K I R K E B L A D E T

Brenderup & Indslev
Juli – Oktober 2021

Læs bl.a. om: Spis-med-gudstjenester – Tapas, tro og tvivl – Tirsdagscafé – Nyt fra sognene –
Sogneudflugt – Kirkebladsomdelerlaug – Frivilligmøde – Pilgrimsvandring – Det nye Sognehus m.m.

Kalender til opslagstavlen
August
15.: Pilgrimsvandring efter gudstjenesten i Brenderup Kirke kl.
10.15. Se side 10
18.: Frivilligmøde med spisning i konfirmandstuen, Bubbelvej 79,
kl. 17.30. Se side 4
23.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15. se side 5
30.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15. Se side 5
September
1.: Højskolesangaften i Indslev Kirke kl. 19.00-20.00. Se side 5
5.: Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten i Brenderup
Kirke kl. 10.15. Se side 19
6.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15. Voksenkoret kl. 16.30-17.30. Se side 5
9.: Torsdagsklubben mødes i konfirmandstuen, Bubbelvej 79, kl.
14.30-16.30. Se side 13
12.: Cafédral efter gudstjenesten i Indslev Kirke kl. 9.00
13.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15 Voksenkoret kl. 16.30-17.30. Se side 5
17.: Spis-med-gudstjeneste. Brenderup kirke kl. 17.00 og derefter
konfirmandstuen, Bubbelvej 79. Se side 9
19.: Sogneudflugt til Alrø efter gudstjenesten i Brenderup Kirke kl.
9.00. Se side 6
20.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15. Voksenkoret kl. 16.30-17.30. Se side 5
21.: Tirsdagscafe kl. 14.30-16.30 i konfirmandstuen, Bubbelvej 79.
”Rådyr og dådyr ved Hindsgavl.” Se side 7
22.: Tapas, Tro og Tvivl. Brenderup Kirke og konfirmandstuen.
”Hvad siger ikonen – dig?”. Se side 10
23.: Torsdagsklubben mødes i konfirmandstuen, Bubbelvej 79, kl.
14.30-16.30. Se side 13
26.: Høstgudstjeneste i Brenderup Kirke kl. 14.30. Se side 8
27.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15 Voksenkoret kl. 16.30-17.30. Se side 5
29.: Højskolesangaften i Indslev Kirke kl. 19.00-20.00. Se side 5
Oktober
3.: 5-års dåbsjubilæum i Brenderup Kirke kl. 10.15. Se side 9
4.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15 Voksenkoret kl. 16.30-17.30. Se side 5

7.: Torsdagsklubben mødes i konfirmandstuen, Bubbelvej 79, kl.
14.30-16.30. Se side 13
8.: Spis-med-gudstjeneste. Brenderup Kirke kl. 17.00 og derefter
konfirmandstuen, Bubbelvej 79. Se side 9
11.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15 Voksenkoret kl. 16.30-17.30. Se side 5
8.: Spis-med-gudstjeneste i Brenderup Kirke kl. 17. Se side 9
13.: Højskolesangaften i Indslev Kirke kl. 19.00-20.00. Se side 5
21.: Torsdagsklubben mødes i konfirmandstuen, Bubbelvej 79, kl.
14.30-16.30. Se side 13
25.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15 Voksenkoret kl. 16.30-17.30. Se side 5
26.: Tirsdagscafe kl. 14.30-16.30 i konfirmandstuen, Bubbelvej 79.
”En rejse til Nepal og Bhutan i Himalaya.” Se side 7
29-31.: Konfirmandlejr. Lejren er selvfølgelig for konfirmander,
men der er også brug for en del frivillige voksne. Har du
mod på at være bordformand, tryghedsperson, stå på post
ved natteløbet, hjælpe til i køkkenet eller andet godt, så
ring til Lars på 64441066 eller send ham en mail på
lah@km.dk
31.: Voksenkoret medvirker som afslutning ved gudstjenesten i
Brenderup Kirke kl. 16.00. Se side 5
November
1.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15. se side 5
4.: Torsdagsklubben mødes i konfirmandstuen, Bubbelvej 79, kl.
14.30-16.30. Se side 13
7.: Allehelgens gudstjeneste i Brenderup Kirke kl. 14.30 og Indslev Kirke kl. 16.00. Se side 8
8.: Kor-øvning i Brenderup Kirke. Børne-ungekoret kl. 15.1516.15. se side 5
12.: Spis-med-gudstjeneste. Brenderup Kirke kl. 17.00 og derefter
konfirmandstuen, Bubbelvej 79. Se side 9
13.: Kirkehøjskole kl. 9-12, ”Den 8. dødssynd…” Se side 15
14.: Børne-ungekoret medvirker ved gudstjenesterne kl. 9.00 i Indslev og 10.15 i Brenderup. Se side 5
18.: Torsdagsklubben mødes i konfirmandstuen, Bubbelvej 79, kl.
14.30-16.30. Se side 13

Menighedsrådsmøderne afholdes som udgangspunkt sidste torsdag i måneden, dog undtaget juli og december.
Møderne afholdes alle fra kl. 18.30 i konfirmandstuen, Bubbelvej 79, 5464 Brenderup.
Der er offentlig adgang til møderne. Mødedatoerne er 26/8, 30/9, 28/10.
Kirkebladet uddeles af FK Distribution. Giv besked til sognepræst Lars Højland, 6444 1066 / lah@km.dk ved eventuelle fejlleveringer.

Sognepræst
Lars Højland
Bubbelvej 79, 5464 Brenderup
lah@km.dk
Tlf. 6444 1066
Graver – Brenderup og
Indslev Kirker
Kim Broholm
Kirkegårdskontor
Brenderup og Indslev Kirker
Tlf. 4219 3201
graver@b-i-k.dk
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Organist
Eva Møller Knudsen
Vigen 12, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 2247 7920

Kirkesanger
Kathrine B. Sundahl
Enghøjvej 3, 5466 Asperup
Tlf. 5047 6504

Menighedsrådsformand
Helle Haastrup Jensen
Blokhusvej 2, 5464 Brenderup
Tlf. 2395 8227

Næstformand
Anders Krogsgaard
Bubbelvej 9, Bubbel, 5592 Ejby
anderskrogsgaard@hotmail.com
Tlf. 6111 2795

Kasserer
Karin Hedegaard Larsen
Altonavej 33, 5463 Harndrup
karinbjarne@mail.dk
Tlf. 5129 6007

