K I R K E B L A D E T

Brenderup & Indslev
Marts – Juni 2021
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Kalender til opslagstavlen
Tja … På denne plads plejer der at være fyldt
med datoer for spændende arrangementer,
men I kender grunden: Corona. Hvis restriktionerne ændrer sig markant, kan vi godt finde på
at arrangere noget alligevel, men i givet fald vil
vi skrive det på hjemmesiden og Facebook, i
avisen og hænge plakater op.
Der er fortsat gudstjenester hver søndag. Som
reglerne er i skrivende stund må vi være 26
kirkegængere i Indslev Kirke og 28 kirkegængere i Brenderup Kirke. Kun kirkesangeren må
synge. Mundbind skal bæres hele tiden. Gudstjenesten må højst vare ½ time. Men reglerne
ændrer sig hele tiden. Forhåbentlig er de snart
helt væk!
Mht. konfirmationerne er de planlagte datoer
fastholdt som mulighed frem til 1. april, dvs.
den 30. april og 1. maj i Brenderup Kirke og
den 2. maj i Indslev Kirke. Men langt de fleste
konfirmander har ønsket at rykke deres konfirmation til den 28. eller 29. august, hvor der
forhåbentlig bliver plads til mange flere gæster. Det betyder også, at vi i skrivende stund
ikke kan sige, om gudstjenesten i Brenderup
den 30. april bliver en almindelig højmesse kl.
10.15, eller om der kommer konfirmation hele
dagen. Tjek selv efter på hjemmesiden og Facebook.

Noget særligt er der dog at glæde sig til her i
foråret.
Påskedag – den 4. april –
kommer Martin Knudsen og
spiller trompet ved gudstjenesterne i Indslev Kirke kl.
9.00 og Brenderup Kirke kl.
10.15.
Og så er der fælles friluftsgudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag den 13. maj kl. 14.00 ved
Tanderup Kirke. Det er sognene Gelsted-Tanderup, Balslev-Ejby, Fjelsted-Harndrup og
Brenderup-Indslev, der går sammen om gudstjenesten. Præst ved gudstjenesten er den vikarierende sognepræst i Gelsted-Tanderup,
Kim Jacobsen.

Menighedsrådsmøder afholdes, hvis corona-restriktionerne tillader det,
den 25. marts, 22. april, 27. maj og 24. juni kl. 18.30 – enten i Brenderup Kirke eller i sognehuset.
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

2

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
Forsidebilledet er denne
gang en lille Maria-ikon. Det
er min datter, Maja, som har
malet den med inspiration
fra en anden ikon. Jeg fik
den i julegave forrige år, og
nu står den i vindueskarmen
på mit kontor. Når jeg bliver
træt af at se ind i computerskærmen, kan jeg se lidt ud
til højre og få øje på et ansigt, der med lukket
mund og medfølende mimik ser på mig. Et
blik, der kender livssmerten, men trodser den
og stråler af: ”Altid set – altid elsket”.
Jeg vil gerne dele billedet med jer, fordi jeg
tror, at vi alle i denne coronatid har behov for
det blik i øjenkrogen. Vi må ikke gå på besøg
hos hinanden. Vi må knap nok snakke sammen
i Dagli´Brugsen. Selv i kirken skal vi holde god
afstand. I det hele taget er der mange, som
trænger til at føle sig set – altså ikke bare set
på, men sådan rigtig set, set fra hjertet med
kærlig medfølelse. Indimellem kan man høre
nogen sige, at de lider af hudsult, dvs. savner
et godt, langt, nært knus, gerne hud mod hud.
Absolut forståeligt. Men denne gang handler
Præstens Klumme om, at man også kan lide af
”kærligt-blik-sult”. At man savner fornemmelsen af at blive set, set rigtigt, set af et varmt,
medfølende hjerte. Hvis du kender den fornemmelse har jeg et godt råd. Klip forsidebilledet ud og hæng det et sted i nærheden af dig.
Gerne et sted, hvor du ofte sidder og er tænksom. Måske på køleskabsdøren. Måske ved din
lænestol. Måske i soveværelset. Men allervigtigst i din øjenkrog, for vi har alle brug for at
føle os set – sådan rigtig set.
Der er mange, jeg gerne ville besøge og drikke
en kop kaffe hos, men det går bare ikke her i
coronatiden. Vi må enten lade os nøje med de
blikke og den kontakt, vi trods alt får, eller
også må vi finde andre måder at få stillet vores
”kærligt-blik-sult” på. Hvis du kan male, er det
en rigtig god idé at finde et ikon på nettet og
male det efter. At male er at se, siger man. Men
med ikon-maleri er det mere følelsen af: at
male er at føle sig set.

