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Nyt fra Brædstrup menighedsråd

N

år dette kirkeblad udkommer, er ferietiden
ved at være afviklet, med meget skiftende
vejr, men sådan er den danske sommer på
godt og ondt. Høsten er i fuld gang, en tidlig høst.
Jo, der er høst både på mark og i haver, hvor vi skal
hente forsyning til vinterens brug.
Kirsten Olsen er trådt ind i menighedsrådet i stedet
for Birgit Plambeck. Velkommen til dig, Kirsten. Vi håber på et godt samarbejde.
Der har været holdt rejsegilde den 29. juni på udvidelsen af mandskabsbygningen, hvor provst Litten
Hjort deltog sammen med håndværkerne, medarbejdere ved kirke og kirkegård og menighedsrådet.
Sommeren i år har været særlig hård ved os, med
megen sygdom blandt personalet. Det har givet
megen ekstraarbejde med at få dagligdagen til at
fungere, og vi vil gerne sige tak til dem, der har gjort
dagligdagen mulig.
Birgit Kristensen er fra 1. august holdt som kasserer for Brædstrup menighedsråd. Birgit er indvalgt
i provstiudvalget for Horsens provsti. Det er et ret
krævende job med mange møder. Desuden er hun
medlem af Grædstrup menighedsråd, hvor hun også
er kasserer. Vi har fuld forståelse for, at det måtte

være nok. Birgit, du skal have tak for en stor indsats,
du har været en meget stor hjælp til at styre økonomien, sådan et det kører godt.
Regnskabet er fra 1. august overgået til Dansk Landbrugsrådgivning i Tørring, som fører regnskab for
en del kirker. Vi ser frem til et godt samarbejde med
dem.
Ferietiden er ved at være forbi. Der kommer gang i
de forskellige aktiviteter i kirke og sognehus, og vi
glæder os til en god opbakning til de ting, der er
planlagt
Erik Skottenborg, Formand

Tønning Træden Menighedsråd

E

t kig på dagsordenen for juni måneds menighedsrådsmøde fortæller at vi i rådet bl.a. har
diskuteret muligheden for at etablere plænebegravelsespladser på Tønning og Træden kirkegårde. Plænebegravelsespladser betyder at der nedlægges en sten med afdødes fødsels – og dødsdato i
en græsplæne på kirkegården, altså ikke et egentligt
gravsted, men blot en stenplade. Punktet er ikke nyt.
Vi har bl.a. haft en kirkegårdskonsulent til at komme
med ideer til kirkegårdenes ”ansigtsløftning” i forbindelse med den påtænkte etablering af plænebegravelsesstederne.
I Træden er det en del af græsområdet på kirkens
nordside der påtænkes brugt, og i Tønning er det
området SV for kirken der tænkes brugt.
Et punkt vi også har haft på dagsordenen i løbet af

de seneste møder har været varmeanlæggene i kirkerne. Vi bruger meget energi på at varme kirkerne
op. Især Træden kirkes varmeanlæg er gammelt, ineffektivt og derfor også uøkonomisk. En sådan renovering kan rådet ikke klare med de bevillinger vi får
årligt, men vi må ansøge stiftet om at låne penge der.
Inden da skal vi dog have grønt lys fra adskillige offentlige instanser, da der sikkert skal laves gennemføringer i mure o.l. og her er der særlige retningslinier
for, hvordan der må gøres, da kirkerne er kulturhistoriske bygninger. Så det varer noget tid endnu inden
varmluftsblæserens hvæsen ikke blander sig med
orgelets brusen og salmesangen i Træden kirke.
Henning Kjempenes.

Se et fornyet kirkeblad

D

ette nummer af dit kirkeblad er det første
nummer i den næste serie på 8 blade, som
man vil se over de næste 2 år. Det er nu 2 år
siden vi overgik til vort nuværende trykkeri, og vi
har indgået en ny aftale om trykning i de næste 2
år, hvor vi får endnu flere farvesider.

2

De hidtidige numre af bladet har fået en god og
rosende omtale blandt menighedens medlemmer,
og redaktionen vil tilstræbe, at også de kommende
8 numre vil kunne laves i en fortsat høj kvalitet, så
du som læser vil kunne glæde dig til at modtage dit
kirkeblad.
Finn Weel Jensen, Redaktør (ansv.)

25 års jubilæum

D

en 1. august havde kirkegårdsleder Steven Jensen været ansat i 25 år. Dette 25. års jubilæum
ved Brædstrup Kirke blev fejret ved et arrangement, hvor menighedsrådet havde indbudt
til en reception. Menighedsrådet vil gerne sige Steven tak for det arbejde han har udført for
vor kirke. Vi har jo en smuk kirkegård, som du og dine medarbejdere forsøger at holde pænt i orden.
Tillykke med jubilæet.

10 års jubilæum

L

igeledes den 1. august har Linda Vestergård været ansat på kirkekontoret i 10 år. Menighedsrådet ønsker dig tillykke med dagen og vil samtidig udtrykke en stor tak til Linda for det arbejde hun udfører for kirken. Er der noget man har brug for hjælp til, er Linda altid parat.

