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Nyt fra Brædstrup menighedsråd

F

oråret er over os, alt ude i naturen spirer
og grønnes efter at have været i vinterdvale. Hvert lille korn og frø spirer frem;
hvor må vi forundres og glædes over guds
mægtige skaberkraft til at disse korn og frø må
gro op til store planter til sommeren, og så når
frosten atter kommer, må dø hen og gå i dvale.
Det kan vi synge om i salmen:

Erik
Skottenborg
Formand

Op, al den ting som Gud har gjort,
Hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
Og kan hans magt bevise.

Vi håber på en god sommer.

Til rådets møde den 26. april 2007, modtog jeg
et brev fra Birgit Plambech, hvor hun anmodede om at træde ud af rådet. Birgit er ansat
som personalechef i Viborg kommune siden
januar. Det nye arbejde kræver så meget ekstra,
at hun synes, hun måtte priorietere. Jeg er ked
af, at du forlader os i menighedsrådet, for du
har en stor viden og erfaring, som var os til stor
hjælp, i den tid du var med. Tak for din indsats.
Der har været afholdt licitation over udvidelsen
af mandskabsbygningen, hvor tilbudene omtrent holdt sig indenfor arkitektens overslag.
Gravearbejdet starter i uge 18, og tidsplanen,
der er aftalt med håndværkerne, er, at de skal
være færdige med det hele til efterårsferien. Så
skulle der være god plads til kirkegårdens ansatte og deres maskiner.

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.
Linda Vestergaard

Nyt læsestof til menigheden

F

oråret kom hurtigt, og vi kan nu nyde
alle de smukke blomster på vore kirkegårde og omkring kirkerne. Også i
dette nummer, som jo nok er den udgave
der har det mindste indhold, har vi prøvet at
få noget interessant læsning ind i bladet. Vi
glæder os over den gode modtagelse kirkebladet har i menigheden, og vi vil naturlig-
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vis fortsat bestræbe os på at finde læsestof
af interesse for menighederne. Vi ønsker alle
en god sommer, som jo passende kan benyttes til lidt opbyggende læsning i kirkebladet.

Finn Weel Jensen
Redaktør (ansv.)

HUSk LYSET - Brædstrup kirkekors nye CD
Priser: Cd’en: kr. 125,-,

Noderne: kr. 150,-.

Cd’en kan købes ved henvendelse til thomas@lennerts.dk, på kirkekontoret, Kirkegade 11 i Brædstrup og hos Brædstrup Boghandel.
Snart vil den også kunne købes som download via Phonofiles forhandlere.
Noderne kan købes ved henvendelse til www.arabesque.dk, ved Stephan Kaae, der har været så sød og rar at udgive noderne.

Nyt om arbejdet i provstiudvalget

A

rbejdet er nu godt i gang i vort nye provsti, der er selvsagt mange tråde, at samle.

Provst Litten Hjort har været på besøg rundt omkring ved
samtlige menighedsråd, hvor hun har set vore kirker og hørt
lidt lokal historie.
Det er min fornemmelse, at alle har været glade for besøgene,
idet det på mange måder fremmer forståelsen for samarbejdet.
I skrivende stund er det budgetlægningen, som står for døren.

Som noget nyt skal både
regnskaber og budgetter nu
afleveres både elektronisk og i
papirform.
Gode sommerhilsner
Birgit M. Kristensen
Kirkekasserer/
medlem af provstiudvalget

Der skal som bekendt afleveres et foreløbig budget til den 21.
maj, hvorefter provstiudvalget gennemgår samtlige budgetoplæg.
Når så kirkeskatten udmeldes, får menighedsrådene besked
herom og det færdige budget skal så afleveres til godkendelse.

Byggeriet "Klippen"

N

u er foråret så kommet, og man er i fuld
gang med at få klargjort til byggeriet.
På nuværende tidspunkt medio maj, er
grundarbejdet langt fremme. Her efter vinteren,
hvor der kun var planeret, har man fået udgravet til fundamenter, og nu er der støbt sokkel
og gulvplanet med de tekniske installationer er
klar. Ligeledes er der opsat støttesøjler, så man
kan gå i gang med selve murværket og alt det
andet der skal til, inden bygningerne står klar.
Tag en tur forbi Nørregade, og se hvordan byggeriet skrider frem.



Rødhalsen
Et minikonfirmandprojekt

D

e omkring 30 minikonfirmander havde
til familiegudstjenesten den 18. marts i
Brædstrup kirke øvet et meget interessant stykke om den lille fugl rødhalsen, og om
hvordan den fik sin røde plet på halsen.
Minikonfirmanderne havde længe forberedt
sig under ledelse af Eva Lohmann, og med
stærk støtte fra Berit og Thomas samt Anette,
som er det faste holdepunkt i minikonfirmandundervisningen.
Stykket handler om, hvordan den lille fugl, over
en lang og farverig indledning, bliver belønnet
af gud for dens tro. Vi følger den lille fugl omkring Jesus lidelse og død, og sådan som minierne oplever den i stykket.
Olivia Randlev Poulsen (3a) har skrevet således
om sin oplevelse med rødhalsen:
Rødhalse projektet var godt. Det syntes vi alle,
både fra A og B holdet.
Det handlede omkring indtil flere rødhalse, der
prøvede at vinde deres røde fjer, fordi den, dengang den blev skabt, gjorde Gud den aldeles grå.
Den syntes dog, at det ville passe med en lille rød
plet på halsen. Gud havde dog skabt den grå, så
den var nødt til at vinde den røde farve. Det fortaltes, at den første og den anden og til sidst den
tredje rødhals prøvede at vinde den røde farve,
men de kunne ikke.



