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Nyt fra Brædstrup menighedsråd

N

u falmer skoven trindt om land,
men alligevel er det flot udenfor.
Den 26. september fik jeg en
opringning fra Anja Rokkjær som ville fortælle at, hun havde fået embede et andet
sted. Det blev jeg ked af at høre, for jeg
synes, at Anja er en god præst. Brædstrup
menighedsråd vil gerne sige dig tak for
godt samarbejde i de ca. 1,5 år det blev til
her i pastoratet, og alt mulig held og lykke
i dit nye embede.
Jeg troede, da jeg skrev indlægget til
sidste kirkeblad, at vi var tæt på at få løst
konflikten med personalet, men jeg tog fejl.
Derfor har vi i skrivende stund(17/10) hyret
Henrik Hopff, som er erhvervspsykolog
for at prøve et nyt tiltag med hensyn til at
undersøge arbejdsmiljøet samt forsøge at
løse konflikten.
På menighedsrådsmødet den 21/9 fortalte
Helle Holst, at hun til nytår går ud af
menighedsrådet, fordi hun pga. lukningen
af Brædstrup sygehus søger arbejde i
Vestjylland, hvor hun vil flytte til.
Det er trist at Helle stopper i Brædstrup
menighedsråd.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til
at sige Helle tak for godt samarbejde i
menighedsrådet og ønke dig held og

lykke fremover. I dag
mandag har jeg
modtaget vores
organist Niels
Jørgen Tranberg
opsigelse pr.1/1110 med fratrædelse
1/12-10, hvilket vi
er meget kede af,
menighedsrådet
vil gerne sige
tak for godt
samarbejde
og ønske
held og lykke fremover.
Med et ønske om en glædelig jul og et
godt nytår.
På vegne af
Brædstrup menighedsråd
Thomas Christiansen
Formand

Fra redaktøren

S

å er det blevet efterår , i skrivende
stund er det sent aften, og det regner
udenfor kan jeg høre.
At være redaktør på et blad, er en stor
udfordring. Her omkring deadline til det
næste blad, kommer der en del mails fra
nogle mennesker, der for en stor del er
ukendte for mig. Hvorfor er det lige, de
vil have en artikel eller lign. i Kirkebladet?
Er det relevant? Er der nogle gamle
indforståede aftaler som jeg ikke kender
noget til?? Og hvor bliver det indlæg af,
som jeg har gået og ventet på?? Nogle af
indlægs skribenterner skal lige have en
kærlig påmindelse om , at nu er det altså
nu.
Så skal det firma der sørger for
udbringningen kontaktes, trykkeriet skal
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kontaktes, kan vi nå det? Er der tid til at
der kan komme et sidste øjebliksindlæg
med??
"Der er lige nogle ting i teksten der skal
ændres, kan du ikke sørge for det?"
Dert er store krav til en amatør som
undertegnede.
"Og kan du så ikke lige skrive at
kirkens gæster altså ikke må holde på
Gartnervangen når de vil besøge kirken,
men skal bruge de afmærkede p.pladser".
Det er hermed gjort.
Jo, der er opgaver nok.
Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul,
godt nytår, og husk at næste deadline er
den 1.3.2011.
Venlig hilsen
Helle Holst

Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd

I

menighedsrådet er der lige nu (ultimo
oktober) ingen af vore præster med til
møderne…Berit har plejeorlov i forbindelse med sin mands sygdom og Anja har
fået ny stilling i Stilling ved Skanderborg.
Vi må klare gudstjenesterne og andre kirkelige handlinger samt konfirmandundervisning med vikarer udefra. Vores organist
igennem adskillige år, Marianne Nissen, har
valgt at opsige sin stilling her i efteråret og
vi søger efter en ny.
Den nye præstestillingsannonce er udsendt og vi skal igen sammen med Brædstrup menighedsråd i gang med at ansætte
præst og går det stærkt, så bliver det i starten af det nye kalenderår.
I forrige nummer af kirkebladet omtalte jeg
muligheden for at vi skulle skære i vores
budget. Det viste det sig, at vi skulle, så den
øvelse har Kenneth og vores regnskabsfører Irene Laursen været igennem her i efteråret.
Noget, som jeg også har omtalt flere gange
er kirkernes ringe varmesystem. Endelig
har vi fået grønt lys fra provstiet i Horsens
til renovering af Træden kirkes varmesy-

stem. Pengene vil blive bevilliget godkendt
på budget 2012. Den endelige afgørelse
ligger dog en tak højere oppe i hierarkiet
nemlig hos stiftet i Århus. Varmesystemudskiftning i Tønning kirke blev ikke bevilliget
i denne omgang.
Når dette blad læses, så er præstegården
i Tønning måske solgt…og som formand
for menighedsrådet så er det vemodigt at
skulle være med til at iværksætte dette, for
det er en form for afvikling af et aktiv her i
vores lille del af pastoratet. Mange har da
også sagt til mig at det er beklageligt at
præsten ikke bor iblandt sine sognebørn,
men som det ser ud fra provstiets side, så
er der ikke penge til at opretholde to fuldtidspræstestillinger i Tønning -Træden og
Brædstrup. Der har situationen ikke ændret
sig siden Mogens Birk rejste.
Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul og
et godt nytår.
På menighedsrådets vegne
Henning Kjempenes

