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Præstens Klumme
Hej Lars!
Jeg går i 9. klasse, og jeg kunne godt
tænke mig at stille dig et par få spørgsmål. Jeg skal bruge dem til en skoleopgave. Du behøver ikke svare, hvis du ikke
har tid eller lyst.
Hvad er din mening om evolution?
Hvad er din mening omkring abort?
Hvad er din mening om homoseksuel
vielse?
Hvad er din mening omkring skilsmisser?
Tror du på genopstandelse, og hvilken
betydning har den for dig?
Mvh August
Hej August. De spørgsmål vil jeg rigtig gerne
svare på.
Evolutionen: Selvfølgelig tror jeg på evolutionen. Men der er nogle problemer ved den, som
ikke hjælper os i hverdagen. Det første problem er det rent logiske: Hvad var der før Big
Bang? Hvor kom Big Bang fra? Vores tanke og
logik slår ikke til her. Det andet problem er
sådan set også ret logisk. Hvis jeg gerne vil tro
på, at livet er en gave, som jeg er velkommen i,
så savner jeg i evolutionsteorien en faktor, som
byder mig velkommen. At tro sig elsket og velkommen i livet er et spørgsmål om tro, ikke
viden, for kærlighed kan aldrig bevises. Troens
logik er, at hvis jeg modtager en gave – nemlig
troen på at være elsket og velkommen i livet –
så må der også være en gavegiver. Og den gavegiver giver det for mig mere mening at kalde
Gud end evolutionsteori, men det er selvfølgelig en beslutning, som den enkelte må tage.
Abort: Den problematik har jeg ingen problemer med. Der skal selvfølgelig være en grænse,
men jeg synes, at den ligger meget godt, hvor
den ligger nu. Det lille endnu ufødte liv er selvfølgelig også et liv, som skal have al den værdighed, der tilkommer det, og her bliver min
tro vigtig. At der ikke var plads til den lille sjæl
i menneskers favn, betyder ikke, at der ikke er

plads til den i Guds / den evige kærligheds
favn, for det er der. Den trøst er vigtig at give
alle forældre, som har måttet igennem en
abort. En abort kan være en nødvendig nødløsning, men den er aldrig nem.
Vielse af homoseksuelle: Jeg har meget svært
ved at se problemet ved vielse af homoseksuelle. Når to mennesker elsker hinanden, så skal
der i mine øjne kun ønskes tillykke og Guds
velsignelse til dem. Jeg tror ikke, at den Gud,
der selv er kærlighed, kan være imod kærlighed imellem mennesker. Når det er sagt, så vil
jeg meget gerne forsvare andre præsters ret til
at være imod vielse af homoseksuelle. Kirken
er ikke et fællesskab af rette meninger. I kirken
skal der herske tros- og meningsfrihed, ellers
mister kirken sit fundament i kærligheden –
kærlighed udspiller sig nemlig kun i frihed,
den kan aldrig være påtvunget. Hvad der tales
om i kirken er enhed mellem forskelligheder,
ikke enighed mellem ligheder.
Skilsmisser: Det er altid sørgeligt, når to mennesker må lade sig skille. Det kan meget vel
være det rigtige, men som minimum er det et
smerteligt tab af en drøm og et ønske.

Fortsættes på side 4
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Fortsat fra side 3

Jeg hørte engang den tidligere århusianske biskop, Keld Holm, som blev spurgt, hvad han
tænkte om at vie fraskilte – hvad nu f.eks. hvis
der kom en og ønskede at blive viet for 5.
gang? Hans svar var, at så måtte vedkommende for alvor have brug for Guds velsignelse
til, at det dog endelig skulle lykkes. Sådan ser
jeg også på det. Den store udfordring ved en
skilsmisse ligger i, at man må undgå at søge
ind i et nyt forhold, der ligner det gamle – nissen må ikke flytte med, hvilket den gør rigtig
nemt.
Genopstandelsen: Opstandelsen har to vinkler, som begge skal med. Jesus’ opstandelse og
vores opstandelse. I gamle dage sagde man, at
døden var den sidste og største fjende. Sådan
ser jeg ikke på det. For mig er det frygten for at
miste kærlighed, som er den sidste og største
fjende. Med opstandelsen får jeg at vide, at den
frygt – frygten for at miste kærlighed – er
grundløs, for Guds kærlighed er evig, end ikke
døden kan stoppe den. Hvis jeg frygter at miste

kærligheden pga. noget i livet, så er det godt at
tænke på Jesus´ opstandelse, for han er som
opstanden stadig nær dig og mig og enhver, og
derfor kan man spørge ham: Kan det virkelig
passe, at …..? Og til det svarer han: ”Ja! Virkeligheden er virkelig.” (Og efter en pause). ”Og
du er stadig elsket, for jeg forlader dig aldrig.”
Og med det svar mærke, at det kalder mig tilbage til et liv i tro og kærlighed. Hvis jeg derimod frygter at miste kærligheden pga. døden,
så er det godt at tænke på min egen opstandelse. Det særlige ved opstandelsen er, at den
ligger efter døden, hvilket er vigtigt, for jeg er
på overarbejde, hvis jeg skal bilde mig selv ind,
at jeg ikke skal dø. Det skal jeg. Og det skal enhver. Men med vores opstandelse bliver det
sagt, at vel skal vi dø, vi skal bare ikke miste
kærligheden. Guds kærlighed i Jesus er så stor,
at den når både levende og døde, og derfor kan
vi gå både liv og død i møde i tillid til, at nok
skal vi dø – men ikke og aldrig miste kærligheden – hverken i liv eller død.
Håber, du kan bruge det!
Lars