Så en dag kom et stort optog til Jerusalems porte.
De skulle op på Golgata for at korsfæste 3 forbrydere. Så kom nogen fra Jesus korsfæstelsen
en tornekrone på ham, men rødhalsen kommer
ind. Den trækker en torn ud af Jesus pande for at
lindre ham og så falder der en bloddråbe ned på
dens bryst, og den er den dag i dag stadig ikke
forsvundet.
Familiegudstjenesten havde samlet op mod
250 medlemmer fra menigheden, som kunne
glæde sig over en meget anderledes gudstjeneste.

Fremtidige konfirmationer
i Brædstrup sogn
For at de kommende konfirmationsdage kan effektueres, må der imidlertid altid tages højde for Brædstrup
skoles vurdering af behovet for antal af klasser på konfirmand-årgangen, som er 7. klassetrin.
Derfor gælder følgende for kommende konfirmationsdatoer:
-

er der tre spor på årgangen konfirmeres klasserne i alfabetisk rækkefølge (a, b og c) på hver af de efter
hinanden følgende datoer
bliver tre spor slået sammen til to – eller er der kun to spor - falder sidst følgende konfirmationsdato
bort.
bliver to spor udvidet til tre konfirmeres klasserne i alfabetisk rækkefølge (a, b og c) på hver af de efter
hinanden følgende konfirmationsdatoer
Konfirmation 2008:
7.a: 20. april
7.b: 27. april
7.c: 1. maj Kr. Himmelfart

Konfirmation 2010:
7.a: 9. maj
7.b: 13. maj Kr. Himmelfart
7.c: 16. maj

Konfirmation 2009:
7.a: 10. maj
7.b: 17. maj
(7.c: 21. maj Kr. Himmelfart)*

Konfirmation 2011:
7.a: 8. maj
7.b: 15. maj
(7.c: 22. maj)*

Konfirmation 2012:
7.a: 13. maj
7.b: 17. maj Kr. Himmelfart
(7.c: 20. maj)*
Med venlig hilsen
Berit Hune Jørgensen
Mogens Birk Sørensen
sognepræster

Der tages forbehold for alle konfirmationsdatoer, idet datoerne kun er gyldige i fald konfirmationerne varetages af undertegnede og sognepræst Mogens Birk Sørensen. De med * parentes markerede klasser og
datoer betegner klasser, der dd ikke eksisterer.

Velkommen til indskrivning til
konfirmation 2008 i
Brædstrup sogn for 7. a og 7. b
Ved gudstjenesten i Brædstrup kirke
søndag d. 9. september 2007 kl. 19.30.
Efter gudstjenesten er der samvær i Sognehuset for de kommende
konfirmander og deres forældre.
Medbring venligst dåbs- eller navneattest.
Konfirmationen finder sted i Brædstrup kirke:
Søndag den 20. april kl. 10.00 for 7. a. Søndag den 27. april kl. 10.00 for 7. b.
Med venlig hilsen Berit Hune Jørgensen , sognepræst


"Æg - jamen dem kan jeg ikke tåle"
Påskeudstilling i Sognehuset

T

il påskens mangeartede traditioner hører
ægget. Både dét af chokolade, det rigtige
hønseæg og det kunstfærdigt lavede æg.
At æg er godt på den ene eller anden måde,
synes vist også de fleste. Desværre findes der
mennesker, som er allergiske overfor æg – altså
de æg med blomme og hvide. Mon der også
findes nogen, der er allergiske overfor chokoladeæg? Men i al fald er der ingen, der er allergiske overfor de æg, som hænger på væggene
i vores Sognehus. De er nemlig lavet af papir og
maling!
Indrammet af forskelligfarvet karton i rektangulær facon hænger det ene smukke påskeæg
efter det andet og lyser op i Sognehusets hvide
hall.
Æg kreeret af papir, foldet og malet med alskens symboler og fantasimønstre hænger på
væggene og minder den forbipasserende om
liv og død og alt derind imellem.
Et fantastisk syn er disse påskeæg. En hel lille
prædiken i sig selv fra livet, lyder fra disse sjove
og farvestrålende påskeæg i ramme.



