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Præstens klumme og epitafiet i Indslev kirke
Forsidebilledet er et foto af det epitafium, som
hænger i koret i Indslev Kirke. Et epitafium er
en mindetavle, som de efterladte har sat over
en elsket, men nu afdød person. De første
kendte epitafier er fra det 13. århundrede,
men deres storhedstid var i 16-1700-tallet. Ud
over epitafiet var det også almindeligt at lade
den døde begrave i kirken og at hænge en mindefane op i kirken. Vores sprog har stadig spor
fra den tid, f.eks. kan man om en mand sige, at
han er ”stinkende rig”. Hvis man dengang var
rig nok, kunne man betale for at blive begravet
i selve kirken, resultatet var en stank af forrådnelse fra den døde krop. Også udtrykket ”at
dufte af” kommer fra den tid. Det var ikke
pænt at sige om de ædles afdøde kroppe, at de
stank, men det var ok at sige, at de godt måtte
”dufte af”, så man ikke kunne lugte dem mere i
kirken.
Men hvad skrev man så på disse epitafier?
Hvad ville man gerne huske og selv huskes for?
Indslev-epitafiet er meget udførligt og tekstrigt. Den er sat som minde over ”Den i Livet
Dydige nu hos Gud Salige Frue, Fru Dorthea
Peders Datter Holm født i Bogense den 23. december 1720.” Det var hendes 2. mand, den
”højst sørgende efterlever og højst elskede ægtemage Krigsraad Jacob Wedel til Kiersgaard
og Holsegaard,” som satte den op den 14. april
1789.
Mindetavlens fulde tekst kan I læse på den
anden side. Når jeg læser den, lægger jeg særligt mærke til Jacob Wedels optælling af dage
og timer. F.eks. levede Dorthea i 24936 dage og
6 timer, af dem var hun og Jacob Wedel gift i
13528 dage. Den slags præcise udregninger er
der ikke mange, som gør sig nu om dage, men
forklaringen skal findes i epitafiets andet afsnit, som indeholder visdomsord til nytte for
læseren. Her begynder Jacob Wedel nemlig
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med en Bibelhenvisning, hvor der i Salmernes
Bog, kapitel 90 vers 12 står: ”Herre, lær mig at
tælle alle mine dage, at jeg må bekomme Visdom i Hjertet”. Grunden til den nøjeregnende
dag- og timeoptælling er, at de skal bevise, at
ordene er skrevet af en klog og vis mand.
På den måde kan man diskutere, om det ikke
snarere er en mindetavle over Jacob Wedel,
som altså bruger sin kones død til at fremhæve
sig selv som vis. Men lad det ligge. Læs selv
ordene og overvej, om du synes, det er vise
ord. Der i al fald poetisk og moralsk svung over
nogle af dem. F.eks. synes jeg, der er format
over denne sætning: ”Enhver forsømt god
Handling er en Banqverot i ævighedens Protocoll”. Eller hvad med denne her: ”Enhver Stridig Tanke mod de guddomelige Hensigter er
en Majestets Forbrydelse.” Så kan man overveje med sig selv, om det er sande sætninger,
men der er power i dem, og de kan ikke undgå
at vække til eftertanke. I det hele taget kan
også vi bruge mindetavlen, som den var tiltænkt. Det er ord, som får en til at overveje
livet, døden, evigheden, meningen med det
hele.
Læs selv med – og glæd dig over, at du her får
noget helt andet end vejrudsigter, coronaprognoser, sportsreportager, politiske skandaler og snik og snak. Det er noget rigtig stort på
spil i teksten: Det evige liv og dermed håbet
om, at ”du skall omfavne i Døden en ævig forsonet Kierlig gud med Henrykkelse og Du skal
frelses i Dødens Skibbrud fra Fordærvelse.”
Hvis du fik en mindetavle engang, hvad skulle
der så stå på den?
Alle ønskes et godt forår – fuldt af sol og
sunde, livgivende, åndrige vitaminer.
Lars Højland