Kirkeværge
Karen M. Jensen
Margaardvej 42, 5580 Nørre Åby
karenjensen95@gmail.com
Tlf. 6442 1063 / 3012 8661

Præstens klumme
For nogle uger siden
men nuet mister vi
besøgte jeg Flemming
først, når vi mister os
Tranæs, som var forselv, dvs. ved døden.
stander på Den frie
For mig blev samtalen
Lærerskole, da jeg var
med Flemming en
elev i 1985-90. Vi
smuk stund, hvor forhavde mange gode
tid og fremtid fandt
timer sammen densammen med det evige
gang, og han har også
her og nu.
været på besøg her i
Hvor er det dog vigtigt,
Brenderup-Indslev.
hvad vi tænker om forVigtigst for mit besøg
tid
og fremtid! Målet
Den gamle præstegård i Brenderup.
denne gang var, at han
må være glæden unOpført i 1684. Revet ned i 1937.
havde et billede, som
dervejs, men det er aljeg/sognet skulle have. Det er billedet på forsi- drig ligegyldigt, hvad vi tænker om fortid og
den af kirkebladet, og det forestiller Flemming fremtid. Vores tanker om fortid og fremtid forTranæs´ barndomshjem – den gamle præstemer vores oplevelse af det evige her og nu.
gård i Brenderup. Flemmings far, Sigurd TraMange har gjort nuet til en slags tjener for
næs, var præst i Brenderup 1931 – 1939, og
fremtiden, for i morgen eller i overmorgen
Flemmings ønske var, at billedet kom op at
eller om en måned eller når jeg går på pension,
hænge i enten den nuværende præstegård
så … så skal jeg leve livet. Men den slags er
eller i det nye sognehus. For, som han sagde, så spild af både tid og liv, for i morgen findes kun
er det her, det hører til. Billedet er altså ikke
som en tanke. Nej, jeg tror, vi skal vende det
kun til Mette og mig, det er til alle i sognene.
hele på hovedet. Nuet skal ikke tjene fremtiFlemming er selvfølgelig en ældre herre nu,
den, det er omvendt – vores tanker om fremtihan blev 90 i foråret, men han er stadig åndsden skal tjene nuet. Det samme gælder vores
frisk, og derfor bad jeg ham fortælle om billetanker om fortiden, de skal også tjene nuet.
det og sine barndomserindringer på
Måske lyder det lidt kompliceret det hele, men
præstegården. Fortællingen blev optaget, og
når jeg tænker på Jesus, så tænker jeg (også)
du kan se den på YouTube, hvis du søger efter
på en mand, som søgte de livsstrategier, der
”Flemming Tranæs om sit barndomshjem”.
åbnede døren til det evige her og nu. Guds rige
Flemming har mange sjove anekdoter, men der er lige midt iblandt jer, kunne han f.eks. sige.
er mere at sige end det. Under hans fortælling
Guds Rige er lige dér, hvor kærligheden har
var det nemlig, som om fortid og nutid gled i
magt imellem os og over os – i det evige livs
et, og bagefter slog det mig, at fortid og fremtid her og nu.
på sin vis slet ikke findes, for vi er altid bundet Hvilken livsstrategi har du? Enhver må selvføltil det store her og nu. Når vi når til i morgen,
gelig svare på egne vegne, men selv prøver jeg
vil den hele tiden bestå af en masse nye her og at få mine tanker om fortid og fremtid til at
nu´er, ligesom dagen i går bestod af en kæde af tjene min nutid og ikke omvendt. Det lykkes
sammenknyttede her og nu’er. Fortid og frembestemt ikke altid. Men tak til Flemming Tratid findes som de tanker, vi gør os om dem,
næs for både billede og eftertanker.
men i sig selv er de enten forsvundet eller
Derudover: Coronatiden lader til at være ovre.
endnu ikke blevet til, dvs. de er ikke-eksisteDejligt.
rende. Trækker man tanken helt ud, betyder
Alle ønskes en god sommer med masser af liv
det, at det evige her og nu er det eneste, som vi lige midt i det evige her og nu og til evig tid.
aldrig kan hverken miste eller undslippe. Vi
kan miste et hus, en ægtefælle, en arm, et job,
Lars Højland
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Nyt fra (næst-)formanden
Det er blevet sommer og lyset sætter sit præg
på naturen. Alt grønnes og løvet står i fuldt
flor. Samfundet åbner sig stille og roligt efter
en lang og stille periode under corona-pandemien, og vi kan igen planlægge gudstjenester
og aktiviteter. Der er god grund til optimisme.
Byggeriet af det nye sognehus i Brenderup ser
endelig ud til at kunne lykkes. Nedrivningen af
det gamle sognehus påbegyndes allerede i august i år, og vi går derfor en meget spændende
og vigtig tid i møde som menighedsråd. Vigtige
beslutninger og mange detaljer er allerede
vedtaget, men vi forventer tilmed mange
ukendte beslutninger, store som små, under
hele processen. Går alt vel, ser vi frem til at
kunne byde jer velkommen i det nye sognehus
engang i 2022. Da det gamle sognehus fjernes
pr. august, vil det heller ikke være muligt at
kunne holde møder, aktiviteter mv. der. Alt
dette vil derfor fremadrettet foregår i konfirmandstuen ved præstegården.
Vores organist Eva Møller Knudsen er efter et
længere sygdomsforløb igen klar til at spille
som organist i Indslev og Brenderup kirker
efter 1. juli. Vi er utroligt glade for, at Eva vender tilbage efter en tid, hvor vi har haft en del
vikarer inde over. Vi glæder os til at høre

hende spille og ser frem til fortsat godt samarbejde.
Også i menighedsrådet er der en masse optimisme og engagement. Gudstjeneste- og aktivitetsudvalget har masser af spændende
arrangementer og aktiviteter på tegnebrættet,
og der er en masse gode tilbud, du kan glæde
dig til hen over efteråret. Bl.a. højskolesang,
sogneudflugt, Tapas, tro og tvivl, Tirsdagscafeer og spis-med-gudstjenester.
Du undrer dig måske over navnet under dette
skriv, men for en periode indtil december,
vil jeg fungere som formand for BrenderupIndslev menighedsråd, da Helle Haastrup Jensen har bedt om en pause på ubestemt tid.
Hun bliver dog i rådet, det er kun formandsposten, hun ønsker at lettes for. Men tak for indsatsen under alle omstændigheder, Helle.
Jeg glæder mig til at påtage mig en ny titel, og
ser frem til at suge til mig af ny viden og indsigt i den midlertidige post.

