Brædstrup • Tønning • Træden sogne

Kirkebladet

27. årgang • Nr. 4 • December/Januar/Februar 08/09

• Nyt fra menighedsrådene
• Velkommen til de nye menighedsråd
• Farvel og tak
• Caféeftermiddage
• Drømmen: Tro, håb og kærlighed

Nyt fra Brædstrup menighedsråd

N

år redaktøren rykker for stoffet til kirkebladet, er det ved tiden, hvor der skal skrives noget om hvad der er hændt siden

sidst.

Noget af det jeg er mest glad for, er at det er lykkedes at samle folk nok til et nyt menighedsråd
ved Brædstrup Kirke.
Vi måtte godt nok 3 gange indkalde til møde om
opstilling af en kandidatliste, men på sidste opstillingsmøde lykkedes det endelig at få den sidste
plads besat.
Jeg siger velkommen til de 4 nye, der træder ind
i rådet, og jeg håber at vi må få et godt samarbejde i den kommende periode. Der bliver noget
at komme i gang med.
Snart går vi ind i et nyt kirkeår, som begynder den
første søndag i advent, hvor det første lys i adventskransen tændes, og så går det meget hurtigt med de sidste uger indtil julen.
I december måned, er der også mange aktiviteter
ved kirken med julekoncerter, juleafslutning for
sognets mindste og skolejul
Kirken har også bud til os alle hele julen, hvor
julens budskab bliver forkyndt for os igen. Budskabet til os alle: I dag er en frelser født for os i en
krybbe i stalden i Betlehem. Lad disse ord lyse op

for os i den mørke tid, som vi har her i julemåneden.
Og lad os gå med stille sind,
som hyrderne til barnet ind.
Med glædestårer takke Gud,
for miskundhed og nådebud.
Fra Brædstrup menighedsråd ønskes en rigtig
glædelig jul og et godt nytår til alle i sognet.
Erik Skottenborg
Formand for Brædstrup Menighedsråd

Erik Skottenborg

Nyt fra Tønning-Træden menighedsråd

I

skrivende stund er der to dage til menighedsrådsvalget.
Som det sikkert er kendt af mange, så er der
kun indleveret en kandidatliste til
valget og derfor blev afstemningen
aflyst den. 11. november.
Det nye hold i menighedsrådet er
herefter følgende:
Ingrid Troldborg,
Uffe K Nielsen,
Kenneth Thorsøe,
Hanne A Svendsen,
Henning Kjempenes.
Det er positivt, at der også er tre suppleanter på plads.
Det nye råds funktionsperiode træder
i kraft 1. søndag i advent, altså den
30. november.
Præsten er også medlem af menighedsrådet, og som man kan læse et

Bagerst fra venstre: Uffe og Henning
Miderst: Kenneth og Ingrid, Forrest: Hanne
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andet sted i dette blad, så bliver det ikke lang
tid vi har fornøjelsen af at have Mogens som
medlem af rådet. Alle havde set frem til et godt
og konstruktivt samarbejde med Mogens, men
vi har også forståelse for hans beslutning om at
søge nyt job. Herfra ønsker vi ham held og lykke
med sit nye embede, og jeg ved, han vil blive
savnet af mange - både unge og unge, der er
blevet ældre…
Med andre ord, så skal Tønning Træden menighedsråd og Brædstrup menighedsråd til at finde
ud af, hvem der skal flytte ind i præstegården
i Tønning engang efter nytår.
Som eneste medlem af det afgående råd, der
fortsætter i den næste fireårige periode, vil jeg
benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til dem der træder ud.
På menighedsrådets vegne
Henning Kjempenes.

Velkommen til de nye menighedsråd

E

fter en meget vanskelig periode med at
søge personer, der ønskede at stille op til
valg til menighedsrådet i Brædstrup, lykkedes det endelig at finde tilstrækkelige kandidater til en fælles-liste til valg til menighedsrådet.
Da der ved tidsfristens udløb ikke indkom andre kandidatlister, er alle kandidater på fælleslisten valgt til det nye menighedsråd, og vi kan
således byde velkommen til et menighedsråd
der består af følgende medlemmer (nævnt i tilfældig rækkefølge):
Thomas Christiansen
Peder Møller Mathisen
Kirsten Olsen
Erik Madsen Skottenborg
Finn Weel Jensen

Helle Birk Holst
Jens Andersen
Cai Rørbech Svendsen
Tillykke med valget til jer alle.
Da rådet først tiltræder efter redaktionsslut, er
konstitueringen ikke med i dette nummer af
kirkebladet, men råder vi bod på i næste nummer.
Herfra skal der lyde en stor tak til jer der forlader menighedsrådet. Tak for en god indsats og
et godt samarbejde.
Der har været opgaver som vi har brugt megen
tid på, og som vi har prøvet at stå sammen om.
Erik Skottenborg, formand for det afgående
menighedsråd i Brædstrup sogn.

Fra redaktøren

E

t nyt nummer af dit kirkeblad er på gaden.
Der er sket meget og skal se meget. Nye
menighedsråd er tiltrådt og skal nu i gang med
arbejdet med at få menighedernes liv til at
fungere. Der er trange tider forude med stramninger i det økonomiske råderum, en opgave
som stiller store krav, idet man jo gerne skulle
bevare de gode og givende tiltag, som giver et
godt menighedsliv i vore sogne.
Selv om det er trist at skulle sige farvel til Mogens Birk, opstår der straks en ny spændende

