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Nyt fra Brædstrup menighedsråd

H

ermed en orientering om, hvad der er sket
siden sidste kirkeblad er udkommet.:

Ved sidste omdeling af kirkebladet, har der været
en del klager over manglende levering af kirkebladet. Af økonomiske og praktiske hensyn har
det været nødvendigt at skifte fra postvæsenet
til en privat distributør, der normalt omdeler ugeblade og reklamer. Det har givet lidt problemer
med, at nogle ikke har modtaget bladet. Det forsøger vi naturligvis efter bedste evne at få rettet
op på, så alle der skal have kirkebladet leveret,
også får det.
Vi er på sin vis glade for, at man reagerer på den
manglende levering, for det viser jo, at bladet bliver læst (og savnet, hvis det ikke kommer).
Sommeren er over os, og i skrivende stund er det
meste af ferien overstået. Jeg håber, at alle har
haft en god ferie. Sommeren har i hvert fald været god. Lige nu er der travlhed med at få høstet
markerne. Det er jo blevet en tidlig høst på grund
af den varme sommer.
Jeg håber, at personalesituationen er ved at falde
på plads. Berit Hune Jørgensen er klar igen efter
en lang sygeorlov. Velkommen tilbage igen til dit
arbejde ved kirken.
Som ny husvært i sognehuset og afløser for kirketjeneren har vi fra 15. august 2008 ansat Marianne
Borrisholt. Velkommen til dig i dit nye arbejde. Jeg
håber, at du må få det til at fungere på en god
måde.
Angående menighedsrådsvalget i efteråret, håber jeg, at man vil møde op til orienteringsmødet den 3. september 2008, hvor der vil blive
berettet om, hvad der er sket i den seneste periode. Her er der også mulighed for at danne
en fælles opstillingsliste. Jeg håber, at der er
folk, der vil gå ind i menighedsrådet og gøre et
stykke arbejde der. Det er jo en frivillig opgave,
man påtager sig, og det kan jo ikke undgås at

tage noget af ens fritid. Det vil jo også være en
god ide, at man har interesse for det kirkelige
arbejde.
I det nye menighedsråd skal der efter de nye regler fra kirkeministeriet kun være 8 medlemmer
mod før 9. Det er fremover medlemmer af folkekirken i sognet, der bestemmer antallet af menighedsrådsmedlemmer, hvor det tidligere var indbyggertallet i sognet.
Jeg håber, at vi igen kan få valgt folk, som er indstillet på at gøre et stykke arbejde for vort sogn
med dets kirke og sognehus.
Økonomien er en ting, der er brugt meget tid på
at få til at hænge sammen. Der har været et meget stramt budget for 2008, og jeg håber, at det
kan blive noget bedre i 2009, men det afgøres
af provstiet, som skal bevilge de penge, der er så
hårdt brug for, sådan at det kan køre fornuftigt
for menighedsrådet, i stedet for den anstrengte
måde vi har kørt på i 2008.
Erik Skottenborg
Formand for Brædstrup Menighedsråd

Erik Skottenborg

Fra redaktøren

H
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er er så dit nye kirkeblad. Jeg håber, det
er nået frem til dig, selv om vi har haft
lidt distributionsproblemer. Jeg håber,
det er løst med dette nummer, men skulle nogen mangle kirkebladet, så er der altid nogle til
rådighed i vore kirker og i Sognehuset i Brædstrup.

onsmøderne, hvor man som regel også laver en
kandidatliste. Der er rig lejlighed til at kandidere, så har du interessen i kirkens velfærd så
mød op. Der mangler altid unge kandidater.

Nu er det ved den tid, hvor der skal vælges nyt
menighedsråd. Vær opmærksom på informati-

Finn Weel Jensen

Redaktøren ønsker jer alle et godt menighedsrådsvalg.

Nyt fra Tønning-Træden menighedsråd

I

menighedsrådet er vi så småt ved at gøre klar
til, at der i efteråret skal afholdes menighedsrådsvalg d. 11. november. For at give et indtryk af hvad vi i menighedsrådet arbejder med,
så bliver der afholdt et orienteringsmøde onsdag d. 10. 9. kl. 19.30 i Tønning præstegård.
Denne aften er alle, der kunne tænke sig at høre
om menighedsrådets arbejde og de muligheder,
der ligger i menighedsrådet, velkommen til at
møde op. På dette møde er det også meningen,
at vi prøver at finde frem til de folk, som senere
har lyst til at stille op til menighedsrådsvalget i
november. Derfor: Kom og hør – og spør’.
Siden sidste kirkeblad udkom har vores provst
Litten Hjort været på kirkesyn, og det gjorde
hun grundigt, og samtidigt er det fint at få folk
udefra til at se på de bygninger og arealer, som
vi andre har en forudfattet mening om. Det kan
godt give nye vinkler og iagttagelser.
1. juni var der pilgrimsvandring fra Træden til

Tønning i dejligt solskinsvejr hvor naturen i vores lokalområde viste sig fra sin flotteste side. Se
billeder fra turen på www.tonning-traeden.dk
Der er ikke noget nyt i at vores præst og betjening er i kirken om søndagen….men en opgørelse over bryllupper viser, at de faktisk også har
ret travlt på lørdage. Det er nemlig ikke kun lokale, der gerne vil vies i vores kirker, men også
folk udefra, der f.eks. er blevet døbt i en af kirkerne. Eller også vil de simpelthen gerne vies i
en landsbykirke, fordi de synes, at det er mere romantisk at blive viet der, end i en større bykirke.
På menighedsrådets vegne.
Henning Kjempenes.