Påskeæggene er lavet af 40 elever fra Brædstrup skoles 1. klasser under kyndig vejledning
af deres lærere Elisabeth Skipper og Karen Margrethe Pedersen.
Igennem et par uger arbejdede eleverne med
påskens tema og traditioner. Resultatet af skolearbejdet hænger nu og stråler livsbekræftende på væggene i Sognehuset.
Fra kirke og sogn skal der lyde en stor tak til
1. klasserne og alle deres lærere og hjælpere
for denne engagerede interesse for påsken og
dens traditioner – kristelige såvel som verdslige.
Det er så dejligt og livsbekræftende, at få lov
til at se, at vore gode traditioner bliver givet videre til de opvoksende generationer.
Tak fordi I endnu engang gjorde påsken levende
og vedkommende – også for allergikere!
Berit Hune Jørgensen
sognepræst

Kirketjener ved Brædstrup Kirke
Der ansøges om 2 nye kirketjenere.
Den ene er en 100% stilling.
Den anden er timelønnet, som forventes at blive
godkendt som fast stilling på 50%

Vi tilbyder:
•	Gode arbejdsforhold i lyse og venlige lokaler.
•	Glade og positive samarbejdspartnere
• Deltagelse i relevante kurser.

Arbejdet består af:
•	Medvirken ved gudstjenester og andre kirkelige
handlinger, herunder ringning
med kirkeklokker (automatisk ringning)
• Pyntning af kirken.
•	Medvirken ved mødevirksomhed, koncerter og
andre kirkelige handlinger, herunder kirkekaffe
og kirkefrokoster.
•	Ansvar for rengøring af kirkens lokaler samt
Sognehuset.
• Deltage i personalemøder o.l.
• Afløsning på kirkekontoret.

Nærmere oplysninger om stillingen ved
henvendelse til:
Bente Hansen, tlf. 7575 2327
– bedst efter kl. 17.00.
Ansøgningen sendes senest den 10. juni 2007 til:

Brædstrup Kirkekontor
Kirkegade 11 – 8740 Brædstrup
Att.: Bente Hansen

Vi forventer:
•	At du er et åbent, varmt og fleksibelt menneske.
•	At du har lyst til at samarbejde i et kirkeligt miljø.
•	At du kan samarbejde til mange sider.
•	At du tager imod de mennesker der kommer i
kirken, med smil og hjælpsomhed.
•	At du er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage og med skæve arbejdstider.
•	At du kan tiltræde 1. august 2007 eller snarest
muligt.

Korprøver
Korprøverne for nye sangere efter sommerferie er
torsdag den 6. september.
Aspirantkoret øver fra 15.00 til 16.00.
Gudstjenestekoret øver fra 16.30 til 18.00.
De ”gamle” korsangere begynder dog allerede
torsdag den 16. august. Der skal øves på kendt repertoire
inden korturen til Rømø i weekenden 25.-26.
august.
Med venlig hilsen Thomas H. Lennert



Gudstjenesteliste for
Brædstrup og omegn
juli, juli og august 2007
Dag

Brædstrup

Tønning

Træden

Nim

Underup

3. juni Trinitatis søndag
Kl. 10.30		
Kl. 9.00
Kl. 9.00		
Joh. 3,1-15:
Jørgensen		
Jørgensen
Høg		
”Jesus og Nikodemus”						
10. juni 1. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30		
Kl. 9.00
Kl. 10.30		
Lukas 16,19-31:
Birk		
Birk
Høg		
”Den rige mand og Lazarus"
Børnepasning
		
Bil		
17. juni 2. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30
Kl. 10.30		
Kl. 9.00
Kl. 10.30
Luk. 14,16-24:
Jørgensen
Birk		
Høg
Høg
"Det store festmåltid"
Familiegudstjeneste				
			
24. juni 3. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30		
Kl. 10.30			
Luk. 15,1-10:
Jørgensen		
Birk			
"Det mistede får og den tabte mønt"
Kirkekaffe					
1. juli 4. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30
Kl. 9.00		
Kl. 10.30
Luk. 6,36-42
Birk
Birk		
Høg
"Om at dømme andre"
Børnepasning			
Bil		
8. juli 5. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30
Kl. 10.30			
Kl. 9.00
Luk. 5,1-11:
Jørgensen
Birk			
Høg
"Peters fiskefangst"						
15. juli 6. søndag efter Trinitatis
Kl. 19.30		
Kl. 9.00
Kl. 9.00
Matt. 5,20-26
Jørgensen		
Jørgensen
"Om vrede"					
22. juli 7. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30
Kl. 9.00				
Luk. 19,1-10:
Birk
Birk				
"Zakæus"		
29. juli 8. søndag efter Trinitatis
Kl. 9.00		
Kl. 10.30
Kl. 10.30		
Matt. 7,15-21:
Birk		
Birk		
"Om falske profeter"						
5. august 9. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30
Kl. 9.00			
Kl. 10.30
Luk. 16,1-9:
Birk
Birk			
Høg
"Den uærlige godsforvalter"					
BIl
12. august 10. søndag efter Trinitatis
Kl. 14.00
Kl. 10.30				
Luk. 19,41-48
"Jesus græder
Ring Kirkegård
Jørgensen				
over Jerusalem og tempelrensningen"
Jørgensen					
19. august 11. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30		
Kl. 9.00
Kl. 10.30		
Luk. 18,9-14:
Jørgensen		
Jørgensen
Høg		
"Farisæeren og tolderen"
Børnepasning			
Bil
26. august 12. søndag efter Trinitatis
Kl. 19.30		
Kl. 15.00		
Kl. 19.30
Mark. 7,31-37:
Jørgensen		
Jørgensen		
Høg
"Helbredelsen af den døve og stumme"						
2. september 13. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30
Kl. 9.00		
Kl. 14.00
Se Nim
Luk. 10,23-37:
Birk
Birk			
"Den barmhjertige samaritaner"
Børnepasning / Kirkekaffe

