Brædstrup • Tønning • Træden sogne

Kirkebladet

28. årgang • Nr. 4 December/Januar/Februar 2009/2010

• Nyt fra menighedsrådene
• Nyt fra kontaktpersonen
• 10 år med lys
• Nyt børnekor i Brædstrup
• Foredrag ved Erling Tiedemann
• Brædstrup kirkehistorie

Nyt fra Brædstrup menighedsråd

S

ommertid er ovre for i år, urene er stillet tilbage
og vi kan se tilbage på en god sommer med
mange gode solskinsdage, nu skal vi omstille
os til at dagene bliver kortere og mørke, vi tænder
lys og hygger os ved det. Inden vi ser os om er det
jul. Juletilbudene er ved at være fremme i mange
forretninger og lokker folk til at lave indkøb.

Tak og ære være Gud
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.
DDS nr. 80 v. 1.
Fra Brædstrup menighedsråd ønskes alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Tiden går rask, sidst i november har vi den første søndag i advent, her tænder vi den første
levende lys i adventskransen. Et nyt kirkeår begynder. Ud over vort land vil der i tiden ind til
jul være mange julekoncerter, med advent og
julesalmer/sange det er en god optakt til jul, at
vi må samles og synge med.

På menighedsrådets vegne
Erik Skottenborg

I Brædstrup kirke vil der også som der plejer
være julekoncert, vi håber at mange vil møde
op denne aften, som er en festlig optakt til julen.
At opleve jul for sognets mindste, høre de
glade barnestemmer når de synger: Et barn er
født i Betlehem, det er julens glædelige budskab til alle mennesker, en Frelser er født til
glæde for hele verden, tag også det med om
julens komme,så bliver det først for alvor jul på
jorden.

Fra redaktøren

D

ette nummer af dit kirkeblad er jo nok
årets vigtigste, med et indhold af alt det
der sker i vore menigheder og kirker.
Her kan du virkelig blive inspireret til at deltage
i kirkernes liv.
Vi går nu mod den mørke vintertid med regn
og rusk og måske snart også sne og slud. Så er
det godt at se frem til genkomsten af foråret
og lyset. I mellemtiden kan vi glæde os over
decembers højtider og alt det der skal ske i de

lange vintermåneder, som forhåbentlig også
bringer os en smuk periode med sne og høj
himmel.
Lad dig inspirere til at deltage i kirkens liv og
find inspirationen i dette nummer af kirkebladet.
Redaktøren ønsker allerede nu en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår
til jer alle.
Finn Weel, Redaktør

Deadline for næste kirkeblad er den 1. februar 2009
Alt stof, der skal dække marts, april og maj 2010 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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Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd

N

u er gudstjenesterne kommet ind i en
rytme og rytmen hedder 4/7 Jørgensen og 3/7 Rokkjær.
Det er godt at hverdagen (og søndagen) kører
stabilt nu, det er vi glade for i menighedsrådet.
Flere har spurgt til Tønning præstegård. Præsten har ikke bopælspligt i præstegården, og
Anja har ikke et ønske om at flytte ind i den,
derfor har vi i menighedsrådet bestemt, at den
nu skal den sættes til salg.
Dette års konfirmandhold bliver af samme
grund kørt frem og tilbage mellem Friskolen
og sognehuset i Brædstrup. Nogle af konfirmandundervisningsdagene foregår dog i Tønning kirke.
Vi arbejder dog på at minikonfirmanderne kan
undervises lokalt efter juleferien.
Sådan som situationen er lige nu med en præstegård der ikke er i brug mere, holder vi menighedsrådsmøderne på skift mellem medlemmerne af menighedsrådetdet. Det fungerer,
men alligevel er vi af og til lidt ”hjemløse”.
For at møde kirkegængerne lidt uforpligtende,
vil der i vinterhalvåret være kirkekaffe af og til
efter 10.30 højmesserne, for kirkerummene er
lige nu de eneste samlingsrum vi har lokalt.
Bemærk i øvrigt at vi har fået renoverrer messe-

haglerne og at de nu bruges ved højmesserne.
Vi har i en del år haft tradition for at have ”De ni
læsninger” i en af vores kirker. I skrivende stund
(primo november) er Lisbeth Mulvad og en del
af kirkens personale ved at lægge planen for
denne dag. I år bliver det søndag d. 13. december kl 10.30 i Træden kirke. Jeg synes, det er en
god tradition, der plejer at samle mange mennesker: både pårørende og folk som blot gerne
vil nyde en lokal musisk kirkekulturel stund.
For de fleste er havearbejdet ovre, når man er
kommet ind i november. Sådan er det ikke for
de ansatte ved kirkegården. De har været helt
nede på knæ, for at få grandækningen til at se
pæn ud, og den ser flot ud. Prøv lige at stoppe
op og kig, når du haster fra bilen og ind i den
varme kirke eller retur her i vinterkulden.
Selv om det i skrivende stund selvfølgelig stadig er i starten af november og jeg ikke ynder
at tænke på jul før i december, så vil jeg ligge
under for at der går noget tid fra at alt materialet til kirkebladet er klart og til at det udkommer. Derfor: Glædelig jul -og godt nytår 2010.
På menighedsrådets vegne.
Henning Kjempenes

Kirkegårdsleder
Lederen for vore kirkegårde Steven Jensen har
indsendt sin opsigelse af sin stilling som kirkegårdsleder til menighedsrådet, som har modtaget opsigelsen med udgangen af september
måned, således at Steven slutter sit virke ved
kirkegården den 31. december 2009.
Igennem 27 år har du arbejdet ved Brædstrup
kirke på kirkegården og en del år også som kirketjener. Det er mange mennesker du har mødt
både i glæde og sorg igennem dit arbejde.