opgave med at finde en ny præst som hans afløser.
Tillykke til de nye menighedsråd med valget,
og velkommen til mange nye og spændende
opgaver.
I dette nummer passerer vi jo julen, som vi betragter som én af vore allerstørste højtider, og
redaktøren vil da også ønske alle en velsignet
og glædelig jul, og ligelede ønske et godt nydt
nytår til os alle.
Finn Weel Jensen, redaktør (ansv.)
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Farvel - og tak ved min fratrædelse
...til beboerne i Tønning-Træden og Brædstrup
Når dette læses, har jeg kun december tilbage som jeres præst. Fra 1. januar skal jeg starte i nyt
embede som sognepræst i Svostrup-Voel ved Silkeborg. Flere ting er anderledes end da jeg i 2004
startede som sognepræst her, bl.a. har mit privatliv ændret karakter, og da jeg til sidst var blevet
enig med mig selv om, at jeg måtte søge nye udfordringer og græsgange, var jeg heldig med at
stillingen som sognepræst i Svostrup-Voel blev slået op, og at menighedsrådene dér pegede på
mig som deres nye præst.
Jeg har tillid til, at det er en stilling, der passer til mig og håber at jeg dér vil finde lige så gode folk
som jeg har mødt her.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at det også er med meget vemod, at jeg forlader de to pastorater her;
Tønning-Træden og Brædstrup. Engang troede jeg, at jeg skulle blive her, til jeg engang skulle
pensioneres, men tider og vilkår skifter. Jeg har været glad for arbejdet som sognepræst ved alle
tre kirker. Overalt hvor jeg er kommet er jeg blevet mødt med megen velvilje, hvilket jeg gerne vil
benytte lejligheden til at sige tusind tak for.
Særlig tak til de mange gode venner jeg og mine børn har fået her, jeg håber kontakten kan holdes, trods den lidt længere afstand.
Også stor tak til de, der gennem årene har gjort en stor indsats for kirke- og sognelivet. Menighedsråd, ansatte og frivillige. Tak til alle som har været med til at give mig nogle uforglemmelige
og meningsfulde oplevelser, både som præst og privatperson. Disse oplevelser vil jeg altid bære
med mig, og har bestyrket min tro på, hvad et godt sogneliv kan og skal være.
Jeg vil ønske jer alle held og lykke, med fortsat at skabe et meningsgivende og afvekslende kirkeog sogneliv til glæde for alle og håber, at mange gode kræfter vil støtte op om dette, da intet
kommer af sig selv.
Mogens Birk
Dette indlæg bringes i forbindelse med Mogens Birk´s eget indlæg om hans fratrædelse
Her ved redaktionens slutning har Mogens Birk meddelt mig, at han forlader sit embede ved
Tønning-Træden og Brædstrup sogne.
Fra Januar 2009 har Mogens Birk fået nyt embede ved Voel og Svostrup kirker.
Fra Brædstrup kirke skal der lyde en stor tak til dig Mogens for dit arbejde ved vor kirke. Du har
samlet en god flok kirkegængere til dine gudstjenester.
Vi ønsker dig lykke og velsignelse for dig i dagene fremover i dit nye embede.
Brædstrup menighedsråd
Erik Skottenborg

Julekoncert i Tønning Kirke
Selv om navnet er nyt, er traditionen den samme. For julen er traditionernes tid, og en af de
bedste er årets julekoncert med det tidligere Brædstrup Musikskole, nu Horsens Musikskoles
afdeling i Brædstrup, når de sammen med Tønning-Træden Friskoles Kor synger julen ind med
et stemningsfyldt juleprogram. Såvel solister som samspilsgrupper og kor vil sørge for, at vi alle kommer i
den rette julestemning, når de
lørdag den 29. november kl. 15.00
lader tonerne springe under de gamle hvælvinger. Alle
er velkomne til koncerten, hvor der er gratis adgang.
Tønning-Træden Menighedsråd.
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9 læsninger i Træden Kirke
Søndag den 7. december kl. 19.30
Vi finder 9 medlemmer af menigheden, som læser tekster. Det hele
krydres med musikindslag og fællessang, hvor vi synger julen ind.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en gang gløgg og
æbleskiver i Træden Forsamlingshus. Og mon ikke der også i år vil
være en lille julehistorie eller lign.? Alle er selvfølgelig velkomne til
denne stemningsfulde juletradition.
Tønning-Træden menighedsråd

Jul for alle små børn
i Brædstrup Kirke
i dagene 16., 17. og 18. december.
Vi begynder i kirken kl. 9.30 og fortsætter med julehygge i sognehuset. Af hensyn til juleko-nens travlhed bedes forhåndstilmelding givet på kirkekontoret tlf. 7575 3724 eller hos
sognepræst Berit Hune Jørgensen tlf. 7575 1824.
Kniber det med transporten kan kirkebil bestilles senest dagen før på tlf. 7550 3000
Velkommen!
Brædstrup Menighedsråd

Julens familiegudstjeneste
Kom og vær med til julens familiegudstjeneste
den 14. december i Brædstrup kirke kl. 16:00
Årets minikonfirmander medvirker & holder afslutning i Sognehuset efter
gudstjenesten. Her er der æbleskiver til alle der har lyst.

Årets høstoffer 2008
samt auktionen over de medbragte gaver og kirkens flotte høstpynt, indbragte i alt
for Tønning-Træden sogne kr. 905,00, som menighedsrådet har besluttet at sende til
Møltrup Optagelseshjem.
Det var noget mindre end sidste år, så det mærkes også i kirkebøssen at krisen kradser.

Deadline for næste kirkeblad er den 1. februar 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 ).

5

En jæger gik at jage…
Jagtgudstjeneste i Tønning Kirke
Søndag den 15. februar kl. 14.00
Sidste år startede vi en ny god tradition i vores sogne. Jagtgudstjeneste. Vi følger
op på succesen. Alle jægere kender til jagtlivets alvor, hvor liv og død er på spil. Og
som altid når livets alvor rammer, er det rart at have kirken og dets forkyndelse ved
sin side. Ved denne gudstjeneste vil vi, som ved efterårets høstgudstjeneste, takke
for en god sæson og bede for et godt udbytte i den kommende og ikke mindst for
alles sikkerhed. Ved gudstjenesten vil der være medvirken ved lokale jagthornsblæsere og under den efterfølgende kaffe vil der være mulighed for gensidig udveksling af jagthistorier!
Alle er velkomne med og uden jagttegn.

Tønning-Træden menighedsråd.

Fastelavn er mit navn!
fra julebal til maskebal
Som indledning på fastens 40 dage inden påske, fejrer vi fastelavn, hvor vi gør en dyd ud af, at faste for os ikke er at forsage livets goder, men derimod dele hvad vi har med andre.
Tag familie og venner med til en festlig familiegudstjeneste i Træden Kirke
fastelavnssøndag den 22. februar kl. 14.30.
Vi glæder os til at se trolde, nisser, hekse, supermænd samt aber og mænd i gult tøj. Efterfølgende arrangerer Træden
Borgerforening tøndeslagning og bollespisning i Træden Forsamlingshus.