Føvling
Kl. 10.30
Høg
Bil
Kl. 19.30
Carsten Johansen
Bil
		
Kl. 9.00
Widmann

Kl. 10.30
Høg
Bil

Kl. 9.00
Widmann

Kl. 10.30
Høg
BIl

Kl. 9.00
Widmann
Se Nim

De kirkelige handlinger varetages i den kommende tid således:
I Brædstrup sogn:
4. juni - 10. juni Mogens Birk Sørensen
11. juni - 24. juni Berit Hune Jørgensen
25. juni - 1. juli Mogens Birk Sørensen
2. juli - 15. juli Berit Hune Jørgensen

I Tønning-Træden sogne:
16. juli - 5. august Mogens Birk Sørensen
6. august - 26. august Berit Hune Jørgensen
27. august - 2. september
Mogens Birk Sørensen

9. juli - 15. juli Berit Hune Jørgensen
16. juli - 5. august Mogens Birk Sørensen
6. august - 26. august Berit Hune Jørgensen

Alle øvrige dage kan man henvende sig til sognepræsterne


Aktivitetskalender

for Brædstrup, Tønning og Træden
Tidspunkt:			

Aktivitet:

Sted/Arrangør(er)

Grundlovsmøde

Folkeparken

Bibelcamping

Lystruphave

juni 2007:
Tirsdag

05.06.07

18.00-20.05

Brædstrup Menighedsråd m.fl.

juli 2007:
Søn.-tors.

8.-19. juli		

august 2007:
Søndag
Torsdag

12.08.07
14.00
16.08.07		

Friluftsgudstjeneste
Ring Kirkegård
Korstart for "gamle" korsangere

Brædstrup Menighedsråd
Brædstrup kirkes organist		

Aspirantkoret øver		
Gudstjenestekoret øver		

Brædstrup kirkes organist
Brædstrup kirkes organist

september 2007:
Torsdag
Torsdag

06.09.07
06.09.07

15.00-16.00
16.30-18.00

"Respekt og samhørighed i postmodernismen".
Under dette tema fejres

Grundlovsdag
Tirsdag den 5. juni 2007

I Folkeparken i Brædstrup
Vi begynder kl. 18.00 ved Seniorkoret
18.15 Grundlovsmødet starter, velkomst ved kommunaldirektøren.
18.25 Fællessang med musik ved Jørgen Forsingdal
18.30 Mads Kristoffer Kristoffersen taler om respekt og samhørighed med afsæt i ungdommens holdning
18.45 Fællessang med musik ved Jørgen Forsingdal
18.50 Seniorkoret synger i Brædstrup Folkepark
19.05 Mette Holler taler om etik og respekt
19.20 Fællessang
19.25 Hovedtaler partisekretær Henrik Dam Kristensen taler om
respekt og samhørighed med afsæt i unionens fællesskab
20.00 Fællessang
20.05 Tak for i dag
I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet fra Folkeparken
til Sognehuset.
Velkommen til enhver byder
Brædstrup Borgerforening, partierne Venstre og
Socialdemokraterne samt Brædstrup Meninghedsråd.



Bedeslag
Skaberen
--Frelseren
--Talsmanden ---

Opholderen --- Styreren
Forsoneren --- Genløseren
Trøsteren
--- Vejlederen

Nedskrevet af Emilie Therp (1888-1987).
Hendes familie var ringer ved Nebsager kirke
gennem ca. 100 år.
Eva Grønbæk

Døbte, viede og begravede februar, marts, april 2007
Døbte i Brædstrup kirke
14.01.2007: Malou Victoria Reenberg Sørensen
18.02.2007: Jeppe Blaschke Iliasoff
18.02.2007: Kai Yamamoto Iliasoff
25.02.2007: Maren Gustafsson Hamann
04.03.2007: Asbjørn Dam Johansen
11.03.2007: Sara Bernadette Lundfold Jørgensen
18.03.2007: Viktor Tornvig Ebsen
08.04.2007: Clara Uldum Bruun
08.04.2007: Ellen Sandvej Kjær
08.04.2007: Adam Sandvej Kjær
22.04.2007: Alberte Schjødt Kold
29.04.2007: Olivia Hesselholt Dupont Igens
Viede i Brædstrup kirke
16.02.2007: Helle Skovsager og Bo Jensen Kjelde

