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Nyt fra Brædstrup Menighedsråd

J

a, nu er vi kommet så langt i denne periode for menighedsrådet, at dette bliver
det næstsidste indlæg i kirkebladet, som
jeg skriver som formand.
Jeg har godt nok sagt ja til at tage en periode
mere, men hvis jeg bliver valgt ind, regner jeg
med, at det bliver som menigt medlem.
Jeg vil gerne her sige tak til menigheden og
hele menighedsrådet, både dem som har været med siden 2008 og dem, som er kommet
med senere.
Tak for et godt samarbejde. Det har været 4
spændende og lærerige år, men også til tider
hårdt.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på menighedsrådsvalget, hvor der den den 13. september afholdes orienteringsmøde kl.17.00 i Sognehuset. Efterfølgende er der så mulighed for
at deltage i et opstillingsmøde, hvor man skal

forsøge at sammensætte et nyt menighedsråd
for den kommende periode. Det foregår ligeledes i Sognehuset og starter kl. 19.00. Se iøvrigt annoncen senere i dette kirkeblad.
På vegne af menighedsrådet
Thomas Christiansen, Formand

”Livs-værkstedet”
For dig der har mistet
Det hører med til livet at miste livet. Men lige så naturligt
er det, at den efterladte – ved tabet af en nærtstående
elsket – rammes og rystes af sorg og savn.
Hvordan komme videre? Videre med livet?
Det kan hjælpe at mødes med andre i samme situation,
at tale sammen, at spise sammen.
Brædstrup-Tønning-Træden Pastorats præster vil gerne
invitere dig, der har mistet et elsket menneske, til at deltage i en nyoprettet gruppe kaldet: "Livs-værkstedet"
"Livs-værkstedet" er vores tilbud til dig, hvor samtalen
og samværet kan trives.
For vi tror, at det er godt at mødes med andre i samme
situation og få hældt nyt mod på!
"Livs-værkstedet" er ikke en terapigruppe.
"Livs-værkstedet" er tænkt som et sted, hvor vi kan tale
sammen, lytte til hinanden, spise sammen - kort sagt
være sammen om alt muligt.
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Vi har lagt følgende program for første gang som er
Onsdag, den 12. september:
• Vi mødes kl. 17:30 i Sognehuset.
• Vi spiser sammen
• Oplæg ved præst Berit Hune Jørgensen:
• Ordet er frit og dit
• Kl. 20:30 afslutning
Følgende mødedatoer:
Onsdag, den 10. oktober
Onsdag, den 14. november
Onsdag, den 5. december
Alle gange mødes vi i Sognehuset kl. 17:30.
Der betales for spisningen.
Maden laves første gang af præsterne.
Efterfølgende gange tænkes madlavningen
fordelt mellem os.
Fællesskabet er uforpligtende og alle er hjertelig
velkomne!
Tilmelding til sognepræsterne:
Kim Clemmensen eller Berit Hune Jørgensen
Tlf. 31 61 17 68 eller tlf. 75 75 18 24
mail: kc@km.dk eller mail: bhj@km.dk

Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd
2012 er menighedsrådsvalgsår. I slutningen af dette kirkeår og
inden 1. søndag i advent er der valg til vores menighedsråd.
Her hos os i Tønning - Træden sogne har der været en tradition
for aftalevalg eller fredsvalg. Dvs. at der ikke har fundet en reel
valghandling sted.
For at forsøge at brede valget mere ud, så har vi denne gang
tilmeldt os en ny forsøgsordning, der hedder "Valgforsamling
med ventil". Mødet vil blive
afholdt den 11. september overalt i landet i de sogne, som
har tilmeldt sig forsøgsordningen. Mødet er offentligt, altså
for alle, men kun personer med valgret har tale- og stemmeret
ved mødet. Denne ret opnås, hvis man senest 11. september er
blevet 18 år, bor i et af vores sogne og er medlem af folkekirken. Hvis man ellers er i tvivl, så kontakt os i menighedsrådet.
Man kan jo i hvert fald altid møde op til mødet.
Jeg bør for en ordens skyld sige: “Ventilen” er, at hvis der efter
valgforsamlingen er nogen, der ønsker et almindeligt valg, så
skal der være det, blot skal man gøre opmærksom på det senest en uge efter valgforsamlingen, og så er intet af det, der er
vedtaget på valgforsamlingen vedtaget gældende, fordi det
jo netop var en forsøgsordning.
På mødet vil blive orienteret generelt om menighedsrådets arbejde. Særligt kan nævnes, at vi nu har fået lavet tegninger til
et nyt hus med et mindre kirkekontor og graverfaciliteter. Det
bliver ikke en ny præstegård, men en mulighed for at bibeholde noget af præstens servicefunktion direkte i sognet, som
den var før vi blev nødt til at sælge Tønning præstegård. Noget andet spændende, der skal arbejdes med, er udformningen af "landskabet" på vores kirkegårde. Mange af gravenes
fredningstider er udløbet og skal derfor sløjfes, men hvordan
skal kirkegårdene så se ud? Der bliver nemlig ikke begravet
nær så mange som tidligere på vores to kirkegårde.

Der er selvfølgelig mange andre, mindre og større områder,
der skal arbejdes med, men
fælles for dette menighedsråd
har været, at vi har prøvet at
arbejde for at bevare de små
sogne, altså et nærhedsprincip i forhold til kirken. Vi har
også forsøgt at holde ved vore
traditioner og være med til at
justere og sætte nye "skibe" i
søen.
Vigtigt er det, at vi får folk i menighedsrådet som vil være med
til at påvirke processen i vore sogne og indgå i en dialog med
provsti og stiftet, for ellers bliver det hele bestemt ovenfra –
og her tænker jeg ikke kun på den åndelige verden J. Derfor
altså en opfordring til at møde
den 11. september kl. 19.00 på Tønning Træden Friskole.
Vær med i debatten om, i hvilken retning vores lokale folkekirke skal gå. Vær med til at bestemme, hvem der i den næste
fireårsperiode skal sidde i menighedsrådet, idet nogle af dem
der nu er i rådet udtræder.
Jeg skal også nævne at der d. 25 . september afholdes menighedsmøde i Træden forsamlingshus. Mødet skal afholdes
hvert år. Vi havde i menighedsrådet forestillet os, at vi kunne
slå de to møder sammen, men det ville give noget praktisk
og juridisk bøvl, derfor mødet d. 25. 9. Lad mig dog med det
samme sige at orienteringen fra det nuværende menighedsråd
om vores arbejdsopgaver bagudrettet og fremadrettet vil være
de samme som på valgforsamlingsmødet d. 11. september.
På menighedsrådets vegne
Henning Kjempenes