Efterårskoncert i Træden kirke

M

ens nogle børn løb rundt i Træden og bankede på folks døre og
råbte ”Slik eller ballade” på denne
sidste eftermiddag i oktober, så var ganske
mange mødt op i kirken for at høre Bjarnovs spillemandskvintet spille nordisk spillemandsmusik og klassisk musik. I løbet af
en god time kom vi igennem ikke mindre
end 20 numre inklusive 3 fællessalmer og
introduktioner af numrene. Kvintetten
gjorde sig godt i kirkens rum og jeg vil
varmt anbefale kvintetten til andre koncerter. Og endnu en gang må man glæde sig
over, at så gammel en bygning som en af

vores vores gamle kirker kan levere så god
en akustik til musik i år 2010.
Sidste fællessalme var ”Sig månen langsomt hæver” og på denne første aften
uden sommer tid, så var det en meget passende salme at gå hjem på, for det var blevet mørkt, da vi forlod kirken og nogle steder var det ”Den store Græskarmand”, der
langsomt hævede sig og mindede om at
Halloween traditionen også er ved at have
fat i danskerne.
Henning Kjempenes

Deadline for næste kirkeblad er den 1. marts 2011
Alt stof, der skal dække april, maj, juni, juli og august 2011 sendes til:
Helle Holst, Warthoesvej 32, 8740 Brædstrup.
Materialet modtages gerne elektronisk på CD-rom, USB-pen, SD-kort
eller som e-mail til mailadressen: fam.holst@ofir.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). Helst i 300 dpi.
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Julekoncert i Brædstrup kirke
Søndag den 5. december 2010
kl. 19.30
Fri entré
AOF-Koret fra Horsens
og Gudenå Folkekor er
i år gået sammen om
at opføre juleværket
"Gaudete".
"Gaudete" er latin og
betyder "Glæd Jer!".
En juleberetning for
blandet kor, 2 fløjter og
fagot, arrangeret af den
svenske kordirrigent Anders Öhrwall.
"Gaudete!" består af julemelodier fra den ældste
bevarede svenske skolesangbog: Piae Cantiones
(fromme sange) fra 1582.
Arrangementerne i Gaudete er ikke i original 1600-tals
stil, men i Anders Öhrwalls helt egen moderne stil.
Foruden dette værk vil der også i år være fællessange
og korene vil desuden synge en lille afdeling med
danske og engelske julesange.
AOF-koret og Gudenå Folkekor er under ledelse af Niels
Jørgen Tranberg og Jørn Bendixen.

Kyndelmisse
i Brædstrup
kirke
Kom til en anderledes gudstjeneste, hvor lysets snarlige komme vil inspirere til læsning,
sang og musik.

Onsdag den 2. februar kl. 19.30 2011
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe, kage,
fællessang og fortælling i sognehuset.
Vel mødt!
Brædstrup menighedsråd
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Afskedsreception
for Anja Rokkjær
I anledning af sognepræst Anja Rokkjærs
afskedsgudstjeneste, var der i Tønning kirke en lille
reception inden næste gudstjeneste i Brædstrup,
søndag d. 24. oktober

En lille hilsen?
Ja, hvorfor ikke? Det kan vi alle have brug for. Men har
man ikke lige kortet til anledningen, så kan det måske
findes blandt Brædstrup kirkes udvalg af kort.
I 2008 lavede Birgitte Rathje en serie dejlige billeder fra
Brædstrup kirke og kirkegård. Nogle af billeder har Birgitte Rathje arbejdet videre med, så de er blevet til kort
og telegrammer.
Kortene – bøttekort, dobbeltkort A6 og firkantede kort
– samt telegrammer kan købes ved henvendelse på kirkekontoret.
Her er et udvalg af kort og telegrammer:

Motiverne fra alterdugen og korbuen kan også fås gengivet på telegrammer. Både kort og telegrammer kan
fås med tilhørende farvede kovolutter.
Prisen pr. stk. er for bøttekort 6,00 kr., A6 dobbeltkort
20,00 kr., firkantede dobbeltkort 20, 00 kr., telegram A5
22,00 kr.
Menighedsrådet
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Fælleslejr på
Lystruphave Efterskole