Velkommen til Helligtrekongers
familiegudstjeneste
i Brædstrup Kirke søndag den 4. januar kl. 10.30
Efter gudstjenesten inviterer DANMISSION på kirkefrokost
og underholdning i Sognehuset. Alle er velkomne.
Brædstrup menighedsråd og Danmission.

Har du en travl familiehverdag?
Uden ret meget tid til kirke og kristendom?
Så kom hen i Brædstrup kirke kl. 17.30 til ”Gudstjeneste og spaghetti”
Ved disse korte familiegudstjenester for forældre og deres børn bliver bibelens
fortællinger levendegjort og aftensmaden serveres i Sognehuset.
Giv slip på travlheden ved gryder og bord, gør fællesskabet til dit levende ord.

Vi mødes til ”Gudstjeneste og spaghetti”
tirsdag den 3. februar – tirsdag den 3. marts
Hver gang begynder vi kl. 17.30

–

onsdag den 1. april

Af hensyn til kokken er forhåndstilmelding hensigtsmæssig på tlf.nr. 7575 3724 - senest dagen før.
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Nytårsgudstjeneste
i Træden Kirke
Den 31. december træder vi ind i et nyt kalenderår. 2008 bliver til 2009. Som ved de øvrige af livets overgange, hvor
kirken danner rammen, vil vi også gerne markere denne overgang. Alle som har tænkt sig at fejre det nye års komme,
indbydes derfor til nytårsgudstjeneste. Efter gudstjeneste ønsker vi hinanden et godt og velsignet nyt år med et glas
champagne.
Tidspunktet bliver

Træden Kirke kl. 16.00
Alle er velkomne.

På menighedsrådenes vegne,
Mogens Birk

Oh Happy Day
- Gospelværksted i Tønning Kirke
Som et opløftende og genoplivende indslag i det mørke
januar, indbydes enhver med lyst til at skabe glad musik, til
en forrygende dag i Tønning Kirke.

sik og italiensk og som tidligere har ledet et gospelkor i
Horsens. Der er således lagt op til en guddommelig dag i
kyndige hænder, hvor alle er velkomne.

Lørdag den 21. marts

Tønning-Træden Menighedsråd

Det bliver en dag fyldt med dejlig, svingende og smukke
gospelsange. Der bliver brug for både sopraner, alter, tenorer og basser og jo flere der er med, jo sjovere bliver
det. Der stilles således ingen krav til stemmens kraft eller
renhed, bare lysten til at bruge den, er tilstede.
Vi starter
Kl. 09.00 med første prøve.
Kl. 10.45 holder vi en kort pause med en lille forfriskning,
Kl. 11.00 begynder anden prøve.
Kl. 12.30 er der frokost.
Kl. 13.30 til 15.00 kører tredje prøve.
Kl. 16.00 slutter vi af med en minikoncert, hvor alle som
ikke selv synger med, indbydes til at høre på.
Styrmand for dagen er Tønning-Træden Friskoles skoleleder Thomas Kilsmark, der er uddannet cand. mag. i mu-

Bibelkredse
Der er i- og omkring Brædstrup en del der samles rundt i
hjemmene for at drøfte bibelens tekster og prøve at sætte
dem ind i vores tid .
Nogle samles en gang om måneden, andre to gange.
Har man lyst til at være med i en sådan kreds, er man meget velkommen til at henvende sig til en af nedenstående
kontaktpersoner.
Kreds 1
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
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Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn
December/Januar/Februar 2008/09
Dag

Brædstrup

2. december
”Gudstjeneste og spaghetti”

Kl. 17:30
Birk
”Gudstjeneste og spaghetti”

7. december 2. s. i advent
Lukas 21,25-36:
”Formaning til årvågenhed”

Kl. 10:30
Børnepasning
Birk

14. december 3. s. i advent
Matt. 11,2-10:
”Johannes Døber og Jesus”

Kl. 16:00
Familiegudstj. m. minikonf.
Jørgensen
Kirkekaffe

16. december
Luk. 2,1-14:
”Jesu fødsel”

Kl. 9.30
Jul for sognets mindste
Jørgensen

17. december
Luk. 2,1-14
”Jesu fødsel”

Kl. 9:30
Jul for sognets mindste
Jørgensen

17. december
Luk. 2,1-14
”Jesu fødsel”

Kl. 13.30
Ældregudstjeneste
Jørgensen

18. december
Luk. 2,1-14
”Jesu fødsel”

Kl. 9:30
Jul for sognets mindste
Jørgensen

19. december
Luk. 2,1-14
”Jesu fødsel”
21. december 4. s. i advent
Joh. 1,19-28:
”Johannes Døbers vidnesbyrd”

Tønning

Træden

Nim

19:30
De ni læsninger
Birk

10:30
Høg
bil

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Birk

Kl. 10:30
Birk
Afskedsgudstj.

10:30
Høg

24. december Juleaften
Luk. 2,1-14: ”Jesu fødsel”
eller Matt.1,18-25: ”Jesu fødsel”

Kl. 13.00
Birk
Kl. 15.00 & 16.30
Jørgensen

Kl. 16:00
Birk

Kl. 14:30
Birk

16:15
Høg

25. december Juledag
Luk. 2,1-14:
”Jesu fødsel

Kl. 10.30
Jørgensen

Kl. 10:30
Birk

Kl. 9:00
Birk

Kl. 9:30
Høg
Bil

26. december Anden juledag
Matt. 23,34-39:
Dommen over Jerusalem”

Kl. 10.30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

19:00
Høg
Lucia

10:30
Høg

15:15
Høg

14:00
Høg

Kl. 10:30
Birk
Afskedsgudstj.