Rejsegilde på Klippen

M

andag d. 16. juli var der rejsegilde på
Klippen – byggeriet på Nørregade
27. Det var en milepæl i byggeriet,
og mange folk var mødt op til pølser mv. for at
følge med i byggeriets gang.
Klippen skal som bekendt afløse De Unges
Hjem, hvor Indre Mission og KFUM & KFUK holder til i øjeblikket. Således skal Klippen danne
rammen om kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper.
Byggeriet af Klippen udføres med en kombination af professionel og frivillig arbejdskraft.
Arbejdet skrider rigtig godt frem – takket være
de mange frivillige. Det lakker mod enden med
murerarbejdet og spær og tagkonstruktion er
også på plads. Så de fremmødte til rejsegildet
kunne følge byggeriet tage form og komme
med positive input. Da lejemålet på De Unges
Hjem udløber ved årsskiftet, er målet, at Klippen står færdig i løbet af dette år. Lykkes det
ikke, bliver alternativet en kort overgang at leje
sig ind et andet sted.
Den frivillige hjælp tager mange former ved et
sådant byggeri, og der er sandelig også behov
for mange slags hjælp. F.eks. går nogle murerne
til hånde, andre rydder op på pladsen, nogle
varter op med frokost, kaffe og kage, og andre
igen hjælper til med tømrerarbejdet. Selvfølgelig er al hjælp lige kærkommen. Vigtigst er det
dog at mærke, at alle de kommende brugere
af Klippen bakker op om byggeriet og interesseret følger med i, hvad der sker.
Undervejs i byggeriet har der været mange
beslutninger at træffe – også vedrørende øko-

nomien. Det er stadig målet at stå gældfri, når
byggeriet afsluttes, og udsigterne er da også
lovende. Der er blevet samlet rigtig mange
penge ind blandt husets brugere, og nu er turen så kommet til at søge diverse fonde. Resultatet af dette vil vise sig i løbet af efteråret
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Sensommerkoncert i præstegården

S

øndag d. 2. september kl.
15.00 har vi igen i år septemberkoncert i præstegårdshaven i Tønning. I år er det
den århusianske Duo Kontrabas
som lægger vejen forbi.
Duo Kontrabas består af Mette
Thue (guitar/sang) og Kresten
Lund Andersen (kontrabas/sang).
Med en baggrund i musik og teologi har de siden 2005 spillet, sunget og fortalt i kirker - for børn,
unge og ældre.
Mette Thue er cand.mag. i Musikvidenskab og
Æstetik & Kultur og Kresten Lund Andersen er
teolog - begge uddannede fra Aarhus Universitet.
Anderledes kirkekoncert:
Bassen smælder, guitaren swinger og de to musikere synger solosange og duetter. Duo Kontrabas er et nyt og anderledes indslag i det kirkelige univers. Gennem indlevende fortælling,
sang og musik formidler duoen amerikansk
bluegrass og roots, så også de der ikke forstår

engelsk kan følge med.
Duo Kontrabas spiller bluegrass og roots amerikansk folkemusik med bl.a. irske rødder.
Duoen udmærker sig ved det tætte sammenspil mellem den energiske guitar og de rytmiske smæld fra bassen samt unikke, tostemmige
vokalarrangementer.
Bluegrass og roots hører på mange måder
hjemme i kirkens rum(eller i præstens have),
da disse genrer - ligesom gospel og blues også har et kristent grundlag. Sangene skildrer
menneskers livsvilkår: længsel, ensomhed, fællesskab, kærligheden og døden. Alle sangene
er personlige fortolkninger af bl.a. The Carter
Family, Johnny Cash, Gillian Welch og Alison
Krauss. Teksterne er på engelsk, og musikerne
fortæller om sangenes indhold og historie.
Koncerten varer ca. en times tid, og der er gratis
adgang. Øl og vand kan købes på stedet. Skulle
det imod forventning blive regnvejr, afholdes
koncerten i Tønning kirke.
Alle er velkomne
Menighedsrådet.

Foredrag ved Thorkild Simonsen
– fra søndagsskole til indenrigsministeriet.

T

orsdag d. 4. oktober kl. 19.30 får vi besøg af den tidligere indenrigsminister og
mangeårige borgermester i Århus, Thorkild Simonsen. Foredraget, som finder sted på
Tønning-Træden Friskole, er kommet i stand i
samarbejde mellem menighedsråd og Friskole.
I sit foredrag vil Thorkild Simonsen fortælle om
sine mange spændende oplevelser inden for
dansk politik. Selv siger han: ”Jeg er født d. 7.
juli 1926 i et lille sogn nær Løkken. Min far var
malermester og min mor passede en lille farvehandel ud over at passe og opdrage 6 børn,
hvoraf jeg var den ældste. Indremission betød
meget for mine forældre og deres forældre
igen, derfor var det helt naturligt for os børn at
gå i søndagsskole.
Jeg er uddannet, først maler siden folkeskolelærer fra Ribe Statsseminarium. Lærergerningen sluttede med, at jeg fra 1964-70 var skoleinspektør ved Brobjerg Skolen i Århus. Fra 1970
til 2000 var jeg fuldtidspolitiker – først 12 år
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som skole- og kulturrådmand, dernæst borgermester i næsten 16 år og til sidst i knap 2½ år
indenrigsminister.”
Siden 2000 har Thorkild Simonsen siddet i en
del bestyrelser inden for det politiske og holdt
en hel del foredrag. I foråret 2005 blev han den
nuværende regerings ”opmand” i forbindelse
med kommunalreformen. Selvom dåbsattesten afslører, at Thorkild Simonsen har passeret
de 80, så kan man vel ikke rigtig kalde ham for
en pensionist. For som han selv siger: ”Så er
arbejde jo også den bedste måde at holde sig
rask på.”
Det er med stor glæde, at det er lykkedes at
få Thorkild Simonsen her til vores område, og
friskole og menighedsråd ser frem til at byde
mange velkommen til dette foredrag, hvor der
er gratis adgang.
Tønning-Træden Friskole og menighedsråd.

Høstgudstjeneste i
Tønning og Træden
Søndag d. 16. september er der høstgudstjeneste i Tønning Kirke kl. 10.30 og i Træden Kirke
kl. 19.30. Efter tjenesten i Træden vil der være
kirkekaffe i våbenhuset. Desuden vil der efter
begge gudstjenester 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. I 2006 indbragte høstofret
1355,25 kr., hvilket svarer til 1,40 kr. per indbygger i de to sogne! Vi håber, vi i år kan gøre det
lige så godt.
Tønning-Træden Menighedsråd.