Vi har en pæn kirkegård ved vor kirke, hvilket
menigheden gennem alle årene kan takke dig
og dine medarbejdere for.
Fra menighedsrådet skal der lyde en stor TAK
for din indsats. Vi ønsker dig god vind fremover
med gode interesser til din nye tilværelse, det
vil jo blive en anden hverdag for dig.
Fra Brædstrup menighedsråd
Erik Skottenborg.

Er ånderne sluppet løs ??!
-eller hvad sker der dog på Træden kirkegård ved nattetide???
Mystiske besøgende tager sten fra kirkegårdens stendige og kaster dem ind på kirkegården!!! Er der tale om overnaturlige
kræfter – eller bare almindelige drengestreger??? Graveren er på sporet...men endnu er intet afklaret.”
Sådan spurgte vi for nogle år siden her i kirkebladet og så blev der ro, men nu er der noget der rører på sig igen....
og ”Rolling Stones” har ikke været i Træden siden sidst stenene blev flyttet, det nærmeste de kom var Horsens, og det var
kun der, de rullede...Som sidst er intet afklaret, men...der er spor...
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Julekoncert
i Brædstrup Kirke
Tirsdag den 8. december
kl. 19.30 i Brædstrup Kirke
Fri entré.
Kom til julekoncert i Brædstrup kirke; lyt til nogle af de mest
elskede danske og engelske julesange og lad julestemningen
brede sig.
I vil bl.a. kunne høre korene synge "Velkommen igen Guds engle
små", "En rose så jeg skyde", "The First Nowell" og "O, come all ye
faithful".
I år medvirker der to kor:
Gudenå Folkekor under ledelse af Jørn Bendixen og AOF-koret fra
Horsens under ledelse af Niels Jørgen Tranberg.

Kommer de tre vise mænd mon til julen...
....for sognets mindste - i år i Brædstrup kirke?
Kig forbi kl. 9:30 enten den 15. eller 16. eller 17. december og se selv!
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved julehyggen i
Sognehuset.
Bestil kirkebilen på tlf.nr. 7550 3000 i god tid – så de små fødder ikke bli'r
trætte inden målet nåes!
Man kan tilmelde sig allerede nu på kirkekontoret på tlf. 7575 3724 i den
normale åbningstid.

Juleaften i Brædstrup Kirke
• kl. 13:30 ved Anja Rokkjær
• kl. 15:00 ved Berit Hune Jørgensen
• kl. 16:30 ved Berit Hune Jørgensen
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Cafe-eftermiddage på "Klippen"
Cafe-eftermiddagene på Klippen fortsætter i vanlig stil og vi begynder som sædvanlig kl.
14.00. Vi har også her i efteråret været begunstigede af et højt antal gæster til arrangementerne, og det er lykkedes os at sammen-sætte et program til foråret 2010, som vi tror vil interessere lige så mange:
7. januar 2010
Tidligere overlærer Jens Christiansen kommer og fortæller om sin
”kirkehobby”. Jens Christiansen har i mange år gennem-fotograferet en mængde af Jyllands
kirker og kirkegårde, og ledsager sin fortælling og sine billeder med dejlig musik. Han har haft
øje og ører for de detaljer, han har set: ”Interessante gravere og andet godtfolk, specielle kirkeblade og andet materiale, jeg har fundet rundt omkring”.
4. februar 2010
Vi får besøg af 3 generationer af familien Nørmark: Mormor, fhv. sygeplejerske Magda Nørmark - mor, journalist Marianne Nørmark og datter, efterskole-elev Maria Nørmark.
De vil sammen fortælle om 3 generationers liv og færden i Brædstrup.
4. marts 2010
Vi byder på besøg af landbetjent og ungdomsskoleleder Flemming Bækgaard, som levende
og humoristisk fortæller om sit virke i begge funktioner.
Flemming Bækgaard er et engageret og positivt menneske,
og det vil jo naturligvis præge hans fortælling, som vi roligt
kan glæde os til.
8. april 2010
Endelig slutter vi forårssæsonen med i april at få besøg af
sognepræst Kirsten Høg fra Nim, som vil fortælle os om forfatteren Martin A. Hansen, som hun sætter meget stor pris
på. Særligt vil vi komme til at høre om hans historie og slægt,
hans vej fra bondedreng til digter og hans særlige evne til
med sit forfatterskab at sige noget aktuelt i en rodløs tid.
Vi glæder os til at dele disse oplevelser med vore gæster,
men helt aktuelt glæder vi os også meget til, at vi den 3.
december får besøg af Kis og Hans Holm, som vil synge og
spille for og med os med udgangspunkt i vores dejlige nye
højskolesangbog.
Med venlig hilsen og på gensyn, Cafe-udvalget:
Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Birthe Agerholm, Bodil Olesen og Inge Bjerg