Kl. 9:00
Birk

31. december Nytårsaften

Kl. 16.00
Jørgensen
Kirkekaffe

Kl. 16:00
Birk

1.januar Nytårsdag
Luk 2,21:
”Jesu omskærelse”

Kl. 10.30
Jørgensen

Kl. 16:00
Høg
Kl. 10:30
Høg

Kl. 10.30
Familiegudstj.
Jørgensen
Kirkefrokost
Danmission

Kl. 9:00
Jørgensen

11. januar 1. søndag efter Helligtrekonger
Luk. 2,41-52: ””Den tolvårige Jesus i templet”
eller Mark. 10,13-16: ”Jesus og de små børn”

Kl. 9:00
Kaltoft

18. januar 2. søndag efter Helligtrekonger
Joh. 2,1-11:
”Brylluppet i Kana”

Kl. 10:30
Kaltoft

Kl. 9:00
Kaltoft

25. januar 3. søndag efter Helligtrekonger
Matt. 8,1-13:
”Helbredelsen af en spedalsk
og officeren i Kapernaum”

Kl. 9:00
Kaltoft

Kl. 10:30
Kaltoft

Kl. 10.30
Jørgensen

Kl. 10:30
Høg
Bil
Kl. 10:30
Høg

28. december Julesøndag
Luk. 2,25-40:
”Simeon og Anna”
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9:00
Høg

Kl. 10:30
Skolejul
Birk

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

1. februar Sidste søndag efter Helligtrekonger
Matt. 17,1-9:
”Forklarelsen på bjerget”

Føvling

Kl. 9:15
Børnejul
Birk

22. december
Luk. 2,1-14:
”Jesu fødsel”

4. januar Helligtrekongers søndag
Matt. 2,1-12:
”De vise mænd”

Underup

Kl. 10:30
Kaltoft

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Høg
Jubilæum

Kl. 10.30
Høg

9:00

Kl. 9.00
Høg
Kl. 10:30
H. Knudsen

Kl. 10:30
Høg

Kl. 9:00
Høg

Kl. 9:00
Skovmose

Dag

Brædstrup

3. februar

Tønning

Træden

Nim

Underup

Føvling

Kl. 10:30
Høg

Kl. 9:00
Høg

Kl. 17:30
Gudstjeneste og spaghetti
Jørgensen

8. februar Septuagesima
Matt. 20,1-16:
”Lignelsen om arbejderne i vingården”

Kl. 10.30
Wagner

15. februar Seksagesima
Mark. 4,1-20:
”Lignelsen om sædemanden”
22. februar Fastelavn
Matt. 3,13-17:
”Jesu dåb”

Kl. 10.30
Wagner

Kl. 14:00
Jagtgudstj.
Wagner

Kl. 10.30
Familiegudstj.
Jørgensen
Tøndeslagning
Kirkekaffe

1. marts 1. søndag i fasten
Matt. 4,1-11:
””Jesu fristelse i ørknen”
3. marts

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 10:30
Høg

Kl. 14:30
Familie-gudstj.
Jørgensen

Kl. 9.00
Jørgensen

Kl. 19:00
Høg

Kl. 10:30
Høg

Kl. 10:30
Høg

Kl. 17:30
Gudstjeneste og spaghetti
Jørgensen

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

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen

Aktivitetskalender
for Brædstrup, Tønning og Træden
Tidspunkt:
DECEMBER
Torsdag den 4.
Fredag den 5.
Lørdag den 6.
Søndag den 7.
Tirsdag den 9.
Tirsdag den 9.
Torsdag den 11.
Søndag den 14.
Tirsdag den 16.
Den 16., 17. & 18.
Onsdag den 17.
Torsdag den 18.
Søndag den 28.
Torsdag den 31.

Aktivitet:

Sted:

Arrangør(er):

Julehyggev. Karen Bækbøl & Bjarne Bording

19.30
10.00
19.30
19.30
19.30
19.30
16.00
19.00
09.30
13.30
09.15
19.30
16.00

Adventsfest v/ Berit Skødt, Århus
Juleafslutning
9 Læsninger
Bibeltime ”Mig og Dig”
Julekoncert
Bibeltime, heb kap 6
Familiejulegudstjeneste
Julefrokost
Jul for de mindste
Julegudstjeneste for ældre
Børnejul
Julefest
Nytårsgudstjeneste

Klippen
Klippen
Klippen
Træden Kirke
Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Brædstrup Kirke
Brædstrup Kirke
Tønning KIrke
Klippen
Træden Kirke

Café-udvalget
IM, KFUM & KFUK
Lørdagsklubben
TT-Menighedsråd
KFUM & K, Unge voksne
Brædstrup Menighedsråd
IM
Berit Hune Jørgensen
KFUM & K, Unge voksne
Berit Hune Jørgensen
Brædstrup Menighedsråd
TT-Menighedsråd
IM, KFUM & KFUK
TT-Menighedsråd

10.30

19.30
19.30

Hellig Trekonger
Læge Ellen Errebo Larsen
Evangelisk Aliance bedeuge
Hyggeeftermiddag
Indre Missions generalforsamling
Bibeltime heb kap 7

Brædstrup Kirke
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen

Br. Menighedsråd & DANMISSION
Café-udvalget
IM
Café-udvalget
IM
IM

17.30

Gudstjeneste & Spaghetti

Brædstrup Kirke
Klippen
Tønning Kirke
Klippen
Klippen
Træden Kirke
Brædstrup Kirke
Brædstrup Kirke
Klippen

Br. Menighedsråd
Café-udvalget
TT-Menighedsråd
Café-udvalget
IM
TT-Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
IM

JANUAR
Søndag den 4.
Torsdag den 8.

Man-tors den 12.-15. 19.30

Torsdag den 22.
Torsdag den 22.
Torsdag den 29.

FEBRUAR
Tirsdag den 3.
Torsdag den 5.
Søndag den 15.
Torsdag den 19.
Torsdag den 19.
Søndag den 22.
Søndag den 22.
Onsdag den 25.
Torsdag den 26.