Begravede fra Brædstrup kirke
01.02.2007: Leo Astrup
08.02.2007: Niels Kristian Christensen
10.02.2007: Ingrid Marie Hovedskov Madsen
27.02.2007: Niels Christian Nielsen
27.02.2007: Elna Margrethe Eskildsen
28.02.2007: Lilly Finseth
01.03.2007: Eleonora Thereseia Uhre
02.03.2007: Kathrine Elene Hansen
08.03.2007: Tage Jørgensen
09.03.2007: Hansine Jørgensen
09.03.2007: Johannes Frederiksen
14.03.2007: Ruth Edith Madsen
15.03.2007: Alfred Møller Laursen
20.03.2007: Astrid Kirstense Madsen Christensen
29.03.2007: Ernst Jessen
04.04.2007: Anna Kristine Jensen
14.04.2007: Cilian Aksel Mathisen
Begravede fra Tønning kirke
01.03.2007 A. Kristian Kristensen
10.03.2007 Henning Qvist
15.03.2007 Hans Anton Nielsen
20.04.2007 Inga Schougaard Jensen
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58 år
80 år
72 år
85 år
79 år
90 år
95 år
82 år
85 år
88 år
83 år
79 år
92 år
100 år
102 år
96 år
87 år

82 år
56 år
80 år
86 år

Et lille ord om nutids-menneskets eventuelle behov for kirken

Tilgivelse - skyld, skam?

O

fte hører vi vore politikere og andre personer med
indflydelse på vore liv og samfund sige, at de er uden
skyld i dette eller hint og derfor naturligvis heller ikke
behøver at skamme sig.
Det danske samfund, og dermed os, lader alen lange undersøgelser foretage omkring forskellige forhold. Resultatet er centimeter-tykke rapporter, der - har man indtryk af - blot skal retfærdiggøre enhver berørt handling eller mangel på samme.
Mange kræfter er anvendt på undersøgelser - men hvad dækker al den brugte energi mon over?
I en stille stund kunne man godt spørge sig selv om, hvad vi
moderne mennesker skal, med alle disse rapporter og undersøgelser om snart sagt ethvert lidt kontroversielt emne i vort
samfund og i verden.
Hvordan skal vi forstå tamilrapporter, færørapporter, flygtningerapporter, grænsebryderrapporter, familiesammenføringsrapporter. Rapporter, rapporter og rapporter. Undersøgelse
på undersøgelse. Tonsvis af papir og massevis af hjernekraft
og energi. Hvordan skal vi forstå det? Hvordan skal alt dette
tydes?
Naturligvis sidder jeg ikke inde med svaret par excellence - for
hvem gør det? Men jeg tør nu godt vove lidt af pelsen, med at
svare således:
alle disse moderne krumspring er ikke andet og mere end vor
tids sprog eller metode for ansvarsforflygtigelse! Eller med
rene ord: vi vil ikke ha´ skyld. Vi tør ikke!
Vi tør ikke ta´ skylden på os. Gøre den til vores egen. For så
taber vi ansigt - som det hedder.
Tager vi skylden på os, så må vi også gå den tunge gang hen
til tilgivelsen.
Den tilgivelse, som vi ikke kan give os selv ifølge tilgivelsens
natur. Nej, tilgivelse skal man altid modtage. Og modtage af
dem eller den man har gjort uret eller fortræd. Man kan ikke
forlange tilgivelse. Man kan ikke bestille den i rapporter eller
undersøgelser. Man kan ikke kræve tilgivelse. Man kan ikke
- selvom man gerne ville det. Man er nødsaget til at bede om
den. Bede om den fra dem man har forvoldt et
og andet.
Ja man kan ikke engang have tilgivelse til gode.
Sådan som en slags opsparing. Opsparing i den
danske bank for tilgivelse eller hvordan man
nu kunne formulere det for danskere.
Nej tilgivelse kan ikke opspares, men med tidens noget mangelfulde renteafkast gør det
vel egentlig heller ikke så meget.
Så er der da kun tilbage dette ene: tilgivelse
skal opleves! Helt bogstaveligt og virkeligt. Fra
menneske til menneske.
Men i vor tid kommunikerer politiker og vælger, lovgiver og samfundsborger oftest via TV
eller radio. Gemt bag teknologiens velsignelser.
Ingen berøring med hinanden. Man mærker,
lugter, føler og ser ikke hinanden i øjnene og er
måske derfor heller ikke så forpligtet på, hvad

