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Nyt fra Brædstrup Menighedsråd

D

et kirkeblad du nu sidder med er anderledelse
end det plejer at være. Det er fordi Tønning/Træden menighedsråd har valgt at trække sig fra kirkebladet, hvilket vi her i Brædstrup ærgrer os over.
Derfor var sidste nummer også det sidste blad med indhold fra Tønning-Træden.
Hvordan bladet bliver fremover vil vi drøfte hen over
foråret og sommeren, men dette nummer af kirkebladet vil ligne det gamle, blot med 12 sider i stedet for de
sædvanlige 16 sider.
Vi er godt i gang med det nye år, og det har allerede
budt på forskellige arrangementer, bl.a. rundt om klaveret og morgensang i sognehuset, bare for at nævne
nogle.
Der kommer andre arrangementer i kirken og sognehus bl.a. kan jeg nævne skærtorsdag med påskemiddag
i kirken. Se mere om dette andetsteds i kirkebladet og
hold også øje med Brædstrup avis og vor hjemmeside:
braedstrup-kirke.dk.

Brædstrup Kirke
www.braedstrup-kirke.dk

Pr. 1. marts er Berit tilbage som
sognepræst på 100 % og det
er vi glade for.
I skrivende stund (februar)
har vi endnu ikke fået solgt
præstegården, men vi begynder i løbet af foråret at
bygge den nye præstebolig,
som bliver beliggende Ring
Søpark 33 her i Brædstrup.
Til sidst vil jeg gerne
byde velkommen til
vores nye kordegn Laura Kjestrup Nielsen. Vi ser frem til
godt samarbejde.
Til Slut ønsker jer alle en god påske, samt en god og
dejlig sommer.
På vegne af Brædstrup menighedsråd
Thomas Christiansen , Formand

Så er Brædstrup kirke på facebook
kig forbi og følg med!

Fra redaktøren

N

u er vi så klar med det nye nummer af kirkebladet,
idet Brædstrup menighedsråd har besluttet, at
man selv vil udgive et kirkeblad, efter at TønningTræden sogn har forladt kirkebladssamarbejdet. Bladet skifter dog udseende på nogle områder, da bladet
fremover kun henvender sig til sognemedlemmerne i
Brædstrup Sogn. Det betyder at vi har fået en let ændret
forside, hvor dog bladets image stort set er bibeholdt.
Inde i bladet vil især gudstjenestelisten være stærkt
ændret, idet vi har valgt kun at vise tjenesterne i
Brædstrup sogn, altså Brædstrup Kirke.
Desuden ændres Kirkelig vejviser, sådan at den primært er vejviser for Brædstrup sogn, og kun i mindre omfang for resten af pastoratet.
Fremover vil bladet kun blive omdelt til sognemedlemmer i Brædstrup sogn, hvilket indebærer

at Brædstrups folkekirkemedlemmer, der IKKE bor i
sognet, må undvære kirkebladet, med mindre man
selv henvender sig på kirkekontoret eller i kirken,
hvor kirkebladet er fremlagt og kan hentes af enhver interesseret. Man kan også få bladet tilsendt,
men det kræver ligeledes en henvendelse til kirkekontoret.
Jeg håber man vil tage godt imod bladet, der som
sædvanligt indeholder nogle interessante artikler og annonceringer for kirkelige arrangementer i
Brædstrup sogn.
Glæd dig til at læse bladet, der dækker perioden
helt til udgangen af august, og hav en dejlig og forhåbentlig solrig og behagelig sommer.
Finn Weel Jensen, ansv. redaktør

Deadline for næste kirkeblad er den 1. august 2019
Alt stof, der skal dække september, oktober, november 2019 sendes til:
Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup.
Materialet modtages helst elektronisk som e-mail til mailadressen: finn@weel-jensen.dk på e-mail.
Kan leveres på USB-pen eller SD-kort.
Tekst skal leveres uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc.
Foto eller tegninger leveres selvstændigt i formatet *.jpg (eller evt. *.tif).
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Nyt ansigt på kirkekontoret
Efter nytår er der kommet et nyt ansigt på kirkekontoret i Brædstrup – og det tilhører
mig!
Jeg hedder Laura Kjestrup Nielsen, er 36 år gammel og er ansat i stillingen som kordegn, hvor jeg først og fremmest skal sørge for papirarbejdet i forbindelse med fødsler,
dåb, vielser, navneændringer og dødsfald.
Jeg ser frem til at betjene alle så godt som muligt, uanset om I møder op i kontorets
åbningstid eller om vi er i kontakt over telefonen eller pr. mail.
I mit private liv bor jeg i Skanderborg sammen med min mand og vores to små sønner
på seks og to år. Jeg er meget glad for områdets natur med skove og søer, og tager
gerne en vandretur, når tiden er til det.
Jeg er oprindeligt uddannet journalist og har arbejdet for forskellige medier. Ved siden
af jobbet her i Brædstrup skriver jeg også stadig lidt - blandt andet rejseartikler til Kristeligt Dagblad.