Høstgudstjeneste
21. september kl. 10.30 i Brædstrup Kirke
Høstgudstjenesten er en tradition. En tradition er når man gentager noget godt. Og selvom han lige har været her – til
Udendørsgudstjenesten på Ring kirkegård – er det altså godt at Christian Søgaard er det ekstra musikalske indslag i
denne gudstjeneste.
Han vil bidrage med ekvilibristisk og musikalsk harmonikaspil. Christian og kirkens organist Thomas H. Lennert har tidligere spillet sammen. Sammensætningen af harmonika og orgel er faktisk en form for familiesammenføring.
Som Christian udtrykker det gik de to søskende engang hver sin vej og blev henholdsvis præst og sømand.
Når der bagefter den festlige gudstjeneste er kirkekaffe i Sognehuset vil man nok kunne høre mere af ”sømandens”
repertoire.
Christian Søgaard er født i 1958 i Sønderborg. Uddannelsen som harmonikaspiller er bred. De første input fik han på Grønland i midten af 70’erne og
har siden suppleret uddannelsen bl.a. med en AM fra musikkonservatoriet i
København. Christian har spillet med et utal af mennesker. Mest kendt er vel
Rasmus Lyberth og Poul Dissing og Benny Andersen.
Christian Søgaard har komponeret meget musik og har medvirket på mange
cd-udgivelser. I 2005 udgav han for første gang i eget navn cd’en A MON
AMOUR indeholdende 58 minutter med egne kompositioner. Christian er
også uddannet organist. Se mere på www.christiansoegaard.dk.
Til høstgudstjenesten byder traditionen også – udover det musikalske – at
menigheden bringer sit offer. I Brædstrup kirke kan man medbringe frugt,
grønsager og blomster eller tryllerier fra køkkenet med årets høst. Har man
ingen mulighed for at bringe noget fra haven, marken eller køkkenet med, er
man naturligvis velkommen til at yde sit høstoffer i form af en pengegave.
Er dit høstoffer stort eller lille, gavner det dog i sidste ende modtageren, som
sædvanen tro er Børnebyerne SOS og vore Hjertebørn i Indien.
Velkommen i kirke og sognehus
Brædstrup menighedsråd
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Kirken i praksis!
Næsten hver dag hører / læser vi i medierne om
de danske soldater, der gør tjeneste i udlandet.
Kosovo, Afganistan og tidligere også i Irak.
Uden at gøre mig klog på, hvor rigtigt det er, eller har været, så er det jo sådan, det er!
Og at det ofte er forbundet med farlige situationer; og at der ofte melder sig følelser som
hjemve, kærestesorger og andet, er der brug for
at have nogen at dele tanker og følelser med.
Venner og familie er langt væk, og kan vel ikke
altid forstå, hvordan disse, oftest unge mennesker har det.
Og så er det vigtigt, at vi, som kirke, som kristne,
også er der. Med ro og hygge og en tro, som
med et citat fra en gammel salme kan “gøre rolig midt i våbenbrag”.
Det er vi da også via K.F.U.M.s Soldatermission,
som både herhjemme i Danmark og i de lande,
hvor danske soldater gør tjeneste, driver soldaterhjem.
Her kan der købes kaffe, hjemmebagt kage, en
varm ret, lidt “snoller”……..
Spilles diverse spil, “lagkagebanko” .Holdes andagt, synges aftensang. Og ikke mindst forsøger
lederen/lederne at skabe lidt hjemlig hygge.
Mange unge mennesker har i dag desværre aldrig haft noget rigtigt HJEM!
K.F.U.M.s Soldatermission har en støttekreds,
kaldet Soldaternes Venner.
En sådan afdeling findes også her i Brædstrup.
To gange årligt afholdes en Soldatervennefest
på “Klippen”, hvor der fortælles om arbejdet.

Alle, som måtte have lyst til at høre om dette
arbejde fra næsten lokalt hold, er meget velkomne!
På vegne af den lokale Soldatervennekreds
Johannes Stenhøj

Det næste arrangement bliver torsdag, d. 6. November, kl. 19,30.
Her taler Bodil og Asger Jensen, Klovborg, som
har ledet soldaterhjemmet i Kosovo fra august
2007 til marts 2008.

Soldatervennefest på "Klippen"
Torsdag den 6. nov. kl. 19.30
Bodil og Asger Jensen fra Klovborg fortæller om tanker og oplevelser i forbindelse med deres arbejde som ledere af K.F.U.M.s Soldaterhjem i Kosovo
august 2007 - marts 2008.
“Soldatervennekredsen” byder
alle interesserede velkommen.
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Orientering om menighedsrådsvalg
Onsdag den 3. september kl. 19.30
Der afholdes møde onsdag den 3. september 2008 kl. 19.30 i Sognehuset i Brædstrup
Der orienteres om, hvad der er sket i denne periode for menighedsrådet, samt om ønsker for fremtiden.
Der er mulighed for at opstille liste med kandidater til menighedsrådet.
Brædstrup menighedsråd

Succes'en med babysalmesang
..fortsætter i Brædstrup Kirke ved Tine Mynster
Babysalmesang er for børn i alderen 0-12 måneder og deres forældre

Vi mødes:
den 9. september
den 23. september
den 30. september
den 7. oktober

den 4. november
den 11. november
den 18. november
den 25. november

Hver gang klokken 14.00 i Brædstrup kirke.
Hjertelig velkommen til alle babyer og deres forældre
ønsker Brædstrup menighedsråd

Alle Helgens Gudstjeneste
hvor vi mindes, dem vi har mistet i årets løb
Onsdag den 5. november kl. 13.30 i Brædstrup Kirke
for alle ældre medborgere
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til hyggeligt samvær i Sognehuset.
Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til: Kirkekontoret på tlf.nr.
7575 3724 eller Kirkebilen på tlf. 7550 3000 - senest dagen før.
På gensyn i kirke og sognehus
Brædstrup Menighedsråd

Deadline for næste kirkeblad er den 1. november 2008
Alt stof, der skal dække december 2008, januar, februar 2009 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup,
Materialet modtages gerne elektronisk på diskette, CD-rom eller som e-mail til mailadressen: weel@sport.dk
Tekst skal helst være uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc.
Foto eller tegninger skal helst være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif ).
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Indskrivning til konfirmation 2009
i Brædstrup
Indskrivning til konfirmationsforeberedelse for 7. b på Brædstrup skole
sker ved gudstjenesten i
Brædstrup Kirke søndag den 7. september 2008 kl. 10.30
Indskrivning til konfirmationsforeberedelse for 7. a på Brædstrup skole
sker ved gudstjenesten i
Brædstrup Kirke søndag den 14. september 2008 kl. 10.30
Medbring venligst dåbs- eller navneattest

i Tønning-Træden
Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2008-09 for 7. klassetrin
på Tønning-Træden Friskole sker ved gudstjenesten i
Tønning Kirke søndag den 7. september 2008 kl. 19.30
Medbring venligst dåbs- eller navneattest