Julegudstjeneste
for alle ældre medborgere
Onsdag den 16. december kl. 13.30 i Brædstrup kirke.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til hyggeligt samvær i sognehuset.
Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring
enten til kirkekontoret på tlf. nr. 7575 3724 eller Kirkebilen på tlf. 75503000 – senest dagen før.
På gensyn i kirke og sognehus
Brædstrup menighedsråd
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Jul for de mindste
For dagpleje og børnehave i Tønning-Træden sogne
Torsdag den 17. december kl. 9.30 i Tønning kirke
Alle er velkomne!
På gensyn i kirken
Tønning-Træden menighedsråd

Jul for friskolen
For elever på Tønning-Træden friskole
Fredag den 18. December kl. 10.30 i Tønning kirke
Alle er velkomne!
På gensyn i kirken
Tønning-Træden menighedsråd

Helligtrekongers
familiegudstjeneste
i Brædstrup Kirke
Søndag den 3. Januar kl.10:30
Efter gudstjenesten byder Danmission velkommen
til kirkefrokost i Sognehuset

Kyndelmisse gudstjeneste
i Brædstrup kirke tirsdag den 2. februar kl. 19:30
med efterfølgende sang og fortælling i Sognehuset
Organist Niels Jørgen Tranberg
og sognepræst Berit Hune Jørgensen.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 14. Februar kl. 14.00 i Træden kirke
Efter gudstjenesten inviterer Tønning-Træden menighedsråd til
tøndeslagning i Træden forsamlingshus.
På gensyn i kirke og forsamlingshus
Tønning-Træden menighedsråd
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Nyt fra kontaktpersonen

S

lutningen af september bragte ændringer
for fremtiden. Den 30. september meddelte kirkegårdsleder Steven G. Jensen, at
han ønsker at fratræde sin stillingen ved årets
udgang.
Menighedsrådet beklagede Stevens beslutning, fordi han igennem 27 år har arbejdet på
kirkegården og derfor er en betroet medarbejder.
Imidlertid står Steven’s beslutning fast, og derfor er vi uden kirkegårdsleder pr. 31.12.09.
Herfra skal der lyde tak til Steven for arbejdsindsatsen gennem de forgangne år. Mange besøgende i kirken og på kirkegårdene har lært
dig at kende som et venligt og pligtopfyldende
menneske. Ikke mindst derfor vil menighedsrådet gerne takke dig. Naturligvis vil du blive
savnet blandt personalet fremover, men også
vi og menigheden vil savne dit kendte ”trav” på
kirkegården og dine kyndige anvisninger.
Med ønsket om al mulig glæde og fylde i din
tid fremover, vil vi hermed takke dig for tro tjeneste gennem årene.

beskrevet og opslået gået i gang. I skrivende
stund regner vi med, at stillingen som kirkegårdsleder hos os kan genbesættes primo
marts 2010.
Derudover er der sket en del arbejdsomlægning ifbm arbejdet i kirken og sognehuset. Den
sidste del af denne omstrukturering har formentlig ikke set dagens lys endnu. Dette være
skrevet med sigt på, at den ledige kirkegårdslederstilling giver anledning til gennemtænkning
af alle arbejdsopgaver. Måske vil fremtiden
bringe yderligere rationaliseringer
i arbejdsprocesser mens en fortsat
streng økonomi dog formentlig tillader en bemanding ved kirke og
kirkegård, der gør det muligt for alle
ansatte at udføre deres arbejde både
til egen og andres glæde og tilfredsstilelse.

Efter modtagelsen af kirkegårdslederens opsigelse er arbejdet med at få den ledige stilling

Berit Hune Jørgensen
Kontaktperson

Fastelavnsgudstjeneste
i Brædstrup kirke

Søndag den 14. februar
kl. 10:30

HUSK at DU er velkommen udklædt eller ej.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Sognehuset
med kåring af årets sjoveste, grimmeste og mest
fantasifulde udklædning.
Menighedsrådet
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Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn
December/Januar/Februar 2009/2010
Dag

Brædstrup

Tønning

6. december 2. søndag i advent
Matt. 25, 1-13: ”Lignelsen om de 10 brudepiger”

Kl. 10.30
Jørgensen

Kl. 9.00
Jørgensen

13. december 3. søndag i advent
Lukas 1,67-80: ”Zakarias´ lovsang”

Kl. 9.00
Rokkjær

15. december Jul for sognets mindste

Kl. 9.30
Jørgensen

16. december Jul for sognets mindste

Kl. 9.30
Jørgensen

16. december Ældregudstjeneste

Kl. 13.30
Ældregudstjeneste
Rokkjær

17. december Jul for sognenes mindste

Kl. 9.30
Jørgensen

18. december Jul for Friskolen og Brædstrup skole

Kl. 9:20 & 10:40
Jul for Brædstrup skole
Jørgensen

Nim

Kl. 10.30
Høg

Kl. 19.00
Høg
Lucia

Kl. 10:30
Jul for Friskolen

Rokkjær
Kl. 10.30
Jørgensen

24. december Juleaften
Lukas 2,1-14:
”Jesu fødsel”