Frivilligaften den 15. marts

Anni laver mørbradgryde til
spis-med-gudstjeneste. Mmmm!
Der er igen kommet godt gang i spis-medgudstjenesterne. Sidste gang var vi knap 40,
og det var en sand fryd. Lars holdt en god og
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pædagogisk prædiken, der fik både børn og
voksne op af stolene. Efterfølgende nød vi Anni
og Ellys mørbradgryde.
Disse og andre arrangementer kan kun lade sig
gøre, fordi en række frivillige tilbyder at lave
mad, dække bord, bage kage med meget mere.
Men der er altid brug for flere! I nærværende
kirkeblad kan du læse om et frivillighedsprojekt målrettet mænd. Det er et af de forslag,
som har været vendt på de sidste to frivillighedsmøder, og som nu er finpudset og skydes i
gang! Hvis du gerne vil give din mening til
kende omkring det sociale liv i vores sogn og
har lyst til at hjælpe med praktiske opgaver, så
mødes vi næste gang torsdag den 15. marts kl.
19.00 i sognehuset. Vi ses!
Kim Røge – formand for aktivitetsudvalget

Lidt om arbejdet i menighedsrådet
som i al væsentligt udføres for at skaffe gode rammer og vilkår for de kirkelige handlinger.
Det nuværende menighedsråd har nu fungeret
i godt et års tid. 8 ud af 10 pladser i menighedsrådet blev jo besat med folk - for hvem
dette arbejde er noget absolut uprøvet. Ikke
desto mindre er der lavet et ganske betydeligt
stykke arbejde, som der i kort form kan læses
om i de referater der ligger på kirkens hjemmeside.
Her vil jeg lige omtale 3 af de gennemførte beslutninger.
Indtil 31/12 2017 har der været en fastansat
graver på deltid med fast tilknytning til Indslev
Kirke. Denne dygtige medarbejder har fået nyt
job. Hvad gør vi så; arbejdsmængden i Indslev
er faldende, stillingen kan i forvejen ikke normeres til heltid, og vi vil gerne optimere udnyttelsen af det samlede graverpersonale.
Derfor arbejder vi lige nu i retning af en løsning, hvor en fastansat gravermedhjælper vil
betjene henvendelser direkte og være til stede
på faste ugedage ved kirken i Indslev. Denne
medarbejder vil samtidig kunne indgå i det
team, som i fællesskab løser de større opgaver
på kirkegårdene i Brenderup og Indslev.
På den måde udnyttes kirkernes ressourcer
bedst, og den løbende opgaveløsning bliver
fleksibel.
Lige nu afslutter vi arbejdet med etablering af
et fælles sekretariat for de 4 samarbejdende
sogne. Det er sådan, at præsterne i BalslevEjby, Gelsted-Tanderup, Fjeldsted-Harndrup og
Brenderup-Indslev i forvejen har et samarbejde på mange måder. Rent praktisk indebærer dette blandt andet, at man i fællesskab
dækker hinanden ind i forbindelse med ferier
og fridage. Heri ligger der en del planlægningsarbejde. Samtidig er det et ønske at samle det
meste af arbejdet med kirkebøgerne i dette

sekretariat. Dette vil f. eks. betyde, at samtlige
opkald og papirarbejdet i forbindelse med begravelser vil blive ekspederet i det nye sekretariat. Vi forventer, at den forbedrede service
over for præster og menighed er i fuld drift i
løbet af det kommende halve år. Til lokal betjening af borgerne i Brenderup og Indslev vil vi
imidlertid fastholde en sekretærfunktion, så
der fortsat er mulighed for at komme til sognehuset og få assistance i kirkelige sammenhænge.
Fra 1. januar i år vil menighedsrådets regnskab blive flyttet til det fælles regnskabskontor
i Bogense Provsti, som ligger i Søndersø. Det
viste sig, at såfremt vi vælger denne løsning
kan regnskabsarbejdet løses med betaling fra
provstiet, hvilket betyder, at hele den nuværende udgift til regnskabsføring kan spares.
Den værste konsekvens af denne beslutning er
imidlertid, at vi må sige farvel til Johs. Jul Jacobsen, som nu har lavet menighedsrådets
regnskaber på en professionel og dygtig måde
i over 30 år. Vi ønsker Johs. alt muligt godt
fremover.
Kære medborgere/kirkeskatteydere! Dette er
et lille indblik i menighedsrådets arbejde. Dertil kommer så de løbende opgaver, som f. eks.
vedligehold og drift. Vi tror jo, at vi har de rigtige emner på dagsordenen. Skulle det være
sådan, at der andre steder i menigheden er
ideer og forslag til fornyelse, vil vi meget gerne
høre om det. Vi skal nok tage ideerne op til positiv behandling.
De lyse tider er på vej. Glædeligt forår!
Tage Kristensen, formand for
Brenderup-Indslev menighedsråd

DEADLINE for indlæg til kirkebladet
Deadline for indlæg til næste kirkeblad er 15. maj 2018. Det gælder arrangementer, som skal
med for perioden 1/7 – 1/11 2018. Send meget gerne jeres indlæg i god tid. Det gør arbejdet
omkring færdiggørelsen af kirkebladet nemmere. Sendes til Lars Højland, lah@km.dk.
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Sogneklubben To sogneklub-eftermiddage:
6. marts og Morten Korch-museet.
17. april og Grethe Krogh Jakobsen om et besøg i Palæstina.
Tirsdag d. 6. marts kl. 14.30
– 17.00 skal vi på besøg i
Morten Korch-museet. Vi
mødes ved Sognehuset og går
ned til museet i vandmøllen
for enden af Kirkevej. Ud over
rundvisningen i museet skal
vi også se turbinen og fisketrappen.

Morten Korch fotograferet foran
noget korn – hvem ved, måske fra
Morten Korch-gården i Holse?

Morten Korch-stikord, som
alle kender: De røde heste,
Vagabonderne på Bakkegården, Flintesønnerne. Men
kender vi også historierne
om hans private liv?
Lars Højland

Tirsdag d. 17. april
kl. 14.30 – 16.30

Kan det virkelig
passe?
Glimt fra et indblik i nogle
palæstinenseres dagligdag.
Nogle af os kan huske seksdageskrigen i 1967, også
kaldet Tredje arabiskisraelske Krig.
De fleste af os holdt med
Israel dengang. Det gør jeg
ikke længere - ubetinget!
En ”Studietur på begge sider
af en mur! Det hellige land, tre
religioner og to folk” blev en
øjenåbner for mig og de
øvrige deltagere, som med
Teologi-for-Lægfolk besøgte
de besatte områder i
Palæstina samt Israel.
Jeg ved faktisk ikke så meget
om den komplicerede situation i Mellemøsten; men jeg
ved, hvad jeg så og hørte.

