Brædstrup • Tønning • Træden sogne

Kirkebladet

28. årgang • Nr. 2 • Juni/Juli/August 2009

• Nyt fra menighedsrådene
• Sommer - sol - strand
• Tœnd et lys i m rket
• Hvad skal jeg sige?
• Kontaktperson - hvad er det?
• Nyt pastorat

Nyt fra Brædstrup menighedsråd
K

om maj du søde milde,
Gør atter skoven grøn.

Det er jo en ting vi har fået lov til at opleve i år,
sidst i april sprang bøgen ud, og står med sit
lysegrønne løv, ud over det ganske land, gå ud
og nyd hvor smukt, det er i naturen, vi må jo
sige at skaberværket er stort.
i skrivende stund er præstestillingen i Brædstrup, Tønning Træden pastorat opslået ledig,
ansøgningsfristen er den 11. maj, det bliver
spændene at se hvor mange der vil søge stillingen, som bliver på kvota 75, så det bliver
også en nedskæring til pastoratet. Vi har givet
til kende overfor biskop og provst, at det er vi
utilfredse med, da indbyggertallet ikke bliver
mindre, men det er ikke taget til efterretning.
Det var besluttet inden vi var til møde med
Biskoppen. Samtidig er organist stillingen opslået ledig, det har vi arbejdet med siden november 2008 så det tager tid at få sådanne ting
på plads. Igen en nedskæring da det bliver en
kvota 85, men vi må håbe, at vi kan være heldige at få en god organist til vores kirke.

I den sidste tid har menighedsrådet brugt meget tid på økonomi, vi har fra provstiet fået pålagt at skære ned på timeforbruget ved kirke/
sognehus og på kirkegården. Det er vi meget
imod, og det vil komme til at koste timer på
en god stabil arbejdskraft, som har været ansat under menighedsrådet. Der er ingen udvej,
når det er provstiets holdning og derved bliver
standarden ikke nemt at opretholde, når timetallet bliver nedsat. Vi har indtil nu haft en smuk
og pæn kirkegård og det må vi håbe fortsœtter. Ved kirke og sognehus bliver der også mindre timer at gøre godt med. Vi har forsøgt at
fordele så godt som det kan lade sig gøre.
Det er måske et mørkt billede at komme med,
men jeg håber at folk stadig vil blive ved med
at møde op både i kirke og sognehus, hvor vi
plejer at have et godt fremmøde.
Fra menighedsrådet vil vi ønske alle en god
sommer.
På menighedsrådets vegne
Erik Skottenborg

Go´ sommer

D

u sidder nu med sommerudgaven af dit
kirkeblad, ganske vist lidt forsinket. Det
er altid svært at finde tilstrækkeligt materiale, til at skabe et fyldigt sommerblad, men
alligevel tror jeg, at du vil finde meget god læsestof, også i dette nummer.
Brædstrup sogn er inde i en turbulent periode,
som har afspejlet sig i tidens trend for kriser
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med en stram økonomi. Dette kommer til at
betyde temmelig meget for kirkens trivsel, bl.a.
udmøntet i opstramninger i personaleforbrug.
Jeg ser frem til, at vi ”kommer ud på den anden
side”, med fornyet styrke, og klar til at skabe
den dynamik omkring vore sogne, som vi alle
gerne ser, skal udvikle sig i en god retning.
Finn Weel Jensen, redaktør

Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd

H

vor meget og hvornår en præst arbejder
er ikke muligt for mig at afgøre.
I de retningslinier der er for, hvor meget
en præst skal arbejde indgår bl.a. hvor stort et
befolkningsgrundlag, der er i sognet.
Dette har medført, at den ene præstestilling i
det, der pr. 1. april 2009 hedder Brædstrup Tønning Træden pastorat, er en 75% stilling, og
ikke som før en 100% stilling. Når det ikke er en
hel stilling, så betyder det også, at der ikke er
bopælspligt for præsten i præstegården i Tønning. Berit er nu det, der hedder kirkebogsførende præst for både Brædstrup og TønningTræden sogne, og derfor hedder det nu Brædstrup - Tønning Træden pastorat, men med to
selvstændige menighedsråd.
I skrivende stund ringer ansøgere til mig for at
aftale tidspunkter for at se vores to kirker samt
snakke om, hvordan sognelivet er i vort lokale
område, så de kan danne sig et grundlag for
evt. at søge den nye præstestilling.

Når dette kirkeblad udkommer, er vi forhåbentlig ved at vide, hvem der bliver Berits kollega,
så hun ikke skal arbejde så meget, som jeg ved
hun har gjort i det sidste halve år.
Efter pinse begynder vi på Marathon-træning! i
vores kirker. Se annonce.
Den 21. marts havde vi gospel værksted og efterfølgende koncert i Tønning kirke. Thomas
Kielsmark gentog succesen fra sidste forår og
havde heldigvis en del folk med fra Horsens.
Jeg tror at mange af de lokale gospelsangere
var involveret i ”Troldmanden fra Oz”, som huserede lokalt i den efterfølgende weekend, og
derfor holdt denne lørdag fri.
Jeg vil stadig gerne kontaktes, hvis I bliver opmærksomme på naboer og andre der ikke får
kirkebladet.
På menighedsrådets vegne.
Henning Kjempenes

Det er en spændende proces vi er i gang med
og vi håber selvfølgelig at vi får mange ansøgere at vælge imellem.
Det, at sognepræsten måske ikke bor i sognet,
er selvfølgelig noget vi skal vænne os til, men
sådan er det mange steder i landet i dag. Det
vigtigste er, at præsten ikke kun er synlig og
nærværende i kirken, men også i lokalområdet
generelt.