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 d. 19. september og kører på til kirkeårets slutning.
Personalet ved Tønning-Træden kirker

Indskrivning af konfirmander
til konfirmation d. 4. maj 2008 i Træden Kirke kan ske efter gudstjenesten i
Tønning Kirke, torsdag d. 6. september 2007 kl. 19.30.
Fra Brædstrup skoles 7c til konfirmation 1. maj 2008 i Brædstrup Kirke,
kan ske i forbindelse med gudstjenesten i
Brædstrup kirke onsdag d. 5. september kl. 19.30.
Husk at medbringe dåbs- eller navneattest.
Mogens Birk

”Det løvfald som vi kom så al for nær!”
Velkommen til en sangaften ledet af Bjarne Haahr
med efterårssange samt sange og viser med tekster af Nis Petersen, Halfdan Rasmussen med flere.
Onsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
Der er gratis entré. Kaffe og brød koster 20 kr. pr. person.
Aktivitetsudvalget ved Brædstrup kirke.
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Delegeret til Landsforeningens
årsmøde på Hotel Nyborg Strand

I

de solrige dage 8. – 10. juni var jeg sammen med
500 andre menighedsrådsmedlemmer til årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd på Hotel Nyborg Strand.
Det er ikke første gang, jeg har deltaget i et sådant
møde, men det er første gang, jeg har deltaget som
delegeret for Distriktsforeningen for Horsens og omegn. Og for første gang oplevede jeg, at være tæt
sammen med nogle andre fra det nye Horsens Provsti, distriktsforeningen nu omfatter. De andre delegerede kom fra Torsted sogn, Tyrsted og Uth sogne,
Nim og Underup sogne og så Brædstrup sogn. Nok
havde vi tidligere hilst på hinanden ved generalforsamling i Distriktsforeningen for Horsens og omegn,
men i Nyborg holdt vores lille gruppe sammen og
sørgede godt for hinanden.
Det har været spændende at møde og kende nye
mennesker, som vi fremover vil komme til at samarbejde tæt med.
Det var spændende at deltage i årsmødet, hvor kirkeminister Bertel Haarder kom og forelagde stærkt
foruroligende økonomiske prognoser for Folkekirkens fremtidige drift. Bertel Haarder indbød dog
både Landsforening og berørte faggrupper og deres organisationer til samarbejde omkring løsninger,
idet han ønskede at Folkekirkens selvforståelse og
virke også fremover havde rod i det folkelige.
På årsmødet blev der drøftet mangt og meget. Ikke
mindst præsternes bopælspligt var til debat - foranlediget af nyvurderinger, som afføder voldsomme
huslejestigninger overalt i landet. Huslejestigninger
kan medføre, at præster ikke længere har råd til at
bosætte sig i boligerne rundt omkring, og derfor kan
en sideeffekt blive, at præsteembeder komme til at
stå ubemandet hen. Landsforeningen vil følge problematikken nøje og være klar til handling, når og
hvis det kræves.
Landets personregistrering blev et andet vel debatteret emne. Og årsmødet vedtog, at Landsforeningen
indstiller til kirkeministeriet, at personregistreringen
for Danmark med undtagelse af Sønderjylland (hvor
personregistreringen foretages af kommunerne)
forsat varetages af Den Danske Folkekirke.
Kontaktpersonens arbejdsopgaver som menighedsrådenes personalechef affødte også en ”varm debat”.
Nogle steder i landet har kontaktpersonen mere end
40 ansattes ve og vel at varetage. Det giver mange
timers arbejde til en frivillig fra menighedsrådet,
som tilfældigvis og ”af et godt hjerte” har påtaget
sig opgaven. Ind i mellem bliver arbejdet som kontaktperson uoverskueligt og til tider også utaknemligt. Problematikken var ikke Landsforeningen
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ukendt, og man lovede at se nærmere på forskellige løsningsmuligheder bl.a. uddannelse, aflønning
og samarbejde mellem kontaktpersoner. Derudover
blev det foreslået, at man søgte samarbejdsordninger kontaktpersoner og sogne imellem.
Årets filmpris ”Gabriel” gik til ”Drømmen” lavet af
Niels Arden Oplev. Filmen handler om en dreng Fritz
og hans opvækst på landet. Lindum Svendsen er
en rigtig led inspektør på en sort skole i provinsen i
1960'ernes Danmark. En dag kommer den nyuddannede og langhårede Freddie Svale til skolen som lærer. De to har bestemt ikke samme mening om pædagogik, og da Svendsen en dag mishandler eleven
Fritz, bliver fronterne for alvor trukket op. Sammen
med drengens forældre beslutter Svale at gøre op
med inspektørens rædselsregime.
Filmprisen blev vundet ved afstemning og efter undertegnedes personlige mening var det absolut, den
rigtige film der vandt.
Også den vindende plakat til det kommende menighedsrådvalg blev præsenteret. På plakaten ses
en kønsløs præst med en rød klovnenæse og under
figuren kan følgende tekst læses: ”Ku´ kirken være
mindre kedelig? Dit Valg! Menighedsrådsvalg 2008”
Meningerne om plakaten er og var mange. Døm
selv.
Årsmødet havde også mange forskellige udstillinger i rummene rundt omkring på hotellet. Skønne
messehagler bl.a. af Bjørn Nørgaard, smukt kirkesølv
i moderne og klassisk design, indianske broderier,
kirkekunst i glas og maleri samt et stort udvalg af
kirkeblade. Landsforeningens IT-skrivebord var også
repræsenteret med egen stade, hvor elektronik og
pc-programmer spillede sammen i større stil.
Årsmødet sluttede med formand Inge Lise Pedersens opfordring til stadig at søge samarbejde og
være smidige omkring ledelse. En opfordring hun
høstede stort bifald for.
Alt i alt har menighedsrådene landet over nok at se
til – var det mit indtryk. Ind i mellem måske også for
meget!
Tak fordi jeg fik lov at opleve et meget varmt årsmøde, der på bedste måde afspejlede masser af levende sogne og engagerede mennesker over alt i
landet.