Kirkebil
Kirkebilkørslen varetages
fremover af Brædstrup turistfart
ved Ejnar Rasmussen
For at bestille kirkebilen skal man
ringe på:

Tlf: 75 75 26 00 eller 21 68 89 03
Man bedes være klar en time før gudstjenesten

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 11. august kl. 14:00

Ring kirkegård

Nordsøsange
Koncerten med "Odder Voices" har overskriften Nordsøsange, og udgangspunktet er historien om det hav vi har
så tæt på, og de lande, havet forbinder og adskiller i Norge,
Sverige, Danmark, Færøerne, Skotland, Island, Tyskland....
Koret synger sange fra disse lande, ofte i nye og friske arrangementer. Stilen er både klassisk, rytmisk og folkemusik;
indimellem fortælles om og anekdoter og historier fra nordsølandene.
Med andre ord en både oplivende og oplysende koncert.
Der vil desuden være et par fællessange.
Alle er hjertelig velkomne.
Se annoncen
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Efter gudstjenesten nyder vi
eftermiddagskaffen i det grønne
Kirkebil kan bestilles - dagen i forvejen.
Brædstrup Menighedsråd

Våge hos døende
Ældresagen i Brædstrup tilbyder med den frivillige vågetjeneste, at aflaste
pårørende og det sundhedsfaglige personale i den sidste svære tid.
At våge hos døende er altid i samarbejde med hjemmehjælpen.

Åbningstider
på kirkekontoret
i Brædstrup

Kirkekontoret i Brædstrup har åbent
på følgende dage:
Tirsdag, torsdag, fredag: kl. 10-13
samt efter nærmere aftale

Henvendelse om at
våge som frivillig
sker til tlf. 61 29 07 45

Mangler du kirkebladet så ring til kirkekontoret på tlf. 75 75 37 24
eller mail til braedstrup.sogn@km.dk med dit navn og adresse
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Fastelavn og gudstjeneste
– en oplevelse for mennesker i alle aldre
Igen i år havde Brædstrup menighedsråd,
sammen med sognepræsten arrangeret fastelavn i kirke og Sognehus. Først var der
fastelavnsgudstjeneste om søndagen med
efterfølgende tøndeslagning.
En stor skare af børn, forældre og andre kirkegængere deltog i en fin gudstjeneste, der
efterfølgende sluttede i sognehuset med
tøndeslagning til hele 3 tønder, så der var
plads til både store og små børn. Efter at
have kåret kattekonger og kattedronninger,
kunne alle slappe af med hyggeligt samvær
over kaffebordet til de voksne og med både

saftevand og fastelavnsboller til børnene.
Alt i alt blev det et meget roste arrangement, der nok
fortjener gentagelse til næste år.

Onsdag den 6. marts var der efter gudstjenesten i Brædstrup kirke fest og hygge Sognehuset, hvor vi hyggede os med at slå katten af tønden.
Og det gik ordenligt for sig. Der blev slået igennem og endelig gav tønden efter og vi
kunne kåre dagens konge og dronning!
En super dejlig oplevelse som indgang til fastetiden, som gør at man kommer igennem regntunge tider til foråret.
Berit Hune Jørgensen
Sognepræst

Bededag – 17. maj kl. 8:00
- for de morgenfriske
Som noget nyt er der her et tiltag for
de morgenfriske!
Bededag kl. 8:00 begynder vores
gudstjeneste på Brædstrup kirkegård. Vi vil gå rundt på kirkegården
og lytte til fuglesangen på udvalgte
steder, synge og høre dagens ord.
En gudstjeneste i det fri i pagt med
himlens fugle, kirkegårdens træer
og blomster og os.
Måske en fin måde at holde Bededag på? I al fald
et tilbud til dig og andre morgenfriske om en
anderledes begyndelse på en dag, hvor mange er
til konfirmation, familie-komsammen eller bare har
fri.
Fri til at holde Bededag, som er bønnens dag.

Bøn er også at være stille, så man kan høre. Høre Guds
stemme. Høre andre af Guds skabninger.
At folde sine hænder eller folde sig sammen og
være stille med andre kan være svært. Men det kan
også være givende. Så givende at man erfarer, at
bøn er en velsignet måde at kommunikere på. En
kommunikationsmåde der foræres én i dåben med
bønnen over alle: ”Fader vor”.
Efter gudstjenesten samles vi i Sognehuset til
morgenkaffe og rundstykker – og selvfølgelig en god
og livlig snak.
Håber vi ses.
Brædstrup menighedsråd
Berit Hune Jørgensen

Kirkebil bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03 senest dagen før
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Konfirmation
Følgende konfirmeres i Brædstrup kirke søndag, den 12. maj kl. 10:00 af sognepræst Berit
Hune Jørgensen:
Gustav Horsbøl Ross Caspersen
Regitze Skov Daugaard
Viktor Tornvig Ebsen
Stine Guldborg Hansen
Lærke Wennerwald Høegh Nielsen
Fie Ilum Rabøl Nørskov
Nicklas Fjord Olsen
Nikolai Bonde Pedersen
Noah Christian Due Sørensen
Cirkeline Hegaard Thomsen
The Nielsen Ølgaard
Følgende konfirmeres i Brædstrup kirke søndag, den 19. maj kl. 10:00 af sognepræst Pia
Skovmose Jensen:
Celine Bak Kirkebye Vilsen
Emil Grundahl Sommer Andreasen
Izabell Geipel Grotkjær
Laura Bjerre Hedegaard
Lucas Bjelke Jensen
Matilde Thorsø Skildal Nielsen
Nanna Ross Dal
Noah William Brødsgaard Caspersen
Tessa Stein Madsen
Tobias Ross Olesen
Veronica Rebekka Grünwald Meng Carlsen
Følgende konfirmeres i Brædstrup kirke søndag
den 26. maj kl. 10:00 af sognepræst Berit Hune
Jørgensen:
Caroline Mathilde Bank
Mette Nigaard Clemmensen
Philip Dalsgaard Frisk
Matilde Marie Granild
Mark Peter Norup Graversgaard
Julie Lærke Tang Hansen
Eric Alexander Lourdes Tamayo Mendillo Holm
Maria Lourdes Tamayo Mendillo Holm
Julie Thøt Sømod Jensen
Maja Gilling Jensen
Sebastian Damgaard Johansen
Cecilie Fay Jensen Linde Jørgensen
Andreas Emig Klemmensen
Malte Lykke Kristiansen
Caroline Bæk Kjær Lauritsen
Mathias Van Reysen Laursen
Toke Munch Greve Laursen
Mille Nicole Lundsmann
Amalie Mølgaard Bie Nielsen
Tobias Vestergaard Poulsen
Jannik Emil Schou Sørensen
Mads Wraae Sørensen
Emmely Xenia Thomsen
Jacob Thorvald Westermann