Fhv. skoledirektør Hans Lund Hansen

14.00
19.30
14.30
10.30
13.30
19.30

Jagtgudstjeneste
Hyggeeftermiddag
Møde v/ Gunnar Wagner
Fastelavn
Fastelavn
Fastegudstjeneste for ældre
Ydre missions aften

Fortsættes på side 14
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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:

04.12. Berit Hune Jørgensen
18.12. kl. 13.30 Gudstjeneste for
ældre i Brædstrup kirke
24.12. kl.10.30 Kirsten Høg
08.01. Pia Skovmose Jensen
22.01. Kirsten Høg
19.02. Kirsten Høg A
25. 02. kl. 13.30 Gudstjeneste for
ældre i Brædstrup kirke
05.03. NN

05.12. Mogens Birk
18.12. kl. 13.30 Gudstjeneste for
ældre i Brædstrup kirke
19.12. Mogens Birk Sørensen
24.12. tidspunkt efter aftale
Mogens Birk
09.01. Pia Skovmose Jensen
23.01. NN Altergang
06.02. NN
20.02. NN
25. 02. kl. 13.30 Gudstjeneste for
ældre i Brædstrup kirke
06.03. Kirsten Høg

03.12. Berit Hune Jørgensen A
18.12. kl. 13.30 Gudstjeneste for
ældre i Brædstrup kirke
24.12. kl. 10.30 Berit Hune
Jørgensen
07.01. Berit Hune Jørgensen
28.01. Berit Hune Jørgensen A
04.02. Pia Skovmose Jensen
25. 02. kl. 13.30 Gudstjeneste for
ældre i Brædstrup kirke
04.03. Berit Hune Jørgensen A

09.12. Berit Hune Jørgensen A
18.12. kl.13.30 Gudstjeneste for
ældre i Brædstrup kirke
06.01. Berit Hune Jørgensen
03.02. Berit Hune Jørgensen
25. 02. kl.13.30 Gudstjeneste for
ældre i Brædstrup kirke
03.03. NN

Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er velkomne! OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke.

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

Døbte, viede og begravede august-september-oktober 2008
Døbte i Brædstrup kirke
10.08.2008:
Feline Hegaard Thomsen
10.08.2008:
Mathias Dalsgaard Frisk
17.08.2008:
Jonas Kjærulf Klint
31.08.2008:
Mads Kristian Nørgaard Andersen
21.09.2008:
Alberte Schjermer Egeberg
05.10.2008:
Oscar Vestergaard Winther
12.10.2008:
Johan Clement Hansen
26.10.2008:
Emma Møller Rasmussen
Viede i Brædstrup kirke
23.08.2008:
Malene Bjerremann Hermansen og
Niels Bjerremann Hermansen
06.09.2008:
Lina Marcela Frandsen og
Søren Bülow Frandsen
Begravede fra Brædstrup kirke
21.07.2008:
Elisabeth Kristiansen

90 år

29.07.2008:
16.08.2008:
20.08.2008:
22.08.2008:
25.08.2008:
31.08.2008:
01.09.2008:
05.09.2008:
12.09.2008:
12.09.2008:
27.09.2008:
28.09.2008:
30.09.2008:
05.10.2008:
26.10.2008:

Grethe Cathrine Rasmussen
Luis Bang Andersen
René Claus Juul Jensen
Thurid Christensen
Jenny Petra Christensen
Rigmor Berwald
Kai Vagn Laursen
Johannes Naldal Christensen
Gudrun Skov Toft
Jan Erik Poulsen
Kathrine Therkelsen
Helge Sigurd Jespersen
Karl Verner Andersen
Søren Kristian Thomsen
Else Margrethe Andersen

61 år
59 år
20 år
85 år
80 år
90 år
81 år
87 år
93 år
54 år
94 år
93 år
90 år
99 år
82 år

Døbte Træden Kirke
04.10.2008 Emil Nørgaard Edelmand Brandt
26.10.2008 Martha Thorlak
Viede i Træden Kirke
08.08.2008

Jette Dam Madsen og Knud Martin Thyregod Madsen

30.08.2008

Camma Leth Pedersen og Mads Leth Pedersen

06.09.2008
04.10.2008

Kenneth Thorsøe Bjørnsholm og André Thorsøe Udby
Pernille Nørgaard Brandt og Klaus Edelmand Brandt

Viede i Tønning Kirke
02.08.2008
09.08.2008
23.08.2008

Kirstine Thorning Madsen og Allan Thorning Madsen
Elisa Lozio Vester og Johan Vester
Vibeke Aamann Pold og Kenneth Pold

Begravede fra Tønning Kirke
01.08.2008 Edel Ruth Panduro Østergaard
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92 år

Cafe-eftermiddage på "Klippen"
Vore cafe-eftermidddage er nu kommet godt
fra start. Til vores store glæde har vi haft dejligt
mange gæster, hhv. 47 og 40 på fortælle-eftermiddagene, mens vi på den første hygge-eftermiddag, som faldt i efterårsferien, var 20 deltagere.
Vi tager det fine fremmøde som et tegn på, at vi
har ramt et behov hos folk for at være sammen
på en uhøjtidelig måde og samtidig få noget
med sig hjem.
Alle morede sig meget over Ib Klausens børnehistorier, og Lilly Andersen holdt os fangne hele
eftermiddagen med sin store viden om Selma
Lagerløf.
Det var vældigt spændende for os, hvordan man
ville tage imod ideen med hygge-eftermiddagene, men faktisk havde vi et par gode timer,
hvor vi inden kaffen fik læst en historie og hørte
et par viser og efter kaffen spillede forskellige
spil, som vi havde bragt med. Bl.a. var der stor rift
om BOB-spillet og 500-spillet, som en dame til
sin store fornøjelse prøvede for allerførste gang.
Den 4. december er der julehygge med
Karen Bækbøl og Bjarne Bording fra Træden

Værløse, med en spændende fortælling om sit
arbejde med behandlingen af polioramte, i februar er det fhv. skoledirektør Hans Lund Hansen,
Brædstrup, som beretter om landsbyliv i Himalaya, i marts holder pastor Kaltoft foredrag om
"Min vej til præstegerningen" og fortæller sammen med sin kone om en rejseoplevelse, og i
april får vi besøg af en af vore bibliotekarer, Lene
Tolberg Overgaard, som vil orientere os om mulighederne i moderne biblioteksdrift.
Det detaljerede program udkommer om en måneds tid.
Tak for den store interesse for vort initiativ. Vi glæder os hver
gang til at se jer igen.
Med venlig hilsen
Cafe-udvalget

Forårets program er også ved at være på plads:
I januar kommer fhv. læge Ellen Errebo Larsen fra