Kl. 13:30
Rokkjær
Kl. 15:00
Jørgensen
Kl. 16:30
Jørgensen

Kl.13.30
Jørgensen

25. december Juledag
Johannes 1,1-14: ”Ordet”

Kl. 10:30
Jørgensen

26. december Anden juledag
Matthæus 10,32-42: ”Udsendelsestalen til disciplene”

Kl. 9:00
Jørgensen

27. december Julesøndag
Matt. 2,13-23:

Kl. 10.30
Jørgensen

31. december Nytårsaften
Matthæus 6,5-13: ”Om bøn og Fadervor”

Kl. 16.30
Kirkekaffe
Rokkjær

Kl. 10.30
Høg
Kl. 15.00
Rokkjær

Kl. 16.15
Høg

Kl. 10:30
Rokkjær

Kl. 10.30
Høg

Kl. 10:30
Jørgensen

1. januar Nytårsdag

Kl. 15.15
Høg

Kl. 14.00
Høg

Kl. 9.30
Høg
Kl. 10.30
Høg

Kl. 16.00
Høg

Kl. 15.00
Høg

Kl. 9.00
Høg

Kl. 10.30
Kirkekaffe
Rokkjær
Kl. 10:30
Familiegudstjeneste
Jørgensen

Kl. 9.00
Jørgensen

Kl. 10.30
Høg

10.januar 1.s.e.H 3 K
Markus 10,13-16: ”Jesus og de små børn”

Kl. 9.00
Rokkjær

Kl. 10.30
Rokkjær

Kl. 9.00
Lone Buhl

17.januar 2.s.e.H 3 K
Johs. 4,5-26: ”Den samaritanske kvinde”

Kl. 10.30
Jørgensen

24. januar Sidste s.e. H 3 K
Johannes 12,23-33: ”Lignelsen om hvedekornet”

Kl. 10.30
Jørgensen
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Føvling

Kl. 9.30
Luciaoptog
Rokkjær

Kl. 9.00
Jørgensen

31. januar Septuagesima
Matthæus 25,14-30:
”Lignelsen om de betroede talenter”

Underup

Kl. 9.00
Lone Buhl
kl. 10.30
Ni læsninger
Kirkekaffe
Rokkjær

20. december 4. søndag i advent
Johannes 3,25-36: ”Johannes Døbers sidste vidnesbyrd”

3. januar Hellig 3 konger
Matthæus 2,1-12: ”De vise mænd”

Træden

Kl. 9.00
Rokkjær

Kl. 9.00
Jørgensen
Kl. 9.00
Jørgensen

Kl. 19.00
Høg
Kl. 10.30
Høg

Kl. 10.30
Rokkjær

Kl. 19.00
Kaffe
Høg

Kl. 10.30
Høg
Kl. 9.00
Høg

Kl. 10.30
Høg

Dag

Brædstrup

2. februar

Kl. 19.30
Kyndelmisse
Kirkekaffe
Jørgensen

7.februar Seksagesima
Markus 4,26-32: ”Lignelserne om sennepsfrøet”
14. februar Fastelavn
Lukas 18,31-43:
” Helbredelsen af den blinde ved Jeriko”

Kl. 10.30
Jørgensen

Træden

Kl. 14.00
Tøndeslagning

Kirkekaffe
Rokkjær

Kirkekaffe
Rokkjær

28. februar 2. s. i fasten
Markus 9,14-29:
”Helbredelsen af drengen med den urene ånd”

Kl. 10.30
Rokkjær
Kl. 10.30
Kirkekaffe
Jørgensen

Underup

Kl. 10.30
Høg

Kl. 10.30
Jørgensen

Kl. 9.00
Høg

Kl. 9.00
Høg
Kl. 9.00
Rokkjær

Kl. 9.00
Jørgensen

Føvling

Kl. 9.00
Skovmose

Kl. 10.30

Kl. 9.00
Jørgensen

Nim

Kl. 9.00
Jørgensen

Tøndeslagning

21. februar 1. s. i fasten
Lukas 22,24-32: ”Striden om at være den største”

7.marts 3.s. i fasten
Johannes 8,42-51:
”Jøderne og Abraham”

Tønning

Kl. 10.30
Høg

Kl. 10.30
Høg
Kl. 9.00
Høg

Kl. 10.30
Høg

Døbte, viede og begravede august-oktober 2009
Døbte i Brædstrup kirke
02.08.2009:
Andrea Karoline Volsmann
23.08.2009:
Mikkeline Sonberg Christensen
20.09.2009:
Mathias Grønbek Mogensen
20.09.2009:
Maggie Dræby Ballegaard Kuhlmann
04.10.2009:
Isak Andreas Holdensen
17.10.2009:
Liva Raun Christensen

Døbte i Træden kirke
30.08.2009:
Aksel Bie Thomadsen
20.09.2009:
Hjalmer Robenhagen Ravnshøj
04.10.2009:
Dicte Hindsgaul Mikkelsen