Indsættelse af ny præst
I forbindelse med den nye præsts ansættelse i Brædstrup og Tønning-Træden sogne vil der blive afholdt
indsættelsesgudstjenester både i Brædstrup og Tønning-Træden.
I Brædstrup bliver indsættelsesgudstjenesten søndag den 5. juni kl. 15.00.
Efter indsættelsen vil der være kaffe og kransekage i Sognehuset, hvor alle er velkonme.
I Tønning-Træden sogn bliver det søndag den 28. juni klokken 13.00 i Træden kirke.
Efter indsættelsen er alle velkomne til kaffebord i Træden forsamlingshus.
Menighedsrådene
i Brædstrup og Tønning-Træden
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Sommer – sol – strand
Disse tre ord hører for mig sammen. Så langt
jeg kan huske tilbage, har jeg tilbragt mine
somre ved den samme strand, som jeg derfor
kender ud og ind. Solen, jo, den har jo undertiden svigtet, men når man har fri og tilbringer
de fleste timer udendørs, er det egentlig forbavsende så mange solskinstimer der alligevel
er, selv i de dårlige somre. Stranden, som ligger nord for Nyborg, er gammelt kulturland, og
det finder man jævnligt spor efter – flinteøkser
og pilespidser, en sandvasket hestetand - mon
den er fra dengang svenskerne gik over isen i
vinteren 1658?
Jeg elsker at spadsere på denne strand, hvor
jeg om sommeren plukker jomfru Marias sengehalm og røllike til den kryddersnap, jeg serverer for provstiets præster ved det, som de
kalder ”nytårskuren”. I eftersommeren er der
hyben, både de små fra vildroserne, der er gode
i snaps, og de store vitaminbomber fra rynket
hyben, som giver vidunderlig marmelade, men
også indeholder kløpulver, som vi hældte ned
ad ryggen på hinanden som børn. Senere får
jeg forrevne arme og splinter i fingrene af de
mange brombær, som i vinterens løb forsøder
desserter, kødretter, franskbrødsmadder. Og
alt sammen giver mindelser om en varm og lys
skærsommer, som biskop Johansen siger det i
sin sommersalme ”Det dufter lysegrønt”.

Også kirkens historie har sat sig spor på stranden. Et sted gror der kulsukker, et andet sted
er der vinbjergsnegle, men også de smukke
blå blomster fra cikorieplanten dukker op hist
og her, og skvalderkålen har jeg i haven i rigt
mål. Alt sammen er det levn fra munkenes tid.
I denne del af landet kom de sydfra, og de var
vant til en anden kost end danskernes tunge
middelalderkost, så de krydrede med egne
planter og forsødede tilværelsen med delikatesser som vinbjergsnegle. De friske skvalderkål gav et tiltrængt vitamintilskud i et land, hvor
man ikke kunne plukke citroner fra træerne, og
cikoriebladene kunne bruges som salat selv
om vinteren. Men munkene var også dygtige
medicinere, som medbragte mangfoldige lægeplanter, som i dag findes spredt i den danske
natur. Den flotte læge kulsukker med blomster,
der varierer fra mørkeblåt til lyserødt er en af
dem. Hold dog afstand: Dens ru stængler kradser de bare ben i sandalerne.
Men hvorfor drog de dog herop til koldt klima,
tung kost, mørke og hårdt arbejde?
Fordi de tog dåbsbefalingen alvorlig: ”Gå ud i
alverden og gør alle folkeslag til mine disciple,
idet I døber dem – og idet I lærer dem at holde,
hvad jeg har befalet jer”, siger Jesus.
Her i provstiet bliver dåbsbefalingen også taget alvorlig. 85% er medlem af folkekirken, og
lige så mange børn bliver døbt. Og så må vi
hjælpe hinanden med at lære dem op i den
kristne børnelærdom. Forældre, skole, kirke,
alle kan og må vi bidrage – og gør det. Til babysalmesang og spaghettigudstjenester, til
konfirmandundervisning og kirke-skolesamarbejde, til gudstjenester og arrangementer i
konfirmandstuer og sognegårde.
Men her i ferietiden kan I forældre vække barnets spørgelyst og interesse ved at tage det med
ud i sommerlandet til vore mange kirker og se
på døbefonte, altertavler og krucifikser, kalkmalerier og kirkegårde. Til dem alle er der knyttet
en bibelsk fortælling. Slå dem op. Læs. Så barnet
ikke skal nøjes med det svar, som en far gav en
spørgelysten søn, der ville vide, hvorfor der hang
en mand på krucifikset i vores kirke. Faderen svarede: ”Fordi han ikke har børstet tænder!”
Det kunne jo også være, fordi han satte livet til
for dem, han elsker: Dig – din søn – din datter
– din elskede. Så I skal leve og opleve jer som
hans elskede.
Litten Hjorth
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Bibelkredse

Der findes i og omkring Brædstrup nogle bibelstudiekredse har man lyst til at deltage
I en sådan studiekreds kan man henvende sig til en af følgende.
Kreds 1: Kontaktpersoner:

Gerda og Karl Skov

Tlf. 75 75 10 80

Kreds 2:

-

Ann-Britt og Flemming Christiansen

Tlf. 75 75 35 80

Kreds 3:

-

Bodil og Jakob Jørgensen

Tlf. 75 75 62 44

Kreds 4:

-

Heidi og Kim Hågensen

Tlf. 76 40 06 56

Kreds 5:

-

Anna og Jens Hauge

Tlf. 75 75 32 97

Kreds 6:

-

Ruth og Asger Plambech

Tlf. 75 75 18 47

Kreds 7:

-

Brita og Aage Andersen

Tlf. 75 75 15 89

Danmissions Lysestøberi “RING”
Lørdag, d. 19. september 2009 er det nøjagtig 10 år siden, lysestøberiet “RING”
blev indviet med stort fremmøde fra nær og fjern.
Det har været 10 spændende år, hvor der er vist stor interesse fra alle sider.