Teksten på Indslev-epitafiet (enkelte ord og stavemåder er tilrettet.)
Christus vandt
Ærens Krands
For dig og mig Synds Forsoning
Herunder hviler de Jordiske Levninger af Den i Livet Dydige, nu hos Gud Salige Frue,
Frue Dorthea Peders Datter Holm, født i Bogense de 23. december 1720, gift første gang
med wel-ædle Herr Hans Bryde til Holsegaard, den 25. april 1739. Indlod sig i ægteskab anden
gang den 17. marts 1752 med Krigs Raad Jacob Wedel til Kiersgaard og Holsegaard. der høijst
Sørgende efterlever, hvilket Kierlige ægteskab Gud velsignede med 3de Børn, som ved fødselen
udi Døden have beredet for ders forældre veyen til evigheden. En stærk siæl boede i et skrøbeligt Legeme. 68 Aar 97 Dage og 6 Timer ærens Krone de Saliges Belønning modtog hun den
31. marts 5 Slet Morgen 1789. Dersom sand Gudsfrygt, Fornuft, Ædelmodighed, Redelighed,
venskabelighed, og andre Christelige og Borgerlige Dyder kunde have hindret Dødens Magt vilde
disse Jordiske Levninger neppe have befunden sig her, men uopløst Indgaaet for Lammets
Trone i Saligheden. Hun glædes med Myriader Engle at kunde Siunge i Himlen sin Skaber et
ævigt: Lovet være Herren! Sat af den høijst Elskede ægtemage den 14. april 1789 efter 13528
dages Kjerlige ægteskab
Betragtninger til nytte for Læseren
Psalmen 90 Cap 12v: Herre lær mig at tælle mine Dage, at ieg maae bekomme viisdom i Hiertet.
Denne Salig afdødes gandske Dages Tall vare kun 24936 og 6 Timer.
Disse Dage vare alt for faae til Medmenneskenes nytte. Betænk Du Fromme: Dine første 3653
Dage ere for dine Fornøyelser, uskyldigheds Aar. De anvendes Kun rettelig til at danne dine Tanker for den tilkommende Tiid, uden betydelig at kunde nytte eller skade Medmenesker. I de øvrige 21283 dage kan mange nyttige ædle Handlinger udføres til egen og Medmeniskers fordeel,
om ikkun et nyttigt forsæt hver Dag udføres. For hver Time ere vi gud en ædel og værdig Handling skyldige, efter vores Bestemelse. Den guddommelige Kierlighed Kræver gienKærlighed i alle
Secunder, Kiendes ikke af ord men gierning. Siger du, at du elsker gud, og ikke elsker din Broder,
da er du en Løgner
Du fromme! din attraae, Dine Handlinger trænge til Personer, Tiid og Stæd, Lykke og Leilighed,
inden Din Siæl Kan mætte sine ønsker. Dine ønsker føle afmægtighed, Din villie tvinges med Kaaber Bolte. Min Søn! forvar dit Hierte! thi Livet udgaar af det!
Enhver Stridig Tanke mod de guddomelige Hensigter er en Majestets Forbrydelse.
Én Forbrydelse større mod en uendelig Guds, en skabers Højhed end mod en dødelig Konges og
Herres. Ethver Minut er et tilstrekkeligt Tids Rum for en forbrydelse.
Betænk Synder! Saa mange Minutter Kan misbruges til din SyndeTids arbeider, saa faa Dage anvender du til Herligheds Handlinger. Din Tid afmaales ikke i Himlen efter solens tall, men Handlingers og Tankers Tall. Hvad Regnskab vil du giøre for dit betroede og laante Pund, din tid, din
Debet, din ganske vei er Jo fordervet! Eethvert tabt, ethvert myrdet Minut, udsættes som mangel
i dit Regnskab. Enhver forsømt god Handling er en Banqverot i ævighedens Protocoll. Dine dage
tælles Faae, du bliver let i ævighedens vegtSkaal. Brug Minutten Timen, dagen, Natten rettelig! at
Din Ende ikke skal blive med Forskrekkelse. Omfaun i Troen Din Levende, lidende, Herliggiorde
Frelsere Paa sin guddoms Throne, og alle Tiders Minutter Skall tilbyde Dig sin Tieneste, og du
skall omfaune i Døden en ævig forsonet Kierlig gud med Henrykkelse og Du skal frelses i Dødens
Skibbrud fra Fordærvelse.
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Nyt fra formanden