En efterårshilsen fra redaktøren

N

u er sommeren gået på hæld, og vi kan
gøre os parat til alle aktiviteter og arrangementer i vore menigheder her i
efteråret.
Vi har prøvet at skabe et interesant efterårs kirkeblad, hvor den vigtigste begivenhed nok er
det kommende menighedsrådsvalg. Husk at
du kan være med til at beslutte hvordan og af

hvem vore sogne skal ledes i den kommende
valgperiode. Det er vigtigt at have engagerede
og handlekraftige menighedsråd, som kan give
fremdrift i kirkelivet. Mød derfor op til valgene
til menighedsråd, og lad dig engagere.
Læs dit kirkeblad med interesse, der er mange
spændende indslag. God fornøjelse.
Finn Weel Jensen, redaktør

Deadline for næste kirkeblad er den 1. november 2012
Alt stof, der skal dække december 2012, januar, februar og marts 2013 sendes til:
Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup.
Materialet modtages gerne elektronisk på CD-rom, USB-pen, SD-kort
eller som e-mail til mailadressen: weel@sport.dk
Tekst skal leveres uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc.
Foto eller tegninger skal være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif).
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Fup og fakta om folkekirkens økonomi
At flere og flere er begyndt
at interesser sig for folkekirkens økonomi, fremgår af det
stigende antal læserbreve
om emnet, og det er vi rigtig
glade for. Gid det vil udmønte
sig i, at også flere vil tage ansvar for økonomien ved at
indtræde i menighedsrådene.
Man har nemlig chancen allerede her til september, hvor
der i alle sogne holdes orienteringsmøder, som reelt er det
sted, hvor de nye menighedsråd vælges. Og det er faktisk
menighedsrådene, der bestyrer langt hovedparten af folkekirkens midler.
Grundloven
Med 5. juni grundloven af
1848 fik politikeren og biskoppen D.G. Monrad indført
begrebet “folkekirke”, og i §
4 står der: “Den evangelisklutherske kirke er den danske
folkekirke og understøttes
som sådan af staten”. Det var
en helt ny adskillelse mellem
stat og kirke i forhold til den enevældige stat. Under enevælden var kirken ikke statslig, men det var tværtimod staten, der
var religiøs, og kongens opgave var at beskytte troen.
Indtil begyndelsen af det 20. århundrede klarede kirken sig
selv økonomisk, først og fremmest, fordi den ejede megen
jord. Endnu i 1974, da jeg gik på Pastoralseminariet, lærte vi,
at kirken ejede 1/6 af Danmarks jord. Der er siden solgt meget
ud, og med de mindre forpagtningsindtægter er tendensen
stigende.
Men i Horsens Provsti har stadig ca. 15 menighedsråd, som
ejer jord, skov eller landbrug, der bidrager til kirkekassens indtægter.
Det 20. århundrede
Politikeren I.C. Christensen, der både står bag systemskiftet i
1901 og menighedsrådsloven i 1903, gennemførte i begyndelsen af 1900-tallet en række økonomiske reformer, der drastisk ændrede kirkens forhold. Folkekirken havde hidtil været
finansieret bl.a. gennem tiende på landbrugsproduktionen,
ligesom præsternes indtægt for en del stammede fra driften
af præstegårdsjorderne. Det gav store uligheder afhængig af,
om jorderne var fede eller magre. Andre ydelser var højtidsofferydelsen, som skulle betales af alle husstande, og brugerbetaling på kirkelige handlinger. Alle disse indtægter faldt væk
op imod 1920, men allermest mistede kirken på udstykningen
til statshusmandsbrug, hvor folkekirken bidrog med jord til
1140 husmandsbrug.
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Statsstøtten
Dette er bagrunden for den statsstøtte, som mange tror, er en
foræring. I virkeligheden er den en slags ekspropriationserstatning. Støtten gives primært til 40 % af præstelønnen, fordi
det var præsternes indtjening, der blev ramt med de økonomiske reformer i begyndelsen af det 20 århundrede. Der blev
dengang tillige givet en engangserstatning, men det, der engang var en formue, er for længst ædt op af inflationen.
Kirkeskatten
Til gengæld indførte man kirkeskatten, som skønt den har
navn af skat, er et medlemsbidrag. Desuden blev præsterne
tjenestemænd, hvorved der skete en større udjævning af deres løn. Der kom dog først helt ligeløn med tjenestemandsreformen i 1971. Fra da af var det slut med første og anden klasses embeder – at tidsånden så siden har bevirket, at det igen
har bevæget sig i mere ulige retning, er en anden historie.
Den kirkeskat, som driver folkekirkens virksomhed, udskrives
af kommunen, men størrelsen bestemmes alene af provstiudvalget. Det sker på baggrund af budgetter fra menighedsrådene, og således har man som menighedsrådsmedlem rigtig
stor indflydelse på folkekirkens økonomi.
Udgifterne
Foruden at betale for sin egen drift og anlægsarbejder, betaler
folkekirken også for en række samfundsopgaver. Den største
udgift er vore kirkegårde, hvor vi stiller gravpladser, kapeller
og krematorier til rådighed også for de mennesker, der ikke
er medlem af folkekirken. På det område er der nu indført
nye omkostningsbaserede priser, så ikke-medlemmer ikke
mere bliver understøttet af folkekirken i forbindelse med begravelser og bisættelser. Men folkekirken understøtter fortsat
samfundet – og dermed ikke medlemmer – ved at foretage
civilregistreringen, dvs. registrere alle fødte og døde, vedligeholde kirkerne, hvoraf de fleste er kostbare middelalderkirker,
som hvis de tages ud af brug, automatisk bliver fredede og
dermed overgår til statens budget. Så længe de er i brug er de
ikke fredede, men administreres af menighedsrådene.
Skønt statens tilskud til folkekirken er på ca. 11 % med faldende tendens, har bl. a. Kirkeministeriets – men også andres
– beregninger sat spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig
støtter hvem. For disse beregninger viser, at det i virkeligheden er folkekirken, der understøtter staten p.g.a. ovenævnte
samfundsopgaver.
Nogle trossamfund mener sig diskrimineret, fordi de ikke
modtager et tilsvarende statstilskud på finansloven. Til gengæld har de et fradrag på 33 % på den “skat”, som de betaler
til deres trossamfund, et fradrag folkekirkens medlemmer ikke
har. Så jeg er ikke sikker på, at andre trossamfund skal ønske
sig lighed for loven på dette punkt.
Stat og kirke er således vævet ind i hinanden af historie, sædvane og verdslige ydelser, så en ændring af disse forhold sker
ikke lige hen over natten.
Provst Litten Hjorth
Horsens Provsti