Høstgudstjeneste
i Tønning og Træden
Søndag d. 21. september er der høstgudstjeneste i Træden Kirke kl. 19.30.
Efter tjenesten i Træden vil der være kirkekaffe i våbenhuset. Desuden vil
der efter gudstjenesten være auktion over de forhåbentlig mange forskellige eksempler på høstens rige gaver. Derfor er det menighedsrådets håb,
at så mange som muligt vil deltage og medbringe høstpynt til auktionen.
Det være sig fra køkken- og prydhavens overflod eller markens samme. Hele
høstofret går til Møldrup Optagelseshjem.

Minikonfirmander fra Tønning-Træden
Medens løvet falder af træerne, tilbydes de nye friske skud fra Tønning-Træden Friskoles 3. klasse at være dette efterårs nye store minikonfirmander. Undervisningen
finder sted hver onsdag fra kl. 12-13.45 i konfirmandstuen i Tønning.
Vi starter onsdag den 17. september og kører på til kirkeårets slutning.
Personalet ved Tønning-Træden kirker

Familiegudstjeneste i Tønning Kirke
- søndag d. 30. november kl. 14.00
Denne søndag er årets minikonfirmander og deres familier særligt indbudte, men
alle øvrige er mere end velkomne til at deltage i denne gudstjeneste som foregår i
børnehøjde, så tag endelig naboen og bedsteforældrene med.
Menighedsrådet.
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Sangaften
i Tønning kirke og præstegård
Torsdag den 2. oktober kl. 19.30 afholder personalet ved Tønning og Træden kirker en
sangaften. Den musikalske del af aftnens program starter i Tønning Kirke kl. 19.30, hvor vi
igen vil sætte fokus på nogle af de nye salmer i salmebogen. Mange af disse salmer har flere
melodier at vælge imellem, så kom og giv din mening til kende. Alle er velkomne.
Tønning-Træden Menighedsråd.

Kirkekoncert i Træden Kirke
Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.30
..er der koncert med Nim Sangkor i Træden Kirke.
Korets brede repertoire strækker sig over bl.a. gospel, højskolesang, evergreens, 60-pop, og klassiske lieder af Schubert i dansk
bearbejdelse, og det rummer sange med så forskellige kunstnere
som Kim Larsen, Sissel Kyrkjebø, Abba, Valdemar Rasmussen og
Whitney Houston. Ved kirkekoncerten vil der være indlagte fællessalmer. Alle er velkomne til koncerten hvor der er gratis adgang.
Tønning-Træden menighedsråd

Alle Helgens gudstjeneste
i Tønning og Træden
Søndag den 2. november er det Alle helgens dag. Eller rettere det er alle helgens søndag.
Alle helgens dag ligger jo 1. november og var i middelalderkirken dagen til minde om alle
de helgener og martyrer, der havde lidt døden for Jesu skyld. D. 2. november kaldes Alle
sjæles dag, og var(og er) den katolske kirkes mindedag for alle de afdøde troende sjæle. Efter
reformationen i Danmark i 1537 blev helgendyrkelsen afskaffet og allehelgensdag blev i stedet den dag, hvor vi i kirken mindes de, som er døde i årets løb. De er vore helgener. Dagen
blev henlagt til at fejres 1. søndag i november.
I mange af landets kirker markeres dagen ved at tænde lys for de, som er døde, ligesom
deres navne nævnes.
Ved gudstjenesterne den 2. november i Træden kl. 10.30 og i Tønning kl. 19.30 vil vi
også tænde lys til minde om de, som er døde eller begravet i vores sogne, samt for de som er
begravet andetsteds af undertegnede. Navneoplæsningen og lystændingen vil blive efterfulgt af stilhed under instrumental musik.
Mogens Birk

Velkommen til årets
BUSK-gudstjeneste
i Brædstrup kirke d. 26. oktober kl. 10.30!
BUSK står for: Børn-Unge-Sogn og Kirke.
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Gudstjenesteliste for
Brædstrup og omegn
September/Oktober/November 2008
Dag

Brædstrup

Tønning

7. september 16.s.e. trinitatis
Johannes 11,19-45:
”Opvækkelsen af Lazarus”

10:30
Konf. indskriv.
Birk

19:30
Konf. indskriv.
Birk

14. september 17.s.e. trinitatis
Markus 2,14-22:
”Levi kaldelse og ung vin på
nye lædersække”

10:30
Familiegudstj.
Konf. indskriv.
Jørgensen

9:00
Jørgensen

21. september 18.s.e. trinitatis
Johannes 15,1-11:
”Det sande vintræ”

10:30
Høstgudstj.
kirkefrokost
Jørgensen

24. September
Høstgudstjeneste

13:30
Ældregudstj.
Birk

28. september 19.s.e. trinitatis
Johannes 1,35-51:
”De første disciple kaldes”
5. oktober 20.s.e. trinitatis
Mattæus 21,28-44:
”Lignelsen om de to sønner i vingården
og de onde vinbønder”
7. oktober
"Gudstjeneste og spaghetti"
12. oktober 21.s.e. trinitatis
Lukas 13,1-9:
”Det sammenstyrtede tårn og lignelsen
om figentræet uden frugt”
19. oktober 22.s.e.trinitatis
Mattæus 18,1-14:
”Den største i Himmeriget”
26. oktober 23.s.e.trinitatis
Markus 12,38-44
”Advarsel mod de skriftkloge og
den fattige enkes gave”
2. november Alle helgens dag
Matthæus 5,13-16:
”Jordens salt og verdens lys”