S

å sker det igen – for 3. år i træk, holder Y’s Mens klubben, Indre Mission,
Kfum & K og bixens støttekreds, fælleslejr på Lystruphave Efterskole, d. 11-13. februar.
En weekend med en masse spændende
aktiviteter på programmet, som de forgangne år. Der er plads til alle på denne lejr,
og der er derfor aktiviteter til de små, de
voksne og de ældre.
Sidste år brugte børnene meget tid på at
bygge sæbekassebiler i sløjd, som de så
kørte ræs i. Nogle brugte tid på at lave glaskunst, og selvfølgelig var der dem der nød
vejret, og kælkebakken.
Fredag aften havde vi sangaften på programmet. Vi havde besøg af Henning Kirkfeldt, som har siddet med i sangbogsudvalget, til den nye ”puls”. Vi lærte nogle nye
sange, og sang en del af de gamle kendte.
Lørdag formiddag står der som regel bibeltime på programmet. Der bliver alle delt
ind i alder, så der sker noget, som alle formenligt syntes er spændende.
Vi plejer at have god tilslutning, en god
blanding i alle aldre, familier, og dem der
bare gerne vil have en hyggelig weekend.
Sidste år var vi omkring 70 samlet, til en
uforglemmelig weekend.
Vi fra fælleslejrudvalget, håber på at få en
hyggelig weekend, med endnu flere deltagere end sidste år.
Hvad vi byder på af sjove ting i år, må du se
når du henter program med tilmelding, på
”Klippen”.
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Cafe-eftermiddage på Klippen

V

i har nu færdiggjort cafeens program for foråret
2011, og det er endnu engang lykkedes for os
at finde interessante og spændende mennesker
her på egnen, somhar lyst og evne til at fortælle om

deres liv og interesser.

6. januar får vi besøg af Lillian Nørgaard, som fortæller om det at være ”tyskerbarn” og om de fortielser og løgne, det fører med sig. Ydermere har
Lillian Nørgaard førstefter sine forældres død opdaget sandheden om sin herkomst, og har derfor søgt
støtte i Danske Krigsbørns Forening for at kunne
bearbejde sine tanker i den forbindelse.
Et spændende oplæg, som vi kan glæde os til at få
uddybet.
3. februar kommer organist Marianne Nissen og
hendes mand, Finn Hansen, med en fortælling
om de begivenheder, som ligger bag de historiske sange i højskolesang-bogen. Vi skal naturligvis
også synge sangene, som efter deres fortællinger
sikkert vil få et helt nyt perspektiv.

og sit senere liv som ingeniør og politiker. Sven Jørgensen er jo en mand med sine meningers mod,
og mon ikke det har afstedkommet ganske spændende situationer gennem hans liv og virke.
Vi håber, at dette meget alsidige program giver jer
lyst til fortsat at deltage i cafe- eftermiddagene. Vi
er dybt taknemmelige over den opbakning, vi stadig har, og vi glæder os til at se den trofaste kreds
igen, men ser også meget gerne, at nye deltagere
finder vej til Klippen.
Med venlig hilsen og på gensyn
Cafe-udvalget: Bertha Poulsen,
Birgit Skifter, Birthe Agerholm


Bodil Olesen og Inge Bjerg.

3. marts gælder det billedkunst. Kunsthistoriker og
billedkunstner Gerda Svensson fortæller om det at
se på billeder. Hun kalder sit foredrag ”Vinkler og
farver – en lille indføring i billedkunst”, og hendes
pointe er, at billedkunst ikke kun er for en elite med
hovedet på skrå og rynker i panden, men at vi alle –
med bare en smule forkund-skaber kan blive bedre
til at SE.
7. april bliver det Sven Jørgensen som fortæller om
sin opvækst som præstesøn i Børglum Præstegård,

7

Gudstjenesteliste for
Brædstrup – Tønning – Træden
Dag
5. december 2. søndag i advent
Lukas 21,25-36: ”Lignelsen om figentræet”
5. december

12. december 3. søndag i advent
Matthæus 11,2-10: Johannes Døber og Jesus”
14. december Jul for sognets mindste

15. december Jul
Ældregudstjeneste

Brædstrup

Tønning

Kl. 9:00
Dissing

Kl. 10:30
Dissing

KL. 19:30
Julekoncert
Kl. 10:30
Dissing

Kl. 13.30
Ældregudstjeneste
Christensen
Kl. 09:30
Jul for sognets mindste
Christensen

17. december Jul for sognets mindste

Kl. 9:30
Jul for sognets mindste
Christensen

21. december
Jul for skolerne

Kl. 15:00
Ni læsninger
Dissing

Kl. 9:30
Jul for sognets mindste
Christensen

16. december Jul for sognets mindste

19. december 4. søndag i advent
Johannes 1,19-28: ”Johannes Døbers vidnesbyrd”

Kl. 10:30
Christensen

Kl. 9:00
Christensen

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

KL. 10:30
Jul for Friskolen
Lars Nielsen

Kl. 13:30
Gunnar Wagner
kl. 15.50
Christensen
16.30
Christensen

Kl. 16:00
Gunnar Wagner

25. december juledag
Lukas 2,1-14:"Jesu fødsel"