Bøn-O-Mat

28. september
26. oktober
30. november
kl. 20-24
Vor Frelsers Kirke

For et par år siden så jeg på banegården i Hamborg en automat. Det i sig selv, er ikke noget specielt, idet der jo på de fleste banegårde forefindes automater af forskellig slags.
Men denne var nu alligevel noget specielt. Det var hverken en
automat, hvor man kunne få taget et pasfoto, en der solgte
sodavand eller andre søde sager. Nej, det var en Gebetomat
eller på dansk en Bøn-O-Mat. Altså en bede-automat, der mod
et mindre beløb kan fremsige mere end 300 bønner fra alverdens religioner.
Bag et lyddæmpende forhæng, der holdt banegårdens trængsel og larm ude, kunne man så for en halv euro få adgang til
fem minutters bøn. Ved hjælp af en trykfølsom skærm kunne
man få læst bønner op fra buddhismen, kristendommen, hinduismen, islam, jødedommen og flere andre religioner. Og det
er vel at mærke ægte bønner fra troende mennesker, idet der
er indsamlet lydoptagelser fra gudstjenester, andagtsrum og
lignende steder, hvor folk beder. Det er muligt at bede med,
men det er først og fremmest tænkt som et sted, man kan
lytte.
Ideen var, at denne Bøn-O-Mat, skulle stå på banegårde, metrostationer, tomme kirker, bederum på universiteter, lufthavne, indkøbscentre og andre offentlige steder. Men hvor
udbredt den er blevet skal jeg ikke kunne sige. Den er i hvert
fald ikke blevet udbredt nord for den tyske grænse – endnu.
Men det er da en interessant tanke sådan at kunne trække en
bøn, tage sig en pause fra den, til tider stressede hverdag. Så
selvom en Bøn-O-Mat kan virke fremmede, måske får os til at
trække på smilebåndet, så kan jeg godt se, den kan have sin
berettigelse. Også i dag, hvor vi kan føle os mere fremmede
overfor vores religion end tidligere generationer. Bøn-O-Maten kan være med til at bevidstgøre bønnen og dermed også
troen for det enkelte menneske.
Så skulle vi bruge penge på at opstille disse automater? Måske
en på plejehjemmet, en i Brugsen, og hvad med skolen og
idrætshallen. Ville de blive brugt? For vi har jo ikke, i Danmark,
tradition for at være religiøse i det offentlige rum.
Jesus, gjorde det klart at bøn er et redskab vi kan bruge, når
som helst og hvor som helst. Men har man brug for at trække
sig tilbage, til at holde hverdagens trængsel og larm på afstand, så er der allerede en del Bøn-O-Mater opstillet ud over
det ganske land. Vi kalder dem dog noget andet. For mange
kirker er åbne i dagtimerne. Her er helle fra larmen og mulighed for at bede en bøn til Vorherre. Det behøver ikke tage lang
tid, men måske vi alle har brug for at blive mindet om, at bøn
er noget vi alle må bruge.
Sognepræst Kim Clemmensen

Program:
Kl. 20.00: Natkirken åbner
Kl. 20.30: Musik
Kl. 22.00: Nadverandagt
Kl. 23.45: Midnatsbøn
Kl. 24.00: Natkirken lukker

BUSK gudstjeneste
Børn-Unge-Sogn-Kirke gudstjeneste

Brædstrup kirke
Søndag den 28. oktober kl. 10.30

Valg til menighedsråd
Valgdagen er 13. november 2012
Orienteringsmøde 13. september 2012 kl. 17.00
Opstillingsmøde 13. september 2012 kl. 19.00
Sognehuset i Brædstrup
på orienteringsmødet og i pressen vil der blive
orienteret om reglerne for opstilling og indgivelse af
kandidatlister. På orienteringsmødet redegøres for
menighedsrådets arbejde i den forløbende periode og
for kommende kommende opgaver.
Brædstrup Menighedsråd og valgbestyrelse
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Cafe-eftermiddage på Klippen
Programmet for efterårets cafe-eftermiddage er nu færdigt.
Tak for dejlig opbakning og godt humør ved forårsarrangementerne!
Efterårssæsonen omfatter følgende oplevelser, som vi glæder
os til at dele med jer:
6. september kommer vores “faste” foredragsholder, Lilly Andersen. Denne gang vil hun fortælle om “Finn Søeborg – Den
alvorlige humorist”.
Finn Søeborg har selv sagt: “Jeg har været nødt til at le af livet
for ikke at græde over det”, men til trods for den antydede
alvorlige undertone, er hans værker som hovedregel utroligt
morsomme, og vi kan godt glæde os til mange gode grin –
ikke mindst af os selv!
4. oktober har vi lavet aftale med fhv. sygeplejerske Kirsten
Rask Petersen, som har kaldt sin fortælling “Et arbejdsliv blandt
børn og ældre”.
Kirsten startede sin sygeplejegerning på Brædstrup Sygehus,
var siden på Søndergården, i hjemmeplejen og til sidst på Udsigten. Hun arbejdede, til hun var over 70 år, og har samlet
mange interessante oplevelser op på vejen, som vi glæder os
til at dele med hende.

1. november får vi besøg af Turi og Henrik Amtoft Neubauer,
som sammen med deres 3 børn i sommeren 2011 rejste rundt i
den mellemamerikanske stat Costa Rica.
Parret er biologer og var derfor dybt engagerede i landets formidable dyre- og planteliv, som de vil vise billeder af. Samtidig
fortæller de om udfordringen i at rejse med 3 børn på 12, 9 og
3 år gennem et land, hvor man ikke altid bare kan købe det,
man mangler.
Turi og Henrik har kaldt deres foredrag: “Mellem kolibrier og
vulkaner”.
6. december samles vi til adventshygge med oplæsning, sang
og musik. Britta Andersen kommer og læser op, hvad vi er
mange, som ved, at hun er rigtigt god til, og efter kaffen og
æbleskiverne vil Henning Jensen på sin trompet og Karen
Bækbøl på flyglet fylde resten af eftermiddagen med julemusik og -sang.
Med venlig hilsen og på gensyn! Cafe-udvalget:
Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Birthe Agerholm, Bodil Olesen, Inge Bjerg.