Det vil jeg gerne fortælle om,
velvidende, at der er ekstremister alle vegne.
Som skrevet: Jeg har set og
hørt – i oktober 2017.
Den israelske journalist Avi
Issacharoff, der sammen med
en israelsk skuespiller står
bag dramaserien ”Fauda”,
havde forventet kritik af
serien fra både højre og
venstre, fra israelere og fra
palæstinensere. Men ”Fauda”
har primært mødt ros og ses i
dag i 200 lande.
Hvad føler du, I har gjort med
”Fauda” – en tv-serie, som nu
bliver set af millioner?
”Vi siger: Hør her, alt, hvad I
læser, alt, hvad I tror, I ved om
Israel-Palæstina-konflikten, er
ikke hele billedet. Det er ikke
sort-hvidt. Ikke de gode mod
de onde. Det er meget, meget
mere komplekst, end I tror”.
Filmen kan f.eks. ses på Netflix.
Grethe Jakobsen

Bibel- og salmesamtalegruppe
Samtaler med højt til himlen – 21/2, 21/3, 18/4 og 23/5.
Ordet er frit, og man behøver ikke engang være enig med sig selv for at sige noget. Vi synger en
salme og læser et kapitel i Johannesevangeliet hver gang, og ud af det springer en masse undren
og store spørgsmål. Ingen spørgsmål er for store eller for små. Sammen gør vi hinanden klogere
på livet og det store hvorfor. Typisk er vi mellem 4 og 6 deltagere, hvilket er en rar gruppestørrelse, men der er bestemt plads til flere – også dig.
21/2: Johannesevangeliet kapitel 13 og salme 783
21/3: Johannesevangeliet kapitel 14 og salme 754
18/4: Johannesevangeliet kapitel 15 og salme 786
23/5: Johannesevangeliet kapitel 16 og salme 292
Alle gange i Sognehuset kl. 9.30 – 11.30. Kaffe, rundstykker, god snak.
Lars Højland
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Sogneudflugt d. 10. juni
Kom med til Danmarks smukkeste gård! Den ligger kun en bustur herfra.

Klægager, også kaldet Den Gamle Digegreves Gård, blev i 2017 udnævnt til at være Danmarks smukkeste gård.
Den må vi se nærmere på!

Program:
9.00-9.25: Kort gudstjeneste i Brenderup
Kirke.
9.35: Afgang fra Brenderup Kirke mod
Sydvestjylland og Klægager. Svend og Alice
Amlund sørger for kaffe/the og rundstykke i bussen undervejs
11.15: Ankomst ved Klægager /
Den Gamle Digegreves Gård
11.30: Spisning af en 2-retters menu og
derefter orientering og rundvisning
13.15: Tilbage i bussen, hvor en lokal
guide under køreturen på ca. 1 time fortæller om Vadehavet og området

Så er der serveret. Vær så god at sidde.

14.30: Ankomst ved Ballum Kirke –
rundvisning i kirken – gåtur i Vesterende
by (hvor for øvrigt Jens Rosendahl bor!)
– eller gåtur til Vadehavet (300 m)
16.00: Kaffe ved bussen, hvorfra der er
udsigt over Rømø og Vadehavet
16.20: Fra Ballum
Ca. 17.45: Tilbage ved Brenderup Kirke
Pris: 150 kr., alt inklusive. Bussen har
plads til max 50.

Ballum Kirke skal
vi da også se.

Tilmelding hos enten
Lars Højland: 6444 1066 / lah@km.dk
eller Flemming Mouritsen: 6446 2163 /
2940 3422 / fl@humlehus.dk
Lars Højland / Flemming Mouritsen

Også indefra – med rundvisning.
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Kirkehøjskolen Sæson 2017-2018
Hvad udfordrer troen?
Der er en stærkt stigende deltagelse i Kirkehøjskolens arrangementer, som finder sted rundt om
i Middelfart provsti. Vi har oplevet at måtte sige nej til deltagere ved mødet i januar, hvor ca. 100
personer gerne ville med. Det er et positivt problem, og vi må opfordre folk til at tilmelde sig
senest mandag før arrangementet.
Man kan tilmelde sig på www.kirkehojskole.dk eller til Grethe på enten tlf. 2344 1873 eller
gkj@brenderupbiler.dk. Betaling af 60 kr. gerne ved fremmøde.
Der er endnu et møde i foråret:
Med udsigt til begge sider
v/ tidligere sygehuspræst Preben Kok
Et gammelt visdomsord siger: ”Hvor der er
helhed, er der altid mindst to sandheder, der
er sande på samme tid.” I de sidste 40 år har vi
i mange af livets væsentlige forhold glemt den
ene af de to sandheder. F. eks. at man skal afblomstre for at kunne sætte frugt. Det er der
nu ved at blive rettet op på. Hvordan? I den
forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle.
Hvilken?