Foråret står på spring, og lyset vender tilbage
med håb og glæde. Samfundet summer af fornyet optimisme og tro på en restriktionsfri
hverdag fremover – det gør vi også. Første
februar forsvandt de sidste corona-restriktioner, og nu kan vi endelig mødes til en masse
spændende arrangementer.
Er du til musik og sang,
kan du bl.a. glæde dig
til at synge med den 12.
marts, hvor Middelfart
Provstis Kirkehøjskole
inviterer til højskolesang i Indslev-Taarup
forsamlingshus. Pianist,
radio- og TV-vært, Mathias Hammer vil fortælle og spille sange fra
Mathias Hammer
den nye højskolesangbog.
Der bliver også en masse kor at glæde sig til,
bl.a. vil pigekoret deltage ved gudstjenesterne
den 27. marts og 29. maj. Det samme vil voksenkoret ved Pinsegudstjenesterne den 5. juni.
Er du til gospel, kan du glæde dig til Middelfart
Gospel Choir, der gæster Indslev Kirke den 8.
maj kl. 14.00. Kom og vær med!
I år har menighedsrådene i de 8 kirker (Fjelsted-Harndrup, Gelsted-Tanderup, BalslevEjby og Brenderup-Indslev) taget samarbejdet
i ‘De Samarbejdende Sogne’ op igen. Sammen
vil vi arrangere større begivenheder, bl.a. foredrag, fælles gudstjenester, sangaftener, fælles
konfirmand-arrangementer og meget mere.
Det er en stor styrke og dejligt at kunne være
kirke på tværs af sognegrænser, vi glæder os
meget til samarbejdet.
Skærtorsdag, den 14. april inviterer vi til fællesspisning i konfirmandstuen (eller Sognehuset, hvis det stadig står til den tid) efter
gudstjenesten i Brenderup Kirke kl. 16.00. Da
Jesus i sin tid spiste den sidste nadver med disciplene, fulgte de nogle helt særlige regler,
som havde deres forklaring i det gamle testamente. Vi efterligner måltidet (nogenlunde) og
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vores sognepræst, Lars Højland fortæller om
baggrunden for måltidet – fysisk og åndelig
føde til alle.
Har du lyst at give en økonomisk håndsrækning til nødlidende, kan du efter gudstjenesten
den 13. marts kl. 9.00 i Brenderup Kirke gå en
rute for Folkekirkens Nødhjælps indsamling,
som Helle Volsgaard er indsamlingsleder for i
år. Du kan give en hånd på mange andre måder
– se rundt om i bladet.
Sognehus-projektet ved Brenderup Kirke er
menighedsrådets største opgave i år. Den
egentlige plan A med byggestart sidste år
måtte udskydes til april i år – om alt går vel.
Coronasituationen og dermed priserne på byggematerialer gjorde prisen på byggeriet en hel
del dyrere end først anslået, og derfor har vi
måttet arbejde både med detaljer og finansiering. Heldigvis har provstiet god forståelse for
vores situation, særligt fordi det også handler
om at få graverfaciliteterne gjort lovlige. Vi
håber meget på byggestart til april.
Men det er ikke kun i Brenderup, der kigges på
fornyelse. Menighedsrådet arbejder også på at
forbedre lysforholdene i Indslev kirke. Vi har
fundet nogle fine store cirkel-lamper, som vi
synes, passer rigtig godt til kirken. Så er der
lige det med finansieringen og Nationalmuseet...
I november sidste år afholdt menighedsrådet
konstituerende møde, hvor tidligere formand
Helle Haastrup Jensen og Flemming Mouritsen
valgte at træde ud af menighedsrådet. I skal
begge have STOR TAK for indsatsen og jeres
gode samarbejdsvilje. Det har været en stor
glæde at arbejde sammen med jer.
Ind i menighedsrådet er i stedet trådt Ulla
Kjær Petersen fra Brenderup og Hans Berthel
Jespersen fra Indslev. Velkommen til jer. Vi
glæder os til samarbejdet.
Ny formand er Anders Krogsgaard, og ny næstformand er Niels Oehlenschlæger.