Kirkens Korshær – 100 års socialt arbejde i Danmark
Efter snart 100 års indsats blandt de mest udsatte mennesker i Danmark kan Kirkens Korshær konstatere, at de sociale opgaver fortsat er mange og store. Korshærens formål er at være til hjælp for
nødstedte mennesker. Nøden kan have mange ansigter og årsager. Korshærschef Helle Christiansen vil
skildre Kirkens Korshærs arbejde i varmestuer, hjemløseherberger, bofællesskaber og familietilbud og
det menneskesyn, der ligger til grund for arbejdet.

Rockkoncert i Brædstrup kirke
Onsdag den 10. oktober slår vi dørene op for et af dansk musiklivs kommende store navne, nemlig gruppen ”Lydmor”, med
sanger og sangskriver Jenny Rossander i spidsen.
Hun beskriver selv sin musik som ungdoms-solo-elektronisk-singersongwriter-chillout-beatmusik” og har allerede høstet fine anmeldelser.
Hun har det sidste års tid givet talrige prøver på sin musik på festivaler
og i klubber, og kommer nu altså til Brædstrup i forbindelse med sin
efterårsturné.
Hun og hendes band har deltaget i Musikmagasinet GAFFAs serie ”De
bliver store i 2012”, hvor bl.a. andet også Lukas Graham og Rasmus
Thude har deltaget.
Så sæt kryds i kalenderen den 10. oktober.

Koncerten starter onsdag kl. 19.30
og der er minsandten gratis adgang
Brædstrup menighedsråd & Organist Christian Spillemose
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Salmesangsgudstjeneste
Træden kirke
den 23. september kl. 15.00
Ønsk en salme
Hvor hører man dog ofte folk ærgre sig over, at man længe
ikke har sunget denne eller hin salme, eller at man ikke længere bruger Laubs melodi til den salme, som man holder så
meget af.
Det skal der gøres noget ved! Derfor inviterer Træden Kirke
til salmesangs-gudstjenester. En gudstjeneste, hvor forkyndelsen i salmerne er i centrum og hvor der er plads til at synge lidt
mere, end hvad vi ellers når i en almindelig gudstjeneste.
Alle har mulighed for at vælge en af de salmer og melodier,
der skal synges i løbet af gudstjenesten. Send et forslag med
din yndlingssalme og et eventuelt ønske om melodi til sognepræst Kim Clemmensen (senest den 17. september). Tekster og
melodier til alle salmer i salmebogen findes på www.dendanskesalmebogonline.dk.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe.
De 3 store
Tønning kirke den 26. september kl. 19.00 Kingo.
Træden kirke den 24. oktober kl. 19.00 Brorson.
Tønning kirke den 28. november kl. 19.00 Grundtvig
En aften med salmedigterne
Ligesom der i dag er sangskrivere, der kan noget udefinerbart
med at ramme rigtigt stort set hver gang de skriver en sang,
så er der også salmedigtere, som havde en speciel evne til at
skrive salmer med særlig stor gennemslagskraft.
I Danmark er der 3 navne, som ikke er til at komme uden om de er, i kronologisk rækkefølge: Kingo, Brorson og Grundtvig.
Man kan kalde dem for ”de 3 store salmedigtere”.
For det første har de skrevet mange salmer og sange, og for
det andet er de meget populære.
I Den danske Salmebog er der i alt 791 salmer og Kingo har skrevet eller oversat 82 salmer, Brorson 116, Grundtvig 252. Det er i alt
450 salmer, dvs. at godt 57 % af salmebogen kan tilskrives de 3.

På 3 aftner, henover efteråret, sættes der fokus
på de 3 store salmedigtere. Hver aften, vil indeholde salmesang af og
fortælling om salmedigterne.
Høstgudstjeneste i
Tønning kirke
Søndag d. 7. oktober er
der høstgudstjeneste i
Tønning kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten vil
der være kirkekaffe i våbenhuset.
Menighedsrådet håber,
at så mange som muligt
vil medbringe markens,
køkken- og prydhavens
frugter som høstpynt,
samt deltage i pyntningen af kirken.
Kirken vil blive pyntet torsdag d. 4. oktober. Interesserede kan
kontakte gravermedhjælper Johan Hansen, tlf. 2946 1048 for
yderligere oplysninger.
Alle helgens gudstjeneste
4.november kl. 16:00 i Tønning kirke
En anledning til at mindes dem, vi har mistet i årets løb
Alle Helgens dag har fra gammel tid af været en dag, hvor
vi stopper op og særligt mindes vore afdøde - og takker for
alt, hvad vi blev givet af dem. Dette sker i Træden kirke ved
en særlig Alle Helgens gudstjeneste. I musik, salmer, tekstlæsninger og prædiken vil dette skinne igennem - ganske som vi
også vil høre om det lys og det håb, som dødens mørke og
sorgens smerte ikke kan slukke.

KIRKENS KORSHÆR FYLDER
100 ÅR
Det fejrer vi i Brædstrup med en festaften i sognehuset
onsdag den 3. oktober kl. 19.30
Den nye Korshærschef Helle Christiansen, kommer og fortæller om 100 års socialt
arbejde i Danmark.
Der vil også være lotteri og fælles kaffebord, hvor overskuddet går til
Kirkens Korshærs arbejde.
Det er Kirken Korshærs sognekreds i Brædstrup der inviterer alle interesserede til
at komme og være med denne aften.