Kl. 10:30
Christensen

Kl. 10:30
Gunnar Wagner

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

Kl. 10:30
Christensen

2. januar Helligtrekongers søndag
Matthæus 2,1-12:

Kl. 10:30
Christensen
Kirkefrokost

9. januar 1. søndag efter helligtrekonger
Lukas 2,41-52: ”Den tolvårige Jesus i templet”
Eller Markus 10,13-16: ”Jesus og de små børn”

Kl. 09:00
Christensen

24. december Juleaften
Lukas 2,1-14: ”Jesu fødsel”
Eller Matthæus 1,18-25: ”Jesu fødsel”

Træden

Kl. 14:00
Christensen

Kl. 09:00
Christensen
Kl. 10:30
Christensen

16. januar 2. søndag efter helligtrekonger
Johannes 2,1-11: Brylluppet i Kana”

Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen

23. januar 3. søndag efter helligtrekonger
Matthæus 8,1-13: ”Helbredelsen af en spedalsk og
officeren i Kapernaum”

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

8

Dag

Brædstrup

Tønning

30. januar 4. søndag efter helligtrekonger
Matthæus 8,23-27: ”Stormen på søen”

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
Jørgensen

2. februar Kyndelmisse

6. februar 5. søndag efter helligtrekonger
Matthæus 13,24-30: ”Lignelsen om ukrudtet
i hveden”
Eller Matthæus 13,44-52:
”Lignelsen om skatten, perlen og voddet”
13. februar Sidste søndag efter helligtrekonger
Matthæus 17,1-9: ”Forklarelsen på bjerget”

Kl. 19:30
Kyndelmisse
Kirkekaffe
Jørgensen
Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
NN

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

Kl. 10:30
Jørgensen

27. februar Seksagesima
Markus 4,1-20: ”Lignelsen om sædemanden”

Kl. 9:00
Jørgensen

6. marts Fastelavn
Matthæus 3,13-17: ”Jesu dåb”

13. marts 1. søndag i fasten
Matthæus 4,1-11: ”Jesu fristelse i ørknen”

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 9:00
NN
Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
Jørgensen

Kl. 10:30
Tøndeslagning
Kirkekaffe
Jørgensen
Kl. 10:30
NN

20. marts 2. søndag i fasten
Matthæus 15,21-28: ”Den kana’ anæiske kvinde”

Kl. 9:00
Jørgensen

27. marts 3. søndag i fasten
Lukas 11,14-28: ”Jesus og Beelzebul”

Kl. 10:30
Jørgensen

3. april Midfaste
Johannes 6,1-15: ”Bespisningen af de fem tusinde”

Træden

Kl. 14:00
Jørgensen

Kl. 9:00
NN
Kl. 10:30
Jørgensen
Kl. 9:00
Jørgensen

Kl. 10:30
NN

Kl. 9:00
NN

Fremtidens konfirmationer i
Brædstrup-Tønning-Træden pastorat
Konfirmation 2011:

Konfirmation 2012:

Tønning-Træden Friskole:
7. klasse: 1. maj

Tønning-Træden Friskole:
7. klasse: 6. maj

Brædstrup skole:
7.A: 8. maj
7.B: 15. maj

Brædstrup skole:
7.a: 13. maj
7.b: 17. maj Kr. Himmelfart
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Døbte og begravede
i Brædstrup, Tønning og Træden kirker
fra den 20/6 - 1/11 2010
Døbte i Brædstrup kirke

Døbte i Træden kirke

Dato
04.07.2010
18.07.2010
08.08.2010
03.10.2010
03.10.2010
10.10.2010
10.10.2010

Dato
11.07.2010

Navn
Jacob Lindegaard Vilborg
Alexander Bjørn Tholstrup Thelborg
Kirstine Kjær Valbjørn
Oskar Høj Elgaard
Elisabeth Lyhne Ødegaard
Sebastian Pedersen
Jacob Flemming Frederiksen

Døbte i Tønning kirke
Dato
04.07.2010
04.07.2010

Døde i sognet / begravet fra Brædstrup kirke
Dødsdato
04.07.2010
15.07.2010
18.07.2010
20.07.2010
28.07.2010
03.08.2010
07.08.2010
30.08.2010
02.09.2010
04.09.2010
08.09.2010
23.09.2010
02.10.2010
04.10.2010
07.10.2010
07.10.2010
11.10.2010
17.10.2010
24.10.2010
25.10.2010
25.10.2010

Navn
Anna Rasmussen
Gudrun Møller
Kai Harry J. Udsen
Ebba Jensen
Erik Vilstrup
Birthe Sloth Hansen
Børge Lysgaard
Kirsten Marie Hindborg Hansen
Ejler Viktor Andreas Jeppesen
Laura Heegaard Nielsen
Johannes Lønnerup Jensen
Søren Henry Sørensen
Ruth Lillian Jeppesen
Christian Bach Laursen
Vera Holmberg
Gyda Petersen
Harriet Rigmor Jensen
Oda Olesen
Knud Heftholm Christensen
Anders Sigvald Larsen
Lilly Marie Pedersen