Anders Krogsgaard

Folkekirkens Nødhjælps indsamling
den 13. marts

For to år siden fik Grace Peto fra Kenya en klimasikret køkkenhave fra
Folkekirkens Nødhjælp. Hun lærte også nye teknikker, der sikrer det
bedste udbytte af haven, det har ændret livet for hele hendes familie.
Det er hjælp til selvhjælp, og det virker.
Foto: Bax Lindhardt/Folkekirkens Nødhjælp

Efter to års corona-aflysninger vender den fysiske indsamling for Folkekirkens Nødhjælp
tilbage i samme form, som vi kender den. Søndag den 13. marts vil 10.000 børn, unge og
voksne gå på gaden for at samle ind til klimahjælp til verdens fattigste familier, der er hårdest ramt af klimakrisen. Indsamlingen
begynder efter gudstjenesten i Brenderup
Kirke kl. 9.00. Der er rundstykker og rutefordeling i Sognehuset fra kl. 9.45.
I år bliver det igen muligt at tage indsamlingsbøssen i hånden og gå fra dør til dør i Brenderup og Indslev sogne.
”Det er rigtig godt, at den fysiske indsamling er
tilbage. Dels fordi nødhjælpen er vigtig, og dels
fordi det giver så god mening at hjælpe. Mange
har savnet at gå en rute og gøre en forskel for
verdens fattigste familier,” siger Helle Rosenkvist Volsgaard, indsamlingsleder i Brenderup
og Indslev.
Igen i år har indsamlingen fokus på klimahjælp
til verdens fattigste. Det er familier, der må
sulte, når tørken ødelægger høsten. Forældre,
som mister deres livsgrundlag, når orkanen
destruerer alt på sin vej. Og børn, som bliver

hjemløse, når oversvømmelserne tager deres
hjem.
”Klimakrisen kan virke uoverkommelig, men
sammen kan vi gøre en forskel for dem, som
bliver hårdest ramt af klimaforandringerne.
Med konkrete løsninger kan vi redde liv og
hjælpe verdens fattigste familier med at tilpasse hverdagen til det uforudsigelige vejr,”
siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær
i Folkekirkens Nødhjælp.
Klimahjælp er blandt andet køkkenhaver og
nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr. Eller træplantning, som modvirker
jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser. Klimahjælp kan også være udstyr
til regnvandsopsamling, som giver vand til
husholdningen og til køkkenhaver i tørketider.
Sammen gør vi en forskel. Du kan enten tilmelde dig som indsamler på
www.blivindsamler.dk eller hos Helle på
tlf.: 21687060 / mail: hellerv@live.dk
Læs mere om årets sogneindsamling på:
https://noedhjaelp.dk/indsamling
Helle Rosenkvist Volsgaard / Lars Højland
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Tapas, Tro og Tvivl
– om ”Mystiske oplevelser”
Den 2. marts kl. 17.00. Først en kort temagudstjeneste i Brenderup Kirke, derefter samtale
og tapas i konfirmandstuen - eller Sognehuset, hvis det stadig står. Denne gang er temaet:
”Mystiske oplevelser”. Lars deler sin gamle hemmelighed.