7

Konfirmander 13. maj 2012 Brædstrup kirke:
Konfirmanderne fra Brædstrup
kirke søndag den 13. maj 2012,
som er konfirmeret af sognepræsterne Berit Hune Jørgensen og
Kim Clemmensen:
Øverste række fra venstre:
Sebastian Hergott Hansen, Casper
Honoré Holm, Holger Aalykke Pedersen, Frederik Lodsgaard Nielsen,
Mads Tranegaard Andersen, Mathias
Ruff Laursen
Miderste række fra venstre:
Marcus Helmer Møller, Kasper Westergaard Knudsen, Mia Julie Winther
Pedersen, Louise Herskind Jensen,
Anders Ballisager Hansen, Kasper Kirstejn Ravn Sørensen
Forreste række fra venstre:
Søs Karoline Bjerremann Sørensen,
Daniel Vandsø Hajian, Kirstine Florander Sørensen, Jeppe Kousgaard
Jacobsen, Diana Møller Demuth

Konfirmander 17. maj 2012 Brædstrup kirke:
Konfirmanderne fra Brædstrup
kirke Kristi himmelfartsdag torsdag den 17. maj kl. konfirmeret
af sognepræst Berit Hune Jørgensen:
Øverste række fra venstre:
Mike Emil Christensen, Rasmus Vig
Jensen, Maurits Berg Eriksen, Sofie
Dahl Pold, Asbjørn Boe Pank, Frederik Juul Eskildsen, Anette Stustrup
Jensen
Miderste række fra venstre:
Mikkel Veis, Robin Joachim Dahl Strüwing, Simon Laurids Pedersen, Maja
Kofod Hansen, Louise Lynge Thorup,
Nikolaj Lerdrup Spørring, Frederik
Schjermer Mikkelsen
Forreste række fra venstre:
Line Cosmos Jensen, Emil Dybbøl Monberg, Cecilie Magni, Lasse
Bøtker Sørensen, Martine Cecilie
Nordestgaard Frikke
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Døbte og begravede i Brædstrup, Tønning
og Træden kirker Fra den 1. marts til 1. august 2012
Døde i sognet/begravet fra Brædstrup Kirke
Dødsdato
20.02.2012
23.02.2012
26.02.2012
14.03.2012
15.03.2012
16.03.2012
19.03.2012
23.03.2012
30.03.2012
05.04.2012
05.04.2012
13.04.2012
17.04.2012
19.04.2012
23.04.2012
24.04.2012
27.04.2012
02.05.2012
02.05.2012
02.05.2012
09.05.2012
13.05.2012
17.05.2012
30.05.2012
31.05.2012
02.06.2012
05.06.2012
10.07.2012

Navn
Gunnar Højgaard Jensen
Anker Vagn Nielsen
Britta H Lodsgaard Nielsen
Magda Jensine Nielsen
Ellen Marie Christiansen
Gerda Margrethe Jensen
Kirsten Schmidt
Erna Nielsen
Hilmar Jensen
Gunhild Engmark
Peter Juhl Hansen 
Martha C Nørskov
Hanne Lüders Andersen
Jens Bertram Madsen
Niels Helge Gudmund S Jørgensen
Hella Marie Lærke
Jørgen Falkenberg Klausen
Hans Christian Christensen
Esther Jakobsen
Jens Flemming Nielsen
Agnes Lauritsen
Gustav Adolf Hahne
Kirsten Lynge Petersen
Vagn Marius Uhrenholt
Karen S Iversen
Asija Cavka 
Tove Gravengaard
Edel Julie Bæk

Døbte
Alder
76
91
46
81
72
88
64
94
97
92
73
86
69
69
90
85
92
81
77
69
95
72
79
85
92
81
73
87

Dato
25.03.2012
08.08.2012
15.04.2012
27.05.2012
27.05.2012
08.07.2012
27.05.2012

Kirke
Navn
Brædstrup Kirke
Oscar Raun Christensen
Brædstrup Kirke	Mikala Søby Carøe G
Gregersen
Brædstrup Kirke
Alberte Isabella Holdensen
Brædstrup Kirke
Lærke Tilgaard Overvad
Brædstrup Kirke
Peter Zinck Søndermark
Brædstrup Kirke
Lion Gläser Hansen
Tønning Kirke
Victor Bach Immersen

Kirkelige velsignelser
Dato
10.03.2012

Kirke
Navn
Brædstrup Kirke	Stine Nørskov Nielsen og
Ole Meiner

Vielser
Dato
07.07.2012

Kirke
Brædstrup Kirke

16.06.2012

Tønning Kirke

Navn
Anja Hedevang Rasmussen
og Tanja Louisa Jonassen
Elise Karlsen og Allan Gøttig

Koncert med Klezmerduo
Træden kirke onsdag 5. september kl. 19.30
KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine rødder i Østeuropa. Musikken er eksotisk – men genkendelig. Iørefaldende melodier veksler mellem det enkle
og det virtuose med mange temposkift, nært beslægtet med både balkan og romani (sigøjner) traditionen. Klezmer taler til hjertet.
Det er musik, der rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet.
Musik der lér med det ene øje, mens det andet græder!

Høstgudstjeneste
i Brædstrup kirke for alle ældre medborgere onsdag den 3. oktober kl. 13.30
Efter Høstgudstjenesten hygger vi i Sognehuset hvor menighedsrådet er vært.
Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til: Kirkekontoret på tlf. 7575 3724
Eller efter Kirkebilen på tlf. 7575 2600 – senest dagen før.
På gensyn i kirke og sognehus
Brædstrup Menighedsråd
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Gudstjenesteliste sep.- nov. 2012
Dag

Brædstrup

Tønning

2. september 13. søndag efter Trinitatis
Matthæus 20,20-28:
”De to vigtigste pladser”

Kl. 10:30
Indskrivning til
konfirmation
Kirkekaffe
Jørgensen

Kl. 10:30
”Forklaringsgudstj.”
Indskrivning til
konfirmation
Clemmensen

9. september 14. søndag efter Trinitatis
Johannes 5,1-15:
”Vil du være rask?”

Kl. 9:00
Jørgensen

16. september 15. søndag efter Trinitatis
Lukas 10,38-42:
”Jesus besøger Martha og Maria”

Kl.10:30
Clemmensen &
Jørgensen
Kirkegårdsvandringsgudstj.
Kirkefrokost

23. september 16. søndag efter Trinitatis
Johannes 11,19-45:
”Lazarus opvækkelse fra de døde”

Kl. 10:30
Clemmensen

30. september 17. søndag efter Trinitatis
Markus 2,14-22:
”Levi kaldes til discippel”

Kl. 10:30
Jørgensen

3. oktober Gudstjeneste
for Pastoratets ældste medborgere

Kl. 10:30
Høstgudstj.
Kirkefrokost
Jørgensen

14. oktober 19. søndag efter Trinitatis
Johannes 1,35-51:
”De første disciple kaldes”

Kl. 10:30
Clemmensen

21. oktober 20. søndag efter Trinitatis
Matthæus 21,28-44:
”hvem har givet dig ret til at gøre det du gør?”