Anders Krogsgaard

Frivilligmøde med spisning
Onsdag den 18. august kl. 17.30 er alle velkomne til at møde op
og høre mere om de planlagte aktiviteter i vores sogne.
Har du lyst til at give en hånd med? Der er
både store og små opgaver, som skal fordeles
til fælles glæde. Eller har du bare lyst til at
høre, hvad vi går og laver? Du er velkommen
uanset hvad.
Aktiviteterne i kirkebladet gennemgås og fordeles. Det kan være opgaver i forbindelse med
spis-med gudstjenester, Tapas, tro og tvivl,
pyntning til høstgudstjeneste, natkirke, 5-års
dåbsgudstjeneste, konfirmandlejr, højskolesang, tirsdagscafe osv.
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Medbring gerne gode ideer til fremtidige arrangementer.
Vi mødes kl. 17.30 og begynder med at fordele
opgaverne for den næste periodes aktiviteter.
Kl. 18.30 er der fællesspisning, som menighedsrådet arrangerer – tilmelding nødvendig
til Karin Larsen på mail: karinbjarne@mail.dk
eller på mobil 5129 6007 (også gerne sms).
Så mød op til en givende aften i godt selskab.
Med venlig hilsen og på gensyn
Karin Larsen

Højskolesang

Menighedsrådet har købt en masse nye
højskolesangbøger. De skal da bruges!
Savner du at synge sammen med andre? Har
du også savnet at skråle med på de gode fællessange fra Højskolesangbogen?
Så kom og deltag i en række spændende og
hyggelige højskolesangaftner i Indslev kirke
hen over efteråret. Sammen tager vi fat i den
nye højskolesangbog med både nye og gamle
højskolesange.
Pianist Anders Krogsgaard og korleder Karen
Louise Clausen vil lede aftnerne og vil, udover
at lede fællessangen, knytte historier og anekdoter til de forskellige sange.
Sidder du med et brændende sangønske, så
tøv ikke, vi slutter aftnerne med et sangønske
fra salen.

Der vil efterfølgende være mulighed for en kop
kaffe og hyggeligt samvær.
Arrangementerne er gratis.
Sted:
Indslev Kirke, onsdage kl. 19.00–20.00
Kommende arrangementer:
Onsdag den 1. september
Onsdag den 29. september
Onsdag den 13. oktober
Kom og mærk fællesskabet! Vi glæder os til at
se dig.
Anders Krogsgaard og
Karen Louise Clausen

Kirkekorene
Efter sommer genoptager vi korsang i
vores sogne, både for børn/unge og voksne.
Ungdomskirkekoret, som er for piger fra 4.
klasse og opefter, består pt. af otte dygtige
piger, som synger i Brenderup Kirke om mandagen fra 15.15-16.15. Vi har ikke set hinanden siden før jul, så det bliver så godt at
komme i gang igen. Første øvegang er mandag
den 23. august. Inden nytår skal vi synge ved
to gudstjenester – den 14. november og ved en
gudstjeneste i december. Der er også planer
om en julekoncert og måske endda en tur med
overnatning og hygge (hvis coronaen ikke
buldrer løs igen).
Voksenkoret, som ikke har sunget sammen
siden sidste efterår, får nu også mulighed for at

mødes igen. Vi mødes og øver syv intense
gange og afslutter forløbet med at synge til
gudstjenesten den 31. oktober kl. 16.00. Første
mødegang er mandag d. 6. september kl.
16.30-17.30, ligeledes i Brenderup Kirke, og så
ellers hver mandag.
Der er dog ikke kor i skolernes ferieuger, dvs.
mandag d. 18/10, hvor der er efterårsferie, og
korene holder altid fri om mandagen efter en
gudstjeneste, hvor de har sunget.
Hvis du gerne vil med i et af korene, eller har
spørgsmål, så ring til korleder Tina Rassing på
2328 8711 eller skriv til
tinarassing@gmail.com.
Tina Rassing / Lars Højland
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Sogneudflugt til Alrø
– søndag den 19. september

Alrø Kirke er en af landets mindste – end ikke tårn er det blevet til.
I år går sogneudflugten til den lille ø Alrø, som
ligger i Horsens Fjord sammen med Hjarnø og
Vorsø.
Vi begynder dagen med en kort gudstjeneste,
hvorefter vi kører til Alrø via den 1 km lange
dæmning. På busturen får vi en kop kaffe/te, et
smurt rundstykke og dertil fællessang.
På Alrø skal vi opleve den flotte natur og de
hyggelige bindingsværkshuse. Det siges, at
Morten Korch opholdt sig på øen i flere perioder og at både Bakkegården og Møllegården,
som vi kender fra de gamle film, er herfra.

Middagen nyder vi på Café Alrø. Det er et hyggeligt lille sted med mange blomster og antikke ting, men bedst er deres landskendte
tarteletter.
Vi får en dejlig stor tartelet med høns i asparges og hjemmelavet citronfromage til dessert.
Herefter kører vi ud i det blå og kommer forbi
Alrø Kirke, hvor kirketjeneren viser os rundt
og fortæller om stedet. Vores medbragte kaffe
og kage hygger vi os med i det fri.
Pris 200 kr. – hvilket er inkl. alt, også det hyggelige selskab.

Program:
9.00: Gudstjeneste i Brenderup Kirke
9.45: Kørsel fra Brenderup Kirke med Svend
og Alice Amlund
11.30: Middag på Café Alrø
13.30: Alrø Kirke
15.00: Kaffe i det fri
16.00: Vi kører hjemad
17.30: Tilbage ved Brenderup Kirke
Tilmelding hos Ulla Kjær Petersen
61 68 05 34 / ullackp@gmail.com
Bussen har plads til max 50.
Tilmelding efter først til mølle.
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Café Alrø er Danmarkskendt for sine tarteletter.
Med god grund.

2 x Tirsdagscafé
21. september om dyrene ved Hindsgavl. 26. oktober om kulturer og religioner i Nepal og
Bhutan. Begge gange kl. 14.30 - 16.30 i konfirmandstuen ved præstegården, Bubbelvej 79.
Film, foredrag og samvær er gratis. Kaffen og kagen koster en 20´er.