Som en duvende, dalende fjer.
Ingen andre så den.
Ingen ved, hvorfra den kom.
Men den er der stadig.
Dens virkelighed er
evige spor i sjælen.

Har du nogensinde oplevet noget, som ikke
lader sig forstå med almindelig fornuft? Det
har jeg. Dengang jeg var ganske ung, gik jeg på
Den frie Lærerskole i Ollerup, og her havde jeg
en … hvad skal jeg kalde det? … en åndeligeksistentiel udviklingskrise, som indebar
meget, jeg slet ikke kunne forklare. Det kan jeg
stadig ikke, til gengæld har jeg fundet fred
med, at det uforklarlige netop skal håndteres
som uforklarligt. Men oplevelsen var meget
virkelig, dertil kommer, at den stadig kaster
både lys og mørke ind i min virkelighed, derfor
skal den ikke skubbes væk. Krisen indebar
mange underligheder, f.eks. dyb angst, stigmatisationssår, genfødselsoplevelse, genundfangelsesoplevelse, pågående mørke,
eksistentielle valg og meget andet. Jeg har kun
sjældent fortalt om krisen, ja, nærmest haft
den som en slags hemmelighed for andre end
mine allernærmeste, men denne aften skal oplevelsen fortælles. Den skal bruges som oplæg
til en fællessnak om det mystiske. Hvis ikke vi
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bare skal tie os selv og de mystiske oplevelser
ihjel, hvordan skal vi så håndtere dem? Det
skal vi ved at dele dem og fortælle om dem.
Konstatere, uden at forklare. Selv om mine oplevelser ligger i den tunge ende af skalaen, så
ved jeg fra undersøgelser, at omkring halvdelen af os har haft oplevelser, vi selv ville kalde
mystiske.
Alle er velkomne denne aften, uanset om man
har haft en ”mystisk oplevelse” eller ej.
• Tilmelding hos mig på lah@km.dk.
• Pris for tapas og vin er 40 kr.
• Resten – også den gode snak – er gratis.
• Normalt er der begrænsning på 40 personer,
men eftersom vi ikke ved, om vi skal være i
sognehuset eller konfirmandstuen, er
begrænsningen ophævet. Går det helt galt,
bliver vi i kirken.

Lars Højland

”Dragetid” – en fortælling fra et ophold
i Kabul, Afghanistan
Foredrag den 31. maj kl. 19.00 ved sognepræst Jens Rothmann

Gad vide, hvad ”Dragetid” vil sige!?
Jens Rothmann kender svaret.
Jens Rothmann har været bortrejst fra sine
sogne i et lille halvårs tid. Det er han en gang
imellem, og altid i forbindelse med, at han har
været udsendt som feltpræst for de danske
soldater forskellige steder i verden. Sådan
altså også denne her gang, hvor han befandt
sig i en lille lejr i hjertet af Kabul, Afghanistan i
små 5 måneder. Det var en god tur – men også

en lidt anderledes tur, end han og soldaterne
havde regnet med. Det var nemlig DRAGETID!
Hvad det så betyder – ja, det vil Jens Rothmann
fortælle lidt om tirsdag den 31. maj i Sognehuset ved Brenderup Kirke (eller i konfirmandstuen, hvis Sognehuset ikke kan bruges.)
Ingen tilmelding.
Gratis adgang.

Stilleandagt … og fred
Ro på! Jeg byder velkommen og inviterer alle til at
slippe … bekymringerne, småstressen, køreturen,
dagligdagens pligter, al den gamle larm og uro – og i
stedet lade skuldrene og den indre ro sænke sig. En
halv time med varme i kirkerummet og derudover
blot ro på. Ingen musik. Ingen tale. Ingen sang.
Ingen ting, kun stilhed og fred. Pust ud. Ånd ind.
Til sidst siger jeg for på Fadervor og lyser velsignelsen, og så går man hjem igen. Prøv det!
Onsdagene, hvor kirkedørene står åbne er:
•
9. marts i Brenderup Kirke
•
5. april i Indslev Kirke (tirsdag)
•
11. maj i Brenderup
•
8. juni i Indslev Kirke
Hver gang kl. 17.00 – 17.30. Man er velkommen, når
man kommer. Man går, når man har lyst. Bare man
er stille imens.
Lars Højland