Noahs Ark
- en børnevenlig og musikalsk gudstjeneste
en fortælling om at være i samme båd
Historien om Noahs Ark kender de fleste af os fra børnebibelen - Noah fik besked fra Gud om at han skulle bygge et
kæmpeskib, og heri skulle han samle dyr og mennesker.
Kom og vær med på Noahs fantastiske rejse, og oplev denne
fortælling fra Det gamle Testamente i en ny og musikalsk
version, hvor både børn og voksne inddrages i fortællingen.
Noahs Ark er en gudstjeneste i børnehøjde – Tine Mynster
synger og fortæller i et enkelt og umiddelbart sprog, og
bruger sin erfaring fra mere end 20 års musikformidling til
børn og deres voksne. Som performer og kirkemusiker kan
hun fortolke både sange og salmer så nutidens børn og
voksne bydes indenfor i salmernes fælles rum, hun brænder
for at skabe musikglæde både i kirken og alle andre steder
hvor børn og voksne mødes.
Se annoncen

Marie bebudelse
Gudstjeneste
med Hornslet Kirkes Kor

Søndag den 7. april kl. 10:30
i Brædstrup Kirke
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Et par ord fra kirkegården
Sidste år føg snestormen, da jeg skrev vores lille historie herfra kirkegården. Noget af en forskel fra de
fuglefløjt, solskin og den smukke blå himmel dagen i
dag byder på. Forår
i slutningen af februar med blomstrende
erantis,
vintergækker og
krokus i alverdens
farver – fantastisk.
Som nogle måske
har
bemærket,
har der været en
forårsoprydning
øst for sognehuset. Kirsebærtræet
mod Klovenhøj –
et smukt gammelt
træ – var desværre
revnet alvorligt, så
det var nødvendigt
at få det fjernet. Tilbage i den lave beplantning står
paradisæbler og syrener, som nu burde
komme mere til deres ret.
Også på kirkegården er der blevet fjernet
nogle grene med lift, døde grene eller
grene, der hængte for tæt på bygninger
eller hængte for langt ned over stier og
gravsteder. Et stykke arbejde, som jeg synes, er udført rigtig flot. Det lille røde hus
mellem sognehuset og graverhuset er
blevet renoveret med nyt vindue og dør.
Her i vinter har vi på kirkegården renoveret
en del gravsteder. Det arbejde vil fortsætte
løbende, når vi kan finde tid til det. Der
lægges kompost på de områder, hvor der
står stauder. Vores erfaring fra sidste år var,
at det udover at forbedre jorden hjalp med
at holde på fugten, og virkede fint som
ukrudtshæmmende materiale. Sidste år fik
vi tilføjet lidt nyt ral til nogle af gangene. I

Påskegudstjeneste

Pinsegudstjeneste

for alle ældre i Brædstrup Kirke

for alle ældre i Brædstrup Kirke

Onsdag den 24. april kl. 13.30

Onsdag den 12. juni kl. 13.30

Efter gudstjenesten er Brædstrup menighedsråd
vært ved kaffen og lagkagen i Sognehuset.

6

år vil vi fortsætte arbejdet med at renovere gangene,
således at vi løbende vil opnå gange, der kan holdes
kun ved rivning og lidt brænding.
Desuden har vi prøvet at dygtiggøre os ved at deltage
i kurser, og her har vi været så heldige, at vi har kunnet
søge penge hjem til vikar. Så hvis I har tænkt, der var
kommet nyt personale på kirkegården, kan det være
vores dygtige og venlige vikar, I har mødt. For os var
det en meget positiv oplevelse.
Lige et ord om gravstenssikring, som desværre er blevet forsinket. Det beklager jeg; men vi er glade for, at
det er blevet besluttet at gøre fælles fodslaw i Provstiet,
og derfor venter vi nu på det fælles brev, som skal sendes ud til alle dem, det vedrører. Nogle har allerede selv
taget handling og sikret deres sten, det er dejligt at se.
Foran kirken har der stået en informationstavle. Den
led en krank skæbne under renoveringen; men en ny
forbedret model er på trapperne, så snart kan alle igen
læse, hvad der sker i kirken her.
Så vil jeg sluttelig slå et lille slag for Ring Kirkegård, som
er et besøg værd. Den har stadig aktive gravsteder, og
det er sådan, at man stadig kan urnenedsættes eller
begraves på Ring Kirkegård, som er mere naturpræget
– for at bevare det præg vil fremtidige nye gravsteder
også skulle leve op til den tanke.
Ring kirkegård er i dag hovedsageligt et lapidarium,
hvor de gamle gravsten står langs digerne eller inde i
takshækkene, som er plantet ud fra det formål. Vi har
en ide om, at vi her på Ring Kirkegård vil bevare større
planter; men det kræver så, at vi beskærer for at kunne
færdes på kirkegården. Her kan derfor opleves planter,
som oprindeligt er plantet på grund af en årlig minimal
tilvækst; men som nu, mange år senere, har fået nyt liv
og et anderledes udtryk ved at få frigjort deres stammer og løftet kronen – det giver smukke små træer,
som har været mange år undervejs.
Vi glæder os nu til at tage fat på forårs- og sommersæsonen. Vi er at finde på Brædstrup Kirkegård, hvor I altid er velkomne, hvis I har ros/ris eller har brug for - ????.
Ingelise

Efter gudstjenesten er Brædstrup menighedsråd
vært ved kaffen og lagkagen i Sognehuset.