Et par tanker om ikonen: Marias ansigt er medlidende lidt
på skrå, og så er det ligesom
trukket lidt tilbage i hendes
store, røde kjortel. I ikonografien er rød farve for både
jordisk menneskeliv (rød
som jordfarve), lidelse (rød
som blodfarve) og lidenskab
(passion og kærlighed). Symbolikken her er, at ansigtet fra sit eget liv kender alt det, som den røde farve fortæller om.
Hendes livs kærlighed var hendes søn, Jesus,
men han døde på korset – tænk, hvilken
smerte i hendes moderbryst! – og alligevel
kender hun fornemmelsen af hans nærvær, for
opstandelsen (og altså ikke døden) fik det sidste ord. Lige over hendes hoved, men under
kjortlen, er en blå farve fra sløret om hendes
hår. Blå er himmelens farve og her symboliserer den, at skyerne over Marias hoved er væk,
vel kender hun til stor smerte, men hun kender også til, at ”størst af alt er kærligheden.”
Endelig er der guldfarven omkring hende. Guld
er i ikonografien farve for det guddommelige,
dvs. ikke det lys, som kommer fra solen, og
som kun rammer vores hud, men det lys, der
formår at trænge ind under huden og gå gennem hud og hår, marv og ben, lige til hjertet.
Vi må stadig passe på hinanden ved at holde
afstand. Sådan er det. Men lad os glæde os alligevel. Glæde os til igen at kunne være sammen.
Glæde os over, at størst af alt er kærligheden.
Glæde os over, at coronatiden – forhåbentlig –
snart er slut. Glæde os over, at der i øjenkrogen
er nogle øjne, som siger: ”Altid set – altid elsket.”
Alle ønskes et godt forår.
PS: Jeg har en tanke om at invitere til ikonmale-lørdag til efteråret. Jeg kender en dygtig
ikonograf, som gerne vil hjælpe os. Vil du med?
Send mig en mail, hvis ja.
Lars Højland
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Nyt fra menighedsrådet

Godt Nytår til alle her i vores sogne.
Det nye menighedsråd, som blev præsenteret i
forrige blad, er gået i gang – eller dvs. allermest glæder vi os til at komme rigtig i gang.
Der er jo desværre stadig corona i luften, så
vores første møde blev afholdt i kirken med
stor afstand, mundbind, sprit og ingen sang.
Der er altid noget at tage stilling til, men som
det vigtigste fik vi fordelt os i de forskellige udvalg. Mange arbejdsopgaver skal videreføres,
også selvom der er nye personer i udvalgene.
Vi har hele tiden holdt personalet orienteret
om Kirkeministeriets skiftende corona-restriktioner, og sammen med personalet forsøger vi
at give de kirkelige handlinger de bedst mulige
rammer – inden for rammerne. Vi mener selv,
at vi har fundet en form, som er både brugbar
og god, så længe vi hjælpes ad. Vi melder ud på
FaceBook og hjemmesiden, så snart noget ændrer sig.
Andre aktiviteter er der ikke mange af, da vi jo
stadig ikke må mødes mere end fem personer.
Suk! Hvor bliver det godt igen at kunne mødes
til spis-med-gudstjenester, Tapas-tro-og-tvivl,
Sogneudflugt, Torsdagsklub, Sogneklub, koncerter osv. …
Men en ting er stadig i gang, og det er vores
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store projekt: Nyt sognehus. I september mødtes vi med Fredningsnævnet, men de ønskede
flere detaljerede oplysninger og målinger fra
vores arkitekt. Der blev indkaldt til nyt møde
først i februar, og det forløb meget positivt.
Alle de indkaldte parter lod til at være tilfredse
med de nye oplysninger, og Fredningsnævnet
har netop i dag meldt tilbage, at hvis der ikke
er indgået indsigelser mod byggeriet senest 4
uger efter d. 10. februar 2021, så kan vi gå i
gang med byggeriet.
Det var lige de ord, som vi har ventet på de sidste 4 år. Hurra og tillykke til os alle!
Herefter bliver de næste opgaver: De endelige
tegninger laves, udlicitering i forhold til involverede håndværkere, nedrivning af det gamle
sognehus (er der nogle, som har brug for murstenene?) … ja, I ved selv, at et kæmpe arbejde
venter, inden det nye sognehus står færdigt, og
vi kan byde indenfor, men vi glæder os så
meget.
Også godt forår til alle.