BRÆDSTRUP KIRKE PÅ NETTET
Det er en stor glæde, at kunne meddele
at Brædstrup Kirke nu har fået sin egen
hjemmeside. Et klik med musen, så kan
du læse om kirkens liv og aktiviteter eller hvis du skal finde et telefonnummer
til en af os. Hjemmesiden opdateres
selvfølgelig løbende, så det allersidste
er med.
Adressen på Brædstrup Kirkes hjemmeside: www.braedstrup-kirke.dk
God fornøjelse med hjemmesiden.
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Navn
Emil Christian Jakobsen

Navn
Freya Jamilla de Bretteville Jakobsen
Mads Kjeldgaard Christensen

Døde i sognet / begravet fra Træden kirke
84 år
95 år
89 år
67 år
52 år
52 år
74 år
89 år
83 år
89 år
85 år
98 år
78 år
77 år
93 år
91 år
80 år
75 år
64 år
92 år
85 år

Dødsdato
10.10.2010

Navn
Jens Jørgen Bjerremand

77 år

Døde i sognet / begravet fra Tønning kirke
Dødsdato
07.07.2010

Navn
Henning Bülow Hartvigsen

79 år

Foredragsaftener
på Klippen

B

rædstrup KFUM & KFUK arrangerer i
begyndelsen af 2011 to foredrag, der
hver på sin måde tager sygdom og
lidelse op til debat. Sygdom er et menneskeligt grundvilkår, men hvordan forholder
vi os egentlig til det?
Fredag d. 28. januar:
”I en kælder sort som kul – om at leve i
og leve med en depression”
Jens Chr. Meldgaard, sognepræst i Vadum
Sogn, fortæller om signe egne oplevelser
med sygdommen, og hvordan han har
fundet hjælp til at komme igennem en
svær periode af sit liv. Han giver et bud
på, hvordan vi kan hjælpe hinanden og
være opmærksom på f.eks. en sygemeldt
kollegas behov.

Fredag d. 11. marts:
”Hvorfor blir' vi syge?”
Pernille Aagaard, tidligere formand for den
kristne dialogorganisation IKON-Danmark,
sætter forskellige sygdomsopfattelser i spil
med hinanden og lægger op til samtale om,
hvordan vi tolker sygdom og helbredelse.
Alle mennesker bliver syge - men hvorfor
bliver vi syge? De østlige religioner mener,
at sygdom er et udtryk for dårlig karma, de
vestlige nye religiøse bevægelser mener, at
sygdom er en kosmisk læringsproces - men
hvad mener kristendommen egentlig? Og
hvad mener du?

Pernille Aagaard
Jens Chr. Meldgaard
Endvidere ser han på det tabu, som en
psykisk sygdom kan være, ikke mindst i
kirkelige sammenhænge. For når man tror
på Gud, bør man så ikke være glad for livet?
Hvad så, når man i en depression intet godt
og smukt kan se?

Begge foredrag holdes kl. 19:30 på Klippen,
Nørregade 27.
Pris: 100 kr. pr. aften for voksne inkl. kaffe
og kage. Børn gratis. Der vil blive arrangeret
børnepasning under foredragene.
Alle er velkomne!
KFUM & KFUK i Brædstrup

Afløser for sognepræsten i
julemåneden
Berit Hune Jørgensen har fået forlænget
sin orlov til medio januar. Det betyder i
praksis, at hun afløses i julemåneden og
til julegudstjenesterne af pastor emeritus

Ingelise Skole Christensen. Ingelise har været
præst ved Hedensted kirke og er nu bosat
i Brabrand, hvor hun også er medlem af
Brabrand menighedsråd.
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”Små betragtninger 2”