Berit Hune Jørgensen
sognepræst

Foredrag i Tønning om
Horsensegnens kirker
Som tidligere nævnt i KIRKEBLADET, er vi kommet
med i et nyt stort provsti. Men hvem er det lige, vi
deler provsti med?
Torsdag d. 1. november får vi besøg af en af de
største kendere af kirkerne i vores område.
Eigil Holm var indtil 1980 lektor ved Gedved Seminarium, men har siden virket som heltidsforfatter
og foredragsholder. Han har hele 66 bøger i sit forfatterskab om planter, dyr, biavl, historie og meget
andet, men altså også den store “Horsensegnens
kirker” fra 2002.
Om sit foredrag fortæller han: ”Horsensegnens kirker er bygget over samme grundmønster, og de
er lige så forskellige som mennesker, der også har
samme grundmønster. Derfor er alle kirkerne værd
at se; de giver forskellige oplevelser. 900 års kirke-

historie og kirkekunst afspejles i Horsensegnens kirker. Jeg vil fortælle om kirkerne
på egnen ved hjælp af lysbilleder, f.eks.
Horsens Klosterkirkes altertavle, prædikestolen i Vor Frelsers Kirke, Tamdrup kirkes
gyldne alter, døbefontene med farver på
og kvaderstensbygningerne fra tidlig middelalder. Jeg afslutter foredraget med en
fremvisning af Tønning Kirkes indre.”
Foredraget, som er gratis, finder sted i konfirmandstuen i Tønning præstegård og
begynder kl. 19.30.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet

Sangaften i Tønning
- I Danmark er jeg født
Torsdag d. 20. september kl. 19.30 er der sangaften i Tønning. Denne gang skal vi synge sange, der fortæller Danmarkshistorie. På halvanden time vil vi i sang bevæge os fra
Slaget på Reden til Danmarks befrielse i 1945, som digterne

har fastholdt det i sang. Sangene bindes sammen af korte
historiske facts, så her er muligheden for at få genopfrisket
den historiske viden på den hurtige måde eller for bare at få
rørt stemmen lidt.
Det hele foregår i konfirmandstuen i Tønning kl. 19.30.
Alle er selvfølgelig også hér velkomne.
Personalet ved Tønning-Træden kirker

Kirkekoncert i Træden
Torsdag d. 15. november kl. 19.30 kommer sangkvartetten VOKALMIKSTUR til Træden Kirke. Kvartetten består af
fire vidt forskellige mennesker fra Brædstrup og omegn.
Tina Igens, Inge Bjerg, Frank Bøgh og Kurt Vingborg. Sammen vil de, som navnet antyder, give os et lægende tilskud
af viser, sange og salmer til at stå novembermørket imod.

Koncerten bliver en musikalsk gennemgang af årets tider
og fester, og det hele krydres med fællessalmer, som kirkens
organist Marianne Nissen spiller til.
Alle er velkomne, og entreen er gratis.
Menighedsrådet

BUSK-gudstjeneste
I Brædstrup Kirke
Søndag d. 28. oktober kl. 10.30 bydes der velkommen til dette års BUSK-gudstjeneste.
BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke.
BUSK er blevet indført af kirkelige børne- og

ungdomsorganisationer, for at sætte fokus på
børn og unge i kirken. Dette år laves gudstjenesten i samarbejde med Brædstrup FDF og
årets tema er foreløbigt en velbevaret hemmelighed.
Men festligt bliver det.
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Gudstjenesteliste september, oktober og november 2007
Dag
2. september 13. søndag efter Trinitatis
Luk. 10,23-37:
”Den barmhjertige samaritaner”
5. september

Brædstrup

Tønning

Kl. 10.30
Birk
Børnepasning
Kirkekaffe

Kl. 9.00
Birk

Kl. 10.30
Jørgensen
&
Kl. 19.30
Konf.indskriv.
Jørgensen

16. september 15. søndag efter Trinitatis
Matt. 6,24-34:
”Om bekymringer”

Kl. 10.30
Jørgensen
Børnepasning

23. september 16. søndag efter Trinitatis
Luk. 7,11-17:
”Opvækkelsen af enkens søn i Nain”

Kl. 10.30
Birk
Høstgudstj.
Kirkefrokost

26. september Høstgudstjeneste

Kl. 14.00
Birk
Ældregudstj.

11. oktober Gudstjeneste og spaghetti

14. oktober 19- søndag efter Trinitatis
Mark. 2,1-12:
”Helbredelsen af den lamme i Kapernaum”
21. oktober 20. søndag efter Trinitatis
Matt. 22,1-14:
”Lignelsen om kongesønnens bryllup”
28. oktober 21. søndag efter Trinitatis
Joh. 4,46-53:
”Den kongelige embedsmand i Kapernaum”
1. november Ungdomsgudstjeneste

4. november Alle helgens dag
Matt. 5,1-12:
”Saligprisningerne”
7. november Alle helgen

Kl. 14.00
Jørgensen
Familiegudstj.

Kl. 10.30
Jørgensen
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Se Nim

Kl. 10.30
Høg

Kl. 19.30
Birk
Høstgudstj.
Kirkekaffe

Kl. 9.00
Høg

Kl. 19.30
Høg
Høstgudstj.
Kaffe

Kl. 9.00
Birk

Kl. 19.30
Høg
Høstgudstj.
Kaffe

Kl. 9.00
Jørgensen

Kl. 10.30
Widmann

Kl. 10.30
Birk

Kl. 10.30
Høg
Høstgudstj.
Kaffe

Kl. 10.30
Høg

Kl. 9.00
Høg

Kl. 9.00
Jørgensen

Kl. 10.30
Høg

Kl. 10.30
Høg

Kl. 9.00
Høg

Kl. 9.00
Jørgensen

Kl. 10.30
Birk
BUSK gudstj.