21. september: Om rådyr og dådyr

Kan du kende forskel på et rådyr og et dådyr?
Det er noget med, at nummerpladen er forskellig, men hvilken er hvilken? Det ved Sigurd
Hansen garanteret, for han har gået i Hindsgavl Dyrehave og Hindsgavl Skov, hvor han har
optaget små film om både rådyr, dådyr og
kronhjorte. Sigurd skulle egentlig have været
ved Torsdagscafeen den 2. februar, men det
blev droppet pga. corona, så nu har vi lavet en
ny aftale med ham, hvor han kommer og viser
os sine film. Undervejs fortæller han også om
sine små iagttagelser, og hvordan han kommer
ganske tæt på de vilde dyr.

Lars Højland
Rådyr eller dådyr eller hundedyr?
Hmmm

26. oktober: Foredrag om fremmede
kulturer og religioner, hinduisme og
buddhisme.

En rejse til Nepal og Bhutan i Himalaya.
Min kone og jeg havde for godt 20 år siden en
ung mand fra Nepal boende, han skulle have
noget uddannelse i Danmark. Vi har mange
gange haft lyst til at besøge ham, men der er
langt til Nepal blot for et gensyn. En dag så vi
et opslag om en rejse til Bhutan, verdens lykkeligste land. Da vi havde besluttet os for den
tur, blev vi enige om, at så skulle vi også besøge ”vores unge mand” i Nepal. Vi fik rejsebureauet til at begynde vores rejse i Nepal og 8
dage senere sluttede vi os så til rejseselskabet
til Bhutan i lufthavnen i New Delhi.

Henning Karlby
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Høstgudstjenester
Fælles høstgudstjeneste i Brenderup Kirke 26/9 kl. 14.30 – hvor Jonas Kongsted spiller.

Høst.

Jonas Kongsted.

I gamle dage kaldte man ikke høstgudstjenesten for høstgudstjeneste, men for takkegudstjeneste. Alle vidste, hvor afhængige man var
af en god høst, for uden den måtte man sulte
og lide nød. Ved høstgudstjenesten takkede
man Gud for, at Han havde ladet kornet gro og
træerne give frugt. Nok kan vi mennesker
lægge såsæd i jorden, men vi kan ikke tvinge
kornet til at gro, det må vi lade Gud om. Og
sådan gælder det stadig. Ved årets høstgudstjenester takker vi for både de gaver, der kommer oppefra og ned og dem, der kommer
nedefra og op.

Høstgudstjenesten afholdes på skift i Brenderup og Indslev kirker. I år er det i Brenderup
Kirke. Vi får besøg af Jonas Kongsted, som har
vundet flere musikpriser for sine evner på violinen. Folk-music er hans speciale, men han
kan garanteret også spille fornemmelsen af
takkesang og høstgilde frem i kirkerummet.
Hvis man gerne vil være med til at pynte kirken, kan man komme og hjælpe til en time før
gudstjenesten – tag gerne frugt, blomster,
græskar, neg og naboer med!
Lars Højland / Eva Møller Knudsen

Allehelgens-gudstjenester
1. søndag i november mindes vi årets døde. Den 7. november i Brenderup Kirke kl. 14.30 og
i Indslev Kirke kl. 16.00. Hvorfor sørger man? Fordi man stadig elsker.
Kærlighed har mange ansigter. Et af dem er glæden
ved gode minder. Et andet er sorg. Begge kommer af
kærlighed og begge skal have deres plads, når vi ved
årets allehelgensgudstjenester mindes dem, der i årets
løb er døde, og som er begravet eller bisat fra en af
vore kirker. Når navnene er læst op fra prædikestolen,
spiller harpenist Anne Marie Høst et solo-stykke for
os. Efter gudstjenesten vil der i våbenhuset stå lys,
som man kan tænde og bære ud til graven. Alle er velkomne, også dem, som ikke har mistet i årets løb.
Harpenist Anne Marie Høst
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Lars Højland og Eva Møller Knudsen

5-års dåbsjubilæum
Hvem blev døbt i 2016? Invitation til 5-års dåbsjubilæum den 3. oktober kl. 10.15

Døbt … og elsket heeelt indtil verdens ende.
Når der er dåb, opfordrer jeg altid fadderne til
at gøre noget særligt ud af dåbsdagen fremover. Hvad de gør, må de selvfølgelig selv om,
men det kunne være en lille gave, en fælles oplevelse, et telefonopkald, en kærlig hilsen, bare
et eller andet som bringer tankerne hen på dåbens fantastiske ord om, at man er ubetinget
elsket nu og til evig tid. Hvor mange faddere,
der har fulgt opfordringen, ved jeg ikke, men
her er en mulighed.
Menighedsrådet og jeg vil gerne invitere alle
børn, der blev døbt i 2016 og som bor i Brenderup-Indslev sogne til 5-års dåbsjubilæum.
Med sig må de meget gerne tage både foræl-

dre, faddere og andre, som betyder noget særligt for dem. Datoen er den 3. oktober. Vi begynder med en familiegudstjeneste i
Brenderup Kirke kl. 10.15, og bagefter går vi
over i konfirmandstuen ved præstegården,
Bubbelvej 79, hvor vi drikker en kop sodavand/te/kaffe og ´jubilæer´ noget mere. Tilmelding hos Lars på lah@km.dk eller 6444
1066. Børn, der er døbt i andre kirker end
Brenderup og Indslev, er også velkomne. Ja,
faktisk er alle velkomne. Vi ses! Tag gerne billeder med. ☺
Menighedsrådet / Lars Højland

Spis-med-gudstjenester
Familiegudstjenester med fællesspisning fredagene den 17. september og 8. oktober.
Efter familiegudstjenesten i Brenderup Kirke
plejer vi at gå over i Sognehuset til fællesspisning, men Sognehuset er revet ned til efteråret.
Så er der heldigvis konfirmandstuen, for spismed-gudstjeneste skal vi have. Vi mødes i
Brenderup Kirke kl. 17.00, derefter tager vi til
konfirmandstuen ved præstegården, Bubbelvej
79, hvor Anni og Elly venter med maden og
kage til kaffen. Færdige så børnene kan nå
hjem til Disney show kl. 19.00. Gør dig selv og
din familie en guds-tjeneste og duk op. Alle er
velkomne, også bedsteforældre, enlige, naboer
og nysgerrige. Pris 40,- for voksne, 20,- for
børn. Tilmelding hos Lars senest onsdagen før
enten mundtligt eller pr. mail lah@km.dk.