Jubilæet vil blive markeret med
en reception samme dato kl. 11 - 16
i lysestøberiet hvor der bydes på et
let traktement, rundvisning,
hyggeligt samvær og løssalg.
Alle er velkommen
Med venlig hilsen fra medarbejderne i lysestøberiet.

Opstart i Børne- og juniorklubben
Opstart i Børneklubben på Klippen for de 3-5 årige: .................. Lørdag d. 29 august kl. 10-11.30
Opstart af Juniorklubben på Klippen for de 6-10 årige:.............. Lørdag d. 29 august kl. 10-11.30
På vegne af lederne
Bodil Just Jørgensen
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Tænd et lys i mørket!

S

e, der var engang en præstefrue i Møborg,
som fandt på at lave nye lys af de stumper, der blev tilbage af alterlysene. Disse
lys gav hun til gevinster til tombola, lotterier,
og hvor de ellers kunne gøre nytte.
Dette projekt udvikledes op gennem tresserne,
de første år til støtte for det daværende Dansk
Santalmission. Det “groede ud” af præstegården, flyttedes til i Herning, var en periode i
Sørvad, inden det omkring 1990 flyttede til en
gammel fabriksbygning i Frederikshavn under
ledelse af Iver Brogård Andersen.
Nu var indsamling af lysestumper blevet sat i
system. Der var udviklet en slags karrusel med
8 kurve/stativer med hver ca. 100 lys på, som
skiftevis skulle dyppes i den smeltede stearin.
Det ligeledes daværende Det danske Missionsselskab (D.M.S.) kom med i arbejdet, og lysene
blev forhandlet rundt i hele Danmark ved møder, stævner og i genbrugsbutikker, og gav en
god indtægt til missionsselskabernes arbejde.
Vi er nu fremme ved efteråret1998, og det kneb
med at finde frivillig arbejdskraft til at tage sig
af lysestøberiet, da der også var åbnet 2 genbrugsbutikker i Frederikshavn.
De to missionsselskaber ønskede at få det placeret et mere centralt sted, så de lettere kunne
komme omkring og fylde deres biler op på deres mødeturneer.
Da det faldt sammen med, at vi overvejede at
afhænde vort landbrug og søge efterløn, ja, så
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endte det her i vores gamle kostald i sommeren
1999.
Var det en tilfældighed? Eller var det en såkaldt
“højere magt”, der greb ind?
Ja, vi tror på det sidste, da vi hver dag beder
Gud om at vise os, hvad vi skal tro og gøre. Og
om hvad han nu vil lære os.
Vi har i hvert fald fået en meget indholdsrig
pensionisttilværelse, som vi aldrig selv havde
kunnet finde på.
Vi er 25 - 30 frivillige, ulønnede medarbejdere,
der hjælper hinanden med at samle ca. 20 tons
lysestumper årligt, sortere dem i farver og lave
nye, smukke lys, pakke dem og så se at få dem
solgt. Dels her fra “Lysestøberiet Ring”, og dels
ved tre gange årligt at ringe til ca. 150 private
forhandlere, kirker, efterskoler og andet.
Til det brug fik vi sidste år lov at købe en helt
ny varevogn, da det ville blive for dyrt at få den
gamle synet. Nu gælder det så om at få turene
lagt praktisk til rette, få bilen pakket, så vi har
de lys med, der er ønske om.
Vi har lys i 14 forskellige farver. Og vi får faktisk
ros for, at det er flotte farver og gode lys. Det
suger vi da gerne til os. Må jo så også tage imod
kritik, hvis den er berettiget!
På turen i oktober/november har vi alle advents-, jule- og Helligtre kongelysene med. De
sidste er vi særlig stolte af, da vi ikke ser dem
andre steder. Dem sælger vi ca. 3000 stk. af
hvert år.

Vi omsætter for ca. 600.000 kr. hvert år og kører ca.
10.000 km. Vi laver lys de tre første dage i hver uge i tre
arbejdshold. Så holder vi et fælles møde et par gange
om året, for at alle kan kende hinanden. Vi hygger os
godt både under arbejdet og i kaffepauserne, Så synger
vi gerne et par sange, og “ordner verdensfreden”, som
man siger. Udveksler nyt om ferier, sygdomme, børnebørn o.s.v.
Hver sommer får vi en bustur rundt til spændende steder i vort lille dejlige Danmark.
Og så får vi hvert år besøg af så mange herlige mennesker, som gerne vil se, hvad vi kan præstere. Det er spejdere, børneklubber, minikonfirmander, som selv prøver
at lave lys. Desuden pensionistforeninger, efterlønsklubber, genbrugsmedarbejdere og mange flere.
Nogle køber deres kaffe her. Andre har det selv med,
men kan sidde i vores kaffestue “Æ kal`hus” og hygge
sig med det.
Så kan vi sælge lys, og fortælle noget om, hvad overskuddet går til, hvordan “firmaet” kører o.s.v.
Det er rigtig godt at mærke den store interesse, man
bliver mødt med både i lokalområdet, og når vi kommer
rundt i landet med lysene.
Mange er overraskede over, at det er så stor en virksomhed. Det er vi da for resten også selv! Men hvor er det
godt, at man som pensionist i Danmark kan være med til
at gøre noget for andre. Hvad enten det er i genbrugsarbejde, vennekredse, besøgstjeneste eller andet!