Tanderup Sognehus, Tanderupvej 73, 5591
Gelsted, lørdag 17. marts kl. 9.00 - 12.00
Grethe Jakobsen

Charlotte Rørth – Vi mødte Jesus
Charlotte Rørth kommer til Brenderup Kirke d. 25. april kl. 19.00. Husk billetten!
Charlotte Rørth har mødt Jesus! Det siger hun i
al fald selv. Og når man hører hende fortælle,
så ved man, at hun i al fald har oplevet et eller
andet – noget stort, smukt, rørende, et møde,
som meget vel kan være med den opstandne
Jesus. Det møde har hun skrevet en bog om.
Den udkom i 2015 og hedder ´Jeg mødte
Jesus´.
I efteråret 2017 udgav Charlotte en ny bog,

Charlotte Rørth
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som hedder ´Vi mødte Jesus´. Hendes egen
åbenhjertige fortælling var ikke bare blevet en
bestseller, den havde også givet mod til en
masse andre, som havde haft lignende oplevelser, og som nu endelig turdet fortælle om
deres oplevelser. ´Vi mødte Jesus´ er dog ikke
bare en fortællebog. Det er også en bog fuld af
samtaler med folk, som kender teologien fra
en mere akademisk vinkel – professorer og
andre – og når alle ordene lægges sammen,
bliver resultatet forundret oplysning for … Gud
og hvermand.
Der er i Brenderup Kirke kun plads til 150, så
vi har besluttet at sælge billetter til aftenen. De
kan købes på www.billetto.dk. Bare søg efter
Brenderup Kirke og Charlotte Rørth. Men du
skal nok skynde dig!
Pris 50,- pr billet. Aftenen er arrangeret af
Samarbejdende Sogne.
Lars Højland

· EFTERLYSNING ·
Vi søger mænd med hænderne rigtigt skruet på. Herrens Mark kalder!
Dette er skrevet til håndværkerne eller ”gørdet-selv-mændene” i sognene. Vil du gøre en
forskel? Så har vi brug for din hjælp til de opgaver, som vores graver, Kim Broholm beskriver nedenfor. Men husk! Det er kun ideer. Kim
er chef, men hvordan skrænten og terrassen
konkret kommer til at se ud, skal du være med
til at bestemme.

Ved skråningen foran kirken:
Graver Kim Broholm:
”På skråningen kunne vi lave nogle staudebede.
Eller hvad plantevalget skal være, skal de frivillige mænd selvfølgelig være med til at beslutte.
Men i hvert fald nogle blomster, som er pæne
sommeren over, og som kan være bordpynt til
arrangementer i sognehuset. Og hvis nogle
mangler blomster til en grav, så kan de plukke
dem her. Det vigtigste er i hvert fald, at skråningen bliver mere levende. Der er brug for en Herrens Mark.”

På terrassen bag sognehuset:
”På terrassen – jamen her burde der også kunne
skabes noget liv. Det kunne være i form af nogle
bord- bænkesæt, hvor man kan sidde og snakke.
Måske endda en grill? Der kan i hvert fald laves
lidt hygge, så det ikke er for kedeligt at sidde
her. Måske kunne man tage nogle fliser op og
lave bede i stedet – og finde nogle træstammer
til at indkranse bedene. Men igen – det er også
op til de frivillige mænd. Men jeg synes, det
kunne være hyggeligt, når her var nogen, og vejret var godt, at man så fik lyst til at sætte sig på
terrassen og snakke. Efter en gudstjeneste, en
aktivitet, eller hvis man bare har været på kirkegården. Sognehuset skal jo gerne være et mødested.”

Praktisk:

Vi mødes i sognehuset onsdag den 20. juni klokken 17.00 og tager en snak om opgaver
og planlægning. Der bydes selvfølgelig på fadøl og grillpølser! Vi håber at se rigtig mange
til hyggeligt samvær over nogle opgaver, som kommer os alle til gode.
Kim Røge – formand for aktivitetsudvalget
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Palmesøndag – familiegudstjeneste i Indslev
Påskefamiliekomsammen 25. marts kl. 10.30 i Indslev Kirke
- og fællesspisning bag efter.
Du kender nok Pippi Langstrømpe. Men kan
du også huske historien, om dengang hun
havde gemt nogle sjove ting i haven til Tommy
og Annika? Et sted i fortællingen siger Pippi
sådan her: Verden er fuld af ting, og det er virkelig nødvendigt, at nogen finder dem. Og det
er netop det, tingfindere gør. Ved gudstjenesten skal vi på jagt efter nogle af de ting, som
det er nødvendigt at finde. Vi skal lære at være
tingfindere - i stedet for at være fejlfindere.
I Pippis hus kan man finde mange ting. Det kan
man også i kirken.
Bagefter tager vi op i Sognehuset, hvor vi spiser sammen – vi skal bl.a. have pølser og
skidne æg! Og så skal vi selvfølgelig ud og se,
om ikke påskeharen har lagt en masse chokoladepåskeæg! Hvem finder flest? Alle i alle

aldre er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til spisningen må I gerne
give mig – lah@km.dk – eller en fra menighedsrådet et praj.
Lars Højland

Spis-med-gudstjenester
Fredagene d. 16. marts og 4. maj kl. 17.00 i Brenderup Kirke.
Familiegudstjeneste. Fællesspisning i Sognehuset. Hjemme igen inden Disney.
Først åndelig føde i kirken. Derefter føde til
kroppen i Sognehuset. Sidste gang var vi vel
30-35 med til spis-med-gudstjeneste. Fornøjeligt både i kirken og ved spisningen bagefter.
Men der er plads til flere endnu. Anni og Elly,
som er de frivillige kokke, laver mad, så både
børn og voksne næsten må trille derfra. Vi plejer at tage 25,- for voksne og en 10,- for børn.
Men så får man også kaffe til! Tilmelding hos
Lars på 64441066 eller lah@km.dk – meget
gerne inden torsdag.
Gør din familie en gudstjeneste!

Lars Højland
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Pinsemorgengudstjenester
Pinsemorgen d. 20. maj kl.
8.00 i Brenderup Kirke. Det
lyder tidligt, og det er det.
Men netop pinsemorgen er
det godt at stå op og høre
fuglene synge af fryd over
livets gave. Og hvis man går i
kirke, får man lov at høre
Anna Trolles Skoles børnekor synge om kap med fuglene. Ja, og man kan selv
synge med. Sang og pinse
hører godt sammen. I pinsen
skete det, at Helligånden for
første gang kom over disciplene, så de vovede at fortælle og forkynde frimodigt
om Jesus og den evige kærlighed, man møder i ham.