H

Helene Bach
Kirkegårdsleder
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vor blev sommeren af…
Uanset overvejelser og mentale
krumspring, falder bladene nu i
tusindvis.
Vi er midt i hækklipningen som er en af vores
allerstørste opgaver.
Det står på i godt en måned pr.
kirkegårdsafsnit og kræver præcision og
tålmodighed.
Hans Ole, Dorte, Eva og Karsten klør på og
resultatet er flot.
Det har været en travl sommer med mange
nye tiltag.
Vores gamle mulittruck var slidt op og
ustabil i driften så vi tog chancen og søgte
provstiet om del i 5% midlerne.
Disse midler kan i begrænset omfang
bevilliges og giver mulighed for udskiftning
af tiltrængt grej, uden at belaste budgettet.
Stor var glæden, da ansøgningen gik
igennem og endnu større var den, da vi
fik leveret det grønne lyn. Alle som er lidt
maskin-nørder kender glæden ved fint nyt
grej.
Multitrucken er en slags forstørret
trillebøre og udgør sammen med Avantredskabsbæreren kernen i vores maskinpark.
En redskabsbærer er som navnet indikerer,
en maskine hvor der kan monteres et hav
af forskellige redskaber. Den er superanvendelig på kirkegården og vi håber at
kunne købe en snekost så kong vinter kan få
klø hvis han driller.
Om 14 dage påbegynder vi grandækningen
som står på i små 5 uger. Granleverandøren
kommer med friske forsyninger i 3-dages
intervaller og vi pålægger samlet 3 tons
gran.
Det er en betragtelig mængde og en
krævende gartnerisk øvelse.
Til 1. december sender vi Dorte og Eva hjem
for vinteren, der bliver lidt stille men de
kommer heldigvis igen til foråret.
Jeg skrev i sidste kirkeblad at vi gerne ville

invitere til en sensommer-aftenvandring
på kirkegården… Tempus Fugit, tiden iler,
jeg må da vist ændre tidspunktet til forårsvandring!!
I løbet af vinteren sætter vi et handicap-pskilt op på p-pladsen foran kirken og jeg
håber vi finder tid til at lave gravstedsnumre,
male låger og smøre og skrue.
Vinteren er også tidspunktet hvor der skal
fældes nogle træer i øst- og vestskel.
Når der skal træffes beslutning om
sådanne store opgaver, entrerer man
med
en
kirkegårdskonsulent
der
er landskabsarkitekt. Det sikrer at

udtyndingsplanerne lægges med størst
mulige hensynstagen til de blivende træer
og kirkegårdens samlede udtryk.
Hos os er det hovedsageligt for at skabe rum
om de flotte store Bøg og Eg i skel.
På genhør i næste kirkeblad.
Helene

Aktivitetskalender
for Brædstrup, Tønning og Træden
Tidspunkt:		

Aktivitet:

Sted:

Arrangør(er):

Fredag 3.
19:30
Søndag 5.
19.30
Tirsdag 7.
19:00
Fredag 10.		
Tirsdag 14.
19:00
Tirsdag 21.
18:30 ?
Tirsdag 28.
19:30

Adventsfest
Julekoncert
Julehygge
Israelsaften
Bibeltime
Julefrokost
Juletræ

Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen

IM, KFUM & Klippen
Menighedsrådet
KFUM & K's u/v
IM
KFUM & K's u/v
KFUM & K's u/v
IM KFUM & K

Januar
Tirsdag 4.
Torsdag 6.

Filmaften
Cafeeftermiddag

Klippen
Klippen

KFUM &K's u/v
Cafeudvalget

Ti-To 11. 12. 13. 19:30
Lørdag 15. 		
Tirsdag 18.
19:00
Torsdag 20.
19:30
Torsdag 27.
19:30
Fredag 28.
19:30

Bedeuge
Gospeldag
Generalforsamling
Bibeltime
Generalforsamling
Foredrag v. Jens Christian Meldgaard

Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen

IM KFUM & K
KFUM & K
KFUM & K kl.
IM
IM
KFUM & K

Februar
Tirsdag 1.
19:00
Onsdag 2.
19.30
On-To 2. 3.
19:30
Torsdag 3.
14.00
Tirsdag 8.
19:00
Fr-sø 11. 12. 13. 		
Torsdag 17.
19:30
Tirsdag 22.
19:00

Besøgsaften
Kyndelmisse
Bibelkursus i Gludsted
Cafeeftermiddag
Bibeltime
Fælleslejr Y's men
Bibeltime
Lacer-matic

Klippen
Brædstrup Kirke
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen

KFUM & K's u/v
Brædstrup Menighedsråd
IM
Cafeudvalget
KFUM & K's u/v
IM KFUM & K
IM
KFUM & K's u/v

Marts
Ti-To 1. 2. 3.
Torsdag 3.
Søndag 6.
Fredag 11.
Tirsdag 15.
Torsdag 17.
Tirsdag 22.
Tirsdag 29.
Tirsdag 29.

19:30
14.00
?
19:30
19:00
19:30
19:00
19:00
19:30

Møderække
Cafeeftermiddag
Sogneindsamling
Foredrag v. Pernille Aagaard
Spilleaften
Forårskredsmøde i Ejstrupholm
Filmaften
Bibeltime
Danmissions distriktsmøde i Nr. Snede

Klippen
Klippen
Sognehuset
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Nr. Snede

IM KFUM & K kl.
Cafeudvalget
Folkekirkens nødhjælp
KFUM & K
KFUM & K's u/v
IM
KFUM & K's u/v
KFUM & K's u/v
Danmission

Marts
Torsdag 7.