Kirkebil kan bestilles – dagen i forvejen
tlf. 7575 2600 eller 2168 8903

Kirkebil kan bestilles – dagen i forvejen
tlf. 7575 2600 eller 2168 8903

Brædstrup Menighedsråd

Brædstrup Menighedsråd

Døbt - og hvad så?
Over det ganske land har der siden januar hersket
en debat om dåb og dåbsritualet i Den danske folkekirke. Måske er debatten starter langt tidligere.
Det er godt med debatter. For det er altid godt at
stille skarpt på, hvorfor man nu gør og siger, som
man gør. Ritualer og traditioner kan godt tømmes
for indhold, hvis det hele bliver lirum larum – mister
indhold.
Men hvad er det egentlig, der siges ved dåben i kirken?
Først er der en lovprisning af Gud, som har genfødt
os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra
de døde. Det er Påskens budskab, der her sættes
spotlys på! Genfødsel til livet, som vinder over døden!
I Martin Luthers lille Katekismus, som står bagest
i salmebogen – (katekismus er betegnelsen for en
håndbog med faste sammenfatninger af kristen tro
og mora, brugt af Martin Luther i 1529) – kan man
læse om dåbens virkning:
”Dåbens virkning er syndernes forladelse, den befrier fra døden og Djævelen og giver alle, der tror
det, den evige salighed, således som Guds ord og
løfte lyder.”
Som jeg læser disse ord, der er grundet i apostlen
Paulus breve, betyder det, at et døbt menneske ikke
behøver at frygte død og Djævel. Gud har sat den
døbte ind i livet ved dåbsvandet og givet frihed til
livet. Ikke bevidstløs frihed – som for mig betyder
nul ansvar for eget liv og gerning. Men frihed til at

være det menneske man er. Dåben
er således en kærlighedsgerning fra
Gud til enhver. En kærlighedsgerning som kirken praktiserer i ritualet,
hvor Guds ord og Helligåndens virke
ved det helt almindelige vand, der
øses over dåbskandidaten, bliver til
en evig forbundethed med Gud selv.
Livet vinder over død og Djævel.
Tilmed foræres den døbte et medlemskab af Jesu Kristi menighed på
jord og i himmel. Et medlemskab
som forpligter til fællesskab og udbredelse af den kristne tro.
Alt dette foræres den døbte af Gud
ved Helligånden for Jesu Kristi skyld
– altså fordi Gud elskede sin søn så
vildt, at Han i Jesus elsker alle.
Når dåbens vand og Guds ord lyder over det, da åbner mennesket sig som blomsten, og livet kan leves
frit og velsignet. Også selvom der er død og Djævel
stadigvæk.
Om vi skal have et nyt dåbsritual? Måske. Sproget
ændrer sig jo med tiden. Men det forhindrer os ikke
i – snarere tværtimod – altid at forsøge at lukke ritualet op, tolke det ind i samtiden, så vi forstår, bæres
og tør leve og tro det.
Berit Hune Jørgensen

Konstituering i menighedsrådene:
Brædstrup sogn:
Formand: Thomas Christiansen
Næstformand: Bente Dahl Hansen
Kirkeværge: Rasmus Schmidt
Kasserer: Peder Møller Mathisen
- fortsat fra bagsiden...
Vendepunktet er vers fire, hvor det lyder:
”Troen er det, som kan svigte
i en forfærdelig stund,
troen er det, der kan gribes
midt på den gyngende grund.”
Her mødes vi alle af en udstrakt hånd, som dengang
apostlen Peter gik på Genezerat sø og sank i. Peter
blev mødt af Jesus, der strakte hånden ud og trak
ham op – op til fælles vandring i livet.
Jens Rosendals ord er som en udstrakt hånd, der
trækker tøvende tvivlere ind i livet med Jesus
Kristus igen. For tro er at være! Være konfirmand/
teenager, voksen eller barn. Være i livet med al det
overvældende, sarte, stærke og tøvende på én gang
– som når forår går over i sommer. For:
”Tro er det levende, nære,
som gi´r mig kræfter og mod,

Kontaktperson: Bente Hansen (& Peder)
Sekretær: Finn Weel Jensen
Medlem: Cai Rørbech Svendsen
Aktivitetsudvalg: Else Hvilsted Hansen
Aktivitetsudvalg: Kirsten Green Olsen
så jeg går med dig på vejen,
selvom jeg ikke forstod.”
”Tro er at løfte din stemme,
der, hvor din fjende har magt,
tro er at satse på håbet
udsat for verdens foragt”
”Tro er utrolige kræfter,
som vil forandre alt.
Vove sig dybt ind i mørket,
hvis der for alvor er kaldt”
Nyd livet og hinanden i forår og sommer.
Med tro og tak
Berit Hune Jørgensen
sognepræst
(Salmen findes trykt i ”100 salmer” et salmebogstillæg
udgivet i 2016 på forlaget Eksistensen).
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Gudstjenesteliste april - august 2019
Brædstrup

Dag

10:00

6. april

Dag

Brædstrup

Dag

4. maj

10:00
Dåbsgudstj.
BHJ

16. juni
Trinitatis
23. juni
1. s. e. trinitatis

Dåbsgudstj.