Helle H. Jensen
Formand for menighedsrådet

Dåbsgudstjenester

Hej. Og velkommen til livet og kærligheden.
Det er en foranderlig tid, vi lever i, og rigtig
mange har udskudt både dåb og vielser til
tider, hvor vi må være flere sammen. Reglerne,
som de ser ud i skrivende stund, er, at vi højst
må være 28 i Brenderup Kirke og 26 i Indslev
Kirke, og bagefter må man højst være samlet 5
personer ad gangen. I kirkerne må man gerne
være flere end de 5, fordi der er så god plads,
men det ændrer ikke ved, at en søndagsdåb
ville tage alle de ledige pladser fra de almindelige kirkegængere, og derfor har vi haft lør-

dagsdåb i corona-perioden. Når vi – forhåbentlig – får en mere normal hverdag til sommer,
bliver det igen muligt med dåb ved søndagsgudstjenesterne. Det bliver nu rart, også på
grund af symbolikken i dåben, hvor den lille
bydes velkommen til et fællesskab, som er
meget større end blot familiens.
Ved dåb kontaktes jeg, som sognepræst, som
den første, og så finder vi den bedst mulige
dato sammen.
Lars Højland

Gudstjenester på hjemmesiden og Facebook

Vi – dvs. Anders Krogsgaard og Lars Højland –
har en plan. Når nu man ikke må være ret
mange sammen ved gudstjenesterne, så kunne
man optage en kort gudstjeneste på video og
lægge den på kirkernes hjemmeside og Facebook. Indrømmet, vi er ikke kommet i gang
med det endnu, men det elektroniske grej er
ved at være indkøbt.

Det er fint med de professionelle TV-gudstjenester, men det er også rart med en TV-gudstjeneste fra vores egne kirker. Klik ind på vores
FaceBook og hjemmeside engang imellem.
Lars er selvfølgelig præst. Anders bor i Bubbel
og er næstformand i menighedsrådet, derudover er han organist og pianist.
Lars Højland – Anders Krogsgaard
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Mine gode gerninger
Konfirmandundervisningen må ligesom skoleundervisningen foregå online.
En af ugerne fik de som lektier, at de skulle gøre en god gerning – og den bedste vandt en
familiepizza! Det var godt nok svært at vælge, for det blev til rigtig mange gode gerninger.
Heldigvis blev alle en slags vindere, for det viste sig, at det at gøre en god gerning også er
til glæde for en selv. Jeg valgte den sidste gode gerning. Hvilken havde du valgt?
rent. Jeg
Jeg gjorde badeværelser
på at gøre
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dag
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brugte noget tid
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for
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ren
ser
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evæ
bad
vores
.
det
om
forældre bad mig
Jeg har hjulpet en med at flyt
te lejlighed og har slæbt hele dagen,
op og
ned, så meget så det kan mæ
rkes i dag.