Hilsen Ruth og Johannes Stenhøj
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Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn
Juni/Juli/August 2009
Dag
1. juni Anden pinsedag
Joh. 3,16-21:
”Således elskede Gud verden”
3. juni Ældregudstj.

Brædstrup

Tønning

Træden

Kl. 10.00
I Lunden
i Horsens

Kl. 10.00
I Lunden
i Horsens

Kl. 10.00
I Lunden i
Horsens

Kl. 13:30
Ældregudst.
Jørgensen

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

Kl. 9:00
Jørgensen

14. juni 1. søndag efter trinitatis
Luk. 16,19-31:
”Lignelsen om den rige mand og Lazarus”

Kl. 10:30
Jørgensen

21. juni 2. søndag efter trinitatis
Luk. 14,16-24:
”Lignelsen om det store festmåltid”

Kl. 10:30
Jørgensen

28. juni 3. søndag efter trinitatis
Luk. 15,1-10:
”Lignelsen om det mindste får og om den tabte mønt”

Kl. 9:00
Jørgensen

5. juli 4. søndag efter trinitatis
Luk. 6,36-42:
”Om at dømme andre”

Kl. 10:30
Jørgensen

12. juli 5. søndag efter trinitatis
Luk. 5,1-11:
”Peters fiskefangst”

Kl. 10:30
Jørgensen

19. juli 6. søndag efter trinitatis
Matt. 5,20-26:
”Om vrede”

Kl. 9:00
Jørgensen

26. juli 7. søndag efter trinitatis
Luk. 19,1-10:
”Tolderen Zakæus”

Kl. 10:30
NN

2. august 8. søndag efter trinitatis
Matt. 7,15-21:
”Om falske profeter”

Kl. 10:30
NN

9. august 9. søndag efter trinitatis
Luk. 16,1-9:
”Lignelsen om den uærlige godsforvalter”

Kl. 9:00
NN

16. august 10. søndag efter trinitatis
Luk. 19,41-48:
”Jesus græder over Jerusalem og tempelrensningen”

Kl. 14:00
Ring
kirkegård
Jørgensen

23. august 11. søndag efter trinitatis
Luk. 18,9-14:
”Lignelsen om farisæeren og tolderen”

Kl. 10:30
Jørgensen

30. august 12. søndag efter trinitatis
Mark. 7,31-37:
”Helbredelsen af den døve og stumme”

Kl. 9:00
NN

6. september 13. søndag efter trinitatis
Luk. 10,23-37:
”Den barmhjertige samaritaner”

Kl. 19:30
Jørgensen
Konf. indskriv
Kirkekaffe
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Nim

Underup

Føvling

10.30
Høg

9.00
Lone Buhl

Kl. 10:30
Jørgensen

10.30
Høg

Kl. 9:00
Jørgensen

9.00
Høg

9.00
Høg

Kl. 9:00
Jørgensen

9.00
Pia Skovmose

Kl. 10:30
Jørgensen

10.30
Høg

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

10.30
Høg

9.00
Høg

9.00
Høg

Kl. 10:30
Jørgensen

10.30
Høg

10.30
Høg

Kl. 9:00
NN

10.30
Høg

Kl. 9:00
NN

Kl. 10:30
NN

14.00
Stjernholm

9.00
Høg

10.30
Høg

9.00
Pia Skovmose

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

9.00
Lone Buhl

10.30
Holger
Knudsen
Kl. 10:30
NN

Kl.10:30
Jørgensen
Konf. indskriv.
Kirkekaffe

10.30
Høg

9.00
Høg

19.00
Høg

10.30
Høg

Aktivitetskalender
for Brædstrup, Tønning og Træden
Tidspunkt:
JUNI
Søndag 5.
Torsdag 11.
Søndag 28.

Aktivitet:

Sted:

Arrangør(er):

15.00
Indsœttelse af ny prœst
19.30-20.30 Opstart af salmemarathon
13.00
Indsœttelse af ny prœst

Brœdstrup kirke
BR-TØ-TR kirker
Træden kirke

Brædstrup Menighedsråd
Sognepræsten og organisten
TT-Menighedsråd

10.00-11.30 Opstart af børneklubben
10.00-11.30 Opstart af juniorklubben

Klippen
Klippen

Lederne
Lederne

11.00-16.00 Lysstøberiets jubilæum

Lysstøberiet

Danmision

AUGUST
Lørdag 29.
Lørdag 29.

SEPTEMBER
Lørdag 19.