Nim

Underup

Føvling
9:00
Widmann

19:00
Høstgudstj
Kaffe
Høg
10:30
Høstgudstj.
Birk

10:30
Børnepasning
Birk
9:00
Birk

Træden

10:30
Høstgudstj
Høg
bil

9:00
Birk
10:30
Birk

10:30
Høstgudstj
Høg
bil
9:00
Høg

9:00
Høg

10:30
Høg

10:30
Høg

9:00
Høg

9:00
Widmann

17:30
Gudstjeneste
og spaghetti
10:30
Birk

10:30
Jørgensen

9:00
Birk

9:00
Jørgensen

10:30
BUSK
Familiegudstj.
Birk
19:30
Jørgensen
Kirkekaffe

5. november
Alle helgens gudstjeneste

13:30
Ældregudstj.
Jørgensen

9. november 25.s.e. trinitatis
Lukas 17,20-33:
”Guds rige og Menneskesønnens dag”

14:00
Familiegudstj.
Jørgensen

16. november 26.s.e. trinitatis
Mattæus 13,24-30:
Ukrudtet i hveden, sennepsfrøet og surdejen” eller Matt. 13,44-52:
”Skatten, perlen og voddet”

10:30
Børnepasning
Birk

18. november
"Gudstjeneste og spaghetti"

17:30
Gudstjeneste
og spaghetti

19:30
Birk
Kirkekaffe

10:30
Høg
9:00
Birk

19:00
Høg

10:30
Birk

10:30
Høg
Kaffe

10:30
Birk

10:30
Høg
Bil
19:00
Høg
Kaffe

9:00
Høg

14:30
Høg
Kaffe

10.30
Høg

9:00
Birk

9:00
Widmann

23. november Sidste s. i kirkeåret
Matthæus 11,25-30:
”Jesu fryderåb”

10:30
Jørgensen

9:00
Jørgensen

10.30
Høg

30. november 1.s.i advent
Matthæus 21,1-9:
”Indtoget i Jerusalem”

10:30
Kirkekaffe
Jørgensen

14:00
Familiegudstj.
Birk

9:00
Høg

10:30
Høg
bil

10:30
Høg
bil

9:00
Høg

2. december
"Gudstjeneste og spaghetti"

17:30
Gudstjeneste
og spaghetti

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

10:30
Børnepasning
Birk
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19:30
De ni læsninger

14:30
Minikonf
Høg

Aktivitetskalender
for Brædstrup, Tønning og Træden
Tidspunkt:
SEPTEMBER
Torsdag den 4.
Torsdag den 11.
Lørdag den 13.
Fredag den 19.
Tirsdag den 23.
Torsdag den 25.
Lørdag den 27.
Tirsdag den 30.

19.30
19.30
10.00
19.30
19.30
19.30
10.00
19.30

Aktivitet:

Sted

Arrangør(er)

Ydre missions aften

Klippen

IM
IM
Lørdagsklubben

Indre Missions fødselsdag v/Henri Alex Jensen Klippen

”Josef i Egypten” forældrebesøg
Høstfest
Bibeltime ”Mig og Verden”
Bibeltime, Heb. Kap 5
Bazargevinster

Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Klippen
Bredmagevej 1

19.30
10.00
19.30
19.30
10.00
19.30
15.00

Sportsaften

Klippen

19.30
19.30
10.00
19.30
19.30
19.30
10.00
19.30

Klippen
Klippen
”De 10 bud” Vi laver stentavler og guldkalv Klippen
KLF-møde v/ Anne Kirstine Varst Klippen
bowling-aften
Israelsaften v/ Heinrich Pedersen Klippen
Advent, vi går i køkkenet
Klippen
Tur ud i det blå
Klippen

”Josefs brødre i Egypten” pyramidebygning

KFUM & K, Unge voksne
IM
Lørdagsklubben
KFUM & K, Unge voksne

OKTOBER
Tirsdag den den 7.
Lørdag den 11.
Tirsdag den 14.
Torsdag den 23.
Lørdag den 26.
Tirsdag den 30.
Fredag den 31.

”Moses i sivkurven” Løb med Moses Klippen

Bazargevinster
Klippen
Fælles bibeltime v/ Pia Skovmose Klippen
”De 10 plager” vandrehistorier
Klippen
Opstilling til basar
Klippen
Bazar
Klippen

KFUM & K, Unge voksne
Lørdagsklubben
KFUM & K, Unge voksne
Lørdagsklubben
KFUM & K, Unge voksne
KFUM & KFUK

NOVEMBER
TIrsdag den 4.
Torsdag den 6.
Lørdag den 8.
Torsdag den 13.
Tirsdag den 18.
Torsdag den 20.
Lørdag den 22.
Tirsdag den 25.

Bibeltime ”Mig og familien”

Soldatervennefest v/ Bodil & Asger Jensen

KFUM & K, Unge voksne
IM
Lørdagsklubben
KLF
KFUM & K, Unge voksne
IM
Lørdagsklubben
KFUM & K, Unge voksne

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

Konfirmation 2008
Fredag d. 1. august 2008 blev Naomi Fleurine Sørensen konfirmeret i
Brædstrup Kirke. Naomi bor til daglig i Uganda, hvor hendes far arbejder for Danida. Naomi er i løbet af året blev undervist via Internettet, og
i forbindelse med familiens sommerferie i Danmark, fik Naomi Guds bekræftelse på, at den kærlighed hun i sin dåb fik forkyndt, den var stadig
gældende. Stort tillykke til Naomi.
Mogens Birk

