04 Berit Hune Jørgensen
06.05 NN
20.05 Berit Hune Jørgensen
03.06 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
17.06 Berit Hune Jørgensen

03.03 NN
25.03 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
07.04 Berit Hune Jørgensen
05.05 Berit Hune Jørgensen
03.06 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
23.06 Berit Hune Jørgensen

Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er velkomne! OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke.
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Fælleslejr på Lystruphave Efterskole
I weekenden d. 6.-8. februar afholdt KFUM &
KFUK og Indre Mission i Brædstrup for første
gang fælleslejr på Lystruphave Efterskole. Som
navnet siger, var det netop en weekend, hvor
vi var fælles – på tværs af generationer. Meget
passende var lejrens tema derfor også fællesskab.
Da Lystruphave Efterskole v. Bryrup ligger
så tæt på Brædstrup var der mulighed for at
overnatte på skolen eller køre hjem til sin egen
seng om aftenen. I alt 65 deltagere i alle aldre
var med på lejren i kortere eller længere tid.
Faciliteterne på efterskolen var helt i top med
masser plads til at lege og tumle på og dejlige
værelser til hver enkelt familie midt i en pragtfuld natur.
I tråd med lejrens tema startede vi med fællesspisning fredag aften. Herefter var der fællessang ved Brian Laursen, som fik alle stemmer
på gled ved et fantastisk klaverspil. Ved Brians
hjælp blev vi ledt gennem både den nye og
den gamle højskolesangbog. Bagefter var der
andagt, kaffe, hygge og spil – for nogles vedkommende til langt ud på natten.
Lørdag formiddag var der bibeltime, hvor vi
var inddelt i forskellige aldersgrupper. De yngste fra 0-13
sang, hørte Bibelhistorie, legede og byggede med lego.
De lidt ældre fra 14-50 år kastede sig ud i en debat om
forholdet mellem Gud, verden
og mig – og ens egen kristendomsforståelse. En debat, som
krævede, at man kom rundt på
gulvet og forsvarede sine egne
holdninger. Endelig sang og
samtalede alle over 50 år også
om en bibeltekst.
Over middag var der tid til
Sangaften v. Brian Laursen
middagshvil, en frisk gåtur
rundt om Kulsø eller for alle de
fartglade børn en tur på crosseren i den friske luft. På denne
måde fik vi ladet op til eftermiddagens
programpunkt,
som var noget helt nyt for os
alle. Her kastede vi os nemlig
ud i kunstens verden, hvor der
skulle fremstilles ikoner under
ledelse af kreativitetskonsulent og kunstner Helle Noer.
Til fremstilling af ikonerne
skulle bruges en masse fantasi
og gammelt skrot. Ikonerne
Spisning med udsigt over Kulsø
blev lavet på små træklodser.
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Der laves ikoner.

Hygge på tværs af generationer.
Her på skulle først sættes en baggrund af f.eks.
sandpapir, sider fra en gammel bog, krøllet papir el.lign. Så skulle der males og til sidst pyntes
med ”skrot”, f.eks. kobbertråde fra en ledning,
ribber fra et køleskab, hegnstråd, osv. Alle var
vi på bar bund, da vi startede, men ikke desto
mindre blev resultaterne meget flotte og forskellige. Det var spændende at opleve, hvad
man kan få ud en masse gamle ting, som ellers
var på vej i skraldespanden. Igen var fællesskabet den overordnede ramme for de ikoner, som
blev lavet.
Lørdag aften var festaften og blev indledt
med et rigtigt festmåltid, hvor der var kræset
for alle detaljer. Her blev stemningen og humøret sat til underholdningen om aftenen
med konkurrencer, sang og skuespil. Også her
blev smilet og grinet en dejlig masse. Efter det
fælles program var der igen hygge og spil, så
længe man lystede.
Søndag formiddag deltog vi i gudstjenesten
i Bryrup Kirke, inden den stod på frokost, oprydning og rengøring på efterskolen. Herefter
var der kun tilbage at sige tak for en rigtig god
fælleslejr – mon ikke det blev starten på en ny
tradition for KFUM & KFUK og Indre Mission i
Brædstrup?

Kirkelig vejviser
Brædstrup Sogn

Brædstrup Sogns Kirkekontor
Præstesekretær
Linda Vestergaard.................. Tlf. 75 75 37 24
Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup
E-mail: Ives@km.dk
Hjemmeside: www.braedstrup-kirke.dk
Træffetid:
Man-, ons- og fredage: Kl. 8-15
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
Kirkesanger
Sara Tranbjerg............................. Tlf. 86 15 70 69

Kirkegårdsleder
Steven Jensen....................... Tlf. 75 75 31 41
Mobiltlf. 24 65 35 99
Kirkegade 13, 8740 Brædstrup
Træffetid: Tirs- og torsdage kl. 12.30-13.30
Menighedsrådsformand
Erik M. Skottenborg............... Tlf. 75 75 36 55
Kirkeværge
Jens Andersen....................... Tlf. 75 75 26 50
Mobiltlf. 61 28 52 89
Kirketjener
Anne Bente Skottenborg...... Tlf. 22 17 80 49
E-mail: annebente@c.dk
Husvært i Sognehuset
Marianne Borrisholt.. ............. Tlf. 75 75 30 90
Mobiltlf. 61 54 25 51