BHJ
5. maj
2. s. e. påske
12. maj
3.s.e. påske

7. april
Maria Bebudelse

10.30
BHJ

14. april
Palmesøndag

9:00
PSJ

18. april
Skærtorsdag

18.00
Fællesspisning
Ejvind Nielsen

19. april
Langfredag

10.30
Liturgisk
& musik
Ejvind Nielsen

10.30

21. april
påskedag

Trompet Sofie
Brems

22. april
2. påskedag

Ingen

24. april

13:30
Ældregudstj.
Kirkekaffe
BHJ

10:30
BHJ

28. april
1. s. e. påske

19. maj
4.s.e. påske
26. maj
5.s.e påske
30. maj
Kr. Himmelfart
2. juni
6.s.e påske
9. juni
Pinsedag

10. juni
2. pinsedag
12. juni

15:00

28. april

17. maj
Bededag

Børnegudstj.

Tine Mynster
BHJ

10:30
BHJ
10.00
Konfirmation
BHJ
8:00
Morgenvandringsgudstj.
BHJ
10:00
Konfirmation
PSJ
10:00
Konfirmation
BHJ
9:00
PSJ

9:00
PSJ
10.30
Trompet Sofie
Brems
BHJ
10.00
I Lunden i Horsens
13:30
Ældregudstj.
Kirkekaffe
BHJ

BHJ = Berit Hune Jørgensen • PSJ = Pia Skovmose Jensen

Brædstrup

30. juni
2. s. e. trinitatis
7. juli
3. s. e. trinitatis
14. juli
4. s. e. trinitatis
21. juli
5. s. e. trinitatis
28. juli
6. s. e. trinitatis
3. august

10:30
BHJ
10:30
Kirkegårdsvandringsgudstj.
BHJ
9:00
PSJ

18. august
9. s. e. trinitatis
25. august
10. s. e. trinitatis

9:00
LSN
10:30
PSJ
10:30
BHJ
10:30
BHJ
10:00
Dåbsgudstj.
BHJ
9:00
BHJ
14:00
Udendørs Ring
Kirkegård
BHJ
10:30
BHJ
9:00
LSN

1. september
11. s. e. trinitatis

10:30
PSJ

8. september
12. s. e. trinitatis

10:30
BHJ

4. august
7. s. e. trinitatis
11. august
8. s. e. trinitatis

GUDSTJENESTER PÅ PLEJECENTRENE
Egebo kl. 14:15

Dr. Ingrids Hjem kl. 10:15

Klovenhøj kl. 15:15

2. april Pia Skovmose Jensen

3. april Berit Hune Jørgensen

17. april Pia Skovmose Jensen 5. april Lone Slot Nielsen

7. maj Berit Hune Jørgensen

1. maj Berit Hune Jørgensen

20. maj Pia Skovmose Jensen

9. maj Lone Slot Nielsen

4. juni Pia Skovmose Jensen

19. juni Berit Hune Jørgensen

12. juni Pia Skovmose Jensen
kl. 11.00i Sdr. Vissing Kirke

13. juni Lone Slot Nielsen

2. juli Berit Hune Jørgensen

3. juli Berit Hune Jørgensen

6. aug. Pia Skovmose Jensen

7. aug. Berit Hune Jørgensen

14. aug. Pia Skovmose Jensen

3. sept. Berit Hune Jørgensen

4. sept. Berit Hune Jørgensen

11. sept. Pia Skovmose Jensen 5. sept. Lone Slot Nielsen
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Søndergården kl. 10:15

4. juli Lone Slot Nielsen
8. aug. Lone Slot Nielsen

Død og opstandelse
- en rejse til Rom
I efteråret 2018 var jeg på rejse til Rom med en kær veninde. Vi er tætte – forbundet gennem mange års venskab.
Men selvom vi kender hinanden rigtig godt, så var det
første gang, vi for alvor skulle dele værelse og tid uafbrudt en uge igennem. Begge har vi haft vore overvejelser over, hvad det mon kunne bringe? Holdt venskabet til
det? Var vi for forskellige?
Heldigvis holdt det hele – og dét hele vejen, og det holder endnu.
Som gode venner, der rejser sammen, spørger man hinanden: ”Er der noget, du absolut skal se?” og ja, det var
der for mit vedkommende. Men det var ikke så let at få
det sagt. For det jeg gerne ville se/opleve, var og er ikke
den største turistattraktion. Jeg ville gerne en tur på den
ikke-katolske kirkegård en sidste gang!
Min veninde kiggede lidt og sagde: ”Naturligvis skal du
på en kirkegård, når du har ferie! Lad os gøre det!”
Det gjorde vi så. Og ingen af os fortrød det.
Kirkegården er måske bedre kendt som den protestantiske kirkegård i Rom. Men det er en tilsnigelse, det der
med det protestantiske. For på kirkegården ligger ateister,
hinduer, muslimer, ortodokse og katolikker og mange andre troende end protestanter! Så derfor kaldes den for:
den ikke-katolske
kirkegård - på italiensk: Cimitero acatollico.
Kirkegården
ligger ved Porta San
Paolo
(apostlen
Paulus port) i arb e j d e r k v a r te r e t
Testaccio.
Over portalen til
kirkegårdens indgang på Via Caio
Cestio er der indhugget følgende
på latin: ”Resurrectis” – til dem
som vil genopstå!
Smukt og sigende.
På kirkegården ligger over 4000 begravede her i blandt
mange kunstnere, videnskabsfolk og kendte personligheder fra hele verden. De fleste kommer fra Tyskland,
England, Skandinavien, Rusland og U.S.A.
Kirkegården er utrolig smuk – en oase i det myldrende liv
som er kvarterets og Roms.
Dagen før vi spadserede derud, havde Kronprins Frederik og Prinsesse Mary været der, som et led i deres Romtur. De havde på graven for danskere på kirkegården lagt
smukke kranse. Gravstedet for danske rom-farere, som
er døde dernede, er designet af vor Dronning Margrethe
den 2. Jo, jo, vi gik i royale fodspor!
Men det var ikke danskernes gravsted, der trak mig til den
ikke-katolske kirkegård!
Nej, i efteråret havde jeg læst en bog, der handlede om
juristen, skulptøren, digteren, forfatteren og kunstkritikeren William Wetmore Story (født 12. februar 1819 i Salem,
Massachusetts, U.S.A. – død 7. oktober 1895 i Vallombrosa Italien.) Og i bogen var et billede af en skulptur,
som var så smuk og rørende, at jeg, da jeg så billedet,