Her er så billedet af sidste konfirmandhold.
Redaktionen ønsker jer alle hjertelig tillykke med jeres konfirmation, og håber I må få en god fremtid.
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Ved min fratrædelse
Når dette læses, er det ca. 2 måneder siden, jeg
fratrådte mit job ved Brædstrup kirke.
Jeg har siden November 2001 været ansat som
sæsonmedarbejder ved kirkegården, men det
er desværre slut nu, på grund af den arbejdsulykke jeg var ude for den 15. marts 2007. Ulykken skete under arbejdet med at færdiggøre
en grav, hvor der skulle være begravelse dagen
efter. Under dette arbejde faldt jeg bagover og
landede på ryggen 2½ meter nede. Arbejdet
blev udført sammen med Hans Ole, der rekvirerede Falck og sendte bud efter kirkegårdslederen, der holdt fridag.
Den indsats og det kæmpe nærvær du ydede
i den forbindelse Hans Ole, kan jeg ikke takke
dig nok for.
Dette at arbejde i den frie natur og kontakten
med de besøgende, der kommer på kirkegården, har jeg altid været meget glad for. Jeg har

også følt, at jeg har haft en god omgang med
de ansatte ved Brædstrup Kirke og Kirkegård,
i de år jeg har været ansat. Det er vemodigt, at
skulle sige farvel til alt dette, men desværre har
2 uafhængige speciallæger ikke givet mig store
chancer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.
Jeg vil i denne forbindelse gerne takke alle pårørende/besøgende, for den gode tid jeg har
haft blandt jer. En stor tak til menighedsrådet
for blomster og besøg og den måde i har behandlet hele min situation på.
Mange har i tiden, der er gået sendt hilsener
igennem mine kolleger og dette har varmet
meget. Tak også til Mogens Birk og Kirsten Høg
for jeres besøg, kort tid efter at jeg flyttede til
Brædstrup.
Venlig hilsen fra en tidligere ansat
Vagnie Kristensen

Døbte, viede og begravede maj-juni-juli 2008
Døbte i Brædstrup kirke
11.05.2008:
Olivia Basse Jensen Bjerregaaard
11.05.2008:
Ellen Snedker
18.05.2008:
Cille Jørgensen Pold
25.05.2008:
Leia Kirstine Astrup Christensen
25.05.2008:
Anna Kjelde Skovsager
25.05.2008:
Melanie Esther Møller Nørgaard
01.06.2008:
Melanie Krægpøth Simonsen
01.06.2008:
Matti Sandberg Jensen
29.06.2008:
Anton Dybbøl Monberg
06.07.2008:
Luca Hjalte de Bretteville Jakobsen
Viede i Brædstrup kirke
10.05.2008:
Tina Kabel Eliseholm og Peter Kabel Eliseholm
31.05.2008:
Pia Charlotte Sørensen og Martin Bie Jensen
Mette Emig Klemmensen og Henning Klemmensen
19.07.2008:

Kirkelig velsignelse i Brædstrup kirke
28.06.2008:
Helene Kirstine Bundgaard Jensen
og Holger Frede Jensen
Begravede fra Brædstrup kirke
09.05.2008:
Kirsten Marie Nielsen Givskud
23.05.2008:
Jenny Dam Jensen
06.06.2008:
Rosa Viola Vestergaard Pedersen
18.06.2008:
Karen Østergaard
26.06.2008:
Manny Rosa Nielsen
27.06.2008:
Herluf Jakobsen
12.07.2008:
Verner Lindholm Rasmussen
18.07.2008:
Annelise Bjerremann Jørgensen
18.07.2008:
Erik Eskerod
22.07.2008:
Eli Secher Hansen

86 år
86 år
71 år
78 år
78 år
76 år
61 år
76 år
67 år
86 år

Døbte Træden Kirke
29.06.2008
Malte Horsbøl Ross Caspersen
Viede i Træden Kirke
05.07.2008
Lillian Andersen og John Emil Andersen
Begravede fra Tønning Kirke
10.05.2008
Carl Henning Møller
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87 år

Cafe-eftermiddage på "Klippen"
Vi er nogle stykker, som har fået lyst til at udnytte de dejlige lokaler på Klippen til at samle interesserede til nogle cafe-eftermiddage et par gange om måneden.
Bestyrelsen har været så venlig at give os lov til at låne lokalerne, og vi satser på at samles

1. og 3. torsdag i hver måned, kl. 14-16.30
med start den 18. september
Planen er, at vi den 1. torsdag i måneden inviterer et af egnens spændende mennesker til at
fortælle os noget om ting, de har læst eller oplevet, hvorimod der den 3. torsdag i måneden ikke
er noget fast program, men vi vil hygge os sammen med kaffe, sang, hyggesnak, spil af forskellig
art, håndarbejde og evt. improviseret underholdning – som vi nu får lyst til det.
For at starte med noget muntert, har vi den første gang, 18. sept., lavet aftale med fhv. præst i
Tønning-Træden, Ib Klausen, som vil komme og fortælle om nogle af de morsomme oplevelser,
han har haft med børn i sin tid som lærer.
Efterårets fortælle-eftermiddage starter i øvrigt med, at fhv. lærer Lilly Andersen den 2. oktober
kommer og fortæller om forfatteren Selma Lagerløf. Den 6. november bliver det fhv. skoleleder
Leif Andersen, som fortæller om sin pilgrimsvandring i Spanien i efteråret, og den 4. december
får vi besøg af Karen Bækbøl og Bjarne Bording, som vil spille,
synge og fortælle som indledning til advents- og juletiden.
Vi håber, at mange – ligesom vi – synes, at cafeen er en god
ide.
Vi arbejder på folkekirkeligt grundlag, men absolut alle er velkomne, og selv om vi, der starter det op, er kvinder, vil vi forfærdelig gerne have mænd med også!
Kaffe og brød vil koste 25 kr., og vi håber, at mange vil bakke
ideen op og komme og hygge sig sammen med os.
Med venlig hilsen
Cafe-udvalget: Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Bodil Olesen
Birthe Agerholm, Inge Bjerg.

Høstgudstjeneste
for alle ældre medborgere
Onsdag den 24. september kl. 13.30 i Brædstrup kirke
Efter Høstgudstjenesten inviterer menighedsrådet til hyggeligt samvær i Sognehuset.
Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til:
Kirkekontoret på tlf.nr. 7575 3724 eller Kirkebilen på tlf. 7550 3000
- senest dagen før.
På gensyn i kirke og sognehus
Brædstrup Menighedsråd
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Organisten ved Brædstrup Kirke
Den 30. september er min sidste dag i stillingen
som Brædstrup kirkes organist.
Jeg har fået en stilling som organistassistent i
Åbyhøj kirke.
I Brædstrup har jeg lært mange søde mennesker at kende.
Især har jeg lært en masse søde børn at kende.
Til alle jer vil jeg sige tak, fordi I var der. Minikonfirmander med iver og nysgerrig lærelyst.
Konfirmander med spirende personlige standpunkter.
Èn gruppe børn (og unge) har stået mit hjerte
særligt nær. ”Mine” korbørn. I har givet mig
mange glæder og sjove stunder. Til jer har jeg
lavet rigtig mange sange, som jeg håber, I kan
tage med jer på jeres vej. Jeg tager minder om
smil og glade stemmer med mig og vil sige tak
til jer og tak til jeres forældre for lån af jer!
Jeres stemmer har været med til at glæde ikke
blot mig, men også Brædstrup kirkes menighed.