Kl. 10.30
Høg
Kl. 9.00
Birk

Kl. 9.00
Høg

Kl. 10.30
Birk

Kl. 10.30
Høg

Kl. 10.30
Høg

Kl. 19.30
Jørgensen
Ungdomsgudstj.
Kl. 19.30
Jørgensen
Kirkekaffe

Kl. 19.30
Birk

Kl. 19.30
Høg
Kaffe

Kl. 14.00
Jørgensen
Ældregudstj.
Kirkekaffe

Kl. 17.30
Birk
Gudstj. og spaghetti

2. december 1. søndag i advent
Luk. 4,16-30:
”Jesus i Nazarets synagoge”

Kl. 10.30
Birk
Høstgudstj.

Kl. 10.30
Jørgensen
Børnepasning
Kirkekaffe

15. november Gudstjeneste og spaghetti

29. november Ungdomsgudstjeneste

Føvling

Se Nim

Kl. 17.30
Jørgensen
Gudstj. og spaghetti

Kl. 10.30
Jørgensen
Børnepasning

25. november Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 25,31-46: ”Verdensdommen”

Kl. 10.30
Birk

Kl. 10.30
Jørgensen

11. november 23. søndag efter Trinitatis
Matt. 22,15-22:
”Spørgsmålet om skat til kejseren”

18. november 24. søndag efter Trinitatis
Matt. 9,18-26:
”Helbredelsen af synagogeforstanderens datter og af kvinden med blødninger”

Underup

Kl. 19.30
Birk

9. september 14. søndag efter Trinitatis
Luk. 17,11-19:
”Helbredelsen af de ti spedalske”

7. oktober 18. søndag efter Trinitatis
Matt. 22,34-46:
”Det største bud i loven”

Nim
Kl.14.00
Friluftsgudstj.

Kl. 19.30
Birk

6. september

30. september 17. søndag efter Trinitatis
Luk. 14,1-11:
”Ligenelsen om pladserne ved bordet”

Træden

Kl. 10.30
Jørgensen

Kl. 9.00
Jørgensen

Kl. 9.00
Widmann

Kl. 10.30
Birk

Kl. 10.30
Birk
Børnepasning

Kl. 10.30
Høg

Kl. 14.00
Birk
Familiegudstj.

Kl. 9.00
Høg

Kl. 14.30
Familiegudstj

Kl. 10.30
Høg

Kl. 19.30
Jørgensen
Ungdomsgudstjeneste
Kl. 10.30
Jørgensen
Kirkekaffe

Kl. 10.30
Birk

Kl. 9.00
Widmann

Aktivitetskalender
Tidspunkt:			

Aktivitet:

Sted/Arrangør(er)

15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.00
19.30
19.30
18.30-21.00

Septemberkoncert
R. og J. Stenhøj fortæller om tur til Tanzania
Besøg hos Katrine
IM´s fødselsdag
Høstfest
Lasermatic i Silkeborg
Menighedsrådsmøde
Bibeltime Matt. Kap. 27
Fællesspisning

Præstegårdshaven
IM
(Søbækvej 22)
v/ Cristen p. Olesen
v/ Lene Andersen
(afg. DUH)
Sognehuset
DUH
Sognehuset

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Der laves bazargevinster på Bredmagevej 1		
Kursus-aften v/ Steen Palmqvist		
Foredrag v/Thorkild Simonsen
TT Friskole
Besøg af Gideonitterne		
Der laves bazargevinster		
Ydre Missionsaften v/ Jørgen Christen
IM
Opstilling til Bazar		
Opstilling til Bazar		
Menighedsrådsmøde
Sognehuset
Husmoderdag		
Bazar		
Fællesspisning
Sognehuset

september 2007:

Søndag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

2.
6.
11.
13.
21.
25.
26.
27.
28.

Oktober 2007:

TIrsdag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

2.
3.
4.
9.
16.
18.
23.
24.
24.
25.
26.
26.

15.00
18.30-21.00

November 2007:

Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

1.
1.
6.
8.
13.
13.
15.
20.
22.
23.
30.

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
18.30-21.00
19.30

Efterårsmøde i Kristelig Lytterforening
KLF
Foredrag om Horsens Kirker
TT Konfirmandtstuen
Bibeltime v/ Bente og Rene Hansen
KFUM & K, Unge Voksne
Bibeltime Matt. Kap. 28		
Filmaften		
Menighedsrådsmøde
Sognehuset
Soldatervennefest v/ Bodil & Kristian Nielsen
Tur til skøjtebanen (afg. DUH)
KFUM & K, Unge Voksne
Efterårsmøde v/ Generalsekretær Jens Olesen
Fællesspisning
Sognehuset
Adventsfest v/ Karin Vestergaard
IM, KFUM & KFUK

TT Menighedsråd
KFUM & K, Unge Voksne
IM
De Unges Hjem
KFUM & K, Unge Voksne
Brædstrup Menighedsråd
IM
Kulturcaféen
KFUM & K, Unge Voksne
KFUM & KFUK
TT Menighedsråd og frisk.
KFUM & K, Unge Voksne
KFUM & K, Unge Voksne
KFUM & K, Unge Voksne
KFUM & K, Unge Voksne
Brædstrup Menighedsråd
IM
KFUM & KFUK
Kulturcaféen

TT Menighedsråd
IM
KFUM & K, Unge Voksne
Brædstrup Menighedsråd
Soldatervennerne
IM
Kulturcaféen