Julegudstjeneste
for alle ældre medborgere i Brædstrup Kirke kl. 13.30

Onsdag den 17. december
Efter gudstjenesten er der budt op til hyggeligt samvær i Sognehuset, hvor underholdningen leveres af Sara og Niels Jørgen Tranberg
Alle ældre er velkomne. Kirkebilen kan bestilles på tlf. nr. 7550 3000 senest dagen før.
Menighedsrådet

Velkommen til gudstjenester
for alle ældre medborgere i
Brædstrup Kirke kl. 13.30

Fastegudstjeneste den 25. februar
Mariæ Bebudelse den 25. marts
Efter gudstjenesten er der budt op til hyggeligt samvær
i Sognehuset.
Alle ældre er velkomne.
Kirkebilen kan bestilles på tlf. nr. 7550 3000 senest dagen før.
Brædstrup Menighedsråd
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"Drømmen: tro, håb & kærlighed"
Endnu en konfirmandlejr
Sådan lød overskriften over årets konfirmandlejr
i Brædstrup sogn, hvor 24 konfirmander fra Brædstrup skole deltog. Og overskriften blev levet ud på
mange kreative og spontane måder. Alle – både
konfirmander og voksne – var mødt frem med højt
humør, glade forventninger og masser af energi.
Søndagen familiegudstjeneste i Brædstrup kirke kl.
14.00 vidnede om, at der var blevet brugt fantasi,
sangglæde og energi. Trætte men yderst koncentrerede konfirmander leverede en intens gudstjeneste, hvor drømmen om tro, håb og kærlighed blev
forsøgt omsat i sange, salmer, optrin og tegninger.
Tilmed har kirken fået et nyt kors! Et som konfirmanderne har lavet i samarbejdet med skolelærer Micha
Ziegler, der var én af de frivillige undervisere på årets
lejr.
Korset er lavet af sorte glasfliser, som er malet med
fortællinger om tro, håb, kærlighed og drømmen
om en ny himmel og en ny jord. Dernæst er de 24
fliser klæbet op på et trækors, som Micha havde lavet i forvejen. Sluttelig er korset bemalet med skinnende guld, der indrammer de sorte firkanter med
stor effekt.
Det færdige kors findes i Sognehuset og afventer
at få en permanent plads, hvor det så fremover kan
beses.
Traditionen tro fandt konfirmandlejren sted på
”Horsnæsbo”, som er en lejrskole under Horsens
kommunes skolevæsen beliggende ved As Vig.
Mange gange har jeg tænkt, at der må da findes steder, hvor der er det nyeste indenfor undervisningsudstyr; pc’ er, projektorer, internet og sådan. Men
hver eneste gang vender jeg tilbage til ”Horsnæsbo”
ved As Vig! Hvorfor jeg gør det, har jeg tænkt en del
over i år. Resultatet af tænkningen er, at ”Horsnæsbo”
ligger så smukt, 50 meter fra havet og i passende afstand fra Brædstrup, at det vist ikke kan gøres bedre.
Men det er mest det med havet, der trækker! Midtjyderne skal ud og se og lugte havet! Noget de også
kommer til på mange forunderlige måder!
Én af måderne er denne her:

Ja, tænk engang! Dejlige konfirmander tumler sig
havet i dagene 6. – 9. november! Dage hvor man ellers er tilbøjelig til at skutte sig inden døre i varmen
med sin varme te! Men det gælder altså ikke vore
konfirmander! De skyer hverken kulde eller fotograf,
når chancen for et frisk bad i Guds egen natur byder
sig!
Ellers møder de vandets susen under himlens
tændte stjerner ved midnatsgudstjenesten lørdag
nat! Hver eneste år
gentages denne
friluftsgudstjeneste på stranden,
hvor Knud Gjørup
nu for elvte gang
sørgede for det
tændte bål. Så står
vi dér og skutter
os lidt i læ-siden;
synger salmer, hvis
tekst skimtes ved
bålets flammer, beder sammen, bekender vor kristne tro for så til sidst
at holde nadver sammen! Det er stort, at synge: ”Du
som har tændt millioner af stjerner”, når man faktisk
står lige under dem og har havets stille susen som
akkompagnement.. En altergang og en gudstjeneste som bundfælder sig i hver en deltager.
En anden tradition på konfirmandlejren er, at der
afholdes et natløb. Således også i år. På lejrens anden aften - fredag - fik vi besøg af en flok delvis
ukendelige”grøn-hoveder”!

Disse unge mennesker, som alle er grønne spejdere (i ordet oprindelige betydning) fra Brædstrup,
havde i år tilrettelagt en større jagt på arealerne
omkring ”Horsnæsbo”. Konfirmanderne blev sendt
af sted i hold med passende mellemrum og skulle
finde brikker til et puslespil. En indsats, der krævede,
at man både måtte af med sko og strømper og en
tur i vandet – uhh.. det må have været en kold fornøjelse! Men så fulgte løb på stranden henover det
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våde sand til næste post, der befandt sig i græsset op
mod As kirke. En post som viste sig at komme bag på
én i mørket under den skyovertrukne nattehimmel!
At det kræver mod, at være på konfirmandlejr er så
ganske vist!
Arrangementet af årets natløb stod vore lokale
Grønne spejdere for. Sidste år var det vore lokale
FDF’ere. Alle gør de det fantastisk og fantasifuldt og
helt frivilligt. Jeg er dem dybt taknemlig alle sammen
for deres uegennyttige og flotte indsats. Mit håb er,
at de har lyst og tid og folk nok til at fortsætte med
at arrangere natløb for sognets konfirmander endnu
nogle år fremover.
Men det er ikke jo kun gudstjeneste, en konfirmandlejr handler om! For det er i højeste grad fællesskab,
leg og samtaler, som naturligt nok iblandet en god
portion kristendomsundervisning og salmesang.
Som en konfirmand så finurligt udtrykte det: ”Det er
ikke særlig nemt, at være sur og søvnig, når Thomas
Lennert lærer os alle de smaddergode sange! Egentlig troede jeg ikke, at de der rocksange, handlede om
vores Gud!”