man gør med og mod hinanden. Vor kommunikation, samtale
finder sted på et fiktivt plan, i uvirkeligheden så at sige.
Derfor alle disse rapporter, undersøgelser og forklaringer som
allerførst udleveres til pressen. Helst foran kørende TV-kameraer og åbne mikrofoner. Alle udleveres de mens de endnu er
trykvarme - sæt de skulle miste i værdi i takt med de afkøledes!
Siden afleveres rapporterne til de ansvarlige. Altså de ansvarlige for rapporterne, for undersøgelserne!
Og så kører hele cirkuset. Men egentlig ret raffineret. Underholdningsværdien er stor! Men som med al underholdning
gælder det også for denne, at gentages den FOR ofte, trættes
vi. Vi gider det ikke i længden og så lukker vi ører og øjne for
det vi måske burde høre og se. Men vi orker det ikke i længden.
Et eller andet sted i os har vi jo gennemskuet spillet! Vi ved
godt, hvad der er på spil - ansvaret. Skylden. Skammen. Og
modet til tilgivelsen.
Det ER svært at tage de første skridt henimod indrømmelsen
af ens fejltrin. Men desto mere befriende og glædelig opleves
tilgivelsen, når den gives.
For tilgivelse er ikke en sletten ud, hvad der er gjort, så intet
skal gøres for at rette op på forholdene! Slet ikke!
Tilgivelse betyder: at blive givet tilbage til livet. Tilbage til fællesskabet, sammenhængen, folkefællesskabet, verdensfællesskabet, menneskefællesskabet.
Naturligvis kræver det, at man selv tildeler de andre i fællesskaberne lige værdi. At man selv regner andre for lige så meget menneske som en selv.
Og det kan jo da godt være svært, når mennesker er tal i vælgeranalyser, meningsmålinger og deslignende.
Det kan jo godt være svært, når samtalen, når kommunikationen foregår fiktivt. Når meninger, tilkendegivelser skal serveres indenfor få sekunder. Når livet, den enkeltes og det fælles, i
samfundet skal serveres som underholdning.
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Faren er at vi bliver blinde og døve for de mekanismer der virkeligt sætter os fri og giver os muligheder i livet og med livet.
Derfor er det godt at kunne tage sine gode gamle udtrådte
sko på. Gå ud i den dejlige sommer. Traske hen til kirken. Og
der hører ordene fra en helt anden rapport. En rapport der
er så gammel at det kunne være løgn. Og undersøgelsen om
tilgivelsen serveres af levende mennesker til levende mennesker.
Og undersøgelsens indhold bliver aldrig til underholdning.
Heller ikke selvom du kommer søndag efter søndag. Fordi undersøgelse har bund i det virkelige liv, den er levet liv.
Liv i ansvarlighed. Påtagende sig al skyld. Vedkendende sig al
skam. Tilgivende alt. Dig til liv. Gud til ære.
Gå bare hen og prøv.

For som det videre hedder om Kristus og den mulighed, der
rækkes os gennem ordet om ham, der i salmen:

For som det lyder med Lisbeth Smedegård Andersens ord i
salmen

Hvor skyldens torneskove gror,
som vildsomt krat sig breder,
får vi dog kraft fra dine ord
at rydde voksesteder,
så smertens sorte asketræ
må briste som en knop i læ
til blomst i dine hænder!

“Vi kommer, Herre, til dig ind”
fra dagligdagens pligter,
med splittede og bange sind
vi ved, hvor tit vi svigter.
Vi drages, ængstes - tvivler, tror,
og tøver ved det smertespor,
vi ser i dine hænder.
Her er der smæk for skillingen. De penge der er betalt for rapporten, undersøgelsen er givet godt ud. Vores frygt erkendes.
Nemlig at vi er bange for skylden. Den fylder os op, fordi vi
ved den erkender, at vi må gå den tunge vej til bønnen om
tilgivelsen.
Men det betaler sig at prøve.

Du nægter os den onde fred,
vi modløst higer efter
en kredsende urørlighed,
der lammer vore kræfter.
Forladelsen ved korsets blod
er aldrig bad i glemslens flod,
men dåb af nære hænder.
Derfor er håbet for os alle også, ikke at løbe fra vor ansvarlighed. Men at stå fast ved vore fejl og tåbelige handlinger, fordi
som det hedder i sidste vers i salmen:

Det er ikke underholdning. Det er liv. Virkelig liv. Mennesker til
glæde og gavn. Samfund og fællesskab til nytte. Gud til ære.

Velkommen i kirke og god sommer

Berit Hune Jørgensen
sognepræst

Årets konfirmander i Tønning-Træden
Josefine Bols
Malene Nørgaard Buch
Rasmus Christensen
Anna Lyhne Christophersen
Daniel Lysgaard Cramon
Martin Kirk Gottlieb
Jesper Hansen
Michela Uldbjerg Velgaard Hansen
Agnethe Lund Holm
Vikthor Magnus Jensen
Maria Johansen
Joakim Evert Møller Johnsen
Julie Nørgaard Kjær
Christian Grove Knutsen
Christina Svensson Koed
Malte Mandrup
Tobias Burkal Simonsen
Esben Bjerregaard Svenningsen

Samling i konfirmandstuen lige inden konfirmationsgudstjenesten.
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Fastelavnsgudstjenesten

E

t rigtigt tilløbsstykke hvor vi bringer billederne.
Det blev en festlig dag, især for de mange
børn, der sammen med deres forældre og andre
fik en dejlig oplevelse i kirken. Efterfølgende fik
de i sognehuset moret sig med at slå katten af
tønden, d.v.s. i virkeligheden at slå ”den onde
selv”, så han styrter bort, og efterlader freden
til os alle.
Der blev kåret kattekonger og dronninger og
alle deltagerne kunne nyde en dejlig dag.