Måske sang også disciplene
om kap med fuglene dengang. Efter gudstjenesten er
der rundstykker m.m. i Sognehuset.
I Indslev er gudstjenesten på
et lidt mere venligt tidspunkt, nemlig kl. 10.15. Men
sangglæden skal gløde af det
samme. Tænk engang! I forhold til Guds kærlighed er
døden ikke et punktum, men
et komma! For Guds kærlighed lever på begge sider af
den. Og vi skal leve i den.
Kaffe i cafédralen efter Indslev-gudstjenesten.
Lars Højland

Nattergal for fuld hals. Ok – den
vinder nok, hvis man synger om
kap med den. Men prøv alligevel
pinsemorgen.

Konfirmandernes egne gudstjenester
Jesus. Gudsog næstekærlighedens
store læremester.

Konfirmanderne fra Anna Trolles Skole inviterer til gudstjeneste 7. marts.
Konfirmanderne fra Brenderup og Omegns Realskole inviterer til gudstjeneste 14. marts.
Begge gange kl. 19.00 i Brenderup Kirke.
Hvad handler kristendom egentlig om? Sådan
har mange spurgt sig selv, og vi bliver aldrig
helt færdige med at svare, for kristendom
handler om en både gribende og ubegribelig
sandhed. Men vi kan lade os inspirere af hin-

andens delsvar, og ved gudstjenesterne d. 7. og
14. marts vil konfirmanderne give deres bud.
Forældre og anden familie er særligt inviterede, men som ved alle andre gudstjenester er
enhver velkommen.
Lars Højland
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS INDSAMLING – SOGNEINDSAMLING

Vi samler håb ind
søndag den 11. marts 2018
Folkekirkens Nødhjælps indsamling afholdes
altid anden søndag i marts. Pengene går til
mennesker i nød ud fra princippet hjælp til
selvhjælp. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i
25 lande med katastrofehjælp, minerydning,
menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Søndag den 11. marts 2018
deltager Brenderup Sogn i Folkekirkens
Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Vi håber at få så mange frivillige ud at
banke på dørene, at alle sognets borgere
får mulighed for at give mennesker i nød
en håndsrækning.

Det kan være svært at rumme,
når verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer.
Man får mest lyst til at
lukke øjnene for grusomhederne. Men for mange er
det heldigvis en umulighed
at vende ryggen til - for det
handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker
stadig hjælpe hinanden på tværs
af grænser. Her i sognet bliver det fx

muligt at omsætte sin næstekærlighed til
konkret hjælp ved at gå en rute søndag den 11.
marts, når Folkekirkens Nødhjælp næste gang
afholder husstandsindsamling.
Sådan melder du dig til:
Meld dig som indsamler hos Helle Volsgaard
på tlf./SMS 21687060 allerede nu – det nytter!
Eller mød bare op på dagen. Du kan også tilmelde dig som indsamler på:
blivindsamler.dk
Ved sidste års Sogneindsamling nåede Brenderup Sogn et indsamlingsresultat på 10.616
kroner. På landsplan blev der samlet 14 millioner kroner ind til verdens mest udsatte. Det er
fx nok til at give 80.000 ekstremt fattige familier en køkkenhave.
Brenderup Sogn er med ved næste
indsamling 11. marts 2018
Sæt allerede nu kryds i kalenderen,
så håber vi at se dig til en hyggelig
indsamlingsdag.
Vi mødes kl. 9.45 i Sognehuset ved
Brenderup Kirke til et rundstykke og
uddeling af ruterne. Hvis du har lyst,
kan du starte dagen med gudstjeneste kl. 9.00.

Sådan hjælper pengene:

For 20 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give en fattig
familie en høne, som sikrer
mad og ekstra indkomst.

12

For 60 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give krisehjælp til én person efter krig
eller katastrofe.

For 175 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give en familie en bæredygtig
køkkenhave.

Konfirmander 2018
Årets konfirmander. Stort tillykke.

Brenderup Kirke:
Fredag d. 27. april kl. 9.30
Amalie Luna Kikkenborg Schacht
Christine Jørgensen
Frederik Andersen
Kamma Schou Sørensen
Kevin Sjøberg Nielsen
Linea Floutrup Hansen
Liv Laulund Scharff Johannsen
Louise Rytter
Mads Emil Møller Hansen
Marie Klitgaard Gregersen
Mathias Zielke Jespersen
Nicklas Korfits Jensen
Noa-Lucia Sigård Eskesen
Oliver Henry Lærche
Sacha Josephine Thorslund
Signe Amalie Hannesbo Pedersen
Vera Sejdelin Helmersen
Victor Holmegaard

Fredag d. 27. april kl. 11.30
Anne Sofie Dalgaard Elkjær
Benjamin Ehlers Kofod
Carl-Emil Curreaux Neerholt
Elisabeth Fraczek Kristensen
Frederikke Schousen Boje
Johan Schou Nielsen
Josefine Isabell Hansen
Karoline Høg Jørgensen
Katja Schaumburg
Christophersen
Konstantin Kasper Hoeck
Brostrøm
Lasse Sørensen
Laura Huusom Nielsen
Magnus Sahl Eskesen
Marie Fischer Larsen
Mathias Kinggaard Lilja-Fischer
Sebastian Lundhus
Walther Weismann Jensen
William Schou Nielsen

Hella Joofs 10 bud
Ejby Hallen - tirsdag d. 20. marts
kl. 19.00 – for konfirmander…
og alle andre
Egentlig skulle Hella have været her d. 2. februar, men så blev hun forhindret af nogle
TV-forpligtelser i Sverige. Så vi prøver igen.
Denne gang d. 20. marts kl. 19.00 i Ejbyhallen. Arrangementet henvender sig mest til
konfirmander med familier, men alle er velkomne. Forhåbentlig kan vi være der! Der er
plads til max 350 personer.
Hella er kendt både som skuespiller, sanger,
instruktør, komiker og forfatter. Bl.a. har hun
skrevet ”Båven om Gud”, som er en meget fri og omdiskuteret - gendigtning af Bibelen.
Under foredraget vil hun bl.a. fortælle om sit
syn på de 10 bud.
Aftenen er arrangeret af Samarbejdende
Sogne. Gratis entré.
Lars Højland