Jeg har været rigtig glad for en venlig og velsyngende menighed. Der er selvfølgelig nogen,
jeg har lært mere at kende end andre. Jeg ønsker for jer alle, at I får en organist der kan lede
den velklingende salmesang videre og vil her
give menigheden den varmeste anbefaling.
Da jeg søgte stillingen i Brædstrup i 2002 var
en af de oplevelser, der fik mig til at sige ja på
trods af lidt afstand fra mit hjem i Hinnerup, Berit Hune Jørgensens imødekommende smil og
væsen.
Gennem årene har vi haft et rigtig spændende
samarbejde, som jeg siger dig mange tak for.
Også mange tak til såvel det tidligere som det
nuværende menighedsråd for god behandling
og tak til alle de henholdsvis venlige og søde
kolleger jeg har haft fornøjelsen af at være i arbejdsfællesskab med.
Thomas H. Lennert

Gudstjeneste & spaghetti
Har du en travl familiehverdag?
Uden ret meget tid til kirke og kristendom?
Så kom hen i Brædstrup kirke kl. 17.30 til

”Gudstjeneste og spaghetti”
Ved disse korte familiegudstjenester
bliver bibelens fortællinger levendegjort
og aftensmaden serveres i Sognehuset
Giv slip på travlheden ved gryder og bord,
gør fællesskabet til dit levende ord.

Vi mødes til
”Gudstjeneste og spaghetti”

7. oktober
18. november
2. december
Hver gang begynder vi kl. 17.30
Af hensyn til kokken er forhåndstilmelding
hensigtsmæssig på tlf.nr. 7575 3724
- senest kl. 12. på dagen.
Alle er velkomne
Menighedsrådet
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3 Winds i Brædstrup Kirke
Onsdag den 10. september kl. 19.30
Det er et rigtig godt barok-ensemble Brædstrup kirke får besøg af denne onsdag i september. Nina Lykke Rasmussen
på fløjte bor i Sverige, men har forbindelse til egnen. Oboisten Peteris Endzelis og fagottisten Anrijs Ivanovskis er fra
Letland.
Med denne dygtige internationale besætning med et flot ”generalieblad” er der lagt op til en fantastisk aften.
Nina Lykke Rasmussen, fløjte
(1981)
Startede sine studier ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2003 hos Toke Lund Christiansen og Henrik Svitser.
Nina fik i 2006 mulighed for at tage til Frankrig og studere i fløjtevirtuosen Phillipe Bernolds klasse. Fra september
2007 studerer hun på Musikhögskolan i Malmö hos Anders Ljungar-Chapelon. Nina har var medlem af det anerkendte
Orkester Norden i 2006 i hvilket år hun også blev inviteret til at deltage i Lions Clubs International Musiccompetition
i Bournemouth. I efteråret 2007 deltog hun i 12. Internationaler Flöten-Wettbewerb ”Friedrich Kuhlau”. I foråret 2008 kan
det lade sig gøre at høre Nina med Århus og Odense Symfoniorkester.
Peteris Endzelis, obo
(1980)
Peteris Enzelis startede som 6-årig på en af Letlands bedste musikskoler, E. Darzins Musikskole. Siden har han studeret
ved Jazepa Medina Musikgymnasium i Riga (1996-1998), Liepajas Musikgymnasium (1998-2000), Letlands Musikkonservatorium og Liepajas Pedagogiske Konservatorium. I 1998 blev Peteris ansat som solo-oboist i Liepajas Symfoniorkester,
i 2000 blev han tilbudt samme stilling i Letlands National Opera, hvor han har arbejdet siden. I samme periode har han
spillet i Letlands National Symfoniorkester, Tallins Kammerorkester, Kremerata Baltica med Gideon Kremer og givet
koncert med M. Rastrapovitc.
Anrijs Ivanovskis, fagot
(1979)
Anrijs Ivanovskis startede i 1996 på Jazepa Medinas Musikskole i Riga hos J. Rangas. Siden har han studeret ved Liepaja
Musikgymnasuim hos Dzintars Jurgelaitis, i 2001 belv han optaget på konservatoriet i Riga hos prof. A. Arnicans. Siden
1999 har han været ansat i Liepajas Symfoniorkester, men har for tiden orlov for at videreuddanne sig ved Musikhögskolan i Malmö hos prof. Asger Svendsen.
Ved siden af sit arbejde i Liepaja Symfoniorkester har Anrijs spillet med Letlands Kammerorkester, Rigas Kammerorkester, Orkestris Konsonance, Greman – Scandnavian Youth Symphony Orchestra og arbejde som lydteknikker på
Lettisk TV3. I sommeren 2008 tager han på turné med Gidon Kremers orkester Kremerata Baltica.

Gudstjenester på ældrecentrene
Klovenhøj

Søndergården

Vesterled

Egebo

Flg. torsdage kl. 14:00:

Flg. fredage kl. 13:30:

Flg. onsdage kl. 14:00:

Flg. tirsdage kl. 14:00:

04.09.
18.09.

12.09.
26.09.

03.09.
01.10.
15.10.

02.09.
07.10.

02.10.
16.10.
04.12.

Pia Skovmose Jensen
Kirsten Høg
(Altergang)
Brita Widmann
Kirsten Høg
(Altergang)
Berit Hune Jørgensen

10.10.
24.10.
07.11.
21.11.
05.12.

Pia Skovmose Jensen
Mogens Birk Sørensen
(Altergang)
Berit Hune Jørgensen
Mogens Birk Sørensen
Kirsten Høg
Mogens Birk Sørensen
(Altergang)
Mogens Birk Sørensen

03.12.