drømte om at komme til at
se den i virkeligheden.
Og se om ikke netop det
skete. For skulpturen står på
den ikke-katolske kirkegård
i Rom.
W.W. Story har ud af hvid
marmor skabt, det smukkeste udtryk for sorg jeg til
dato kender! Skulpturen
forestiller en engel, som med
hele sin krop – vingerne inklusive – udtrykker gennemgribende sorg.
W.W. Story lavede skulpturen, da hans elskede hustru
Emelyn døde 7. januar 1894.
W.W. Story var så ødelagt af sorg, at han ikke ville lave
skulpturer efter hustruens død. Han havde mistet livskraft og skaberglæde. Men børnene fik ham overtalt til at
skabe en sidste. Og hvilken skulptur! Den bærer navnet:
”Sorgens engel græder ved livets alter over adskillelsen” (min
oversættelse).
Mens vi gik rundt og rundt om ”Sorgens engel” måtte vi
tage os selv i ikke at række hånden ud, for at hjælpe englen op at stå! Så livagtig er skulpturen. Et utroligt kunstværk. En kærlighedserklæring af de største i verden satte
W.W. Story over sin elskede Emelyn, som hviler under den.
Året efter – 1985 – døde kunstneren selv og fik sin plads
ved sin hustrus side.
En jordisk kærlighed og hengivenhed mellem to ægtefæller, gav verden et vidunderligt kunstværk. Det står på
den ikke-katolske kirkegård i Rom, fordi ægteparret Story
boede i Rom og egnen omkring Rom fra 1840 til deres
død. Og i dette kunstværk, hvorunder deres døde kroppe
hviler, kan vi andre ægtefæller eller enlige, spejle den
kærligheden, som er stærk som døden! Kærligheden som
farer hvileløst rundt, når de elskede
tages fra os. Men, som der står over
indgangen: ”Resurrectis” – til dem
som vil genopstå!
Eller som jeg i al beskedenhed tilføjede den dag: ”Kærligheden genopstår for den er stærkere end døden.”
En herlig dag på Roms ikke-katolske
kirkegård endte i på en restaurant
i kvarteret Testaccio. ”Her laver de
mad med kærlighed for de levende,
så vi kan smage evigheden.” Sådan
afsluttede min kære veninde vort
besøg blandt Roms døde fremmede.
Skulpturen ”Sorgens engel” dannede nyt i kunstens verden dengang. Den dannede nyt liv i os. Den
er et besøg værd.
God fornøjelse - måske denne sommer.
Berit Hune Jørgensen
sognepræst
Foto er alle mine egne
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Aktivitetskalender

TIDSPUNKT

KL.

AKTIVITET

STED

ARRANGØR

APRIL
Torsdag den 4.
Søndag den 7.
Torsdag den 11.
Fredag den 12.
Torsdag den 18.
Fredag den 19.
Søndag den 21.
Torsdag den 25.
Onsdag den 24.
Søndag den 28.

19.30
10.30
12.00
19.30
18.00
10.30
10.30
12.00
13.30
15.00

Fællesmøde v/ Henri Alex Jensen
Marie Bebudelse m. Hornslet Kirkekor
Babysalmesang med Tine Mynster
Påskemøde v/ Steen Andersen
Skærtorsdag med Påskemåltid
Langfredag med Lindby Band
Påskedag med Sofie Brems
Babysalmesang med Tine Mynster
Påskegudstjeneste for ældre
Noas Ark for Børn med Tine Mynster

Klovborg Missionshus
Brædstrup kirke
Brædstrup kirke
Klippen
Brædstrup kirke
Brædstrup kirke
Brædstrup kirke
Brædstrup kirke
Brædstrup kirke & Sognehus
Brædstrup kirke

IM
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
KFUM &KFUK og IM
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd

MAJ
Torsdag den 2.
Torsdag den 2.
Torsdag den 9.
Onsdag den 15.
Torsdag den 16.
Torsdag den 16.
Fredag den 17.
Torsdag den 23.
Torsdag den 23.