Fredag d. 27. april kl. 13.30
Aia Viola Hass Mosgaard
Anna Kirstine Østergaard
Bjørg Bonde Tejlmand
Clara Hüls Urban
Dicte Caroline Højberg Platz
Emil Haagen Mejlvang Jensen
Frederikke Keld
Freya Anthonia Hansen
Gustav Engen
Johan Vang Jensen
Jonas Østergaard Nielsen
Linnea Damgaard Jensen
Matilde Lumka Smith Ndzoboyi
Nete Herløv Andersen
Patrick Vous Enghoff
Sebastian Horn Vonsild
Sofie Grønlund Stuhr Petersen

Hella Joofs 10 bud

Ejby Hallen
Tirsdag d.
20. marts
kl. 19.00
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Missionshusets krucifiks
– en redningsaktion
Et unikt stykke kunst trænger til et tørt rum. Har du det?
Jeg mødte kunstneren Steffan Herrik i
Dagli´Brugsen i Brenderup. For mange år
siden havde han set krucifikset i missionshuset i Holse, og det havde gjort stort indtryk
på ham. Kunstneren bag må have haft en
personlig mission med det. Et stærkt, naivt og
oprigtigt stykke religiøs kunst. Men nu skulle
missionshuset rives ned, og krucifikset var
blevet fjernet. Vi aftalte at finde krucifikset og
lave en lille reportage om det – hvilket viste sig
at være vigtigt. Det går nemlig til, hvis det
bliver stående i Aage Jensens garage ret meget
længere. Hjælp!

Aage Jensen, tidligere
formand for Indre
Mission i Brenderup og
Ore, foran sit lille dejlige
hus i Ore.

Og der står det så. I bunden af Aages garage.
Aage havde reddet
krucifikset fra udsmidning. Tak for det, Aage!

Faktisk ved man en hel del om krucifiksets
historie. Det er lavet af Rasmus Peder Hansen,
også kaldet Rasmus Maler. Han boede i Varbjerg, men arbejdede ofte i Bogense, og på sine
vandreture langs vandet fandt han tømmer,
som han brugte til sin kunst – bl.a. krucifikset
her. Rasmus Maler skænkede krucifikset til
missionshuset i 1900. I en årrække lå det på
loftet i missionshuset, men der var flere, som
savnede det, og så kom det op at hænge igen.
Efter et glas portvin og en hyggelig snak med
Aage kørte Steffan og jeg igen. Vi var enige om
at få reddet krucifikset. Det har ikke godt af
fugten og temperatursvingningerne i Aages
14

Aage Jensen og Steffan Herrik i snak. De har begge
meget at fortælle om krucifikset. Aage om dets
historie. Steffan om dets kunstneriske kvaliteter.

Et naivt og stærkt stykke religiøs kunst, lavet af en
oprigtigt sjæl. Stående i et garagehjørne.

garage. Men hvor finder vi et tørt og tempereret
sted, der passer til sådan et kunstværk? Har du
et forslag, kan jeg fanges på 64441066 /
lah@km.dk.
Lars Højland

Proportionerne er lidt skæve og lændeklædet er rigeligt stort. Men det gør ikke noget, fortæller Steffan.
Det vigtigste er oprigtigheden. Kunstneren har
arbejdet med hjertet forrest. Tro og kunst går i et.

Nærbillede. Den opmærksomme kan på det store
krucifiks se, at kunstneren har lavet en fejl.
Der er byttet rundt på evangelisterne Markus
og Lukas ved Jesu højre og venstre hånd.
Et af krucifiksets personlige træk.

Missionshusets indre d. 29/1. Bygget i 1884, revet ned i 2018. Krucifikset hang på endevæggen.
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Nyt fra Sognene
Brenderup Forsamlingshus
Siden sidst… Siden sidst har vi holdt vinsmagning sammen med Brenderup Dagli´Brugs. Der var
45 personer til en hyggelig aften, hvor det blev smagt på god vin. Der var fuldt hus d. 12. november, da der var julemarked. En god dag med rigtig mange mennesker og en livlig handel.
28. november havde vi besøg af Jørgen Skovsbo fra TV.
2017 sluttede vi af med at købe 40 nye stole til verandaen.
Og hvad byder 2018 så på? Vi arbejder stadig på ny overbygning af indgang og mere lys på
P-pladsen.
Her er nogle datoer for fremtiden.
15. marts: Generalforsamling med spisning
2. september: Kræmmermarked
PS: Hold øje med plakater i byen. Der kan komme flere datoer med andre arrangementer.
På vegne af Brenderup forsamlingshus.
Allan Nielsen

Brenderup Seniorer
Fredag d. 23. marts kl. 14.30

Bankospil på Brenderup Højskole
Pris som sædvanlig 30 kr. for kaffe og kage.
Pris 10 kr. pr. plads
Fredag d. 20. april kl. 18.00

Forårsfest i Brenderup
forsamlingshus

Fællesspisning, lotteri og underholdning med
sangkoret Skjold fra Middelfart. Pris kun 200
kr. Tilmelding/betaling til bestyrelsen, senest
8 dage før.
Tirsdag d. 29. maj kl. 9.00

Udflugt til Vejle Ådal og Jelling, fra
Brenderup gl. station

Vi kører til Tørskind grusgrav med Robert Jacobsen skulpturer og en fantastisk udsigt over
Vejle Ådal. Her nyder vi formiddagskaffen og
brød. Derefter kører vi til den gamle køb-
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mandsgård i Bindeballe med en masse ting fra
”vores barndom”. Vi fortsætter til Skovdal kro,
ved Fårup sø, hvor vi nyder en dejlig 2-retters
menu. Derefter kører vi til ”Kongernes Jelling”,
hvor der bliver lejlighed til at se besøgs-centeret, runestenene mm.. Vi får kaffe og kage,
inden vi kører hjem. Pris kun 300 kr. Tilmelding/betaling til bestyrelsen, senest 3 uger
før.