at jeg fik lyst
Min gode gerning er,
til min mortil at skrive en hilsen
nde, hvor
he
lle
tæ
for
mor for at
jeg er for, at
d
taknemmelig og gla
liv.
t
hun er i mi

Jeg har lavet en god gerning. Jeg har
hjulpet min far. Har fyldt 6 trailere med
brænde både i skov og på en mark. Jeg
synes, at jeg har gjort en god gerning.
ikke har
Min gode gerning er, at jeg
n.
uge
e
hel
r
mo
drillet min
Vi har hjemme ved os igennem
noget tid slebet vores fyrretræsmøbler ned og ludbehandlet dem, nu
op
var turen kommet til sæbebehandle
jeg
d
sto
s
rge
mo
til
r
He
til
dem. Det betød, at de skulle gnubog lavede æg og bacon
bes på alle sider med sæbe tre
elill
n
mi
til
og
r
mo
n
mi
gange, og det gad jeg slet ikke være
tra
bror, og jeg lavede eks
med til. Alligevel fik jeg min lillejeg
di
for
,
con
ba
get
me
elsøster med på den idé, at vi kunne
vidste, at min lillebror
gøre det sammen, uden de voksne. I
:)
con
ba
r
ske
2 dage knoklede vi (søster og jeg),
så far kunne samle møblerne i
weekenden.

Jeg har lavet min gode gerning i dag.
Jeg rev vores gårdsplads, fordi den
trængte til det. Det tog mig cirka 20
minutter. Mine forældre har snakket
om, at de ville have revet gårdspladsen på et tidspunkt, men de havde aldrig fået det gjort. Så der tænkte jeg,
at jeg lige kunne gøre det for dem.
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Min gode gerning. Jeg har skrevet et brev til min mormor. Hun
er 91 år og har været ude og
inde af hospitalet de sidste par
måneder. På grund af corona
har jeg ikke set hende i et år,
men nu får hun snart 2. coronavaccine, og så skal jeg op og
besøge hende. Hun har ikke
computer eller mobiltelefon, så
det er svært for mig at fortælle
om min hverdag og høre, hvordan det går med hende. Jeg
havde håbet på konfirmation
og stor fest her i foråret, for jeg
ved ikke, om min mormor er
her, når vi kommer til efteråret.
Hun er ved at blive dement, så
jeg frygter, at hun glemmer
mig. I brevet har jeg skrevet, at
jeg savner hende, at jeg håber,
hun havde en god jul, selvom
hun var syg, og jeg glæder mig
til, at vi skal ses igen.

us en halv
… har hentet gr
med sin
en
m
m
sa
søndag
far.
hunden af
… har gået med
nge i
ga
egen vilje flere
b.
lø
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… har hentet tæ lur.
en
g
to
n
hu
mor, da
r og pøl… har bagt bolle
mor.
n
si
ed
m
sehorn
I går hjalp jeg med at
klippe hæk, samle grene,
lavede aftensmad samt sov
med min lillesøster. Det
var mine gode gerninger.

...´s gode gerning har været, at hun har
handlet og lavet aftensmad til sin gamle
mormor og morfar. Det kniber med, at de
kan handle, og det bliver hele tiden sværere for dem at lave mad. De er 87 & 84 år.
De blev meget glade for koteletter i fad
med kartoffellåg, og nu har de til et par
dage.

Min gode gerning var at
støvsuge og lave aftensmad klar til min mor med
hyggelige stearinlys.

☺

Halløj . Mens jeg ha
r siddet og arbejdet,
så har
min søn her til morge
n brugt 1,5 time på at
rydde
op i hele huset, tørre
støv af og har rengjo
rt toilettet . Mega lækker
ide med Gode Gerning
er.