12.00
19.30
12.00
19.30
12.00
19.30
08.00
12.00
19.30

Babysalmesang med Tine Mynster
Møde v/ Annette Stær, Kirkens Korshær
Babysalmesang med Tine Mynster
Forårskoncert m.”Odder Voices”
Babysalmesang med Tine Mynster
Sangaften v/ Hans Holm
Tidligt op Bededags morgen
Babysalmesang med Tine Mynster
Samtalemøde om forkyndelse

Brædstrup kirke
Klippen
Brædstrup kirke
Brædstrup kirke
Brædstrup kirke
Klippen
Brædstrup kirkegård
Brædstrup kirke
Klippen

Brædstrup Menighedsråd
IM
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
KFUM &KFUK og IM
Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup Menighedsråd
IM

JUNI
Torsdag den 6.
Onsdag den 12.
Søndag den 23.

19.30
13.30
19.30

Vi kører en aftentur
Pinsegudstjeneste for ældre
Skt. Hans Aften

Afgang fra Klippen
IM
Brædstrup kirke & Sognehus Brædstrup Menighedsråd
Rishedevej 4. Klovborg
IM

AUGUST
Søndag den 11.

14.00

Friluftsgudstjeneste

Ring Kirkegård

Brædstrup Menighedsråd

Langfredag
kl. 10.30

Skærtorsdag
dækkes der op i

Brædstrup Kirke
til fælles påskemåltid!

i Brædstrup Kirke
med

Lindby Band

Store og små, gamle og unge –
alle er inviteret til at være med i fællesspisningen
i anledning af Påsken.

Gudstjenesten begynder kl. 18:00.
Tilmelding? Ja tak.
Og gerne til Kirkekontoret
tlf. nr. 7575 3724 eller
mail: braedstrup.sogn@km.dk

Påskedag kl. 10.30
Søndag den 21. april
i Brædstrup Kirke
Solist

Sofie Brems
Trompet

Mangler du kirkebladet så ring til kirkekontoret på tlf. 75 75 37 24
eller mail til braedstrup.sogn@km.dk med dit navn og adresse
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Kirkelig vejviser
BRæDSTRUP-TØNNING-TRæDEN
-GRæDSTRUP-SDR. VISSING
PASTORATS KIRKEKONTOR
Kirkegade 11, 8740 Brædstrup
Kordegn
Laura Kjestrup Nielsen ............ Tlf. 75 75 37 24
E-mail: braedstrup.sogn@km.dk
Kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen .......................Tlf. 7575 1824
E-mail: bhj@km.dk
Mandag fri
Kirkekontorets åbningstider:
Tirs-, tors- og fredage ......................... kl. 10-13
Øvrige tidspunkter: Henvendelse til sognepræsterne.
BRæDSTRUP SOGN
Hjemmeside: www.braedstrup-kirke.dk
Kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen .......................Tlf. 7575 1824
Kirkegade 11, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk
Mandag fri
Sognepræst
Lone Slot Nielsen.................................Tlf. 3161 1768
E-mail: lsni@km.dk
Træffes efter aftale - Mandag fri

Organist
Christian Spillemose .........................Tlf. 3116 6403
E-mail: christian.spillemose@mail.dk
Man- og tirsdag fri
Kirkesanger
Gitte Krægpøth Simonsen ...............Tlf.
E-mail: kreje@hotmail.com
Kirkesangervikar
Jakob Bucreitz ..................................... Tlf. 7575 1125
E-mail: jakob.buchreitz@gmail.com
Kirkegården ....................................... Tlf. 7575 3141
Mobil ......................................................Tlf. 2465 3599
mandag - torsdag ..........................................kl. 8-15
E-mail: graverhuset1@gmail.com
Menighedsrådsformand
Thomas Christiansen ........................ Tlf. 2292 8211
E-mail: thomaschristiansen73@gmail.com
Kirkeværge
Rasmus Ove Schmidt ........................ Tlf. 7575 2167
E-mail: ets@horsens.dk
Kasserer
Peder Møller Mathisen ..................... Tlf. 7575 2313
E-mail: pma@pc.dk
Kontaktperson
Bente Hansen ......................................Tlf. 2073 2327
E-mail: beni@os.dk

Babysalmesang
med Tine Mynster
i Brædstrup Kirke
Den 11. og 25 april samt
2., 9., 16. og 23. maj
Hver gang klokken 12.00
i Brædstrup kirke.

TØNNING-TRæDEN SOGNE
Henvendelse til Kirkekontoret i Brædstrup
Hjemmeside: www.toenning-traeden.dk
Sognepræst
Lone Slot Nielsen.................................Tlf. 3161 1768
E-mail: lsni@km.dk
Træffes efter aftale - Mandag fri
GRæDSTRUP SOGN
Henvendelse til Kirkekontoret i Brædstrup
Sognepræst
Pia Skovmose Jensen .......................Tlf. 7576 0026
Gl. Ryvej 9, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup
E-mail: pje@km.dk
Mandag fri
SØNDER VISSING SOGN
Henvendelse til Kirkekontoret i Brædstrup
Sognepræst
Pia Skovmose Jensen .......................Tlf. 7576 0026
Gl. Ryvej 9, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup
E-mail: pje@km.dk
Mandag fri

Tidligt op en
Bededagsmorgen?
Vi går en gudstjeneste
ved morgengry
på Brædstrup Kirkegård
og synger med fuglene med vores næb
Bededag, den 17. maj kl. 8.00
Vi slutter af med fælles morgenmad i Sognehuset.