Korshærsfest i Sognehuset
Kirkens Korshærs sognekreds i Brædstrup afholder sin årlige korshærsfest i Sognehuset
mandag den 31. oktober kl. 19,30.
Torben Dybdal Jensen kommer og fortæller om en af Kirkens Korshærs spændende og succes
fulde opgaver, nemlig Gård-projektet i Ålborg. Korshæren i Ålborg har en gård, hvor der dyrkes
grønsager, der er høns og grise, der er værksteder, der bages og laves mad. Alt sammen er med
til at give samfundets udstødte en hverdag med indhold.
Torben Dybdal Jensen er meget inspirerende og underholdende at høre på, så der er lagt op
til en spændende aften, hvor der også er fælles kaffebord med efterfølgende lotteri. Alle er
velkomne.
Efter den nye strukturreform, også i Korshæren, hører Brædstrup ikke længere under storkreds
76 men under Korshærens byarbejde i Horsens. For at bevare Kirkens Korshærs arbejde i Brædstrup er der oprettet en
sognekreds som vil stå for det årlige lodseddelsalg og Korshærsfest, og i samarbejde med Bixens støttekreds lave pr.
og samle penge ind til Kirkens Korshærs arbejde, til gavn for de mennesker som af den ene eller anden grund har det
svært i vores samfund.
Henning Klit
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”Kom og syng dig glad”
i sognehuset hvor Jørgen Forsingdal er ved klaveret
Onsdag den 14. november
Vi begynder kl. 14.30 og slutter kl. 16.00.
Alle er velkomne.
Kaffe og brød koster 20 kr. pr. person.
Aktivitetsudvalget ved Brædstrup kirke
Kirkebilen kan rekvireres på telefon nr. 7575 3333 senest dagen før

Døbte, viede og begravede maj, juni og juli 2007
Døbte i Brædstrup kirke
27.05.2007: Anton Juul Holst
10.06.2007: Alex Holland
10.06.2007: Pelle Damien Holland
17.06.2007: Dagmar Pil Jensen
01.07.2007: Christian Sverre Johansen
Viede i Brædstrup kirke
30.06.2007:	Helle Waadde Kjærsgaard Olesen og
Karl Laurits Kjærsgaard Jensen
07.07.2007:	Carina Stourup Kjær Lassen og
Palle Kjær Lassen
28.07.2007:	Brita Elisabeth Kjær og
Flemming Kousgaard Kjær

Begravede fra Brædstrup kirke
09.05.2007: Ane Kathrine Marie Nielsen
18.05.2007: Robert Bonde Jensen
23.05.2007: Per Krathmann Nonbo
24.05.2007: Clara Kirsten Møller Kortbæk
30.05.2007: Knud Gunnar Olesen
07.06.2007: Valdemar Svendsen
13.06.2007: Astrid Elisabeth Pedersen
30.06.2007: Arne Marinus Hansen
06.07.2007: Minna Rosa Dagny Thomsen
18.07.2007: Carl Høj Madsen
19.07.2007: Gerda Irene Madsen

95 år
78 år
61 år
85 år
97 år
79 år
87 år
72 år
58 år
78 år
89 år

Døbte i Tønning Kirke
17.06.2007 Malthe Nordmar Klintrup Nielsen
Viede i Tønning Kirke
23.06.2007 Anne-Mette Hjerrild Johansen
og Ole Hjerrild Johansen
07.07.2007 Birgit Holst Grove og
Mogens Holst Grove Rasmussen
Viede i Træden Kirke
16.06.2007 Charlotte Henriette Uldbjerg Nielsen
og Palle Uldbjerg Nielsen
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Begravede fra Tønning Kirke
08.06.2007 Jenny Marie Søgaard
05.07.2007 Jakob Erik Brauner

88 år
80 år

Begravede fra Træden Kirke
18.05.2007 Aksel Hakon Brinch Jensen
17.05.2007 Tage Linnet

86 år
84 år

”LYSET” I TANZANIA!