Værsågod. Tag imod.
Det er til dig.
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Kirkekor for voksne
Kor for dig, der er 18 år eller derover
Kom og syng med! Dette kor er for alle voksne,
som kan lide at synge. Vi skal medvirke ved
gudstjenesten Påskedag den 17. april kl. 10.15
i Brenderup Kirke, men inden da skal vi selvfølgelig øve først. Jeg har skrevet rundt til tidligere kordeltagere, vi gik i gang allerede den
21/2, men du er velkommen til at hoppe på nu.
Vi mødes mandagene den 28/2, 7/3, 14/3,
21/3, 28/3 og 4/4 – hver gang kl. fra 16.3017.45 i Brenderup Kirke.
Lidt om mig selv: Mit navn er Tina Rassing. Jeg
har dirigeret kor de sidste 20 år og er vild med
det. Jeg er uddannet cand. mag i musik og har
arbejdet som underviser i musik og sang siden
2001. Tilmelding til koret sker til mig på tlf.
2328 8711 eller mail tinarassing@gmail.com.
Det er gratis at være med.
Tina Rassing

Pige-kirkekor
Kor for piger, der går i 5. klasse og opefter
Så må vi igen! Jeg glæder mig så meget til at synge med jer igen efter alt
det her corona-flimmer. Vi mødes, som vi plejer i Brenderup Kirke mandage kl. 15.15 – 16.15. Her til foråret skal vi deltage i gudstjenesterne den
27. marts kl. 10.15 i Brenderup kirke og den 29. maj kl. 10.15 i
Indslev kirke. Vores mødegange er
28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 4/4, 24/4, 2/5, 9/5, 16/5 og 23/5
Hvis du ikke er med i koret endnu, men gerne vil
prøve det, så ring til mig på 2328 8711 eller skriv til
tinarassing@gmail.com. Inden du begynder, vil jeg
gerne snakke med dig og høre dig synge først. Kirkekor er også sangskole, så du behøver ikke være
supergod i forvejen, men det er vigtigt, at vi er rimeligt gode ved gudstjenesterne. Det koster ikke noget
at være med. Håber at se dig!
Tina Rassing
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Gospel-gudstjeneste
Indslev Kirke søndag den 8. maj kl. 14.00. Sang, musik, liv, ånd…

Middelfart Gospel Choir –
sang som spreder glæde

I februar måtte vi corona-aflyse koncerten
med Middelfart Gospel Choir. Men så let giver
vi ikke op. I stedet inviterer vi nu til gospelgudstjeneste – glæd dig! Sang, musik og ånd
har altid fulgtes godt ad, med op til 50 sangere
bliver det helt sikkert en både glæderig og livgivende gudstjeneste.

Ved juletid har vi været op imod 150 i kirken,
så der er en del pladser at give af – men kom
hellere i god tid.
Lars Højland /
Steffen Bay, Middelfart Gospel Choir

Skærtorsdag og fællesspisning
Gudstjeneste, fællesspisning og forklaring.
Skærtorsdag, den 14. april kl. 16.00 i Brenderup Kirke.
Skærtorsdag havde Jesus sit sidste måltid med
disciplene. Måltidet fulgte nogle særlige regler,
som havde deres forklaring i Det Gamle Testamente. F.eks. spiste de lam, usyret brød og
bitre urter, for at mindes dengang jøderne slap
ud af slaveriet i Egypten. Under måltidet
vaskede Jesus også disciplenes fødder og han
indstiftede den nadver, som vi stadig fejrer ved
gudstjenesten om søndagen.
Der er i det hele taget rigtig meget at sige om
nadveren og skærtorsdag, derfor inviterer menighedsrådet til fællesspisning efter Skærtorsdags-gudstjenesten i Brenderup Kirke, torsdag
den 14. april kl. 16.00. Vi skal selvfølgelig have
både lam, usyret brød, bitre urter, vin og noget
af alt det andet, som Jesus og
disciplene spiste dengang. Undervejs vil Lars
Højland forklare, hvorfor Jesus og disciplene –
og vi – spiser lige præcis denne mad. Mad,