Fortsat fra bagsiden...
En professor stod foran sit hold på Århus
universitet, med en del effekter foran sig.
Da forelæsningen begyndte, tog han lydløst et stort tomt syltetøjsglas, som han
fyldte med sten, som var ca. 5 cm i diameter. Da der ikke kunne være flere sten
i glasset, spurgte han de studerende: ”Er
glasset fyldt nu?” Alle var enige om at det
var det!
Så tog professoren nogle småsten frem,
og dem puttede han ganske forsigtigt
ned i glasset, imens han rystede det. Ved
rystelsen faldt de små sten ned igennem
sprækkerne imellem de store sten. Da
glasset var proppet til kanten, spurgte
han de studerende igen: ”Er glasset fyldt
nu?” Alle var enige om at nu var det fyldt!
Da professoren nu tog en pose sand frem
grinede de studerende, for professoren
kunne jo sagtens hælde en del sand ned
mellem sprækkerne, der stadig var mellem de store sten og småstenene. Han

fyldte nu glasset helt op med sand.
”Nu!” sagde professoren ”Vil jeg gerne
have, at I forestiller jer at dette glas er
jeres liv!” ”De store sten, er de betydningsfulde ting i jeres liv, -familien, kæresten/ægtefællen, børnene, jeres helbred
- altså ting, som hvis I mister alt andet,
end netop lige disse ting, så vil jeres liv
forsat være fyldt.” ”Småstenene er så andre knap så vigtige ting, så som jobbet,
dit hus, din bil. Og sandet er alt andet.”
Professoren fortsatte belærende: ”Se!
Hvis I først fylder glasset med sand, så er
der jo ikke plads til småsten og store sten.
Det samme gælder jeres liv, hvis I bruger
alt jeres tid og energi på små ubetydelige
ting, så bliver der ikke plads til de store og
betydningsfulde ting! Hav’ altid fokus på
hvilke ting, der er vigtige for netop dig,
så dit liv bliver lykkeligt. Leg med dine
børn, afsæt tid til lægebesøg, så helbredet altid er i orden. Gå i byen med din
partner, og alligevel vil der fortsat være

tid til at tage på arbejde, gøre rent i huset, og alt det andet ”sand og småsten”
”Fyld dit liv med store sten - ting der virkelig betyder noget. Hold styr på hvad
der skal prioriteres som store sten.”
”Resten
er
jo
bare
sand!”
Professoren kiggede hen over de
studerende og forlod så lokalet.
Der blev helt stille.... men, så går
en af de studerende hen til det
glas, som professoren havde fyldt
med sand, småsten og store sten.
Han tager en øl frem, og hælder ganske forsigtigt en hel øl i glasset uden
at det løber over! Øllet fyldte de sidste små mellemrum mellem sandet, småstenene og de store sten.
Så vender han sig mod klassen og siger:
”Og moralen er! Lige meget hvor fyldt dit
liv er, så er der altid plads til en øl!”
God sommer til alle
Berit Hune Jørgensen

Tør Du en marathon?
DU får den delt op i etaper!
VI sørger for væske-depoterne!
Men DU lægger stemme til!
Distancen er salmebogen!
Ruten er Brædstrup, Tønning og Træden kirker!
Tiden: hver torsdag fra kl. 19:30 – 20:30 • Første gang 11. juni i Brædstrup kirke.
Arrangører: Marianne Nissen og Berit Hune Jørgensen organist sognepræst
Brædstrup-Tønning-Træden pastorat
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Døbte, viede og begravede juni-juli-august 2009
Døbte i Brædstrup kirke
01.02.2009:
Fiona Dam Johansen
22.02.2009:
Caroline Christensen Riis
08.03.2009:
Martin Moesby Sejersen
08.03.2009:
Nicolai Clemensen Benfeldt
15.03.2009:
Tilde Ross Olesen
15.03.2009:
Maya Krægpøth Dræby Simonsen
05.04.2009:
Jacob Vølund Rasmussen
12.04.2009:
Victoria Lillie Jensen
12.04.2009:
Nicklas Løvbjerg Krogh
19.04.2009:
Markus Bjørn Pedersen

Døbte i Træden kirke
12.04.2009:
Sigurd Højmark Løvstad

Døde i sognet/begravet fra Brædstrup kirke
Død den:
30.01.2009:
Else Margrethe Nielsen
02.02.2009:
Hans Bjerregaard Kristensen
(Voerladegård kirke)
04.02.2009:
Christine Frederikke Have
04.02.2009:
Doris Nielsine Kathrine Jacobsen
(Uth kirke)
26.02.2009:
Villy Wendt Madsen
01.03.2009:
Bodil Bech Nygaard
02.03.2009:
Sakib Cavka
(Bosnien-Hercegovina)
11.03.2009:
Elise Marie Mikkelsen
(Horsens Sygehus kapel)
31.03.2009:
Else Marie Jensen
13.04.2009.
Henry Madsen Bjerregaard
(Skanderborg Slotskirke)
16.04.2009:
Annalise Bendorff Johansen
(Tyrsted kirke)

Døbte i Tønning kirke
08.03.2009:
Johannes Würtz Fruergaard Schrøder
08.03.2009:
Lucas Brandt Secher
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Viede i Træden kirke
28.03.2009:
Linda Hindsgaul Mikkelsen og
Rune Hindsgaul Mikkelsen
Døde i sognet/begravet fra Træden kirke
Død den:
18.03.2009:
Kaj Madsen
09.04.2009:
Edgard Jochim Wilhelm Böttger

79 år
98 år
93 år
93 år
66 år
87 år
78 år
93 år
89 år
77 år
81 år

Døde i sognet/begravet fra Tønning kirke
Død den:
18.01.2009:
Svend Aage Kristensen
(Brædstrup kirke)
06.03.2009:
Ole Wildt Vigild
(Grædstrup kirke)