Gudstjeneste i børnehøjde til glæde for alle
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Tapas, Tro og Tvivl – 22. september
Denne gang med temaet: ”Hvad siger ikonen – dig?”
Vi har haft Tapas, tro og tvivl
mange gange, konceptet er det
samme som før coronaen. Vi
mødes i Brenderup Kirke kl. 17.00
til en kort gudstjeneste, hvor vi
slår temaet an. Derefter går vi over
i Sognehuset – som dog er revet
ned på det tidspunkt, så det bliver
i konfirmandstuen ved præstegården i stedet, Bubbelvej 79, 5464
Brenderup. I konfirmandstuen
venter en masse tapas de fremmødte, som fordeler sig ved bordene og gør klar til snak om
dagens tema. Færdige kl. 20.30.
Temaet denne gang er ”Hvad siger
ikonen – dig?” Jeg havde egentlig
tænkt at arrangere en ikon-maledag her i efteråret, men jeg tror,
det er godt med en ikon-introduktionsdag først. Ikoner virker
meget fremmede for mange. Det er
lidt ligesom at lære et nyt sprog – i
begyndelsen fatter man intet, men

langsomt får man åbnet for en helt
ny verden.
Jeg har spurgt Kirsten Clement,
om hun vil være med-oplægsholder på aftenen. Jeg har kendt Kirsten gennem mange år, og jeg ved,
at hun har stor viden om ikoner.
Hun har været på et utal af ikonkurser og har selv lavet nogle rigtig flotte ikoner. Hun vil fortælle
om nogle af sine yndlingsikoner,
og så tager vi ved bordene en snak
om, hvad de siger os hver især.
Målet er ikke at få ret, men at gøre
hinanden klogere, dybere, mere
favnende. Samtaler fra hjerte til
hjerte.
• Plads til max 25 – først til mølle.
• Tapas og rødvin koster 40 kr.
Resten er gratis
• Tilmelding hos Lars Højland
senest dagen før – lah@km.dk /
64441066
Lars Højland

Jesus står med lukket
mund og sigende attitude. Hvad siger han
mon?

Pilgrimsvandring 15. august
Efter gudstjenesten i Brenderup Kirke den 15.
august kl. 10.15 går vi i samlet flok ud i naturen, hvor vi skal nyde vandringens gode og helende egenskaber. Vi vandrer for at skabe tid
til ro og fordybelse til at lade gudstjenestens
ord finde vej helt ind i hjerterne. Turen afsluttes tilbage i kirken, hvor vi synger en pilgrimssalme og ønsker hinanden god færd videre.
Den kristne pilgrimsvandring kan beskrives
som en gudstjeneste til fods: En ydre vandring,
som kan afklare og hjælpe os på vores indre
vandring. Formålet med pilgrimsvandring er at
give mulighed for stilhed og fordybelse til at
lade tanker, sjæl og sind kredse frit og finde
nye veje. Undervejs vil vi både vandre sammen
og hver for sig, vi vil lade hvert skridt tælle, da
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vejen, vi vandrer, betyder mere end målet i sig
selv. Undervejs deler vi tro og tanker, himmel
og jord.
De syv pilgrimsord, som vi tager med på vejen,
er: Frihed, enkelhed, langsommelighed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet.
Pilgrimsvandringen går ud fra Brenderup
Kirke og ender også her. Turen er på knap 5 kilometer i fladt terræn. Underlaget er primært
grus- og skovsti, og hvis det har regnet, så kan
det godt være lidt mudret. Husk: gode vandresko og klæd dig på efter vejret. Medbring
gerne en flaske vand til turen. Derudover
møder man bare op.
Tina Rassing og Lars Højland

Sidste nyt om det nye Sognehus i Brenderup

Nu er der ved at komme gang i processen frem
mod bygning af et nyt sognehus for Brenderup
og Indslev sogne. Det har været en meget lang
proces, men nu begynder det at gå fremad. Arkitekter og ingeniører er nu gået i gang med
den endelige projektering af huset.
Den første dato i planlægningen er den 7. juni,
hvor man forventer at være klar med det projekt, der skal indsendes til myndighederne til
den endelige godkendelse af byggeriet. Der er
mange regler, der skal overholdes ved et moderne byggeri. En af de store udfordringer i et
så stort byggeri, som vi her har gang i, er energikravene, men det ser ud til at vores ingeniør
i samarbejde med arkitekten er ved at have
styr på det problem.
For at gøre huset brugbart til forskellige formål skal det være muligt at opdele salen i to.
Det er ikke helt let, vi vil gerne have nogle foldedøre, som er forholdsvis lette at håndtere og
samtidig skal de være lyddæmpende, således
at begge rum kan bruges samtidig uden at arrangementerne forstyrre hinanden.
Vi skal også tage hensyn til, at huset skal gøres

handicapvenligt, dvs. let adgang og mulighed
for hjælp til hørehæmmede. Dette har vi en
god dialog med arkitekter og ingeniører omkring. I den forbindelse bliver der lavet særlig
adgang for handicapbilers tilkørsel til huset.
Næste store skridt bliver at udsende et projekt
til de håndværkere, som kunne være interesserede i at bygge det nye hus til os. Det bliver udbudt i licitation formentlig primo juli.
Dette skulle gerne føre til, at det nuværende
sognehus nedrives primo august, hvorefter
byggeriet af det nye sognehus begynder til
september med forventet færdiggørelse til august 2022.
Nu bliver det blot spændende, om licitationsprisen bliver inden for det rådighedsbeløb, vi
har. Der er jo desværre en joker, der driller alle
byggerier i tiden, det er byggematerialernes
himmelflugt. Men vi håber, at det har normaliseret sig lidt til efteråret.

Henning Karlby
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Kirkebladsomdelerlaug
Er du frisk på en rute 3 gange om året? Vandring med mening.