Døde i sognet/begravet fra Brædstrup kirke
Død den:
20.07.2009:
Maria Rasmussen
21.07.2009:
Inger Ross Petersen
22.07.2009:
Helga Laursen
05.08.2009:
Holger Andersen
06.08.2009:
Bent Lund Nielsen
11.08.2009:
Signe Kristense Pedersen
14.08.2009:
Mariane Dusine Jensen
29.08.2009:
Ejvind Peter Villiam Jørgensen
01.09.2009:
Niels Damgård Pedersen
09.09.2009:
Marie Madsen
18.09.2009:
Grethe Andersen
24.09.2009:
Carl Peder Marius Pedersen
28.09.2009:
Agnes Margrethe Nielsen
29.09.2009:
Bodil Hansen
05.10.2009:
Inga Jensen
16.10.2009:
Tommy Honoré
18.10.2009:
Inger Dorthea Laursen
Ebba Søndergaard Duun-Christensen
21.10.2009:
24.10.2009:
Aage Madsen

Døde i sognet/begravet fra Tønning kirke
Død den:
11.08.2009:
Hanne Merete Skeldal Knudsen

97 år
81 år
74 år
79 år
79 år
94 år
81 år
85 år
84 år
96 år
78 år
85 år
84 år
82 år
83 år
75 år
87 år
93 år
75 år

Døbte i Tønning kirke
27.09.2009
Maja Venning Bennetsen

58 år
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Aktivitetskalender for Brædstrup, Tønning og Træden
Tidspunkt:
DECEMBER

Aktivitet:

Sted:

Arrangør(er):
KFUM & KFUK, Unge voksne

Tirsdag 1.

19.30

Julehygge

Klippen

Onsdag 2.

19.30

Præstens studiekreds

Brædstrup Sognehus Berit Hune Jørgensen

Torsdag 3.

14.00

Cafeeftermiddag

Klippen

Cafe-udvalget

Tirsdag 8.

19.30

Bibeltime

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Tirsdag 8.

19.30

Julekoncert

Brædstrup Kirke

Br. menighedsråd & organisten

Tirsdag 15.

19.30

Julefrokost

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

15.,16. & 17.

09.30

Kommer de tre vise mænd?

Brædstrup Kirke

Brædstrup menighedsråd

Onsdag 16.

13.30

Julegudstjeneste for ældre

Brædstrup Kirke

Brædstrup menighedsråd

Torsdag 17.

09.30

Jul for de mindste

Tønning Kirke

T-T menighedsråd

Fredag 18.

10.30

Jul for friskolen

Tønning Kirke

T-T menighedsråd

Torsdag 24.

13.30-15.00-16.30 JULEAFTEN

Brædstrup Kirke

Sognepræsterne

Mandag 28.

19.30

Juletræsfest

Klippen

KFUM & KFUK / IM

Søndag 3.

10.30

Helligtrekonger (Familiegudstjeneste)

Brædstrup Kirke

Br. menighedsråd & Danmission

Tirsdag 5.

19.30

Spilleaften

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Torsdag 7.

14.00

Cafeeftermiddag

Klippen

Cafeudvalget

Mandag 11.

Alliance-bedeuge

Klippen

IM

Tirsdag 12.

Alliance-bedeuge

Klippen

IM

Onsdag 13 .

Alliance-bedeuge

Klippen

IM

JANUAR

Torsdag 21.

19.30

IM´s generalforsamling

Klippen

IM

Fredag 22.

19.30

Foredrag v/ Erling Tiedemann

Klippen

KFUM & KFUK

Tirsdag 26.

19.30

Bibeltime

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Tirsdag 2.

19.30

Besøgsaften

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Tirsdag 2.

19.30

Kyndelmisse

Brædstrup Kirke

Organisten og sognepræsten

Onsdag 3.

19.30

Bibelkursus

Klippen

IM

Torsdag 4.

14.00

Cafeeftermiddag

Klippen

Cafeudvalget

Torsdag 4.

19.30

Bibelkursus

Klippen

IM

Tirsdag 9.

19.30

Bowling

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

Fælleslejr

Lystruphave Efterskole Lejrudvalg v. Simon O. Kristensen

FEBRUAR

12.-14.
Søndag 14.

10.30

Fastelavnsgudstjeneste

Brædstrup Kirke

Brædstrup menighedsråd

Søndag 14.

14.00

Fastelavnsgudstjeneste

Træden Kirke

T-T menighedsråd

Torsdag 18.

19.30

Bibeltime heb. Kap. 13

Klippen

IM

Tirsdag 23.

19.30

Generalforsamling

Klippen

KFUM & KFUK, Unge voksne

14.00

Cafeeftermiddag

Klippen

Cafeudvalget

14.00

Cafeeftermiddag

Klippen

Cafeudvalget

MARTS
Torsdag 4.