Kl. 10:30
Jørgensen

28. oktober 21. søndag efter Trinitatis
Lukas 13,1-9:
”Figentræ uden figner”

Kl. 10:30
BUSK
Jørgensen

4. november Alle helgens dag
Matthæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys”
Matthæus 5,1-12: ”I er heldige”
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Kl. 9:00
Clemmensen

Kl. 15:00
Salmesangsgudstj.
Kirkekaffe
Clemmensen

Kl. 13:30
Ældregudstjeneste
Høst
Kirkekaffe
Jørgensen

7. oktober 18. søndag efter Trinitatis
Johannes 15,1-11:
”Det sande vintræ – uden Jesus kan I gøre noget”

31.oktober Halloween

Træden

Kl. 10:30
Høstgudstj.
Kirkekaffe
Clemmensen
Kl. 10:30
Clemmensen

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 17:00
”Fortælling”
Jørgensen &
Clemmensen
Kl. 19:30
Clemmensen &
Jørgensen

Kl. 16:00
Clemmensen

Dag

Brædstrup

7. november Gudstjeneste for Pastoratets ældste medborgere

Kl. 16:00
”Ønskekoncert”
Sognehuset
Clemmensen

18. november 24. søndag efter Trinitatis
Johannes 5,17-29:
”Sønnens fuldmagt fra Faderen”

Kl. 10:30
Jørgensen

2. december 1. søndag i advent
Matthæus 21,1-9:
”Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel”

Træden

Kl. 13:30
Ældregudstjeneste
Allehelgen
Kirkekaffe
Jørgensen

11. november 23. søndag efter Trinitatis
Markus 12,38-44:
”Gud for de levende”

25. november Sidste søndag i kirkeåret
Matthæus 11,25-30:
”Kom til mig alle I der bærer tunge byrder”

Tønning

Kl. 10:30
Clemmensen

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Clemmensen

Kl. 19:30
”Vi synger julen ind”
Kirkekaffe
Jørgensen

Kl.10:30
Jørgensen

Efterlysning Bands søges til ungdomsgudstjenester
Til en række ungdomsgudstjenester
i Tønning kirke, søges lokale
ungdomsbands, der har lyst til at spille/deltage
med egen musik eller covernumre.
Et band pr. gudstjeneste. 5 numre pr. gudstjenete.
Gudstjeneter d. 31/1 &28/2 & 21/3 &18/4
Kontakt: Sognepræst Kim Clemmensen • Tlf.: 31 61 17 68 • Mail: kc@km.dk

Kirkebil bestilles på tlf. 75 50 30 00 senest dagen før
11

Aktivitetskalender
Tidspunkt:		

Aktivitet:

Sted:

Arrangør(er):

Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 14.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 17.30
Kl. 17 og 19
Kl. 19.30
Kl. 18.00
Kl. 15.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30

Opstart
Koncert med Klezmerduo
Cafeeftermiddag
Fælles bibeltime v/ pastor Toril Kristensen
Sejleaften
Livs-værkstedet
Orienterings- og opstillingsmøde om valg
IM's fødselsdagsfest v/ Peder Kølle
Høstfest v/ pastor Pia Skovmose
Salmesangsgudstjeneste
Bibeltime
Salmesang med Kingo
Bibeltime

Klippen
Træden kirke
Klippen
Klippen
Klippen
Sognehuset
Sognehuset
Klippen
Klippen
Træden kirke
Klippen
Tønning kirke
Klippen

KFUM & K Unge/Voksen
TT Menighedsråd
Cafeudvalget
Ring Bibelkreds
KFUM & K Unge/Voksen
Sognepræsterne
Brædstrup Menighedsråd
IM
Klippen
TT Menighedsråd
KFUM & K Unge/Voksen
TT Menighedsråd
IM

Kl. 19.00
Kl. 13.30
Kl. 19.30
Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 17.30
Kl. 19.30
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 15.00
Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 17 - 20

Vi laver basargevinster
Høstgudstjeneste for ældre
Korshærsfest v/ Helle Christensen
Cafeeftermiddag
Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste
Cykleaften
Livs-værkstedet
Rockkoncert
Bibeltime
Vi tager i Biffen
Møde v/ Christen P. Olesen
Salmesang med Brorson
Basar
BUSK gudstjeneste
Bibeltime
Haloween

Klippen
Brædstrup kirke
Sognehuset
Klippen
Brædstrup kirke
Tønning kirke
Klippen
Sognehuset
Brædstrup kirke
Klippen
Klippen
Klippen
Træden kirke
Klippen
Brædstrup kirke
Klippen
Brædstrup kirke

KFUM & K Unge/Voksen
Brædstrup Menighedsråd
Kirkens Korshær
Cafeudvalget
Brædstrup Menighedsråd
TT Menighedsråd
KFUM & K Unge/Voksen
Sognepræsterne
Organist Chr. Spillemose
IM
KFUM & K Unge/Voksen
IM
TT Menighedsråd
KFUM & K

Kl. 14.00
Kl. 19.30
Kl. 16.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 16.00
Kl. 19.00
Kl. 17.30
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30

Cafeeftermiddag
KLF's Årsmøde v/ Kurt Johansen
Allehelgensgudstjeneste
Vi spiser sammen
Soldatervennefest v/ Jesper Hornstrup
Ønskekoncert
Filmaften
Livs-værkstedet
Bibeltime
Bibeltime
Efterårskredsmøde v/ Poul Erik Hansen
Bowle-aften
Salmesang med Grundtvig
Sangaften v/ pastor Gunnar Wagner

Klippen
Klippen
Tønning kirke
Klippen
Klippen
Brædstrup kirke
Klippen
Sognehuset
Klippen
Klippen
Ejstrup Missionshus
Klippen
Tønning kirke
Klippen

Cafeudvalget
KLF
TT Menighedsråd
KFUM & K Unge/Voksen
KFUM’s Soldatervenner
Organist Chr. Spillemose
KFUM & K Unge/Voksen
Sognepræsterne
IM
KFUM & K Unge/Voksen
IM
KFUM & K Unge/Voksen
TT Menighedsråd
IM

Kl. 17.30
Kl. 14.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00

Livs-værkstedet
Cafeeftermiddag
Adventsfest v/ pastor Birthe Møberg
Spilleaften
Bibeltime
Juleafslutning

Sognehuset
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen

Sognepræsterne
Cafeudvalget
IM, KFUM & K
KFUM & K Unge/Voksen
IM
KFUM & K Unge/Voksen

September:

Tirsdag d. 4.
Onsdag d. 5.
Torsdag d. 6.
Torsdag d. 6.
Tirsdag d. 11.
Onsdag d. 12.
Torsdag d. 13.
Torsdag d. 13.
Fredag d. 21.
Søndag d. 23.
Tirsdag d. 25.
Onsdag d. 26.
Torsdag d. 27.