Man kunne selvfølgelig også bruge en brevdue!
Det er dyrt at få kirkebladet delt rundt. Dertil
kommer, at dem, der ikke ønsker reklamer, for
tiden ikke får kirkebladet. Sommerhusområderne får det heller ikke. Endelig er vi nødt til
at betale for at få det delt ud i store områder
uden for Brenderup-Indslev Sogne. Der er med
andre ord rigtig mange gode grunde til at oprette et kirkebladsomdelerlaug og selv stå for
uddelingen. Ideen er også oplagt, fordi mange
andre end kirken skriver i kirkebladet, så det
er vores eneste reelle lokalblad, hvor alle –
eller i al fald mange – sociale og offentlige aktiviteter i sognene nævnes. Tidligere har konfirmanderne delt kirkebladet rundt, hvilket
fungerede udmærket, men det må de ikke
mere på grund af hvidvaskningsreglerne.

Forsamlingshus, en anden lokal, social organisation med CVR-nummer, Folkekirkens Nødhjælp, Læger uden grænser eller lignende
humanitær hjælpeorganisation. Dertil er der
kaffe og rundstykker i Sognehuset på omdelingsdagen – når Sognehuset er bygget færdig
s’følig. Kan man ikke dele bladet rundt på selve
dagen, er det ok at gøre det en af dagene tæt
op ad.

Derfor: Vil du være med i et kirkebladsomdelerlaug? Vi har delt sognene ind i 22 områder,
hvor tanken er, at omdelingen skal kunne klares med en frisk gåtur på 2-3 timer. Nogle steder giver det mening at cykle eller køre i bil,
andre steder er fødderne det hurtigste.
Får man noget for det? Jow. Du får lov at bestemme, om din ruteomdeling skal udløse en
donation på 250 kr. til enten FDF´erne, Idrætsforeningen, Brenderup eller Indslev-Taarup

Hvis du er frisk på en omdelingsrute, skal du
skrive til enten Niels Oehlenschlæger, som er
tovholder for kirkebladsomdelerlauget, på
noehlenschlaeger@gmail.com eller til Lars
Højland, som er næst-tovholder, på lah@km.dk
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Kirkebladet skal omdeles 3 gange om året –
omkring 1. marts, 1. juli og 1. november. For
overskuelighedens og hyggens skyld kan det
være godt at gå sammen med en anden eller
måske sammen med familien, men det er også
helt ok at tage turen alene.

Niels Oehlenschlæger og Lars Højland

Torsdagsklubben

Naturvejleder Rune fortalte og fortalte.

Duetræet blev ivrigt fotograferet.

De flittige damer i Torsdagsklubben har savnet
hinanden her under Corona, men nu lysner
det, i september mødes de atter for at hygge og
strikke trøjer, tæpper og meget andet til
børnehjemsbørn i andre lande.
Tirsdag den 1. juni var Torsdagsklubben på en
lille udflugt. Der var stor gensynsglæde, da de
mødtes foran sognehuset. Bussen fra Ejby kom
og turen gik til Geografisk Have i Kolding.
Dagen begyndte med smørrebrød i det fri,
hvorefter man på egen hånd kunne nyde de
mange planter i haven. Senere kom Rune, gartner og naturvejleder i haven og tog os med på
en spændende rundvisning.
Vi så mange imponerende træer og planter.
Især var det smukke duetræ meget imponerende, det stod i fuld blomst og er et af de største af sin slags i Danmark.
En tur rundt imellem de mange flotte rhododendron og igennem bambuslunden skulle vi
heller ikke snydes for.
Spændende var det også at høre om de store
redwood træer, som især kendes fra Californien. De kan blive kæmpestore, det mest fantastiske er, at barken er immun overfor
ildebrande. Det gør også, at de bliver mange
hundrede år.
Vi sluttede dagen af med kaffe og et dejligt
stykke kage i en af havens mange hytter, efter
busturen hjem ønskede vi hinanden god sommer og på gensyn til september.

Torsdag den 9. september bliver første mødegang efter sommerferien, hvor Torsdagsklubben mødes i konfirmandstuen ved præstegården, Bubbelvej 79. Andre strikke- og hyggeglade er også meget velkomne – hver anden
torsdag i lige uger kl. 14.30 til 16.30. Man
møder bare op.
Ulla Kjær Petersen

På rad og række i bambuslunden.
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Nyt fra sognene
Brenderup Forsamlingshus
Så er det endelig blevet muligt at holde fest igen, og det er dejligt, at vi kan få udlejet huset igen.
Skal du holde fest, så kontakt Allan på tlf. nr. 3071 1572.
Søndag den 5. september afholder vi vores årlige bagklapmarked. Kom og gør en god handel i de
mange boder både ude og inde. Bestyrelsen sælger grillpølser, øl/vand, sandwich, kaffe og kage.
Kom også og forny/tegn medlemskab til Forsamlingshuset og deltag i lodtrækningen om billetter til vores brunch, 2 foredrag og leje af huset for en dag.
Den 30. september er der foredrag igen om Arlette og Holocaust, og den 28. oktober er der John
Mogensen foredrag med fællessang. Julemarkedet afholdes den 14. november.
Læg mærke til de nye fine bogstaver i gavlen af bygningen ud mod Rugårdsvej:

Følg Forsamlingshuset på Facebook og på www.bestofbrenderup.dk
På vegne af bestyrelsen, Jane Skafte

Indslev-Tårup Forsamlingshus
I Indslev-Tårup Forsamlingshus venter vi
spændt på, at corona slipper sit tag i husets
brugere, så de igen kalder til fest i forsamlingshuset.
Mange familiefester er blevet udsat, datoer
ændret, så endelig aflyst – det har ikke været
sjovt. I fremtiden bliver vi forhåbentligt begunstiget af vores normale frie liv.
Huset har vi holdt intakt ved hjælp af småreparationer, mindre investeringer med puljepenge til udskiftning af de sidste gamle borde,
så inventaret er opdateret.
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Økonomisk kommer vi også igennem med en
udmærket likviditet, så nu afventer vi mulighed for at åbne for den sædvanlige årlige generalforsamling.
Udendørs er græsset, helt upåvirket af situationen, igen begyndt at gro, så det kalder på
vores trang til at passe og pleje, bl.a. vore
krolfbaner, så vores udendørs samvær kan begynde.
God åbnings-oplevelse!
Hans Berthel Jespersen

Nyt fra sognene
Brenderup Seniorer
Tur til Harzen

Udflugt til Nordsjælland

5 dage, 29. august – 2. september 2021.
Pris per person: 3.595 kr.
Tilmelding til Jens 61 11 38 80
"

"!