Tilmelding til:
Kirkekontoret
Tlf.nr. 7575 3724
Mail: braedstrup.sogn@km.dk

Brædstrup Menighedsråd

Nordsøsange

Børnegudstjeneste
om Noahs Ark
med Tine Mynster
Søndag den
28. april kl. 15.00
i Brædstrup kirke
Tag bare de voksne med
Brædstrup Menighedsråd

Brædstrup kirke
Onsdag den 15. maj kl. 19.30
Forårskoncert med "Odder Voices"
under ledelse af Catarina Bosæus
ved klaveret: Lisbeth Iversen
Der er gratis adgang og alle er velkomne
Arr.: Brædstrup Menighedsråd
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På bagsiden…
”Troen er aldrig artikler
trykt i en indbunden bog,
tro er at vove sig udad
varsom og kærlig og klog.”
Det er forår og snart konfirmationstid. Og som
foråret både kan være stærkt, overvældende, sart
og tøvende på én gang, sådan kan det også føles
at være teenager og konfirmand! Og når det er
sådan, kan det være voldsomt svært at finde sit faste
ståsted – finde sin tro! For hvad er tro egentlig?
Det har utallige skrevet om - nogen mere forståeligt
end andre. Mange, mange flere har en mening om,
hvad tro er – og det er i grunden helt naturligt og
menneskeligt.
Men når
konfirmander
spørger til tro,
må man finde
svar, der ikke er
alt for gådefulde
og abstrakte.
Svarene springer
fra biblens
lignelser og
fortællingerne
om Gud, Jesus
Kristus og
Helligåndens
relation til
mennesker og
verden. Men vi

Hvad gør jeg ved…
Fødsel
Et barns fødsel i Brædstrup,
Tønning-Træden, Grædstrup, Sdr.
Vissing pastorat, skal anmeldes til
kirkekontoret i Brædstrup. Sædvanligvis foretager jordemoderen
anmeldelsen, men er fødslen sket
uden jordemoder, skal forældrene
anmelde fødslen. Du kan anmelde
dit barns fødsel via blanketten
"Fødselsanmeldelse", på www.personregistrering.dk under punktet
"Fødsel", senest 14 dage efter
fødslen.
Anmeldelse af fødsel og fælles
forældremyndighed
I kan som ugifte forældre erklære,
at I ønsker at varetage omsorgen
12 for jeres barn sammen
og ansvaret

via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan ske via www.borger.dk, hvor forældrene benytter
Nem-ID til at signere dokumentet,
senest 14 dage efter fødslen.
Dåb og navngivning
Et barn skal have et navn senest
seks måneder efter fødslen. Det
kan ske ved dåb i kirken eller ved
navngivning uden dåb. Ønskes dåb
i pastoratet kontaktes kirkekontoret
i Brædstrup pr. mail for aftale om
dato og for yderligere praktiske
oplysninger. Ved navngivning uden
dåb ansøges der om navngivningen
via www.borger.dk, hvor forældrene
benytter NemID til at signere med.
Et navngivet barn (eller voksen)
kan naturligvis døbes i kirken på et
senere tidspunkt. Kontakt kirkekontoret eller en præst herom.

kan også finde svar andre steder – for eksempel
i kunst. Og her skiller især kunsten at kunne
tryllebinde med ord sig ud. Det kender vi fra vores
store salme- og sangskat, som stadig bliver større.
Nu er det ikke sådan, at alle konfirmander/teenagere
synes at dét, at synge salmer er bare det fedeste
ever! Men af og til kan der lokkes sange og salmer
ind, som gør sit – lukker op, giver forståelige bud
på, hvad tro er for noget. Og når så tonesproget er
rytmisk, så oplever man af og til, at dét der med at
synge glider lettere.
Højskolelæreren og salmedigteren Jens Rosendal
digter sådanne salmer. Salmer med ord der åbner,
tryllebinder, forklarer – skænker nye billeder. Ofte er
hans salmer sat i musik, der swinger lidt.
Èn af Jens Rosendals salmer hedder: ”Troen er ikke
en klippe”. Den er skrevet i 1987, har syv vers og er
sat i musik af Jens Nielsen året efter.
I denne salme hedder det i begyndelsen af de første
tre vers:
”Troen er ikke en klippe,
midt i et stormpisket hav”
og
”Troen er ikke det sikre
midt i en verden af fald”
og
”Troen er aldrig artikler
trykt i en indbunden bog,
Nu er det på plads, at tro ikke er en bestemt, bordog nagelfast foreteelse. Og det er slet ikke noget
dårligt udgangspunkt for at kunne forstå, hvad tro
er. Konfirmander/teenagere og vi andre kan ånde
lettet op ved de ord. De skaber plads til tvivlen
og livet – til det tøvende, det sarte, det stærke og
overvældende.
- fortsættes side 7

Navneændring
På www.borger.dk findes information, love og regler, som er vigtige
i forhold til navneændring. Det er
ligeledes på www.borger.dk at man
vha. sin NemID ansøger om navneændring. Ansøgninger om navneændring i forbindelse med bryllupper
skal ske via www.borger.dk, uanset
hvor brylluppet finder sted.
Vielse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse
i pastoratet, kontaktes kirkekontoret
i Brædstrup for aftale om dato og
yderligere praktiske oplysninger.
Begravelse og bisættelse
For pastoratet sker henvendelsen 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
mindesammenkomster. Henvendelse herom sker til kirkekontoret i
Brædstrup.
Ind-/udmeldelse af Folkekirken
For pastoratet kontaktes sognepræsten eller kirkekontoret i
Brædstrup.
Kirkebil
Til alle gudstjenester kan kirkebil
bestilles på tlf. 7575 2600 eller
2168 8903 – senest dagen før.

Se kirkens hjemmeside:
www.braedstrup-kirke.dk

STEP 63 11 95 20

”Troen er ikke en klippe”