69 år
74 år

80 år
62 år

Hvad skal jeg sige?
Mine ord vil ikke meget sige!
Hvornår mon vi har oplevet så smuk april som
dette år? Hvor Guds store, vidunderlige skaberværk har foldet sig ud for vore øjne, ja for alle
vore sanser!
Så man får lyst til at synge det ud af glæde over
at opleve det!
Hvor er det da godt at kunne finde nogle af
alle de lovsange og -salmer frem, som andre
har skrevet, når de har følt samme betagelse og
forundring.
Det kunne være den, som overskriften er hentet fra: “Op al den ting, som Gud Har gjort, Hans
herlighed at prise”.
Eller: “Tak Gud, for denne skønne morgen”. Den
står i Salmebogstillægget, men er ikke med i
salmebogen. Mange kender den fra Søndagsskolesangbogen.
Eller en fra “De unges Sangbog”: “ Tænk, at
vågne tidligt en morgen, høre en solsort synge
sin sang”. En oversættelse af “Morning has broken”.
Nu vil jeg vælge nr. 725 i “Den danske Salmebog: “Det dufter lysegrønt af græs” skrevet i
1889 af Carl David af Wirsèn. Oversat/gendigtet af biskop Johannes Johansen 1985 - 96. I
Salmebogstillægget findes en oversættelse af
samme salme, men af K. L. Aastrup: “Den blide
maj med sommergrønt”.
Uden at kende originalteksten kan man ikke
vide, hvem der rammer bedst. Men interessant
er det da at læse de to oversættelser sammen.
Personligt er jeg glad for, at det er Johannes
Johansens udgave, man har valgt at få med i
salmebogen. Den synger med jævne ord nogle
af de tanker og følelser, der bobler op i mit sind,
når lærkerne synger, når blomsterne vrimler op
af jorden, når solen skinner, “forkynder, at nu
kommer en varm og lys skærsommer”.
Så er det, at mine ord ikke slår til. Så “…bli`r alle
ord forlegne”.

Vers 4:
“Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde
Men klarest lyser dog dit ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø, hver blomst bli`r hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt ordet”.
Vers 5:
“Ja, Jesus Kristus er det ord,
der skaber liv af døde,
Så ny bli`r himmel, ny bli`r jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart og gør det klart:
Den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer”.
Det er det kristne evangelium, som vi må leve
vort liv på. Og som vi også må dø på i bøn, håb
og forventning om “…en evig sommer” sammen med Jesus Kristus.
God sommer .
Ruth Stenhøj.

Deadline for næste kirkeblad er den 1. august 2009
Alt stof, der skal dække september, oktober, november 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).
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Kontaktperson for menighedsråd
– hvad er det?

1.

søndag i advent trådte et nyt menighedsråd sammen i Brædstrup. En af de første
opgaver, rådet havde, var at konstituere
sig, hvilket betyder, at man fordeler rollerne
menighedsrådets medlemmer imellem. Sådan
blev det også gjort ved det nye menighedsråds
første møde i november 2008.
Én af posterne i menighedsrådet hedder: kontaktperson. I det private ville en sådan titel/
post hedde personalechef/lpersonaleleder.
Kontaktpersonen i et menighedsråd er altså
personaleleder for ansatte ved kirken og på kirkegården.
Som kontaktperson valgte Brædstrup menighedsråd undertegnede. Valget er gyldigt for ét
år ad gangen, hvilket er noget nyt. Det forrige
menighedsråd valgte kontaktperson for en 4årig periode, svarende til den periode et menighedsråd mindst skal fungere i. Men loven er
blevet ændret i mellemtiden, så alle tillidsposterne i menighedsrådet nu kun gælder for ét
år ad gangen.
Posten som kontaktperson er ikke nogen lille
post. Alt personalepleje er henlagt under
denne funktion. Og det er virkelig alt lige fra
MUS-samtaler, til styring af ferie og frihed, sygdoms indberetning, opfølgning på regulativer
(som er arbejdsbeskrivelser) for de ansatte,
afholdelse af personalemøder. Dertil kommer
ansvaret for at ledige stillinger slås op de rette
steder og efter gældende regler. Samt en hel
masse mere af samme slags arbejde.
Der er nok at tage fat på for en kontaktperson
– og det er langt fra kedeligt!
Til hjælp for kontaktpersonen har Horsens
Provsti ansat en personalekontakt, hvis ansvar
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det er at holde styr på jura og økonomi indenfor kirkens personaleområde. Vores personalekontakt hedder Birgitte Søhoel. Hun er altid
klar med råd og dåd og tager gerne ud og hjælper med afklaring ved møder med fagforeninger og i menighedsråd. Noget vi i Brædstrup
har gjort rigtig meget brug af i den senere tid,
fordi nedskæringer i budget 2009 har medført
forandringer i kirke og på kirkegårdene, hvad
angår personaleressourcerne.
For som de fleste andre offentlige institutioner
er turen nu også kommet til Den Danske Folkekirke, hvad nedskæringer angår. Og Brædstrup
kirke er altså ingen undtagelse.
På menighedsrådsmøde den 22. april vedtog
rådet at nedskæringerne måtte finde sted i
henhold til dét budget, der samme aften blev
vedtaget. Til at udføre arbejdet med at få nedskæringerne omsat til virkelighed nedsatte
menighedsrådet et lille udvalg, bestående af
kasserer Peder Mathisen, kirkeværge Jens Andersen og undertegnede. Antallet af møder i
det lille udvalg har været meget stort, svarende
til opgavens alvor og tyngde.
OG hvad er der så sket? Tjahh… Lad os begynde fra en ende af!
Organiststillingen er beskåret, kirketjenerfunktionen er beskåret, husværtfunktionen er beskåret, antallet af medarbejdertimer på kirkegården er beskåret!
Resultatet af beskæringerne vil kunne ses og
høres fremover! Ingen tvivl om det! For der er
skåret ”til benet”!
Nogle af nedskæringerne har betydet, at vi har
måttet sige farvel til dygtige medarbejdere, før
den aftalte tid. Andre har valgt at opsige jobbet
og gå på efterløn.
Tilbage står vi med en reduceret personalestab, som trods dygtighed, erfaring og flid ikke
kan opretholde samme standard i kirke og på
kirkegårde som før nedskæringerne!
Som kontaktperson er det mig magtpåliggende at gøre sognets beboere opmærksom
på, at standarden på den ydelse man hidtil har
fået i kirke og på kirkegårde kan være nedjusteret på enkelte punkter. Det er beklageligt
og trist. Rigtig trist. Men høj standard koster
mange penge, og vi har ikke de fornødne midler til rådighed. Så derfor vil jeg også gerne appellere til tålmodighed og forståelse overfor
kirkens ansatte uanset, hvilket job de bestrider.
De gør alle fortsat deres yderste, men deres ar-