Bornholm

26. til 30. august 2018
Vi arrangerer en 5 dages tur til Bornholm,
med afgang fra Brenderup gl. station søndag
d. 26. august kl. 07.30, med hjemkomst torsdag d. 30. august kl. ca. 21.30. Pris i dobbeltværelse 3.530 kr. inklusiv halvpension.
Enkeltværelse fås mod tillæg på 880 kr.
Har det din/jeres interesse, så bestil en folder,
hos en fra bestyrelsen, med oplysninger.
Turen gennemføres i samarbejde med Frørup
Rejser. Henvendelse til Jens 61 11 38 80.

Nyt fra Sognene
Koncerter på Brenderup Højskole
Alberte Winding Band
Fredag d. 6. april kl. 20.00
på Brenderup Højskole.

Alberte Winding og band har spillet sig varmt gennem Danmark med historien om at komme hjem,
både til kærligheden og hjemstavnen. I hver by
medbragte bandet en sang om stedet ud fra fortællinger fra de lokale. Det kom der skægge og rørende historier ud af. Efter udsolgte koncerter og
med nye erfaringer, om hvem vi er som folk, er
sangskriverparret Alberte og Andreas Fuglebæk
aktuelt med nyt album:
”Hva’ Drømmer Du”, der handler om den første
kærlighed og muligvis den sidste.
En Alberte-koncert spænder fra de sarte lyse nætter til den swingende popsang og kommer hjem i
favnen på et stærkt ungt hold af musikere.
Medlemmer 220 kr. Ikke medlemmer 260 kr.
Unge 130 kr.

Anna Kruse og Edith Band
Fredag d. 25. maj kl. 20.00
på Brenderup Højskole

Anna Kruse og Edith Band er svensk visetradition
med Edith Södergrans gribende lyrik og nordisk,
melodisk vokaljazz i tæt søsterskab. Musikken
strækker sig som en kat i morgenlys mellem melankolsk skovbund, duftende folkevise, svalende
nordisk jazz og stolt champagnedansende tango –
med længsel efter kærlighed som det bærende
motiv. Det hele fortolkes med sjæl og indlevelse af
nogle af Danmarks bedste jazzmusikere, og farfars
gamle fukssvans kommer også i brug. ”Champagne
Fötter” og ”Himlens Rand” har 5-stjernede anmeldelser.
Medlemmer 120 kr. Ikke medlemmer 160 kr.
Unge 80 kr

Brenderup Højskoles Musikforening · www.b-h-m.dk

Dagcenteret i Brenderup
- Centerrådets arrangementer
Fredag d. 6. april kl. 10.00 til 11.30: Nostalgikoret underholder med kendte danske sange.
Torsdag d. 17. maj kl. 13.00 til 15.00: Hans Rytter og Arne Ploug fortæller om den danske
bondestands historie fra stenalder til nutid i ord billeder og toner. En humoristisk rejse mellem herremænd,
husmænd og bønder.
Tirsdag d. 12. juni kl. 13.30 til 15.00: Tvillingesgårdens orkester underholder med glad
musik, måske en lille svingom
Venlig hilsen Centerrådet
17

Min påskesalme!
Denne tekst er skrevet i 2013. Vi havde
dengang bedt Kis Langborg vælge en påskesalme og skrive lidt om den. Kis er nu
død. Men hendes tekst er stadig god. Her
genoptrykt:
Prøv engang at tage din salmebog frem –
og bladr – og læs! Der er så mange dejlige
salmer, også påskesalmer. De er gode at
læse.
Lige nu er jeg standset ved nr. 240 med
Händels festlige melodi. ”Dig være ære…”
En lovsang til Gud over opstandelsen. En
påske-morgen-salme skrevet af Edmund
Louis Budry i 1885, oversat til dansk i
1993.
1 Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fylder haven,
se, en engel kom,
åbned klippegraven,
Jesu grav er tom!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

Vers 1: ”Herre over dødens magt!” Vi er i
haven, hvor Jesus blev begravet. Der kom
lys, en engel væltede stenen bort, og Jesu
grav var tom.
Vers 2: Herren lever, salig morgenstund!
Frelseren er her. Frelseren er her!
I vers 3 lyder det, at vi ikke skal frygte –
ligesom i juleevangeliet – Kristus er her
nu og altid - og Han skal regere.
Alle tre vers slutter med:” Dig være ære,
Herre over dødens magt! Evigt skal
døden være Kristus underlagt.” Det er jo
egentlig hele det evangelium, vi kan leve
på.
Kirsten Langborg Hansen

2 Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets magter bæver,
tryg er troens grund.
Jubelråbet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger:
Kristus Herre er!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

3 Frygt ikke mere!
Evigt er han med!
Troens øje ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
sejer er hans vej.
Nu skal han regere,
aldrig frygter jeg.
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

1 Kor 15,46-55, Edmond Louis Budry 1885. Arne Fjelberg 1947. Dansk 1993. Mel.: Georg Friedrich Händel 1746

Mindeord - Kis
Kirsten Nissen Hansen – af de fleste kendt
som Kis Langborg – døde lige før jul. Kis var
uhyre vellidt i mange kredse, og hun vil blive
savnet af rigtig mange. Omsorgsfuld. Klog og
vis. Naturligt ydmyg. En man nemt blev ven
med. Og så havde hun modet til at tage ansvar.
F.eks. ledede hun kirkens Torsdagsklub i
mange år. Mine egne afskedsord til Kis, skal
være disse: Tak for din omsorg, Kis. Det var
dejligt, når du fra kirkebænken indgik i gudstjenestens helligåndedrag. Du var en ven. Nu
er du en savnet ven.
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Kis er også savnet i Torsdagsklubben. Altså,
det går godt i Torsdagsklubben, der hygges og
strikkes og snakkes stadig på livet løs, og de
opgaver, som Kis løste, er givet til andre. Men
hun er savnet alligevel. Med hilsen fra Torsdagsklubben, så skal der lyde en stor tak for
indsatsen gennem årene. Du vil blive husket,
Kis som en, der hellere ville give end tage.