Bygning af mandskabsfaciliteter
Byggeriet omkring mandskabsbygningen ved
Brædstrup kirke er nu kommet godt i gang. Der
har været taget det første spadestik, og allerede
nu kan man se hvordan byggeriet skrider frem,
idet soklen er udgravet og på plads. Man kan
således allerede nu se konturerne til det der i
løbet af den kommende tid, skal blive en hårdt
tiltrængt udvidelse, og skaffe kirkegårdens personale en lettelse i det daglige arbejde, både
for dem og deres maskinpark.
Har man lyst til at se hvordan byggeriet skrider
frem, er der altid åbent på kirkegården.
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20 års jubilæum
Den 1. januar dette år havde vi i Tønning-Træden en jubilar.
Kirkegårds-graver Knud Kristensen havde denne dag i 20 år
haft ansvaret for kirkegårdene i Tønning og Træden. Godt
nok startede Knud i 1987officielt kun med Tønning Kirke og
kirkegård som sin arbejdsplads. Men ret hurtigt blev ansættelsen udvidet til også at gælde for Træden. For selvfølgelig
skulle Træden have samme gode betjening som Tønning.
Og det har de fået. Begge kirkegårde står flotte og velholdte,
ligesom kirkerne præsenterer sig smukt pyntede ved årets
højtider. Herfra skal lyde et stort tillykke med jubilæet, vi
håber du holder mange år endnu.
Menighedsrådsformand Jens Ross overrækker Knud en lille
erkendtlighed i forbindelse med jubilæet.

På menighedsrådets vegne, Mogens Birk

Gudstjenester på ældrecentrene
Klovenhøj

Søndergården

Vesterled

Egebo

Flg. torsdag kl. 14:00:
07.06 Berit Hune Jørgensen
21.06 Kirsten Høg
05.07 Brita Widmann
19.07 Kirsten Høg A

Flg. fredage kl. 13:30:
01.06 Berit Hune Jørgensen
15.06 Mogens Birk Sørensen
06.07 Pia Skovmose Jensen
20.07 Mogens Birk Sørensen A

Flg. onsdage kl. 14:00:
06.06 Brita Widmann
20.06 Berit Hune Jørgensen
04.07 Mogens Birk Sørensen
18.07 Berit Hune Jørgensen A

Flg. tirsdage kl. 14:00:
12.06 Mogens Birk Sørensen
03.07 Berit Hune Jørgensen
07.08 Berit Hune Jørenssen
04.09 Mogens Birk Sørensen

02.08 Mogens Birk Sørensen
16.08 Kirsten Høg
06.09 Pia Skovmose Jensen

03.08 Kirsten Høg
17.08 Mogens Birk Sørensen
07.09 Berit Hune Jørgensen

01.08 Kirsten Høg
15.08 Berit Hune Jørgensen
05.09 Brita Widman

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

Helligånden
Disse vers er indsendt af Ruth Stenhøj, og er skrevet af en hollandsk præst Fred Kaan i 1972 i ”Pilgrim´s Praises.
Chr. Dickmeiss har oversat i 1977 til danske kirkedage i Holstebro.
Kom, Gud helligånd,
sæt kirken her i brand,
og slå ned med lynet
i det tørre land.
Nedbrænd de strukturer,
der ikke mer gør gavn
her i vores kirke.
Kom i Jesu navn!

Alt hvad der gror mos på
i vor kristne arv,
som vi stædigt værner,
ud af kirken jag!
Lad en ny vind blæse,
For nøden er enorm.
Lær du os at elske,
Tag du os med storm!

Stands al kraftløs tale,
rutinen fra i går.
Læg os ord på læben,
Mennesker forstår.
Nedriv alt, der skiller,
Ja, kom og vis, at du
Sprænger alle grænser:
Det er pinse nu!

Deadline for næste kirkeblad er den 1. august 2007
Alt stof, der skal dække september, oktober, november 2007 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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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
Olaf Rye Christensen............. Tlf. 75 75 41 63

Organist
Thomas Herjulf Lennert........ Tlf. 86 91 11 07
Mobiltlf. 21 74 11 07
Husvært i Sognehuset
Anne Bente Skottenborg...... Tlf. 75 75 36 55
Mobiltlf. 61 35 30 52
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

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

Menighedsrådsformand
Erik M. Skottenborg............... Tlf. 75 75 36 55

Kirkesanger
Bjarne Bording Jørgensen.. ... Tlf. 75 75 15 40

Kirkeværge
Rasmus Schmidt.. .................. Tlf. 75 75 21 67

Organist
Marianne Nissen.. .................. Tlf. 76 69 22 66

Kasserer
Birgit Kristensen.................... Tlf. 75 76 02 76
Kjeldbjergvej 10, 8740 Brædstrup