I

forbindelse med Danmissions nye strategi: At oprette et hold af frivillige netværksmedarbejdere – 2 fra hvert stift – til afløsning af to af
de tre lønnede netværkskonsulenter, fik vi, Ruth og Johannes Stenhøj,
mulighed for en 14 dages studietur til Tanzania.
Mere præcist; til Kagera, området mellem Kagerafloden og Viktoriasøen.
Opdelt i Karagwe Stift og Nordveststiftet (Bukoba).
Her fik vi lejlighed til at høre om alt det arbejde, kirken – Evangelisk Luthersk Kirke Tanzania (E.L.C.T.) har i gang: AIDS-kontrolprogram, diakoniafdeling, forældreløse- og gadebørnsprojekt, skoler og samfundsudvikling.
Vi besøgte både primary-, secondary-, døve-, landbrugs- og håndværkerskoler. Og et nyt lærerseminarium starter første august. Tanzania mangler
ca. 1.000 lærere for at kunne opfylde regeringens plan for undervisning.
Hospitaler og sundhedsklinikker er også et område kirken tager et stort
medansvar for at oprette og drive.
I et så fattigt land som Tanzania er der et stort behov for såvel faglig som
økonomisk hjælp til at bygge landet op. Det var godt for os at se, hvordan
Folkekirkens Nødhjælp og Danmission arbejder sammen i bl.a. AIDS-programmet, hvor de forvalter en Danida-bevilling.
Også søsterkirker i Tyskland, Sverige og USA støtter forskellige projekter.
Og her fra Danmark har også FDF og Y’s Men ydet stor hjælp og interesse.
Det var hjertegribende at møde mennesker under så dårlige vilkår. – Men
godt at se, hvordan familier og menigheder arbejder i lokalområderne,
helt nede på græsrodsplan, for at bevillingerne virkelig kommer de svageste til gode og rækker længst muligt. Og godt at se, hvordan tanzanianerne dygtiggør sig til selv at tage ansvar også på ledelsesplan.
Men lederne i kirken og de forskellige institutioner beder om, at vi stadig
vil følge dem og støtte dem med interesse, viden, forbøn og selvfølgelig
også økonomisk og praktisk. De har så til gengæld så meget at lære os om
vilje, stolthed, sammenhold, gæstfrihed, glæde og taknemmelighed.
Som skik og brug er, udvekslede vi små gaver. I deres fattigdom gav de
alligevel gaver til os. Mest selvproducerede ting som kaffe, kurve, måtter
o.s.v. Vi havde f.eks. bolde, blyanter, bøger, håndklæder, sengetøj og lys
med til dem. Og fra Brædstrup Kirke havde vi fået 10 CD’er med. ”LYSET”
som Thomas Lennart og kirkens kor har indspillet. De gjorde stor lykke,
hvor vi gav dem til ungdomscenter, kirkekor, en organist, skoler, en diakonisseskole (hvor de uddanner børnehavepædagoger og driver børnehave
og børnehaveklasse). Det vakte stor glæde, når vi viste på omslaget, hvor
de kan finde de forskellige numre i deres egen bibel.
Tanzanianerne er meget musikalske og sangglade. Rigtig mange kor og
kirkekor. Flest piger og mest trommer. Men Viktor, organist i Nkwenda og
uddannet på Ruhija Musikskole, fortalte at mange drenge viser interesse,
men de efterspørger andre rytmer. Måske kan ”LYSET” inspirere.
Vi oplevede et Cantate-kortræf, hvor otte kor, som først havde vundet førsteplads i eget sogn, nu konkurrerede på provstiplan. De to bedste kor her
skulle senere repræsentere Kyerwa Provsti ved et stiftsarrangement. Ih, for
en sang, trommedans og livsglæde. Vel et par tusinde tilhørere.
Med kærlig hilsen og tak til Brædstrup Kirke og menighed fra E.L.C.T.
Det har været en meget stor oplevelse for os at opleve en lille del af det
store smukke Tanzania (22 gange større end Danmark). Og komme så tæt
på kristne søstre og brødre, som har så anderledes levevilkår. Vi vil gerne
opfordre alle til at støtte dem i at skaffe bedre kår.
”Man kan give uden at have kærlighed,
Men man kan ikke have kærlighed uden at give!”
(Texavia Biita, præst)
Ruth og Johannes Stenhøj
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Blir´ det mon jul i år?
Årets juleuge for sognets mindste
holdes i Brædstrup kirke og sognehus
19. + 20. + 21. december!
Se nærmere i dagspressen.

Høstgudstjeneste
Søndag den 23. september, kl. 10.30
i Brædstrup kirke med efterfølgende
kirkefrokost
Alle er velkomne til at tage noget af årets høst med i kirke.
Frugt, blomster, syltetøj, honning, boller, grønsager eller lignende.
Det hele sælges ved auktionen efter høstgudstjenesten.
Overskuddet fra salget går til SOS-børnebyerne og Hjertebørn i Indien
Alle er velkomne, menighedsrådet

Præstens studiekreds
”At takke gud både forlæns og baglæns”
ved sognepræst Berit Hune Jørgensen
Studiekredsen tænkes gennemført på 7 aftener:
13. september
6. december
13. marts

23. oktober
17. januar

15. november
7. februar

hvor temaet behandles udfra en fælles gennemgang af:
”Kristin Lavransdatter” af Sigrid Undset
”I sommerfuglens spor” af Olafur Jórhann Olafsson og
”Den som blinker er bange for døden”af Knud Romer

Fra bibelen læses: ”Fortællinger fra Josef og hans brødre”.
Derudover vises filmen: ”Persona af I Bergmann”
Vi begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.30
Alle aftenerne afholdes i Sognehuset, Kirkegade 11.
Første aften er torsdag, d. 13. september
Første aften oplæg ved sognepræsten.
I forbindelse med studiekredsen arbejdes med at arrangere udflugt til Stockholm i foråret 2008.
Alle er velkomne
Tilmelding til sognepræsten nødvendig
Berit Hune Jørgensen, 7575-1824

Ungdomsgudstjeneste
i Brædstrup kirke
1. november kl. 19.30
og igen

29. november kl. 19.30
Alle er velkomne, Menighedsrådet
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Høstgudstjeneste
for alle ældre medborgere i Brædstrup Kommune
Onsdag d. 26. september kl. 14.00 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 2734 eller Kirkebilen på tlf. 7550 3000 - senest dagen før.
På gensyn i kirke og sognehus
Brædstrup Menighedsråd

Babysalmesang med Tine Mynster
Babysalmesang er i Brædstrup Kirke for børn i alderen 0-12 måneder og
deres forældre.
Vi mødes:
d. 30. august kl. 11.30
d. 6. september kl. 11.30 d. 12. september kl. 13.00
d. 27. september kl. 11.30 d. 4. oktober kl. 11.30
d. 11. oktober kl. 11.30
Hver gang i Brædstrup Kirke
Hjertelig velkommen til alle babyer og deres forældre
ønsker Brædstrup menighedsråd

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”
Torsdag den 11. oktober
Torsdag den 15. november
Tirsdag den 4. 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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Rejsegilde på ny mandskabsbygning

V

i er nu kommet endnu længere med
kirkegårdens tilbygning. Fredag den 29
juni kunne der således holdes rejsegilde
med deltagelse af håndværkerne, menighedsrådet, personalet og andre interesserede. Også
vor provst Litten Hjort viste interesse for denne
milepæl, ved at være deltager på dagen. Der

blev sagt nogle rosende ord om byggeriet, som
forventes at blive at stort nyt aktiv for kirkegårdens arbejdsforhold.
Efterfølgende er man så kommet til at der er
ved at være lagt tag, og man er i gang med den
indvendige færdiggørelse, så byggeriet skrider
planmæssigt frem.

Familiegudstjeneste i Træden Kirke
- søndag d. 25. 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. Efter gudstjenesten vil der være æbleskiver m.m. i
Træden forsamlingshus.
Menighedsrådet.