Oktober:

Tirsdag d. 2.
Onsdag d. 3.
Onsdag d. 3.
Torsdag d. 4.
Søndag d. 7.
Søndag d. 7.
Tirsdag d. 9.
Onsdag d. 10.
Onsdag d. 10.
Torsdag d. 11.
Tirsdag d. 16.
Torsdag d. 18.
Onsdag d. 24.
Fredag d. 26.
Søndag d. 28.
Tirsdag d. 30.
Onsdag d. 31.

November:

Torsdag d. 1.
Torsdag d. 1.
Søndag d. 4.
Tirsdag d. 6.
Torsdag d. 8.
Søndag d. 11.
Tirsdag d. 13.
Onsdag d. 14.
Torsdag d. 15.
Tirsdag d. 20.
Torsdag d. 22.
Tirsdag d. 27.
Onsdag d. 28.
Torsdag d. 29.

December:

Onsdag d. 5.
Torsdag d. 6.
Fredag d. 7.
Tirsdag d. 11.
Torsdag d. 13.
Tirsdag d. 18.
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KFUM & K Unge/Voksen
Sognets præster

Konfirmander 6. maj 2012 Træden kirke:
Bagerst fra venstre:
Marc Tewodros Hesselbjerg Elsborg
Anna Marie Simonsen
Rasmus Kronborg Pedersen
Cecilie Emilie Haue Due
Sofie Troelsgaard Persson
Jeppe Søe Lund
Camilla Due Sand Nielsen
Marius Julsgaard

Midterrækken fra venstre:
Silke Buur Thiemer
Jonas Riis Bonnichsen
Trine Nymand la Cour
Michel Carbel Svendgaard
André Stegmann Jensen
Astrid Sølager Jacobsen
Sofie Tchikai

Forrest fra venstre:
Anders Skytte
Jeppe Buch
Ida Ribergaard Nielsen
Simon Løkke Asmussen

Konfirmander 20. maj 2012 Brædstrup kirke:
Bagerst fra venstre:
Cecilie Thorsø Nielsen
Lea Westphal Trane
Julie Sofie Wolter Andersen
Anna Kirstine Pedersen

Forrest fra venstre:
Frederik Lundsmann Pedersen
Kayleigh Alexandra Spiers
Poul Anker Jensen
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Høstgudstjeneste
Søndag den 7. oktober kl. 10.30
i Brædstrup kirke
med efterfølgende kirkefrokost
i Sognehuset

Alle er velkomne til at tage noget af årets høst
med i kirke.
Frugt, blomster, syltetøj, honning, boller,
grønsager eller lignende.
Det hele sælges ved auktionen
efter høstgudstjenesten.
Overskuddet fra salget går til
SOS-børnebyerne og
Hjernebørn i Indien
Alle er velkomne
Brædstrup Menighedsråd

Babysalmesang?
Naturligvis!

Vi mødes på følgende tirsdage:
d. 4. september
d. 11. september
d. 18. september
d. 25. september
d. 2. oktober
d. 9. oktober
– og hver gang klokken 11.30 i Brædstrup kirke
Tilmelding nødvendig til:
Kirkekontoret tlf. 7575 3724 eller
Tine Mynster tlf. 8613 0619
Babysalmesang er for børn i alderen
0-12 måneder og deres forældre
Hjertelig velkommen til alle babyer
og deres forældre ønsker Brædstrup Menighedsråd

Ønskekoncert
Skriv – ring – mail dine musikønsker og/eller
salmeønsker til os
– så vil kirkens organist

Søndag den 11. november
kl. 16.00

opfylde dine ønsker ved
Ønskekoncerterne i Brædstrup kirke

Brædstrup Menighedsråd

Christian Spillemose

Kom med dine musikønsker
til din kirke

Indskrivning til konfirmation i 2013
for Brædstrup sogn
Sker ved familiegudstjenesten i Brædstrup kirke
søndag den 2. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognehuset,
hvortil de kommende konfirmander og deres forældre
særligt er indbudt.
Medbring venligst dåbs- eller navneattest.
Konfirmationerne finder sted i Brædstrup kirke:
h.h. den 9., 12. og 19. maj 2013 kl. 10.00.
Velkommen byder menighedsrådet samt
Kim Clemmensen & Berit Hune Jørgensen, sognepræster
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Kirkelig vejviser
Brædstrup Sogn

Organist
Christian Spillemose����������������Tlf. 31 16 64 03
E-mail: christian.spillemose@mail.dk

Brædstrup Sogns Kirkekontor
Kordegn
Jonna Schmidt Jensen........... Tlf. 75 75 37 24
Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup
E-mail: jsj@km.dk
Hjemmeside: www.braedstrup-kirke.dk
Træffetid:
Tirsdag: ....................................................... Kl. 9-15
Onsdag:...................................................... Kl. 13-17
Øvrige dage: Henvendelse til sognepræsten

E-mail: graverhuset1@gmail.com

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

Kirkeværge
Rasmus Schmidt. . .................. Tlf. 75 75 21 67
e-mail: ets@horsens.dk

Kirkegårdsleder
Allan Bundgaard Rask ............. Tlf. 75 75 31 41
Kirkegårdskontoret er åben tirsdag og
torsdag kl. 12.30-13.30
Menighedsrådsformand
Thomas Christiansen.. ........... Tlf. 22 92 82 11
e-mail: thomaschristiansen73@gmail.com

Tønning og Træden sogne
Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor
Sognepræst
Kim Clemmensen...................... Tlf. 31 61 17 68
E-mail: kc@km.dk
Træffes torsdage i sognehuset: ....... Kl. 11-13
Kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen.............. Tlf. 75 75 18 24
Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk
Hjemmeside: www.toenning-traeden.dk
Menighedsrådsformand
Henning Kjempenes............. Tlf. 75 75 18 07
Graver
Knud Kristensen.................... Tlf. 75 75 31 34
Mobiltlf. 29 46 10 48
Kirkesanger
Anette Lindgreen. . ................ Tlf. 76 58 05 33
E-mail: anette@menneske.dk
Organist
Ulla Gade........................................Tlf. 4063 0577
E-mail: ulla.gade@sol.dk

Sognepræst
Kim Clemmensen...................... Tlf. 31 61 17 68
E-mail: kc@km.dk
Træffes bedst:
torsdage i sognehuset: ....................... Kl. 11-13

Gudstjenester på plejecentrene
Egebo kl. 14:15

Søndergården kl. 13:45

Vesterled kl. 13:45

4. september ved Berit Hune Jørgensen
2. oktober Kim Clemmensen
6. november Berit Hune Jørgensen
4. december Kim Clemmensen

7. september ved Kirsten Høg
5. oktober Berit Hune Jørgensen
2. november Kim Clemmensen
7. december Kirsten Høg

5. september ved Kirsten Høg
3. oktober Berit Hune Jørgensen
7. november Kim Clemmensen
5. december Kirsten Høg

Bliver det mon jul i år?