Brita Widmann
Mogens Birk Sørensen
Berit Hune Jørgensen
(Altergang)
Berit Hune Jørgensen
(Altergang)

18.11.
02.12.

Mogens Birk Sørensen
Berit Hune Jørgensen
(Altergang)
Mogens Birk Sørensen
Berit Hune Jørgensen

Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er meget velkomne!
OBS! Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke.
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Trine Gadeberg synger julen ind
i Brædstrup Kirke
Brædstrup kirke får besøg af en af Danmarks
store stemmer. Trine Gadeberg vil med sit orkester LAH (lidt af hvert) synge julen ind. Gruppen består af Jørgen Heick på trompet og CarlAage Eliasson på klaver og orgel.
De leverer selvfølgelig de klassiske julesange
men også lidt af nyere dato. Sammen synger
de tre også negro spirituals i trestemmige acapella arrangementer så hele kirkesalen ikke
kan undgå at gynge med.
Der vil sikkert også blive mulighed for at høre
Trine Gadeberg synge en enkelt klassisk klassiker eller to. Det ligger Trines stemme nemlig
også godt for.

Trine har sammen med en lang række indenog udenlandske stjerner optrådt ved mange
julekoncerter, kirkekoncerter og slotskoncerter,
men også alene har Trine begejstret publikum
ved sådanne arrangementer. I 2000 medvirkede Trine Gadeberg i Dansk Melodi Grand Prix,
og i 2003 blev hun for alvor landskendt, da hun
blev én af de mest elskede nisser i dansk julekalender, nemlig Kvik Nissen Pyt i Flemming
Jensens Nissebanden på DR. Trine Gadebergs
alsidige talent har givet hende mulighed for at
prøve kræfter med nogle af de danske revyer,
bl.a. Hjørringrevyen, Sønderborg og Rottefælden. I Brædstrup er hun selvfølgelig også kendt
fra ØM-revyen på Pejsegården.

Trine Gadeberg har i kraft af sin store stemme
kastet sig ud i en omfattende professionel karriere, der blandt andet bringer hende ud på de
danske musicalscener. Blandt andet har Trine
spillet Rizzo i musicalen Grease og hovedrollen som Maria i Westside Story. Trine er af den
danske presse og hendes kolleger blevet fremhævet som én af landets bedste sangerinder.

Brædstrup kirke 23. november kl. 19.30
Billetpris:
130,- kr. inklusive billetsalgsgebyr
Billetter kan købes fra 3. november
hos Brædstrup Boghandel

Blir' det mon jul i år?
Årets juleuge for sognets mindste holdes i Brædstrup Kirke
og sognehus 16. + 17. + 18. december!
Se nærmere i dagspressen.
Man kan tilmelde sig allerede nu på kirkekontoret på tlf. 7575
3724 i den normale åbningstid – eller ved henvendelse til sognepræst Berit Hune Jørgensen tlf. nr. 7575 1824

Præstens Studiekreds
"Hvem er Guds børn?"
ved sognepræst Berit Hune Jørgensen
Studiekredsen tænkes gennemført på 7 aftener:
23. oktober • 20. november • 9. december
20. januar • 17. februar • 11. marts
hvor temaet behandles ud fra en fælles gennemgang af:
”Kristin Lavransdatter” af Sigrid Undset
”Vredens barn” af Sara Lidman
”Den som blinker er bange for døden” af Knud Romer
Fra bibelen læses:
”Fortællingerne om Josef og hans brødre”.
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Derudover vises filmen: ”Drageløberen”
Vi begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.30
Alle aftnerne afholdes i Sognehuset,
Kirkegade 11.
Første aften er torsdag,
den 23. oktober kl. 19.30
Første aften oplæg ved sognepræsten.
Alle er velkomne
Tilmelding til sognepræsten nødvendig
Berit Hune Jørgensen - tlf. 7575-1824

Kirkelig vejviser
BRÆDSTRUP SOGN
Brædstrup Sogns Kirkekontor
Præstesekretær
Linda Vestergaard.................. Tlf. 75 75 37 24
Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup
E-mail: Ives@km.dk
Hjemmeside: www.braedstrup-kirke.dk
Træffetid:
Man-, tirs-, ons- og fredage: Kl. 11-13
Torsdage: Kl. 16-17
Kirkebogsførende sognepræst
Berit Hune Jørgensen ..............Tlf 75 75 18 24
Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup
E-mail: bhj@km.dk
Sognepræst
Mogens Birk Sørensen.......... Tlf. 75 75 14 32
Tønningvej 22, Tønning, 8740 Brædstrup
E-mail: mobs@km.dk
Kirkesanger
Sara Tranbjerg............................ Tlf. 86 15 70 69

Organist
Thomas Herjulf Lennert ....... Tlf. 86 91 11 07
Mobiltlf. 21 74 11 07
Husvært i Sognehuset
Birgit Leth............................. Tlf. 86 84 86 07
Mobiltlf. 30 56 59 36
Kirkegårdsleder
Steven Jensen ...................... Tlf. 75 75 31 41
Mobiltlf. 24 65 35 99
Kirkegade 13, 8740 Brædstrup
Træffetid: Tirs- og torsdage kl. 12.30-13.30
Menighedsrådsformand
Erik M. Skottenborg .............. Tlf. 75 75 36 55
Kirkeværge
Rasmus Schmidt................... Tlf. 75 75 21 67
Kirketjener
Anne Bente Skottenborg...... Tlf. 22 17 80 49
E-mail: anne-bente@live.dk

TØNNING-TRÆDEN PASTORAT
Kirkebogsførende sognepræst
Mogens Birk Sørensen.......... Tlf. 75 75 14 32
Tønningvej 22, Tønning, 8740 Brædstrup
E-mail: mobs@km.dk
Hjemmeside: www.toenning-traeden.dk
Menighedsrådsformand
Jens Chr. Ross ....................... Tlf. 75 75 15 94
Graver
Knud Kristensen ................... Tlf. 75 75 31 34
Mobiltlf. 29 46 10 48
Kirkesanger
Bjarne Bording Jørgensen.... Tlf. 75 75 15 40
Organist
Marianne Nissen................... Tlf. 76 69 22 33

Kirkebil bestilles på tlf. 75 50 30 00 senest dagen før
Høstsalme:
Nu flammer skoven højt i brand
i tusind gyldne farver.
Traktorer brummer trindt om land,
de pløjer, og de harver.