bejdsbetingelser er forringet. Så send dem et
smil fremfor at skælde ud. Send din eventuelle
vrede og frustration derhen, hvor den rettelig
hører: Menighedsrådet. Vi kan så drøfte med
hinanden, hvordan der skal reageres. Og hvordan vi får det bedste for de færreste kroner.
Vore ansatte gør alle deres yderste for at holde
trit med opgaverne. Og det skal de alle have
så hjertelig tak for – selvom det kun er et fattigt ord i denne sammenhæng, så er det dog
et ord!
Tak skal der lyde til alle ansatte for den positive ånd, den lille gruppe fra menighedsrådet
er blevet mødt med. I har givet jeres besyv med
både til besparelser og omlægninger af gammelt til nyt. Det er uvurderligt at have sådan
en personalegruppe, der aktivt og engageret
går i klinch med arbejdspladsens problemer og
løsninger.
Tak også til kirketjener Anne Bente Skottenborg
for din indsats i kirke og sognehus gennem
tid. Anne Bente valgte med nedskæringernes
ikrafttræden at træde ud af arbejdsmarkedet

og gå på efterløn fra 1, juni. Du vil helt sikkert
blive savnet i kirken af alle dine kolleger og af
menigheden, men familien og børnebørnene
vil helt sikkert elske at få mere af din tid.
Når sommeren er ovre og næste kirkeblad skal
i trykken, kan det være, at mange af årets besparelser er blevet udmøntet i flere konkrete
tiltag. Men uanset hvad, så er det her i bladet,
du kan følge med i, hvordan kontaktpersonen
i Brædstrup sogn arbejder og hvilke slag der
udkæmpes.
Jobbet går ud på at skabe og vedligeholde
gode kår for de ansatte ved vores kirke og kirkegårdene. Det har jeg lagt mig på sinde og vil
fortsat gøre det, selvom vilkårene ind imellem
er svære.

God sommer og tak for ordet.
Berit Hune Jørgensen
Kontaktperson
for Brædstrup menighedsråd

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

En ny gave til KLIPPEN
Vort nye samlingssted KLIPPEN kan nu præsentere sig endnu bedre, når vi samles omkring
bordene i vore lokaler. Torsdag den 19. marts
modtog Klippen endnu en dejlig gave. Gerda
Jørgensen, der er 88 år, har hæklet 10 fine løbere, som nu pryder bordene og skaber endnu
mere hygge til glæde for brugerne af Klippen.
Dette er en gave, der er blevet modtaget med
stor tak.
Med hilsen
Vera Roersen.
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Nyt pastorart

1.

april 2009 trådte en nyt pastorat frem i
verden. Brædstrup og Tønning-Træden
sogne havde besluttet sammen med Århus Stifts biskop Kjeld Holm og provst over
Horsens Provsti Litten Hjorth, at en sammenlægning af sognene til ét pastorat kunne finde
sted. Og det skete altså med virkning fra 1. april
i år.
Det nye pastorat benævnes Brædstrup-Tønning-Træden Pastorat.
Pastoratet administreres af to selvstændige
menighedsråd hh Brædstrup menighedsråd og
Tønning-Træden menighedsråd.
Hvad angår den kirkelige administration – attester, navneændringer, vielser mm - betjenes
pastoratet fremover af præstesekretær Linda
Vestergaard og undertegnede.
Linda Vestergaard har kontor på Kirkegade 11 i
Brædstrup med kontortid: man- og fredage fra
kl. 11-14 og onsdage fra kl. 11-17 og træffes der
på tlf.nr. 7575 3724.
På alle andre tidspunkter bedes man kontakte
undertegnede på tlf.nr. 7575 1824 og/eller mail
bhj@km.dk.