Gudstjenester på ældrecentrene
Klovenhøj

Søndergården

Vesterled

Egebo

Flg. torsdag kl. 14:00:
06.09 Pia Skovmose Jensen
20.09 Kirsten Høg A

Flg. fredage kl. 13:30:
07.09 Berit Hune Jørgensen
21.09 Mogens Birk Sørensen A

Flg. onsdage kl. 14:00:
05.09 Brita Widmann
19.09 Berit Hune Jørgensen A

Flg. tirsdage kl. 14:00:
04.09 Mogens Birk Sørensen

04.10 Brita Widmann
18.10 Kirsten Høg A

05.10 Pia Skovmose Jensen
19.10 Mogens Birk Sørensen

03.10 Mogens Birk Sørensen
17.10 Berit Hune Jørgensen A

06.11 Berit Hune Jørgensen A

01.11 Mogens Birk Sørensen
15.11 Kirsten Høg A

02.11 Kirsten Høg
16.11 Mogens Birk Sørensen A

21.11 Berit Hune Jørgensen A

06.12 Berit Hune Jørgensen

07.12 Berit Hune Jørgensen

02.10 Berit Hune Jørgensen A
04.12 Mogens Birk Sørensen

05.12 Berit Hune Jørgensen A

Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er meget velkomne til gudstjenesterne!
OBS! Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke.
Deadline for næste kirkeblad er den 1. november 2007
Alt stof, der skal dække december 2007, januar, februar 2008 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

Organist
Thomas Herjulf Lennert........ Tlf. 86 91 11 07
Mobiltlf. 21 74 11 07
Husvært i Sognehuset
Anne Bente Skottenborg...... Tlf. 22 17 80 49
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

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 66

Kirketjener
Anne Bente Skottenborg........ Tlf. 22 17 80 49

Kirkesanger
Olaf Rye Christensen............. Tlf. 75 75 41 63

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

Alle helgens gudstjeneste
i Tønning og Træden
Søndag d. 4. 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 d. 4. 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

Alle helgens gudstjeneste
For alle ældre medborgere i Brædstrup og omegn.
Hvor vi mindes, dem vi har mistet i årets løb.
Onsdag d. 7. november kl. 14.00 i Brædstrup kirke.
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 2734 eller Kirkebilen på tlf. 7550 3000 - senest dagen før.
På gensyn i kirke og sognehus, Brædstrup Menighedsråd
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På bagsiden ...

Henry Heerup ”Efterår”
1975. Olie på masonit.
Del af udsmykning til
Kofoeds Skole i København.

Kunstneren Henry Heerup har altid hørt til
blandt mine mange favoritter, når det gælder
om at lave billeder på lærred eller hugge dem i
sten. Han har – for mig at se – en ganske forunderlig måde at fabulere over hverdagene, årstiderne og menneskene, der færdes her. Cirkler,
snirkler og symboler fylder hans verden ud. En
verden der er så helt almindelig og jordnær
bliver fantastisk og storslået på en ganske dejlig måde, når den går gennem Henry Heerups
hænder. Kunstnere som Heerup får os til at
spærre øjnene op. Til at se os omkring hvor vi
bor og færdes. Og det kan vi godt trænge til.

Ofte går vi nordboer med nedbøjet hoved i efteråret. Det siges om os, at vi har så travlt med
at se ned – ned hvor fødderne træder – at vi slet
ikke ænser, hvad vi går i blandt. Modsat siges
det om amerikanerne – altså folk fra U.S.A. – at
de går med løftet hoved; modtagende verden
som den byder sig til! Hvor vidt det er sandt
eller det bare er noget ”man” siger, ved jeg ikke.
Men måske ville det ikke være så slemt endda,
om vi her ved efterårstide, løftede hovedet fra
fødderne og lod øjet nå himlen og alt dét, der
er midt der i mellem! Modtagende verdens
mangfoldighed hvor vi bor og færdes.

Efteråret nærmer sig med nysende hast nu, og
måske kan netop Heerups fabulerende billeder
få os til at se på denne årstid med glæde og
forventning. Eller give os lyst til at gå på opdagelse, der hvor vi bor og færdes. Så vi får øjnene
op for den velsignede mangfoldighed af stort
og småt, som efteråret måske endda i ganske
særlig grad rummer.
Lyset brydes på en blid måde om efteråret. Det
nordiske lys særlige grå toner spiller op til de få
krystalklare blå glimt af himlen, mens naturens
vækster gløder vildt i gule, orange og jordbrune
farver. Et orgie af indtryk er efteråret. Hvis man
øjner det.

Engang var Jesus på vej til Betsajda i Palæstina
fortæller evangelisten Markus. Der kom man
slæbende med en blind mand til ham. Jesus
spytter i hænder, som vi, og tager fat. Tager fat
med det arbejde det er, at få mennesker til at
se.
Da Jesus har lagt sine hænder på manden, åbner han sine øjne og udbryder forundret: ”Jeg
kan se! Jeg kan se mennesker, for jeg ser nogle,
som ligner træer, men de går omkring!”
Jesus lægger igen hænderne på mandens øjne,
og nu ser han klart. Manden er helbredt og kan
skelne alting tydeligt!
Jesus helbreder manden ved at gøre ham seende! Manden får både synsevnen og blik for
det, der er omkring ham!
Manden fik øjnene op for livet og udsyn til det
nære og det store – ja, han fik syn på livet til liv
fremover.
Jesu ord gav manden syn for livet til liv.
Jesu ord lyder stadig til os. ”Se, jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende!”
Så hvorfor ikke løfte hovedet, modtage efteråret, fabulér over mangfoldigheden og få (nyt)
syn for livet der, hvor vi bor og færdes. Det kan
vi godt trænge til.

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.

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.

TB&Co 7580 2288

Berit Hune Jørgensen