Den mindste kerne bærer på
et billed af den største,
som ikke vil, hans mindste små
skal hungre eller tørste.

En mågeflok indta'r med storm
den sorte mark bag skoven.
De vederkvæger sig med orm
i furen bag ved ploven.

Han er vor Skaber og vor Far,
hans skaberværk et hele.
Med alle dem, der intet har,
vil han, at vi skal dele.

Den mark, der bølged nys som guld,
snart brakkes uden nåde,
for lo og lade bugner fuld
af kornet overmåde.

Og når hvert sandkorn siver ud,
vort timeglas udrinder,

det er vor trøst, vi har en Gud,
som den fortabte finder.
Da høster vi som fugle små
hvad ikke selv vi så'de.
Hvad Jesus selv gik ud at så,
det høster vi af nåde.
Hans Ånd, som alting ved og kan,
er med os alle dage.
Han er vor vej til livets land,
når vi herfra skal drage.

Vor nød er ikke hungeren,
det er de fyldte lagre,
så fjerne rigers herremænd
besætter vore agre.
Den gode mark skal ligge tom
for tøndemål af traver,
mens Afrika i fattigdom
har børn med svulne maver.
Det korn, han vokse lod på jord,
er det til brug som brænde?
Nej, det er brødet på vort bord,
Guds nåde uden ende.
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På bagsiden ...

Både 'Nu falmer skoven' og de andre gamle høstsalmer handler jo om høsten som noget smukt
og livsbekræftende fyldt med håb. Når kornet er
modent og hentes hjem fra marken, står det som
et billede på Guds overvældende omsorg for os
mennesker. Gud giver os en jord at leve på, som
villigt bærer frugt til livets opretholdelse.
Eller: ligesom der efter høsten og vinteren venter
et nyt forår "med sommer, korn og kerne," sådan
skal vi også tro om menneskelivet, når vi selv til
sidst skal høstes og dø - at dér venter der os "en
evig sommer hos vor Gud".
Altså sådan er stemningen traditionelt, når det
handler om høst i salmebogen. Men Johannes
Johansen bruger sin
salme til noget helt
andet.
Her fortæller ordene om
vores utaknemmelighed
over for Guds gaver. At vi
kan ﬁnde på at avle korn
og så bruge det som
brændsel - fordi Europas
kornlagre er fyldte, og
fordi prisen skal holdes
oppe, selv når der er
overproduktion. "Det
korn, han vokse lod på
jord, / er det til brug som
brænde? / Nej, det er
brødet på vort bord, /
Guds nåde uden ende."
Her skal man huske at
Fødsler: Alle fødsler for Brædstrup sogn skal anmeldes til Kirkekontoret.
Fødsler i Tønning-Træden pastorat anmeldes hos sognepræsten.
Anmeldelsen skal foretages senest
2 dage efter fødslen og på den
fødselsanmeldelse, som jordemoderen udleverer ved fødslen.
Forældrenes dåbs- eller navneattest (for udlændinge arbejds- og
opholdstilladelse) og vielsesattest
vedlægges
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Dåb og navngivelse: Dåb i Brædstrup sogn sker ved henvendelse
til Kirkekontoret i god tid inden
barnet fylder 6 måneder.
Dåb i Tønning-Træden pastorat
anmeldes hos sognepræsten.
Ved dåb opgives navn på barnet og
navn samt adresse på mindst 3 og
højst 5 faddere.
Navngivelse skal finde sted senest
6 måneder efter fødslen.
Navneændring: For Brædstrup
sogn henvendelse på Kirkekontoret eller på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

salmen, som sagt, er skrevet i 1992. Nu er situationen en anden. Europas kornlagre er ikke længer
fyldte. Men det gør ikke salmen her uaktuel.
Snare tværtimod! For vi bruger i stadig stigende
grad korn som brænde. Måske er der en mening
med det. Men set herfra, kan jeg ikke andet end
syntes, at der er noget helt grundlæggende galt
med, at vi brænder mad, når så mange sulter.
"Den gode mark skal ligge tom / for tøndemål af
traver, / mens Afrika i fattigdom / har børn med
svulne maver."
Johannes Johansens salme er ikke noget digterisk mesterværk. Dertil er den alt for politisk. Når
digtere vil bruge deres vers til at propagandere
for et politisk synspunkt, bliver det sjældent
stor digtning, selv om det måske er en god og
retfærdig sag, de taler for. Og derfor er det også
naturligt, at denne salme ikke kom med i den nye
salmebog.
Men Johannes Johansen glemmer dog ikke
evangeliet af bare indignation. Han ender ikke
med et politisk opråb om nu endelig at tage os
sammen og gøre det rette, selv om den tanke
naturligvis også hører med.
Han ender, som det nødvendigvis må være, når
ordene skal synges i en kirke, med Guds godhed
mod os syndere: "Og når hvert sandkorn siver ud,
/ vort timeglas udrinder, / det er vor trøst, vi har
en Gud, / som de fortabte ﬁnder."
Når det skal være kristendom, så kan der ikke
være andet omkvæd for alle ordene end det, at
Gud er god, også mod os, der ikke har fortjent
det. "Da høste vi som fugle små / hvad ikke selv vi
så'de. / Hvad Jesus selv gik ud at så / det høster vi
af nåde." - Det er den store trøst, som vi har lov at
leve på, også når vi godt ved af vore egne fejl og
mangler.
Herfra et ønske om en god høst til alle.
Mogens Birk

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

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

Grafisk Hus, tlf. 76 75 23 13

Salmen fra side 15 her er skrevet af Johannes
Johansen i 1992. Han kalder den selv for "en
nutidig fodnote til 'Nu falmer skoven trindt om
land'", og når man læser ordene, kan man jo hele
tiden genkende stumper fra denne vores mest
populære høstsalme. Melodien passer også
- men stemningen er fuldstændig anderledes.