Organist . ...................................................Vacant

Tønning-Træden Pastorat

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
Menighedsrådsformand
Henning Kjempenes.. ............ Tlf. 75 75 18 07
Graver
Knud Kristensen.................... Tlf. 75 75 31 34
Mobiltlf. 29 46 10 48
Kirkesanger
Bjarne Bording Jørgensen.. ... Tlf. 75 75 15 40

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

Kirkebil bestilles på tlf. 75 50 30 00 senest dagen før

Succes med babysalmesang
BØRN ER FØDT MUSIKALSKE
Babysalmesang er musikalske oplevelser og
vellyd for små ører.
Vi skal synge nogle få udvalgte salmer, og
sange der er skrevet til de musikalske stunder
I har derhjemme.
Det lille barns sanser skal stimuleres, så vi skal
blandt andet opleve orglet i kirkerummet også ude i krogene.
Musik skaber glæder og selv helt små børn vil
ganske hurtigt kunne genkende de salmer vi
synger.
Alle de melodier vi får ind i øret vil lagre sig i
den musikalske hukommelse, til gavn og glæde
for resten af livet.
Du vil få lidt information om musikkens betydning for børnene, men først og fremmest handler det om et tæt samvær med dit barn igennem musikken.

Babysalmesangen foregår i kirkerummet og
varer en god halv time. Derefter er der kaffe i
Sognehuset.
Babysalmesang er for børn i alderen 0-6 måneder og er gratis.
Tine Mynster er komponist og forfatter, og underviser i musik for børn og deres voksne.
Tine underviser på Nordjysk Musikkonservatorium i børnemusik, samt på Odder Kommunale
Musikskole i rytmik. Derudover er hun indehaver af kursusstedet Alrø Gamle Skole, samt
frontfigur i Tines’s Maskine.
Endelig laver Tine sammen med Brædstrup Kirkes tidligere organist Thomas Lennert Musikalske Bibelfortællinger.
Velkommen i Brædstrup kirke
ønsker Brædstrup Menighedsråd
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På bagsiden ...
”Gud og vandkrukkerne”
Af og til går vi og roder i jorden. Lige nu er den utilnærmelig, fordi den er dybfrossen. Men når den tør
op, så kan man finde mange spændende ting og
dyr i den. For eksempel kan man finde potteskår!
De fortæller os, at der har levet mennesker her
længe før vi var her.
Et sådant gammelt potteskår ligger i min vindueskarm. Når jeg ser på det, kommer jeg til at tænke
på en god historie, jeg hørte engang. På en måde
handler historien både om potter eller krukker og
os og påskens opstandelsesbudskab til liv og glæde. Hør selv!
Der var engang en mand, som havde to vandkrukker. Krukkerne bandt han fast for hver ende af en
tyk kæp, som han tog på skulderen hver morgen,
når han gik til floden efter vand.

Den ene krukke var hel, men den anden havde en
stor revne, så krukken var kun halvfuld efter turen fra floden til huset. En dag, da manden skulle
til at fylde krukkerne i floden, kunne den revnede
krukke ikke klare det længere. ”Jeg skammer mig
så forfærdeligt,” græd krukken. ”Jeg gør et usselt
arbejde! På grund af min revne får du kun halvt så
meget vand af mig, som du burde. Jeg føler mig
mislykket!” Manden svarede bekymret: ”Jeg vidste
ikke, du havde det sådan! Men gør mig en tjeneste.
På hjemturen, prøv så at se ned på vejen.”
Hjemme ved huset spurgte manden: ”Lagde du
mærke til de smukke blomster i vejkanten?” ”Ja.”
snøftede krukken. ”Lagde du mærke ti, at de kun
voksede i din side af vejen?”
”Forstår du, jeg har altid kendt til din revne. Derfor
plantede jeg blomster i vejkanten, som du har vandet hver dag! Hvis du ikke var, som du er, så kunne
jeg ikke plukke blomster hver dag, og sætte dem
på bordet. Uden din revne ville både vejkanten og
huset savne denne blomsterpragt!”
Mennesker er sårbare som lerkar. Af og til går vi itu.
Men Gud er vores Far – han holder ikke op med at
elske os, når vi føler os sønderbrudte. Han samler os
op og bærer os. For han ser anderledes på os end vi
selv og andre gør.
Gud kan bruge os på trods af vore fejl og mangler.
Selv når vi mislykkes, kan vi af og til være en hjælp
for andre! Det er bare ikke altid, at vi selv opdager
det!
Der nogen, der siger om Gud, at han er keramiker,
fordi han formede mennesket af jorden. Det kan
godt lyde lidt underligt. Men måske er det bare en
anden måde at fortælle os, at Gud holder så uendelig meget af os alle sammen. For vi er alle sammen
hans krukker!
Berit Hune Jørgensen
sognepræst

Dåb og navngivelse:
Dåb i Tønning, Træden & Brædstrup
sogne sker ved henvendelse til kir-
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kekontoret 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:
www.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 min-

desammenkomster. 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.