APRIL
Torsdag 8.
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10 år med lys
TAK for denne mulighed for at sige tak for den
store interesse vi har mødt gennem de 10 år, der
har været lysstøberi i den gamle stald i Ring!
Og tak for mange gode hilsener i forbindelse
med 10 års jubilæet den 9. september. Vi fik
både blomster og varekurve, som vi har nydt
indholdet af ved den daglige formiddagskaffe.
Tak for pengegaver, som er en god og velkommen hjælp til Danmissions arbejde i Madagaskar.
Der er der bl.a. brug for støtte til præsteuddannelse, og til at undgå, at HIV, AIDS skal spredes,
men forhåbentlig kunne tages i opløbet.
Det har været meget spændende at være med
i dette projekt gennem alle 10 år. At mærke interesse for denne form for genbrugsarbejde. At
se lys-stumperne i alle størrelser og farver blive
omdannet til nye fine lys, som kan sælges og
derved give penge til at hjælpe andre.
Det har givet os mange gode oplevelser, at
komme rundt i landet med lysene til alle vore
forhandlere, som alle ønsker at gøre en indsats,
som en del af kirkens arbejde.
Lysene fra Ring tændes i lysglober og stager
over hele landet.
Vi har også mange besøg og gode oplevelser
her i lysstøberiet, når vi har besøg af minikonfirmander, spejdere, aktivitetscentre, foreninger
og enkeltpersoner.
Vi har herved mulighed for, både at sige DANMISSION og Ring/Brædstrup til rigtig mange.
Det giver alle os medarbejdere et godt socialt
samvær at løse en praktisk opgave i fællesskab.
På vegne af Danmission og medarbejderne i lysstøberiet ”RING” vil vi gerne sige tak for udvist
interesse.
Ruth og Johannes Stenhøj
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Nyt børnekor i Brædstrup Kirke

D

et er lykkedes at få genetableret et børnekor i Brædstrup kirke, men håber stadig at flere vil være med.
Indtil videre er der 8 velsyngende og motiverede piger der øver hver tirsdag eftermiddag i
sognehuset. For tiden øver vi med henblik på
at kunne synge med ved gudstjenesterne juleaftensdag.

Har du lyst til at synge i kirkekor?
- Så mød op i Brædstrup kirkes sognehus hver
tirsdag fra kl. 16 – 17.
Der er stadig plads til flere !!
Både drenge og piger er velkomne.
Det eneste der kræves er at:
- du går i 3 klasse eller derover
- du har tid og lyst til at synge til nogle gudstjenester af og til og koncerter i løbet af året.
I koret vil vi arbejde med at læse noder og rytmer, at bruge stemmen og at lære at synge
sammen med andre, og så er det hele gratis!
Koret bliver ledet af Niels Jørgen Tranberg, der
er uddannet musiklærer ved Det Jyske Musikkonservatorium med sang som hovedfag.
Niels Jørgen arbejder til daglig bl.a. som organist ved Brædstrup kirke.
Yderligere oplysninger fås hos:
Niels Jørgen Tranberg
Tlf. 86157069
Mobil:27487798
e-mail: njtranberg@hotmail.com
www.braedstrup-kirke.dk

Skal du med på Fælleslejr?
Den 12. – 14. februar 2010 gentages sidste års succes med en Fælleslejr på Lystruphave Efterskole. Et udvalg med repræsentanter fra Brædstrup Y’s Mens Club, Bixens Støttekreds, Indre Mission og KFUM & KFUK er netop nu ved at lægge sidste
hånd på lejrens program. Fredag byder på sangaften med Henning Kirkfeldt, fra Silkeborg, hvor vi rigtig får indviet den nye
KFUM & KFUK sangbog, og lørdag formiddag er der aldersinddelt bibelarbejde med bl.a. Mogens Høiberg fra Nr. Snede og
Inge Steffensen, der er lærer på efterskolen.
Lørdag eftermiddag bliver der forskellige tilbud bl.a. aktiviteter for de mindste og kreativt glasarbejde.
Søndag formiddag tager vi til gudstjeneste i en af omegnens kirker. Ind i mellem de planlagte aktiviteter er der tid til en
rask travetur i det naturskønne område, eller til at hygge sig inden døre med spil o.l.
Det var en fornøjelse at se, hvordan alle aldersgrupper hyggede sig sammen på sidste års lejr, og såvel unge som ældre
tilkendegav, at de havde haft en herlig weekend.
Lejren er et af de nye tiltag, der er sat i værk efter indvielsen af Klippen, og vi glæder os over at kunne samarbejde på tværs
af klubber og foreninger, lige som vi naturligvis også håber, at andre kunne have lyst til at deltage.
Der er mulighed for at tilmelde sig hele eller dele af weekenden. Har du spørgsmål, eller ønsker at tilmelde dig, kan du
kontakte René Hansen på tlf. 75 75 28 03
På udvalgets vegne
Simon Overby Kristensen
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Foredrag ved Erling Tiedemann
”HVOR SIDDER ETIKKEN?
– I hjernen, i hjertet eller bare på rygraden?”
Sådan lyder emnet, når der

problemstilling, vil foredraget kredse om forholdet mellem tro og etik. For hvor kommer
etikken fra, hvis den ikke må komme fra troen,
og kan de to ting i det hele taget adskilles?

fredag d. 22.januar kl. 19:30
er foredrag på Klippen, ved fhv. amtsborgmester Erling Tiedemann.
Der tales i disse år meget om, at kristentroen er
et privat anliggende, mens etikken er et offentligt anliggende. Med udgangspunkt i denne

Pris 100 kr. pr person inkl. kaffe og kage.
Vel mødt til en spændende aften, hvor der også
bliver tid til spørgsmål og diskussion.
KFUM & KFUK i Brædstrup

Brædstrup Kirke
Brædstrup kirke blev indviet den 14. december
1941 af biskop Skat Hoffmeyer, Århus.
Det er den tredje kirke i Brædstrup sogn.
På den gamle kirkegård ved Ring sø er der en
plæne, hvor de to tidligere kirker har stået; i
plænen er nedlagt en gammel gravsten med
inskriptionen:
"Her stod Ring Kirke fra omkring Aar 1200 til
Aar 1940".