$

% $#• ••

••

••

Tirsdag den 21. september kl. 8.00 – ca. 19.30.
Tilmelding til Jens 61 11 38 80

Madlavning for mænd

•

Seniormotion fra Brugsen i Brenderup –

Onsdage fra16.00 til 19.00 på Anna Trolles
Skole.
Tilmelding til Jens 61 11 38 80

hver onsdag kl. 10.00

Bankospil i Brenderup
Forsamlingshus
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Nyt fra sognene
Brenderup Højskoles Musikforening
Dansk Amerikansk Musikklub
Fredag den 27. august kl. 20:00

Den fælles
kærlighed
til jazz, soul
og blues er
inspirationen for
denne akustiske trio,
samlet af
den garvede
guitarist Kim Sagild, selv halvt amerikaner,
med Cecilie Rowedder som sanger og Janus
Bechman på guitar og sang.
Fra Muddy Waters, Ray Charles og Armstrong
over Aretha Franklin og Marvine Gaye til Tracy
Chapman og Black Street, kan alle genkende de
elskede amerikanske sange og nynne med.
Pris: Medlemmer: 130 kr. Ikke medlemmer:
170 kr. Unge: 85 kr.

Trilleband

Fredag den 8. oktober kl. 20.00
Til koncerten
kan man opleve Trilles
sjove og eftertænksomme
sangunivers i selskab med Ole Fick på guitar,
Øyvind Ougaard på piano, Mads Vinding på
bas, Alex Riel på trommer og Mette Marcmann
på vocal. Musikken er både en rejse tilbage i
tiden og en øjeblikkets oplevelse af evigtgyldige ord og toner. Her er ikke tale om et kopiband, men et genhør med de rigtige musikere,
den rigtige sound og Mette Marckmanns fortolkninger af Trilles sange – altid tro mod originalen og alligevel med Mettes intense og
nærværende stemme.
Trille gik bort i 2016 – men bandet og Mette
Marckmann har lovet hende og hinanden, at
hendes sange skal blive ved med at leve. Pris:
Medlemmer: 200 kr. Ikke medlemmer: 240 kr.
Unge: 120 kr.

Friis, Dalager, Mydtskov – ”FDM”

Sinne Eeg Duo

Fredag den 17. september kl. 20:00
To af dansk jazzmusiks betydeligste navne
Sinne Eeg og Thomas Fonnesbæk går på scenen med sang og bas. Konstellationen giver
luft i musikken og den beskrives af anmeldere
som fortryllende. Glæd jer til et betagende
møde mellem to virtuose og personlige kunstnere! Pris: Medlemmer: 200 kr. Ikke medlemmer: 240 kr. Unge 120 kr.
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Fredag den 29. oktober kl. 20:00
Ole Friis, Kell
Dalager og
Hans Mydtskov har nu i 3
årtier begejstret publikum med deres fortolkninger af
klassikere i blues/rock/folk-genren.
Friis-Dalager-Mydtskov er en ovenud rutineret
trio fra Odense. Til koncerten på Brenderup
Højskole vil de bl.a. spille musik af Tom Waits,
Leonard Cohen, Bob Dylan og Randy Newman.
Musikken bliver fortolket på bedste vis af Kell
Dalager på piano, Hans Mydtskov på saxofon
og Ole Friis på sang og guitar.
Pris: Medlemmer: 100 kr. Ikke medlemmer:
150 kr. Unge 75kr.

KFUM og KFUK Vestfyn
Lørdag den 11. september kl. 10.00 – 18.00
Udflugt til Sønderjylland
i anledning af genforeningsjubilæet – eller en tur til
brunkulslejrene!
Vi søger efter en ny guide til Sønderjylland, og mislykkes det, bliver det en tur nordpå. Begge ture er
heldagsture. Forplejning undervejs er inkluderet i
prisen.
Kl. 10: Vi mødes på rastepladsen Jyllandsvej 101,
Middelfart. Vi kører derfra i bus, har du brug for at
blive hentet hjemme, så sig det ved tilmeldingen.
Kl. ca. 18 forventer vi at være tilbage v. rastepladsen.
Deltagerpris: 200 kr. Tilmelding til Bente 2334
6153 eller Grethe 2344 1873 senest 1. september.
Tirsdag den 14. september kl. 19.30
Mit møde med Jesus - Jesper Borup
Journalist, radiovært og foredragsholder,
medforfatter til flere bøger om journalistik og medvirker i bogen ”Vi mødte Jesus – og hvad kommer
det andre ved?” af Charlotte Rørth (2017).
Sted: Sognegården i Strib, Strib Landevej 1, 5500
Middelfart

Fællesskab
Foredrag
Fællessang
For alle
Ingen tilmelding til møderne
Kaffe: 50 kr.

Der skulle gå 20 år, før den fynske radiovært Jesper
Borup fortalte åbent om sit møde med Jesus, indtil
da holdt han det til sine allernærmeste. Men hvorfor
er det så svært at tale om vores tro? Jesper Borup
vil gerne være med til at skabe et rum for at tale om
tro – på en mere konkret og dagligdags måde.
Aftenen afholdes sammen med Vejlby-Strib-Røjleskov Menighedsråd
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30
Astrid Lindgrens verden og religiøse univers Anna Maria Andersson
Tidl. lærer på Kratholmskolen, præstefrue.
Sted: Ejby konfirmandstue, Nørregade 97, 5592
Ejby
Astrid Lindgren var ikke selv særligt religiøs, men
kristendom, bibelhistorier og fromhed gennemsyrer
hendes for tællinger. Astrids fader var kirkeværge,
og bordbøn, aftenbøn og kirkegang hørte til hverdagen på Näs. I forfatterskabet er der paralleller til
den kristne fortælling, eksempelvis, da Emil inviterede de fattige på julemad.