Men uden mad og drikke duer helten ikke. Et gammelt udsagn som også – og måske i højeste grad
– gælder på en konfirmandlejr. I al fald på vores. Og
selvom der kun var meget få deltagende forældre i
køkkenet i år, så havde Kirsten Olsen fra menighedsrådet og Brædstrup Hallens Cafeteria sørget for, at
maden var lige efter årgangens smag. Og ikke mindst
at der var nok af den! Så konfirmanderne tog selv en
god portion af køkkentjanserne,

indtil Knud, Mette, Helle og Preben og Jeanette (forældre til hh Troels, Kathrine, Christine P. og Kristine E.)
for alvor tog over lørdag og søndag og gjorde livet
noget lettere for både konfirmander, undervisere og
præst.

Især lørdagens festaftens måltid blev der kræset om.
Helle kreerede smukke fantasiblomster af fugt og
grønsager!
Og til den store konfirmationsfest lørdag aften, hvor
to konfirmander i forvejen var blevet udråbt til festens
midtpunkter og hh søn og datter af den enlige ”præstemor”, blev der ikke sparet på noget. Sodavandene
blev drukket standsmæssigt af vinglassene, bordene
var pyntet fint og alle havde været i bad og fået frisuren sat! Dertil kommer at gruppe 3 bestående af :
Line B., Christine P., Katrine, Jonas H. (en rigtig lille digterspire), Simon og Jesper havde begået en sang på
ikke mindre end tre vers med udgangspunkt i deres
yndlingssalme: ”Spænd over os dit himmelsejl” (r. 29
i salmebogen).
Men også taler fra de til aftenen udpegede mostre,
Caroline og Freja samt en dejlig ældre fætter Nicolai
(også udpeget til anledningen) holdt fremragende
taler til de to unge konfirmander. Taler der rummede
erindringer fra en for længst forsvunden barndom
med dens pudsige hændelser, skønsomt iblandet et
gran alvor om den forestående indtræden i ”de voksnes rækker” med al dens fristelser.
Som en fantastisk afslutning på en dejlig festmiddag
med burgere så store - at man knap orkede at spise
en hel selv – og efterfølgende is med vafler, fulgte
så dansen! Bente Hansen og hendes ægtemand
René spillede op til ”den toppede høne”, ”to-tur-til
Vejle” og flere klassikere fra vor gamle spillemandsog dansetradition. Bente håndterede harmonikaen,
mens René sørgede for at instruere konfirmander og
voksne i dansenes finurligheder!
I løbet af 1½ times tid formåede Bente og René på
forunderlig vis, at få drenge og piger til ikke bare at
danse sammen, men også til at gøre det rigtigt og
i takt til musikken!
Inden festen sluttede samledes vi i balsalen – som ellers også fungerede som spise- og undervisningssal
– og fik taget året obligatoriske billede.

Herfra skal lyde en dybfølt tak til alle, der har gjort
årets konfirmandlejr mulig. Tak for tid, energi, engagement , fantasi og fællesskab. Tak fordi I gad at medvirke til at drømmen om tro, håb og kærlighed ikke
bare er luftkasteller, men har rod i virkeligheden. Her
hvor mennesker af kød og blod færdes. Det er kristendom, som levet virkelighed. Set herfra.

Berit Hune Jørgensen
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MARTS
Den 3.-6.
Tirsdag den 3.
Torsdag den 5.
Torsdag den 19.
Lørdag den 21.
Onsdag den 25.

8.15-8.40
17.30

09.00
13.30

Morgensang "Lyset"
Gudstjeneste & Spaghetti
Fhv. sognepræst H.J. Kaltoft
Hyggeeftermiddag
Oh Happy Day
Mariæ Bedbuelse

Brædstrup Sognehus
Brædstrup Kirke
Klippen
Klippen
Tønning Kirke
Brædstrup Kirke

Berit Hune Jørgensen
Br. Menighedsråd
Café-udvalget
Café-udvalget
TT-Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd

Gudstjeneste & Spaghetti

Brædstrup Kirke
Klippen

Br. Menighedsråd
Café-udvalget

APRIL
Onsdag den 1.
Torsdag den 2.

17.30

Bibliotekar Lene Tolberg Overgaard

Fastelavn fejres i Brædstrup Kirke
søndag den 22. februar kl. 10.30

med en familiegudstjeneste
I sognehuset byder FDF, KFUM- & KFUK- spejderne og menighedsrådet på tøndeslagning og bollespisning. Der er
lagt op til en festlig familiegudstjeneste i vores kirke, hvor
”Den Onde selv” skal jages af byen med ord og med tøndeslagning!
Fastelavn er en gammel hedensk skik, der, som så mange andre sæder, med tiden er indoptaget i den kristne kirkes tradition. At jage ”Den Onde selv” eller dæmonerne eller mørkets
utæmmede magter og skikkelser ud af byen har mennesker
brugt op gennem tiden. At få lov til – bare én gang om året
– at tæmme ”det utæmmelige” er både fristende og frastødende. Derfor må der også både ord og handling til – et
RITUAL behøves!

Kom bare udklædt i kirke og sognehus!
Vi sætter præmier på spil for den sjoveste, den grimmeste
og den kønneste udklædning!
Du får nu chancen for at slå løs på ”Den Onde selv” til han
styrter bort fra vores by – altså sådan rent symbolsk!! KOM
og HJÆLP os med dét – og tag bare FAMILIE, VENNER og
BEKENDTE med!
Når tøndeslagningen er forbi, skal dronninger og konger
naturligvis kåres! Derefter er der fest med fastelavnsboller,
sodavand, kaffe/te, sang og hurlumhej en times tid.
KOM og VÆR med i kirke og sognehus til årets FASTELAVN!

Velkommen til enhver
alt er gratis her.

Fastelavnsritualet siger ”Den Onde selv” imod.
Men, men tør eller vil man ikke stå helt ”nøgen” overfor
”Den Onde selv” så TAG MASKE PÅ!

Brædstrup Menighedsråd.