Brædstrup kirke er tegnet af kgl. bygningsinspektør V. Norn, Horsens.
Granitkvadre fra den første Ring kirke er benyttet som sokkelsten, trappesten og alterbord.
Således hviler bygningen bogstaveligt på det
fundament, der blev lagt i Valdemarstidens
omfattende kirkebyggeri.
Brædstrup kirke hæver sig i dag med sit kors
øverst på spiret ca. 33 meter over den bakke,
den ligger på.
I det enkle kirkerum er der
plads til 300 mennesker,
og i hvælvingerne er der
ca. 7,5 meter fra gulv til
loft.

Brædstrup kirkes
inventar

Den første kirke i sognet var således romansk,
bygget i den periode omkring år 1200, da de
fleste af vore danske landsbykirker blev til.
Sognekirken således blev flyttet fra Ring til
Brædstrup, idet den gamle kirke var i så dårlig
forfatning, at den knap mere var anvendelig til
sit formål.

Den gamle, smukke romanske granitfont med
løver og bladværk stammer fra sognets første
kirke.
lterbordet, der som nævnt
er muret op af granitkvadre, der også stammer
fra denne kirke, bærer et
metalkrucifiks, skænket af
dommer J. Jensen i 1930,
og to lysestager, skænket
i 1937. Kalken er fra 1797
og bærer initialerne T.J.F,
mens disken er skænket
kirken i 1758 af justistråd
Emanuel Thygensen og
hustru, Mattrup.
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Prædikestolen er
muret og forsynet
med gotiserende
træværk. Smukt
er det tremastede
kirkeskib, koffardifareren "Sixtus",
der er bygget
af sølvpoppel i
1938-39 af skibsfører P. A. Pedersen, Nordby på
Fanø, og skænket
kirken af hotelejer Hans Jensen,
Brædstrup. Med
sådanne kirkeskibe har man
symbolsk villet
udtrykke, at livet
er som en farefuld sejlads, og
kirken er skibet,
der bærer igennem alle storme.
Over den runde
korbue på triumfvæggen findes
et freskomaleri,
"Julenat", udført
af kunstmaleren
Johan Vilh. Andersen under medvirken af maleren Hjalmar Westergaard, København. Dette
arbejde er bekostet af lærer Georg Kristiansen
i 1953.
I 1946 skænkede lærerinde Maren Fog Christensen kirken et ur, der i 1959 blev udvidet med
slag og endnu tre urskiver, skænket af Ane og
Peter Nielsen, Brædstrup.
To verslinjer - af Aakjær og Brorson - kan illustrere, hvordan Brædstrup Kirke i dobbelt forstand hviler på den oprindelige kirkes grund:
" I kirkens kvadre, lagt af brede hænder"
-her om de granitsten fra den ældste Ring kirke,
der har været anvendt på forskellig vis i alle sognets tre kirker
- og "Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus
og hans død".

Brædstrup kirkes orgel
Ring Kirkes orgel, der var bygget i 1908, blev i
1941 ombygget og flyttet til Brædstrup Kirke.
Efter en større indsamling i sognet gennem
flere år blev dette instrument i slutningen af
1976 udskiftet med et nyt på 12 stemmer fra
firmaet Frobenius og Sønner.
Det nye orgel, der er tegnet af arkitekt Rolf
Graae, Hellerup, blev indviet den 9. januar
1977 af biskop Henning Høirup, Århus.
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Brædstrup kirkes klokker
Kirken har to klokker.
Den ældste og mindste er fra Ring Kirke og
bærer følgende indskrift:
"RING KIRCES KLOCKE - OMSTÖBT 1758 PAA
EIEREN, IUSTITZR:
EMANUEL THYGESEN TIL MATTRUP OG FRUE:
MARGRETE LENTZ DERIS BEKOSTNING, C: KÖNIG ME FECIT (latin = C. König skabte mig.)
I forbindelse med ophængningen i Brædstrup
Kirke blev denne klokke afstemt efter den nye,
så de klinger sammen. Den nye klokke er skænket af befolkningen i Brædstrup som fredsgave
i 1945 og bærer øverst indskriften:
"FRED 5.5.1945. DE SMITHSKE STØBERIER I AALBORG GJORDE MIG I FREDSÅRET 1945".
Forneden findes to indskrifter:
"KIRKEKLOKKE! MELLEM ÆDLE MALME; MAGELØS ER FOR MIT HJERTE DU"
og "IMMER DET DAGES DOG PAANY; HVOR
HJERTERNE MORGEN VENTE".