Haloween
Kom og hør uhyggelige
fortællinger og smag
de særeste retter

Onsdag den 31. oktober
mellem kl. 17.00 – 20.00

Kig forbi Brædstrup kirke
11., 12. og 13. december

hvor Pastoratets præster er
på færde i Brædstrup kirke
Haloween afsluttes kl. 20.15
med en kort gudstjeneste

Mangler du kirkeblade så ring til kirkekontoret på tlf. 75 75 37 24
eller mail til jsj@km.dk med dit navn og adresse
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Hvor går vi hen, når fremtiden ikke bliver?

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.
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

sig vildfarne! Når det sker, så er krisen brudt
ud. Sådan har det vel altid været. Men for
det moderne menneske der er vant til selv
at forme tilværelsen, vælge til og fra, planlægge og styre, opleves bortfald af fremtidsperspektivet livsødelæggende i mere end en
forstand. For hvor skal man gå hen med den
dødssyge? Og hvor kan man selv søge ly?
Hvem kan give svar på uudtalte spørgsmål?
Langs de fysiske pilgrimsruter fandtes klostrene (og det gør det stadigvæk), men siden
1200-tallet kaldes de oftest for herberger.
På latin hedder herberg: Hospice!
Det moderne menneske har om nogen brug for rastepladser under livsvandringen, når sygdom til døden rammer og fremtiden
forsvinder. Steder hvor kyndige hænder lindrer smerter, giver
omsorg, mad og hvile. Herberger hvor ro og livsglæde, sang og
musik, natur og kunst, lys og duft, tid og nærvær er.
Og sådanne steder findes. Heldigvis.
Vi kalder dem ikke for herberger mere, men for Hospice!
Det første hospice i nyere tid blev åbnet i 1967 i London. Herfra
har det bredt sig til USA og til Danmark. Det første blev åbnet
herhjemme i 1992 under en del protest. Det moderne menneske ønskede absolut ikke dødshospitaler! Men hospice er ikke
dødshospitaler. Hospice er moderne herberger, hvor uhelbredeligt syge og deres pårørende rækkes mod til livet – udsigt til
fremtiden
I dag er der 14 hospice i Danmark fordelt over hele landet.
Hospice er modernitetens institution – menneskets og samfundets herberg. Rastepladsen i livet hvor der ydes ly, når sygdom til
døden spærrer udsigten til fremtiden og livsmodet truer med at
bukke under. Her åbner kyndige mennesker en mulig udsigt til
fremtiden!
Hvor går vi hen, når fremtiden ikke bliver?
Måske søger vi hen på et hospice – det modernes herberg, hvor
den uhelbredeligt syge og den pårørende mødes af kyndige, lindrende, trøstende, favnende hænder, der giver ly og læ så livet
kan leves og perspektivet åbnes for fremtiden, mens tid er.
For på hospice findes både læger, sygeplejersker, terapeuter, sygehjælpere, åndelige vejledere, præster og frivillige, der alle som
én har til formål at yde omsorg for livet og fremtiden.

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

sammenkomster. Henvendelse her
om sker til kirkekontoret i Brædstrup.
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. 75 86 13 66

Nu om stunder er pilgrimsvandring populær.
Det er et tilvalg mange moderne mennesker
gør. Måske er det ikke så meget troen på helbredelsen eller syndsforladelsen ved helligstederne, der er drivkræften mere. Måske er
det snarere dét, at være undervejs med Gud,
sig selv og andre, der har gjort samme valg.
Jeg ved det ikke. Men det er et faktum, at
pilgrimsvandringer har fået en opblomstring
her i det moderne!
I middelalderen var pilgrimsvandringer ikke
bare populære, de var også en del af den enkeltes og samfundets trosliv. Vor egen Erik
Ejegod (ca. 1055 – 10. juli 1103) besluttede i 1103 at drage til Jerusalem på pilgrimsfærd. Som bekendt nåede han ikke frem, men
endte formentlig sine dage i Pafos på Cypern. Hans dronning
Bodil fortsatte pilgrimsrejsen, men dør efter sigende på Oliebjerget.
Majestæternes pilgrimsfærd til Jerusalem udsprang af et personligt trosliv, men var også en del af både det nationale og internationale magtspil i samtiden – fremtidsperspektivet var med.
Pilgrimsvandringerne gik ikke kun sydover, selvom de største
helligsteder lå der og stadig gør det. Hos Sigrid Undset kan vi
i trilogien “Kristin Lavransdatter” læse om, hvordan Kristin må
gå til Nidaroskirken i Trondheim på pilgrimsvandring for at sone
sin synd. Hendes pilgrimsvandring er en bodsgang for hendes
livsførsel! Kristin går hele vejen til Nidaros på de bare fødder, kun
iklædt en simpel særk. Hun fryser og lider undervejs, men når
dog frem til Nidaros kirken.
Både Kristin, vore tidlige majestæter og alle andre pilgrimme
havde undervejs til helligstederne brug for forplejning, hvile og
omsorg. Derfor var der også langs pilgrimsruterne sådanne institutioner nemlig: klostre.
Et helt almindeligt menneskeliv kan godt betragtes som en slags
vandring. Muligvis også en pilgrimsvandring. Men i al fald en
vandring fra fødsel til død.
Under livsvandringen har vi alle brug for steder, hvor vi kan søge
ly, få mad og omsorg, møde forståelse. Derfor indretter vi os i
fællesskaber – store som små.
På vej i livet kan det ske, at sygdom støder til. Sygdom til døden. Og så kan udsynet til fremtiden forsvinde, fordi sygdommen og dens konsekvens spærrer. Fremtiden som faktisk mulighed forsvinder i kaos, så både den syge og den pårørende føler