14.00

Cafeeftermiddag

Klippen

Cafeudvalget

december

19:00
14.00

Kirkebil bestilles på tlf. 75 50 30 00 senest dagen før
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Brædstrup menighedsråd
2008 -2012
Formand og medlem af
økonomiudvalg og præstegårdsudvalg
Thomas Christiansen
Nørregade 4E, 8740 Brædstrup
Tlf.: 22 92 82 11
(træffes efter kl. 16 på hverdage)
E-mail: thomaschristiansen73@gmail.com

præstegårdsudvalget
Henning Wolsmann
Stidsmøllevej 5C, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 27 28
Kirkeværge og medlem af
økonomiudvalget
Ramus Schmidt
Sygehusvej 14, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 21 67
E-mail: ets@horsens.dk
Kasserer og medlem af økonomiudvalget
og aktivitetsudvalget.
(pt stedfortrædende kontaktperson)
Peder Møller Mathisen
Birkevej 14, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 23 13
mobil: 30 28 25 08
E-mail: PMA@pc.dk
Medlem af økonomiudvalget og
det stående udvalg for bygninger
Finn Weel Jensen
Lindeallé 15, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 18 77
Mobil: 20 70 54 75
E-mail: weel@sport.dk
Redaktør af kirkebladet og
medlem af aktivitetsudvalget
Helle Birk Holst
Warthoesvej 32, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 37 83
E-mail: FAM.HOLST@ofir.dk
Medlem af aktivitetsudvalget
Bente Hansen
Poppelvej 12, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 23 27
E-mail: beni@os.dk

Næstformand og medlem af
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Medlem af aktivitetsudvalget
Kirsten Green Olsen, Skovvejen 44
8740 Brædstrup
Tlf.: 23 61 06 47
E-mail: Rottehullet@get2net.dk

Kirkelig vejviser
Brædstrup Sogn
Brædstrup Sogns Kirkekontor
Kordegn
Marianne Sehested................ Tlf. 75 75 37 24
Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup
E-mail: mavs@km.dk
Hjemmeside: www.braedstrup-kirke.dk
Kirkekontoret er åben:
Tirsdag: .....................................................Kl. 09-15
Onsdag:......................................................Kl. 10-13
Mandag, torsdag og fredag:
Henvendelse til sognepræsten.
Kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen.............. Tlf. 75 75 18 24
Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk
Sognepræst
Vacant (se hjemmesiden)

Kirkesanger
Sara Tranberg (orlov)...............Tlf. 86 15 70 69
Organist
Vacant
Kirkegårdsleder
Helene Bach.......................... Tlf. 75 75 31 41
Kirkegade 13, 8740 Brædstrup
Mobiltlf. 24 65 35 99 – e-mail: heb@km.dk
Kirkegårdskontoret er åben tirsdag og
torsdag kl. 12.30-13.30
Menighedsrådsformand
Thomas Christiansen.. ........... Tlf. 22 92 82 11
e-mail: thomaschristiansen73@gmail.com
Kirkeværge
Rasmus Schmidt.. .................. Tlf. 75 75 21 67
e-mail: ets@horsens.dk

Tønning og Træden sogne
Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor
eller kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen.............. Tlf. 75 75 18 24
Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk
Hjemmeside: www.toenning-traeden.dk
Menighedsrådsformand
Henning Kjempenes............. Tlf. 75 75 18 07
Graver
Knud Kristensen.................... Tlf. 75 75 31 34
Mobiltlf. 29 46 10 48
Kirkesanger
Bjarne Bording Jørgensen.... Tlf. 75 75 15 40
Organist
Vacant

Gudstjenester på ældrecentrene
Egebo 		

Søndergården

Vesterled

7. december NN

10. december

Jette Dissing

1. december

Jette Dissing

4. januar

NN

21. januar

Berit Hune Jørgensen

5. januar

Ingelise S. Christensen

1. februar

NN

18. februar

Berit Hune Jørgensen

2. februar

Berit Hune Jørgensen

1. marts

NN

18. marts

Berit Hune Jørgensen

2. marts

Berit Hune Jørgensen

5. april

NN

15. april

Berit Hune Jørgensen

1. april

Berit Hune Jørgensen

flg. tirsdage kl. 14:00

flg. fredage kl. 13:45

flg. onsdage kl. 13:30

Klovenhøj

flg. torsdage kl. 14.00
20. Januar A
17. februar
17. marts A
14. april
19. maj A
16. juni

Kirsten Høg
Kirsten Hø
Kirsten Høg
Kirsten Høg
Kirsten Høg
Kirsten Høg

21. juli A
Kirsten Høg
18. august
Kirsten Høg
15. september A Kirsten Høg
20.oktober
Kirsten Høg
17. november A Kirsten Høg
23. december kl. 10.30 Kirsten Høg

Præsterne kan indbyrdes være nødt til at bytte gudstjenester.
Alle efterlønnere, pensionister
og pårørende er velkomne!
OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup.
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På bagsiden ...