☺

e
Lige nu er min gode gerning at bliv
på værelset. Er smittet med corona,
og for ikke at smitte flere bliver jeg
her. Men ellers er min gode gerning
at gå tur med min mormor 3-5 km
enæsten hver dag. Det er rigtig hygg
ikke
er
Det
ker.
snak
og
går
vi
ligt, når
til
noget, jeg skal, men gør, da det er
.
mor
mor
og
mig
e
båd
for
glæde

I løbet af uge
n har vi hjulp
mor i cirka,
hvad der sv et min fararer til en
kort arbejdsd
ag
hun ikke hav , med at få alt det ud,
d
på losseplad e brug for. Vi kørte det
se
ragen. Det va n og lavede plads i gar min gode ge
rning.

d gerning for
Jeg har lavet en go
n har en lang armin mor, fordi hu
or hun gør rent
bejdsdag i dag, hv
lgte at gøre
for ældre. Så jeg va e op i hele
dd
ry
og
af
rent, støve
skal gøre rent,
huset. Så hun ikke
hjem.
når hun kommer

Min gode ge
rn
selsdag for m ing er, at vi holdt fødin lillebror i
Det blev sen
mandags.
t, så vi fik ik
ke ryddet op
Om tirsdagen
.
hele dagen, havde min mor møde
og jeg valgte
derfor at
rydde op og
va
hånden. Min ske de fine glas op i
mor blev su
per glad
og overrask
et,
havde ryddet da hun så, jeg
alt op.

gerning er,
Hej Lars. Min gode
til dig, fordi
ge
ka
gt
ba
r
at jeg ha
nd, at der
sy
er
t
jeg syntes, at de
nogen i kirke,
ikke kan komme
konfirha
og at vi ikke kan
.
ng
ni
vis
er
mandund

gt
Mine gode gerninger. Jeg har hæn
hun
da
ter,
mos
min
et fjernsyn op for
er skilt og ikke kan gøre det alene.
Jeg har også hængt en lampe op over
bordet i hendes værelse. Jeg har også
gået en tur med min mor, da hun
gerne ville have det, og så var jeg
nødt til at gå med.

Jeg har gjor
t en
ved at levere god gerning i dag
m
lidt snoller ti advarer, medicin og
l xxx og han
s familie,
som desværr
e er smittet
m
rona, og de
er derfor i is ed coolation. Det
skal de være
i
dem med in lang tid, så vi hjælper
dkøb.

Hej Lars. Sammen med min familie har vi
besluttet os for to gode gerninger. Den første er, at vi har valgt at støtte en dreng i Afrika, og han bliver vores fadderbarn
gennem Planbørnefonden. Vi støtter med
penge hver måned, og jeg er med til at betale nogle af dem.
Den anden gode gerning er, at vi har taget
ud til et katteinternat, som hedder Inges
Kattehjem. Vi ville adoptere en hjemløs
kat, men lige i dag var der ingen kat, der
passede ind hos os. Vi skal derind igen en
anden dag, og så adopterer vi en af dem.
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Arkæologer har fundet en vikingegrav
ved Indslev
Arkæologerne har gjort mange fund fra både jernalderen og middelalderen
omkring Indslev, men manglede at finde noget fra tiden imellem de to perioder, nemlig
vikingetiden. De spor er nu fundet. (Artikel lånt fra Vejdirektoratets hjemmeside.)

Museumsinspektør Jakob Tue Christensen der er ved at udgrave et middelalderhus der ligger østvest. I forgrunden ses stolpehullerne i huset. Foto: Bente Bech, Odense Bys Museer.

En del af udgravningsfeltet set ud mod motorvejen, som ligger bag ved træerne. Museumsinspektør Jakob Tue Christensen er i gang med
udgravning af et middelalderhus. Foto: Bente
Bech, Odense Bys Museer.
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En vikingegrav er dukket op på nordsiden af
motorvejen. Det var en jordfæstegrav, hvor der
måske ikke har været en kiste, men vedkommende er blevet lagt direkte i jorden. I graven
fandt arkæologerne knoglerester, der dog ikke
er så velbevarede pga. den kalkfattige jord på
Fyn, men også en jernkniv og en dragtnål.
Der er blevet gravet ud både nord og syd for
motorvejen mellem Nørre Aaby og Grønnemose, og på mange bakketoppe var der spor
fra jernalderen. Vikingegraven dukkede op i en
" søgegrøft". Omkring Indslev har der boet
mennesker i årtusinder - fra den tidlige jernalder omkring 200 år efter Kristi fødsel og til nu.
Det er arkæologer fra Odense Bys Museum, der
forestår udgravningerne. Når Vejdirektoratet
skal i gang med et vejprojekt, er det fast proce-