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

Organist
Niels Jørgen Tranbjerg ...........Tlf. 86 15 70 69
mobiltlf. 27 48 77 98

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

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

Kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen............. Tlf. 75 75 18 24
Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk

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

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

Sognepræst
Anja Rokkjær..............................Tlf. 23 32 90 39
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

Kirketjener
Vacant .................................. Tlf. 22 17 80 49
Husvært i Sognehuset
Marianne Borrisholt .............Tlf. 75 75 30 90
Mobiltlf. 61 54 25 51

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

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

Gudstjenester på ældrecentrene
Klovenhøj

Søndergården

Vesterled

Egebo

Flg. torsdage kl. 14:00:

Flg. fredage kl. 13:30:

Flg. onsdage kl. 14:00:

Flg. tirsdage kl. 14:00:

23.12. Kirsten Høg
28.01. Kirsten Høg
17.02. Ældregudstjeneste i
Brædstrup Kirke
18.02. Kirsten Høg
24.03. Ældregudstjeneste i
Brædstrup Kirke

15.01. Berit Hune Jørgensen A
17.02. Ældregudstjeneste i
Brædstrup Kirke
19.02. Berit Hune Jørgensen A
19.03. Berit Hune Jørgensen A
24.03. Ældregudstjeneste i
Brædstrup Kirke

06.01. Berit Hune Jørgensen A
03.02. Berit Hune Jørgensen A
17.02. Ældregudstjeneste i
Brædstrup Kirke
03.03. Berit Hune Jørgensen A
24.03. Ældregudstjeneste i
Brædstrup Kirke

05.01. Anja Rokkjær
02.02. Anja Rokkjær
17.02. Ældregudstjeneste i
Brædstrup Kirke
02. 03. Anja Rokkjær
24.03. Ældregudstjeneste i
Brædstrup Kirke

Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er velkomne! OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke.
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På bagsiden ...
”Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt
se strålen mild og blid
en stråle af Guds kærlighed
i signed juletid”
Verset stammer fra salmen: ”Nu tändas tusen juleljus”, som den svenske sangskriver og skolelærer
Emmy Köhler digtede i 1898. Salmen er oversat til
dansk af blandt andre Linda Lehun og er efterhånden kendt af hvert et skolebarn i Danmark. Og
det er godt. For salmen har så mange smukke og
gode ord, som vi alle kan have brug for her i den
mørke vintertid. Ikke alt er idyl selvom der står jul
og familiehygge og sammenkomster af alle slagse
på kalenderen. Den mørke vintertid er også tiden,
hvor håbet nedtones og savnet oplives.
I Emmy Köhler’s salme sættes lyset i centrum. Det
lys der stråler fra Betlehems-stjernen og rammer
lige ind i hjertet. Ikke for at afdække hjertets gemmer og fremstille håbløsheden, savnet og afmagten. Slet ikke. Nej, lyset fra Betlehems-stjernen
vil nå hjertet – menneskehjertet - for at trøste og
varme.
Ligesom på skabelsens fjerde dag, hvor stjernerne fik deres plads på himmelhvælvingen af
Gud selv, satte Gud julenat for snart 2010 år siden
en ny, klar stjerne; Betlehems-stjernen på himlen.

Også denne nye stjerne fik en opgave, sådan som
de andre stjerner havde haft det fra skabelsen af.
Betlehems-stjernen skulle lyse op og fastsætte
festtiden. Festtiden for det øjeblik, hvor Gud blev
menneske i barnet Jesus – Betlehems-barnet. Eller med andre ord: festtiden for det øjeblik, hvor
Gud blev som én af os, der må leve med glæde og
sorg på én gang. Liv og død udspændt over tid og
sted. Emmy Köhler digter om den festtid; om Betlehems-stjernen og om Betlehems-barnet, hvis
lys skal ramme ethvert kødeligt menneskehjerte
for dér at bringe trøst og varme.
Teologen, præsten og filosoffen Friedrich
Schleiermacher udgav i 1799 i Berlin nogle ”Reden über die Religion” – taler om religion – hvori
han sammenligner Gud med universets kraftigste
lys, der stråler så kraftigt, at det kan ramme et lille
kødeligt menneske, der går omkring på jorden.
Guds lys rammer mennesket i øjet, og derfra går
det direkte i hjertet, som lader sig oplyse. ”Det
hele sker på et øjeblik, men alt er forandret, fra da
af for netop dét menneske.”*
Jeg tror ikke Emmy Köhler har kendt Schleiermacher og hans forfatterskab. Men jeg tror, at både
hun og han har gjort sig en almen menneskelig
erfaring om sprog og Gud. Nemlig dette, at vi er
nødt til at sætte ord på vore oplevelser og erfaringer. Også selvom erfaringerne og oplevelserne
kun er til at føle på. Sproget løfter sig, når følelserne skal rummes i det. Så får metaforerne – ordbillederne – liv og symboler fødes.
Sådan er det med lyset. Det er symbol på Guds
kærlighed til mennesker og verden fra evighed til
evighed og dog med sin særlige fornyelse i rum
og tid.
Den største kunstmaler i europæisk romatik tyskeren Casper David Friedrich (1774-1840), forsøgte
på sin helt egen specielle måde at gengive Guds
livgivende lys julenat i sit billede kaldet ”Vinterlandskab” fra 1811. Kig godt efter og se, om du
kan finde: ”en stråle af Guds kærlighed”.

Glædelig jul og godt nytår
Berit Hune Jørgensen
Vinterlandskab 1811.

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.