Nogle af mine yndlingsfortællinger i Det gamle Testamente
er fortællingerne om Jakob, søn af Isak og Rebekka og tvillingebror til Esau.
Én af de bedste er fortællingen om Jakob, der kæmper med
Gud i Jabboks vadested. Jakob har arbejdet for sin svigerfar
Laban i mange år, syv år for hver af sine koner, Labans døtre,
Lea og Rachel. Til gengæld har Jakob gjort sig rig på får og
geder på Labans bekostning. Nu er han på flugt væk fra Laban med koner, børn og får og geder. En nat kommer han til
Jabboks vadested, og da Jakob har bragt sine koner, børn,
får og geder i sikkerhed på den anden side af floden, går han
selv ud i vadestedet. Midt om natten går han derud og møder
Gud. Han kæmper med Gud på liv og død. Et slag på hoften
gør ham halt for livstid. Men Jakob giver sig ikke. Han klamrer
sig fast til Gud, mens han råber: ”Jeg slipper dig ikke, før du
velsigner mig!”
Jakob får sin velsignelse og rejser videre med kone og børn
og ejendom og med et liv og en historie i bagagen så sammensat, som et menneskes liv og historie nu kan være: elsket
og forgudet af sin mor. Hadet af sin bror, fordi han narrede
deres fars velsignelse fra broren. Og endnu med oplevelsen
af ulykkelig kærlighed i bagagen: i 14 år måtte Jakob vente
på at få den kvinde, Rachel, som han elskede. Og foran sig har
Jakob et liv, som skulle vise sig at rumme endnu mange store
glæder - som glæden over de tolv sønner, han fik – og mange
smerter – som tabet af sin elskede kone Rachel og sin elskede
søn Josef. Men Jakob troede, at hans liv, som det var, havde
Guds velsignelse over sig. Jakob troede, at hans liv med al
dets glæde, smerte og sorg, med dets rigdom, med Jakobs
evne for at snyde og bedrage og tuske sig til goder her i livet,
Jakob troede, at det liv hvilede i Guds hånd.
Når jeg holder af den fortælling, så er det fordi den er livsnær.
Det er fordi den hen over de årtusinder, der skiller den og os,
når ind til benet af, hvad menneskeligt liv består i, hvad det
handler om. Den viser os et menneske, som med alt hvad han
rummer af kærlighed og uærlighed, af mod og angst, kæmper for at høre, at hans liv er set og kendt og fundet af værdi
af den Gud, som han tror er der, men som han ikke bliver fri
for at kæmpe for sin tro på. Gud må være der. Gud skal se
Fødsler:
Alle fødsler i Tønning, Træden &
Brædstrup sogne skal anmeldes
til kirkekontoret i Brædstrup.
Anmeldelsen skal foretages senest
14 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

ham. Gud skal være grunden under hans liv. Og Jakob får at
høre, at sådan er det: Gud er livsgrundlaget.
Og lige netop det, at Gud er her i vores liv, som i bund og
grund ligner Jakobs liv. Lige netop det, at Gud er livsgrundlaget for vores menneskeliv, det er jo det, som er julens budskab. Fortællingen om, at barnet, som er Guds søn, blev født
i en stald af en ganske almindelig kvinde, og blev taget imod
af ganske almindelig mennesker, det er jo en fortælling om,
at Gud er midt i vores verden. Gud er midt blandt mennesker,
der er nøjagtigt så sammensatte på godt og ondt, som Jakob
var.
Også en anden af fortællingerne om Jakob er som et billede
på det, der er julens budskab. Jakob er på flugt, efter at han
har narret sig til sin fars velsignelse. Han flygter for at redde
livet for sin brors vrede. På den flugt har han en nat en drøm,
hvor han ser himmelen åben over sig. Han ser engle vandre
op og ned ad en stige, der forbinder himmelen og jorden.
Han hører Guds stemme, der lover Jakob, at han skal blive et
stort folk, og at Gud vil gå med Jakob overalt, hvor han går.
Da Grundtvig ville fortælle, hvad jul er, så greb han til at
bruge fortællingen om Jakobs drøm som et billede. Han skrev
om børnenes glæde og forventning og drømme om jul. Han
skrev om, hvordan deres glade og forventningsfulde sang
tænder glæden og forventningen i hans eget hjerte. Da børnene synger, hører han ”julesang på ny, som sig med hjertet
rimer”. Og så fortsætter han:
Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.
Det er julens glædelige budskab, at Himmelen er åben over
os, at Gud kommer med fred og glæde til os, der er mennesker så sammensatte, som Jakob var. At Guds rige er kommet
til os.
En glædelig jul ønskes alle i Brædstrup – Tønning – Træden
sogne!
konstitueret sognepræst Jette Dissing

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 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. 75 50 30 00
– senest dagen før.

Grafisk Hus, tlf. 76 75 23 13

”Da vandre Guds engle op og ned…..”