Muldafrømning ved et nord-syd længdeorienteret middelalderhus. Pindene står i hvert deres stolpehul. Motorvejen ligger bag ved træerne. Foto: Bente Bech, Odense Bys Museer.
dure, at arkæologer skal ud og undersøge
forholdene først, så fortiden kan dokumenteres og gemmes til eftertiden. Sådan er
det også i forbindelse med udbygningen af
Fynske Motorvej.

Jernkniven. Foto: Jakob Tue Christensen,
Odense Bys Museer.

Jakob Tue Christensen, der er ved at udgrave jordfæstegraven. Foto: Jakob Tue Christensen, Odense
Bys Museer.
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Nyt fra sognene
Tja – der er ikke mange aktiviteter i en coronatid, hvor vi højst må være 5 forsamlet.
Hvad Jane fra Brenderup Forsamlingshus har skrevet, kunne også være skrevet af
Indslev-Taarup Forsamlingshus, Dagcenteret, Brenderup Højskoles Musikforening,
Brenderup Seniorer, kirkerne og mange andre. Men tjek hellere efter på hjemmesiderne.
Den dag kommer, hvor vi må mødes igen. Det bliver nu dejligt...

Brenderup Forsamlingshus
Her er nogle vigtige
hjemmesider:
Aktiviteter i Indslev:
www.indslev.dk
Musikforening:
Brenderup Højskoles
www.b-h-m.dk
Kirker:
Brenderup og Indslev
lev-kirker.dk
www.brenderup-inds
generelt:
Brenderup og omegn
up.dk
www.bestofbrender
Brenderup seniorer:
iorer.dk
www.brenderupsen

Der har længe været stille i Forsamlingshuset.
Ingen fester og ingen aktiviteter = ingen indtjening. Tak til vores medlemmer og sponsorer,
som har støttet os økonomisk. Det er vi meget
glade for. Vi håber, der snart bliver åbnet for
meget mere aktivitet, så vi kan få liv i huset
igen.
På vegne af bestyrelsen, Jane Skafte

Hilsen til kirkekorene
Korsang er fællesskab. Ikke blot med
de andre i koret,
men også med alle
dem, der lytter
eller selv synger med. Ja, og så er der fællesskabet med et eller andet tredje, noget større,
hvor man mærker, at tid og evighed er hinanden ganske nær. Man kan blive helt høj af det.
Hvis man altså må synge!!
I coronatiden har vi ikke måttet synge sam10

men, derfor har der hverken været kor for
børn/unge eller for voksne. Men det kommer
der. Vi har planer om, at kirkekorene skal deltage ved flere gudstjenester til efteråret. Det
bliver så godt! Datoerne kommer i næste kirkeblad. Hvis corona-restriktionerne tillader
det, vil børne/ungekoret begynde at øve allerede inden sommerferien, men de får direkte
besked af Tina.
Tina Rassing og Lars Højland

KFUM og KFUK Vestfyn
Kom og vær med til: Foredrag, Fællesskab og Fællessang. Møderne er for alle, man behøver
ikke at være medlem. Eventuelle spørgsmål til Grethe på tlf. 2344 1873.
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Møderne foregår på skift i kirkernes sognehuse og arrangeres ofte i samarbejde med det
lokale menighedsråd. Tilmelding er ikke nødvendig.
DET ER USIKKERT, HVORNÅR VI IGEN KAN INVITERE TIL MØDER.
PROGRAMMET FOR FORÅRET SER SÅDAN UD.
COVID19 BESTEMMER, HVAD DER KAN GENNEMFØRES.
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