"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
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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

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-, tirs-, ons- og fredage: Kl. 11-13
Torsdage: Kl. 16-17
Kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen ..............Tlf 75 75 18 24
Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk
Sognepræst
Mogens Birk Sørensen.......... Tlf. 75 75 14 32
Vacant fra den 1. januar 2009
Kirkesanger
Sara Tranbjerg............................ Tlf. 86 15 70 69

Organist
Vacant

TØNNING-TRÆDEN PASTORAT

Husvært i Sognehuset
Marianne Borrisholt.............. Tlf. 75 75 30 90
Mobiltlf. 61 54 25 51

Kirkebogsførende sognepræst
Mogens Birk Sørensen.......... Tlf. 75 75 14 32
E-mail: mobs@km.dk
Hjemmeside: www.toenning-traeden.dk
Vacant fra den 1. januar 2009

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

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: anne-bente@live.dk

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

Årets julekoncert
i Brædstrup Kirke
Tirsdag den 9. december kl. 19.30
Medvirkende: Gudenå Folkekor under
ledelse af Jørn Bendixen
Brædstrup Menighedsråd

Børnejul
- og oksen kyssed' barnets fod
Juleafslutning med dukketeater og luciaoptog for Tønning-Træden
Børnehave, dagplejere og alle øvrige børn finder sted i Tønning Kirke
onsdag 19. december kl. 9.15. Dette års gæstestjerne er… ja, stjernen
selv. Men hvem mon den lyser på og for? Alle er velkomne.
Juleafslutning for Tønning-Træden Friskole finder sted
torsdag den 18. december kl. 9.15 i Tønning Kirke.
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På bagsiden ...

Mange mener, at kunstneren Henry Heerup var
en uforbederlig romantiker. Det kan da også
godt være.
For mig at se, er en han i bund og grund et forelsket
menneske. Forelsket i kærligheden og livet. Overalt
hvor Heerup ser mennesker, ser han kærligheden
genspejlet. For kærlighedens særegenhed er, at
den altid pejler det mere – eller den anden – om
man vil. Kærligheden lukker op – døren går udad.
Billedet”Vinter” hænger
på Kofoeds
Skole i København og
er en del af
en lang frise
ved navn:
”Årstidernes
gang”. Og
netop ”Vinter” spejler
en gensidig
Vinter af Henry Heerup malet i 1975, som en del af udsmykningen til Kofoeds Skole. forelskelse i
Fødsler: Alle fødsler for Brædstrup sogn skal anmeldes til Kirkekontoret.
Fødsler i Tønning-Træden pastorat anmeldes hos sognepræsten.
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
opholdstilladelse) og vielsesattest
vedlægges
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Dåb og navngivelse: Dåb i Brædstrup sogn sker ved henvendelse
til Kirkekontoret i god tid inden
barnet fylder 6 måneder.
Dåb i Tønning-Træden pastorat
anmeldes hos sognepræsten.
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 Brædstrup
sogn henvendelse på Kirkekontoret eller på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

kærligheden fra Skaberen og til skabelsen –og dét
selv midt i vinterkulden. Træets runde arme favner
i hjerteform hjemmet, dér hvor vi færdes i dagligdagen og hviler om natten. Træet favner den røde
juleblomst. Kærligheden har taget bolig også midt
i den fastfrosne verden.Træerne gemmer forsigtigt
sine fødder under sneen og isen – for kærlighed
trænger ind hos selv de mest permafrosne og lukk
ker op - lukker op for udsynet til det mere og den
anden. Godt at netop det billede hænger dér på
væggen på Kofoeds Skole, hvor så mange færdes,
der ikke har hjemmet som base for hverdagene og
livets tilskikkelser.
Vel kan fødslen og livet være omgærdet af romantik,
men både den og dens følge foregår dog i virkelighedens verden! Her hvor mennesker er, lever og dør.
Sådan var det også med Jesus-barnet. Også den lille dreng erfarende kærligheden og endeligheden
i virkeligheden. Varmen og vinterens kulde blev
også hans dengang for mange tusinde år siden.
Fortællingen om ham er en grundfortælling om os
og Gud. En grundfortælling om menneskelivet. En
grundfortælling om kærligheden, som tog bolig i
blandt os. En grundfortælling som vi spejler os selv
i, og ved den får vi øje og øren på det mere – den
anden.
Måske var Henry Heerup en uforbederlig romantiker? Måske var han bare et virkeligt menneske,
der i bund og grund var forelsket i kærligheden og
livet?
Men sig mig, gør det noget at virkelighedens
mennesker forelsker sig i deres skaber og får
blik for skabelsen og bliver romantiske, selvom
det er vinter? Ikke for mig.
Fortæl endelig fortsat om Jesus-barnet, så ører,
øjne og hjerter kan lukke sig op og sprede kærlighed i virkeligheden., hvad enten det så er romantisk eller ej.

Glædelig jul og et velsignet Nytår til alle.
Berit Hune Jørgensen
sognepræst

For Tønning-Træden pastorat hos
sognepræsten eller på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.
Vielse: I Brædstrup sogn henvendelse på Kirkekontoret.
I Tønning-Træden pastorat hos sognepræsten.
Begravelse og bisættelse: I Brædstrup sogn henvendelse på Kirkekontoret. Udenfor Kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse
til sognepræsterne.
Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til
rådighed. Brædstrup sognehus kan i
perioder stå til rådighed for minde-

samkomster, henvendelse herom
til kirketjener Anne Bente Skottenborg 2217 8049.
I Tønning-Træden pastorat henvendelse hos sognepræsten.
Ind-/udmeldelse af Folkekirken:
For Brædstrup sogn kontakt sognepræsterne eller Kirkekontoret.
For Tønning-Træden pastorat
kontakt sognepræsten.
Kirkebil: Til alle gudstjenester kan
kirkebilen bestilles på telefon
7550 3000 – senest dagen før.

Grafisk Hus, tlf. 76 75 23 13

Romantik eller virkelighed?
Stjernen over Betlehem og barnet i krybben under
dens lys, er det bare en god fortælling fra gamle
dage? Eller er fortællingen om det nyfødte Jesusbarn i jordhulen udenfor Betlehem bare en fortælling, der er spundet af rene og pure romantiske følelser, sådan som de rammer forældre, når et nyfødt
barn lægges i armene?
Eller er fortællingen om at Gud blev menneske som
en af os i barnet Jesus bare én fortælling blandt så
mange andre, som vi hygger os med at genfortælle
for hinanden her i årets mørkeste timer?
Eller fortæller vi bare åndløs bibelhistorie, fordi fortællingerne er gode? Eller ganske simpelt måske
bare fordi, de er de eneste rigtig gode fortællinger,
vi stadig kan?
Spørgsmålene er mange. Og der spørges fra
mange sider.