Lars Højland / Torsdagsklubben

KFUM og K for voksne
KFUM og K arrangerer – alle er velkomne.
Tirsdag den 10. april 2018
kl. 19.30
Livsmod og håb fra kærlighedens gåde – om kunstens betydning i sjælesorgen
Foredrag ved
Anne Marie
Krogh, sognepræst i Nørre
Aaby
Sted: Ejby konfirmandstue,
Nørregade 97, 5592 Ejby
I efteråret 2016 havde Anne
Marie 3 måneders studieorlov, hvor hun beskæftigede sig
med emnet diakoni. Hun fortæller:
”Diakoni er en af folkekirkens
fire grundpiller: forkyndelse,
undervisning, mission og dia-

koni. Sådan har det været fra
kirkens allerførste tid. Diakoni er næstekærlighed i
praksis, det er evangeliet i
handling – at hjælpe, fordi der
er brug for det.
Har diakonien en rolle at
spille i det moderne samfund?
Har diakonien en rolle at
spille ved livets afslutning, på
plejehjemmet og på et hospice? Betyder kunsten noget
i diakonien, i den åndelige
omsorg?
Kærlighed, lys, livsglæde og
varme er det, livet handler
om. Vi skal være lys for hinanden. Bringe livsmod og håb til
hinanden.



Tirsdag den 29. maj 2018
Udflugt til Sdr. Bjert kirke
Rundvisning i
Sdr. Bjert kirke,
som har gennemgået en omfattende renovering. Sang og
samvær i sognegården. Lidt
godt at spise og drikke.
Adresse: Bjert Kirkevej 43,
6091 Bjert. Ankomst kl. 16.30
Opsamling: kl. 15.50 ved rastepladsen Jyllandsvej 101,
Middelfart.
Har du brug for at blive hentet
hjemme, så sig det ved tilmeldingen.
Tilmelding til:
Bente Iversen, tlf. 2334 6153,
alvildaiversen@gmail.com
eller Grethe Jakobsen, tlf.
2344 1873,
gkj@brenderupbiler.dk

Fra kirkebøgerne
Kirkelige handlinger ved Brenderup og Indslev Kirker
DÅB

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER

Brenderup
Malthe Juul Elholm Holmegaard,
døbt 5. november
Erica Aaby Udsen, døbt 12. november
Oliver Sander Turkanovic Christiansen,
døbt 26. november
Emilie Østergaard Sigersted,
døbt 10. december
Ghita Kingo Hansen Løve, døbt 7. januar
Malthe Tylvad Larsen, døbt 28. januar

Brenderup
Kirsten Nissen Hansen, begravet 16. december
Else Marie Hansen, bisat 22. december
Birthe Kristiansen, bisat 10. januar
Karin Marie Sørensen, bisat 10. januar
Erik Finn Jensen, bisat 12. januar
Varly Fich Jespersen, begravet 14. januar
Kaj Christiansen, bisat 7. februar
Indslev
Ellen Hansen, bisat 25. november

Indslev
Sofia Mose Lund, døbt 21. januar
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GUDSTJENESTER
Marts
4. mar.
7. marts
11. mar.
14. mar.
16. mar.
18. mar.
25. mar.
29. mar.
30. mar.
April
1. apr.
2. apr.
8. apr.
15. apr.
22. apr.
27. apr.
29. apr.
Maj
4. maj.
6. maj.
10. maj
13. maj
20. maj
21. maj
27. maj
Juni
3. juni
10. juni
17. juni
24. juni
Juli
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli

Brenderup
10.15
Ved Anna Trolles Skoles konfirmander 19.00
Midfaste (Jens Rothmann) Sogneindsamling 9.00
Ved Realskolens konfirmander 19.00
Spis-med-gudstjeneste 17.00
Mariæ Bebud.
10.15
Palmesøndag
9.00
Skærtorsdag
19.00
Langfredag
10.15

Indslev
Fælles m. Brenderup

Dagens tekst
Johs. 8,42-51

Fælles m. Brenderup

Joh 6,24-35

9.00
10.30 (Familiegudstj.)
Fælles m. Brenderup
Fælles m. Brenderup

Luk. 1,46-55
Mark.14,3-9
Johs. 13,1-15
Luk. 23,26-49

9.00 Trompet
Fælles m. Brenderup
Dorthe S. Nielsen 14.00
Fælles m. Brenderup
10.15
Fælles m. Brenderup
9.00
10.15 Cafédral
Konfirmation 9.30, 11.30, 13.30 Fælles m. Brenderup
10.15
9.00

Matt. 28,1-8
Johs. 20,1-18
Johs. 21,15-19
Johs. 10,22-30
Johs.14,1-11
Matt. 7,7-14
Johs. 8,28-36

3. s. i fasten

Påskedag
2. Påskedag
1. s. efter påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
St. Bededag
4. s. e. påske

Trompet 10.15

Michael Juul 9.00

Spis-med-gudstjeneste 17.00

5. s. e. påske
Michael Juul
Kristi Himmelfartsdag
Michael Juul
6. s. e. påske
Pinsedag Kor. Rundstykker efter gudstj.
2. pinsedag
Trinitatis

10.15
9.00
9.00
8.00
10.15
10.15

Fælles m. Brenderup
Fælles m. Brenderup
Fælles m. Brenderup
10.15 Cafédral
Fælles m. Brenderup
19.00

Johs. 17,1-11
Luk. 24,46-53
Johs. 17,20-26
Johs. 14,15-21
Johs. 6,44-51
Matt. 28,16-20

1. søndag efter trinitatis Michael Juul
Efterfulgt af sogneudflugt
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.

9.00
9.00
10.15
9.00

Fælles m. Brenderup
Fælles m. Brenderup
9.00
10.15

Luk. 12,13-21
Luk. 14,25-35
Luk. 15,11-32
Matt. 5,43-48

Fælles m. Brenderup
Fælles m. Brenderup
Fælles m. Brenderup
9.00

Matt. 16,13-26
Matt. 19, 16-26
Matt. 10,24-31
Matt. 7,22-29

5. s. e. trin.
6. s. e. trin
7. s. e. trin
8. s. e. trin

Jens Rothmann 9.00
Dorthe S. Nielsen 9.00
Michael Juul 9.00

10.15
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