Vil du med på Børnesommerlejr på Skåstrup Strand?
Leg, musik, krea, eventyrlige løb, badeture, sportsaktiviteter, bålhygge, underholdning, aftensang, andagt, sammenhold, seje ledere, nye venner – det er
fedt at være på sommerlejr!
Er du mellem 6 og 12 år, så kan du komme med, når
KFUM og KFUK afholder sommerlejr på Skåstrup
Strand. Lejren står på et folkekirkeligt grundlag og
er åben for alle, der har lyst til at være med.
Temaet for lejren er ‘Magiske hænder’. Hænder kan
meget – hjælpe, være kreative, give en high-five og
løfte i flok. Vi glæder os til at mærke magien sammen gennem aktiviteter og snak.
Adresse: Skåstrup Strand lejren, Strandgyden 28,
5400 Bogense.
Tid: Torsdag den 29. juli, kl. 16.00 – søndag den 1.
august, kl. 14.00.
Overnatning: Vi sover på værelser i en dejlig lejrbygning.
Pris: 495 kr. for ikke-medlemmer. Dog kan du nemt
tegne et ‘velkomstmedlemskab’ i ‘KFUM og KFUK i
Odense’ for 75 kr. Så koster lejren kun 200 kr. Du

kan altid melde dig ud igen, hvis ikke du skal deltage på andet.
Tilmelding skal ske på: www.trekanten.kfumkfuk.dk/lejre, senest den 5. juli. Her kan du også
finde dagsprogrammet.
Kontakt Sofie Slot, hvis du har spørgsmål – tlf. 5337
1059 eller via sofie@familienslot.dk. Vi overholder
naturligvis de nødvendige retningslinjer for corona.
Inden lejren får alle deltagere en deltagermail med
praktiske informationer.
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Konfirmander 2021
Årets konfirmander. Stort tillykke!
Brenderup Kirke
Fredag d. 30. april
Kristian Jørgen Kappendrup

Lørdag d. 1. maj
Buster Bøllingtoft

Lørdag d. 7. august
Stephanie Kipp Christensen

Lørdag d. 28. august kl. 9.45
Anna Trolles Skole 7B

Lørdag d. 28. august
kl. 11.30
Anna Trolles Skole 7A
Kirsten Vibeke Gervig
Louis Fich Christophersen
Lukas Rø Rasmussen
Mads Kaltoft Larsen
Magnus Bärj Christensen
Naja Emilie Samberg Dahl
Mikkel Phillip Enkebølle
Hansen
Rasmus Rosencrone Benzon
Regitze Anhøj
Sofie-Amalie Bæk Madsen
William Emil Kingo Andersen

Lørdag d. 28. august
kl. 13.15
Brenderup Realskole
Celine Ellen Lynggaard
Jeppe Beyer Bach Mortensen
Jeppe Vang Jensen
Katrine Seidenfaden Hansen
Lau Wendelboe Foss
Lucas Hougaard Eriksen
Mads Kjær Petersen
Magnus Beyer Bach
Mortensen
Malthe Drud Vester Palle
Marie Kej Eskesen
Marius Schmidt Sigaard
Mathias Birk Kristensen
Noah Fussing Poulsen
Oliver Colbæk
Oscar Holmegaard
Silas Kampp Richter Lassen

Alvilda Schütt
Andrea Holga Bertelsen
Asger Emil Markussen
Asta Marie Hougaard Andkjær
Caroline Schødts
Emma Huusom Nielsen
Freya Rosengaard Wiborg
Frida Volsgaard Christensen
Lærke Marie Markussen
Mads Højmose Pedersen
Mikkel Bergstedt Jensen
Rasmus Risgaard Øbro
Signe Bech Jensen
Thomas Møller Madsen

Billedet her er ikke årets konfirmander, men derimod konfirmander fra 1890´erne.
Dengang havde konfirmationen en stor samfundsmæssig
betydning, f.eks. begyndte
man at få voksenløn, man blev
medlem i et ungdomslaug af
karle eller piger, og fordi man
trådte ind i de voksnes rækker, blev man en ”rigtig” samfundsborger, der måtte
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forsørge sig selv, og efter det
fyldte 18 år fik man ret til at
gifte sig. Men med konfirmationen fulgte ikke kun rettigheder, pligterne var der også.
Det var strafbart ikke at være
konfirmeret inden 19-årsalderen, og kunne man ikke sin
trosbekendelse, risikerede
man fængselsstraf. Det var
(heldigvis) dengang …

Konfirmandindskrivning 2021-22
Efter sommerferien begynder et nyt skoleår og
dermed også de nye konfirmander – om coronaen vil, men det regner vi med. Indskrivning
til konfirmationsforberedelsen vil i år foregå
søndag den 5. september efter gudstjenesten
kl. 10.15 i Brenderup. Efter gudstjenesten går
vi over til konfirmandstuen i præstegården,
Bubbelvej 79, og udfylder papirer m.m. Der er
også mulighed for at tilmelde sig konfirmandundervisningen digitalt på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/
konfirmandtilmelding. Konfirmandundervisningen begynder først efter efterårsferien, dvs.
tirsdag den 26. oktober for Realskolens vedkommende, torsdag den 28. oktober for konfirmanderne på Anna Trolles skole.
Selve konfirmationen i 2021 er i Brenderup
Kirke på Store Bededag, dvs. fredag den 13.
maj og i Indslev Kirke søndagen efter dvs. den
15. maj. Der bliver også mulighed for konfirmation i Brenderup Kirke lørdag den 14. maj,

men så bliver det ikke med klassen. Fredag er
konfirmationen klassevis. Lørdag er for dem,
der ikke kunne om fredagen. Søndag er for
dem, der bor i Indslev. Man vælger selv mellem
datoerne og kirkerne.
Og så vil jeg gerne komme med en opfordring
til jer forældre: Tag med jeres børn/unge i
kirke. I løbet af året skal konfirmanderne i
kirke mindst en gang om måneden, 10 gange i
alt. Jeg håber, I vil deltage. Det betyder meget
for konfirmanderne (og for jer), at I kan vende
gudstjenesten med dem. Hvad blev der lige
sagt i dag?
Noget andet vigtigt er konfirmandlejren, der ligger den 29.-31. oktober.
Lejren er en del af undervisningen, så
alle forventes at deltage. Ring til mig,
hvis der er problemer. Hjælpende forældre er meget velkomne på lejren.
Særligt, hvis man må for sit barn. ☺.
Fremtidige konfirmationsdatoer:
Brenderup: 2023 den 5. maj; 2024
den 26. april; 2025 den 16. maj;
2026 den 1. maj; 2027 den 23. april;
2028 den 12. maj; 2029 den 27. april
(dvs. altid Store Bededag – eller lørdagen efter).
Indslev: 2023 den 7. maj; 2024 den
28. april; 2025 den 18. maj; 2026
den 3. maj; 2027 den 25. april; 2028
den 14. maj; 2029 den 29. april (dvs.
altid søndagen efter Store Bededag).
Lars Højland
Konfirmanderne skal bl.a. lære
trosbekendelsen – dog ikke denne her …
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