Kirkebil bestilles på tlf. 75 75 33 33 senest lørdag

Tønning-Træden på nettet
Nu er også landsbyerne Tønning og Træden blevet en del
af den globale landsby. På Internetadressen

www.toenning-traeden.dk

kan der ses billeder og omtale af kommende eller allerede afviklede arrangementer. Det vil også på siderne

være muligt at se, hvornår der er gudstjenester i Tønning
og Træden kirker. Så hvis du har en internetforbindelse, så
prøv at gå ind på adressen og se de spændende ting. Se b.
la. billeder af sæsonens mini-konfirmander.
Mogens Birk

Friluftsgudstjeneste
På Ring Kirkegård søndag den 12. august kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er der samvær i præstegårdshaven, hvor der
udover kage og kaffe/te bydes på lidt musikalsk underholdning.
Kirkebilen kører også til Ring kirke- og præstegård – og hjem
igen!
Ring senest lørdag på tlf.nr. 7575-3333.
Velkommen til gudstjeneste og samvær i præstegårdshaven.
Menighedsrådet i Brædstrup
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P

På bagsiden ...
I al sin glans nu stråler solen,
Livslyset over nåde-stolen,
Nu kom vor pinselilje-tid,
Nu har vi sommer skær og blid,
Nu spår os mer end englerøst
I Jesu navn en gylden høst.
Efter Jesu himmelfart forkyndte engle de
efterladte disciple, at de ingen grund havde til
at være modløse. Den tid hvor de måtte være
alene skulle være kort. Og ganske rigtigt. For
med pinselilje-tiden kom også Helligånden
og Gudsriget var igen så nærværende, som
var Jesus stadig midt iblandt dem. Påskens
fantastiske budskab, om livets sejr over døden,
sprang nu atter ud i fuld flor. Prøv engang at gå
udenfor og se hvordan Moder Natur spiller med

på alle tangenter. Grøn er vårens hæk, kåben
kastes væk. Nu er der pinsetegn på Gudsrigets
nærvær overalt.
Jeg har en god ven, som er præst på Syd-Fyn.
I den gamle præstegårdshave står der et aldrende kastanietræ. Træet i sig selv ligner mange
andre kastanietræer. Jeg har selv et i haven på
ca. 150 år. Men træet på Fyn er nu noget for sig.
Engang for mange år siden var der engang en
høstarbejder der efter dagens arbejde hængte
sin le op i en grengaffel i dette træ. Leen blev
glemt, og tiden gik, men træet voksede uanfægtet videre. Som man kan se på billedet, hænger
leen, symbolet på døden, der stadig. Men det
er kun klingebladet, der titter frem. Resten af
leen, dét der skal holdes i for at føre leen, er
opslugt af træet, der er vokset rundt om det. Et
stærkere udtryk for kristendommens kerne kan næsten ikke ses:
døden er omsluttet af livet.
Og selv om døden indimellem
stadig spiller med i vores liv, selv
om dødens klinge stadig titter
frem, så er dens magt begrænset
til kun at spille en forbigående
birolle. Livet har sejret og kærlighedens Ånd virker alt i alle. For
som der står i det fjerde vers af
Johannes Johansens salme Det
dufter lysegrønt af græs:
Ja, du gør alting nyt på jord,
En sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
Af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
Hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
Da blomstre evigt Ordet.
Rigtig glædelig pinselilje-tid og
god sommer.

Fødsler: Alle fødsler skal anmel
des til kirkekontoret eller sog
nepræsten. Anmeldelsen skal
foretages senest 2 dage efter
fødslen og på den fødselsan
meldelse, som jordemoderen
udleverer ved fødslen. Foræl
drenes dåbs- eller navneattest
(for udlændinge arbejds- og
opholdstilladelse) og vielses
attest vedlægges.
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Dåb og navngivelse: Henven
delse til sognepræsten 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 se
nest 6 måneder efter fødslen.
Navneændring: Henvendelse
på Kirkekontoret eller hos
sognepræsten.

Vielse: Bestil tid ved sognepræsten. Tidligst 4 måneder før vielsen afhentes en prøvelsesattest
ved borgerservice i den by, hvor
man har fast bopæl. Prøvelseattesten afleveres til sognepræsten
eller på kirkekontoret sammen
med dåbsattester.
Ind-/udmeldelse af folkekirken:
Kontakt sognepræsten eller præ
stesekretæren på kirkekontoret.

Begravelse og bisættelse: Tid
og sted aftales med sognepræs
ten. Sognekirken stilles veders
lagsfrit til rådighed. Sognehu
set i Brædstrup kan i perioder
stå til rådighed for mindesam
vær, henvendelse herom til Sog
nehusets husvært.
Kirkebil: Til alle gudstjenester
kan kirkebilen bestilles på telefon 75 75 33 33 - senest lørdag.

TB&Co 7580 2288

Mogens Birk