Endvidere er det også sådan, at mit embedsarbejdsområde pr. 1. april i år også er blevet
udvidet, således at jeg nu også er sognepræst i
Tønning og Træden.
Menighedsrådet i Tønning-Træden besluttede
ved sammenlægningen af sognene til ét pastorat også, at ville have mig som sognepræst.
Den tillid som hermed vises mig, er jeg naturligvis taknemlig for og vil forsøge at leve op til
både den og menighedernes tillid og forventninger på bedste vis.
Så selvom det nye pastorat betyder, at der er
blevet lidt mere travlt i mine sko end før, tager
jeg gerne de nye udfordringer op. Så tak for
dem også.
Tak til alle ansatte ved kirkerne i Tønning-Træden for stor imødekommenhed og godt og
muntert samarbejde. Jeg håber, at vi kan fortsætte fremover, som vi er begyndt, og være
fælles om at gøre det nye pastorat til en god
arbejdsplads.
På gensyn i kirkerne og på vejene der i mellem
fremover.
Berit Hune Jørgensen
sognepræst

Lidt om Bixen Y`s Mens clubbens
genbrugsbutik
Bixen blev startet i 1981 af Brædstrup Y`s Mens
Club. Den begyndte i små forhold i den lille fiskeforretning på bredgade.
Kunne det nu gå med en genbrugsforretning?
Kunne der skaffes tøj nok, så der var noget
at sælge, når folk havde tømt skabene der
hjemme.
Det problem har der aldrig været, der kommer
stadig meget tøj ja meget godt og pænt tøj
også af de kendte mærker. Forretningen er for
mange år siden flyttet i større lokaler på Bredgade 41.
De første år var der stor blufærdighed ved at
gå ind og handle i en genbrugsforretning, det
var nok den almindelige opfattelse, at en sådan
butik kun var for dem, der ikke havde så godt
råd.
I dag er det nærmest på mode at gå i genbrug,
mange køber tøj, som skal bruges som festtøj,
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nogle går efter det, der kaldes mærketøj, og
andre kommer jævnligt for at se om der kan
gøres en god handel, for priserne er jo små.
Hvad bruges pengene så til? 50 % af overskuddet går til Kirkens Korshær ,som har stor behov
for penge til det mangeartede arbejde, der gøres for de aller dårligst stillede i vort ellers så
velstående land, pengene deles ligeligt mellem
Horsens Silkeborg og Århus.
De andre 50 % går til Y`s Mens Clubbens forskellige hjælpeprojekter .Overskuddet i 2008
var ca. 150,000 Kr.
Der er ca. 40 frivillige som passer Bixen på skift,
de gør alle et stort og godt stykke arbejde med
at sortere, sælge og holde orden i forretningen.
Hjælperne er hovedsagelig folk som har forladt
arbejdsmarkedet, og gerne vil bruge nogen
tid på frivilligt hjælpearbejde, og vi kan stadig
bruge flere hænder.

Kirkelig vejviser
BRÆDSTRUP SOGN

TØNNING OG TRÆDEN SOGNE

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:
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
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

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

Menighedsrådsformand
Henning Kjempenes ............ Tlf. 75 75 18 07

Kirkeværge
Jens Andersen...................... Tlf. 75 75 26 50
Mobiltlf. 61 28 52 89

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

Kirketjener
Vacant .................................. Tlf. 22 17 80 49

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

Husvært i Sognehuset
Marianne Borrisholt .............Tlf. 75 75 30 90
Mobiltlf. 22 17 80 49

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

Organist
Niels Jørgen Tranbjerg ...........Tlf. 86 15 70 69

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

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:

03.06 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
18.06 Kirsten Høg A
02.07 NN
16.07 Kirsten Høg
06.08 Kirsten Høg A
20.08 Berit Hune Jørgensen
17.09 Kirsten Høg
30.09 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke

03.06 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
19.06 NN
03.07 Kirsten Høg
17.07 NN A
21.08 Berit Hune Jørgensen
04.09 NN A
18.09 Berit Hune Jørgensen
30.09 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke

03.06 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
17.06 Berit Hune Jørgensen
01.07 Kirsten Høg
05.08 Berit Hune Jørgensen
02.09 Berit Hune Jørgensen A
30.09 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke

03.06 Ældregudstjeneste i
Brædstrup kirke
23.06 Berit Hune Jørgensen
07.07 Berit Hune Jørgensen
04.08 Berit Hune Jørgensen
01.09 Berit Hune Jørgensen

Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er velkomne! OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke.
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På bagsiden ...
En sommer fuld af nåde
- og en kold øl.
Den globale opvarmning af jord-kloden som måske, måske ikke skyldes menneskeslægtens uforsigtige omgang med skaberværket – har bragt meget med sig. Godt er
det ikke alt sammen. Menneskeslægten har
fortsat hænder og hjerne fulde af opgaver,
når det drejer sig om omsorg for skaberværket. Og det er godt. Men set herfra mit
ydmyge stade, så skal der ikke synges klagesange over de flere solskinstimer, der er blevet os tildel her på vore breddegrader, der

åbenbart er et resultat af klodens opvarmning. Og der skal slet ikke jamres over det
fantastiske forår, der fulgte den lidt vejrmæssigt triste vinter.
Derimod jubles der over sommeren, som
ifølge DSB’s køreplan begynder her til lands
1. maj og slutter 1. oktober. For sommeren
fortsatte med forårets velsignede solskin,
varme og vækst.
Måske er det egen fremskreden alder, der
gør, at glæden over lyset og væksten føles
som nåde over nåde. Men egentlig betyder
årsagen intet, når glæden og taknemligheden over al skabelsens vælde bare fylder
og fylder én op. Og dét er lige præcis sådan
for mig nu, hvor jeg sidder i havestolen på
terrassen med udsigt til fantastiske, blomstrende rododendronbuske og med en kold
øl i hånden.
Og midt i denne banale livsfryd faldt der mig
en lille historie ind, som jeg engang har hørt
for lœnge siden. Hvem der fortalte mig den,
har jeg glemt. Men det gør ikke historien ringere for mig.
Og nu kan du jo dømme selv, når du læser
den spœndende historie på side 9.

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 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.