I nogle kirker spiser man sammen i kirkerummet skærtorsdag. Vi går dog over i konfirmandstuen – eller Sognehuset, hvis det er der.
myte og virkelighed flettes sammen i det evige
her og nu.
Af hensyn til maden er der tilmelding. Vi kan
være max. 40. Tilmelding hos Ulla Kjær Petersen, 61680534 / ullackp@gmail.com.
Pris: 75 kr.
Menighedsrådet
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Sognekalender
Vi har samlet de aktiviteter, der er nævnt i bladet her. Der sker selvfølgelig meget andet i sognene – tjek. f.eks.
på www.bestofbrenderup.dk. Hvis du gerne vil have din aktivitet med i næste blad, så skriv til Lars Højland på
lah@km.dk. Søndagsgudstjenesterne står på bagsiden.
Marts
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Se side 16
8/3: Bankospil i Brenderup forsamlingshus.
Se side 16
8/3: Foredrag i KFUM og K. Se side 18
10/3: Torsdagsklub. Se side 14
11/3: Spis-med-gudstjeneste. Se side 14
12/3: Kirkehøjskole om den nye Højskolesangbog.
Se side 18
16/3: Generalforsamling Brenderup Forsamlingshus. Se side 16
17/3: Generalforsamling Brenderup Højskoles
Musikforening. Se side 17
20/3: Fællesspisning Brenderup Dagcenter.
Se side 15
21/3: Foredrag i Brenderup Forsamlingshus.
Se side 16
24/3: Torsdagsklub. Se side 14
27/3: Pigekoret medvirker i kirken.
Se side 8
April
1/4: Broget Aften på Brenderup Højskole.
Se side 17
1/4: Forårsfest i Brenderup forsamlingshus.
Se side 15
5/4: Foredrag i KFUM og K. Se side 18
7/4: Foredrag på Brenderup Dagcenter.
Se side 15

7/4:
9/4:
14/4:
17/4:

Torsdagsklub. Se side 14
Kirkehøjskole foredrag. Se side 18
Skærtorsdags fællesspisning. Se side 9
Påskedag – voksenkor i Brenderup Kirke.
Se side 12
21/4: Torsdagsklub. Se side 14
26/4: Udflugt med Brenderup Seniorer. Se side 15
29/4: Koncert på Brenderup Højskole med Phønix
og SangKa. Se side 17
Maj
6/5: Spis-med-gudstjeneste. Se side 14
8/5: Gospelgudstjeneste i Indslev Kirke. Se side 9
9/5: Koncert på Dagcenteret. Se side 15
10/5: Udflugt med KFUM og K. Se side 18
13/5: Konfirmation i Brenderup Kirke. Se side 19
15/5: Konfirmation i Indslev Kirke. Se side 19
17/5: Fiskedag med Brenderup Seniorer. Se side 15
19/5: Torsdagsklub. Se side 14
20/5: Koncert på Brenderup Højskole med Dicte.
Se side 17
29/5: Pigekor ved gudstjenesten i Indslev Kirke.
Se side 8
31/5: Foredrag ved Jens Rothmann i
Sognehuset/konfirmandstuen. Se side 7
Juni
2/6 Torsdagsklub. Se side 14
5/6: Pinsegudstjeneste i Brenderup Kirke. Anna
Trolles Skoles kor medvirker. Se side 12
14/6: Koncert Brenderup Dagcenter med Tvillinggården. Se side 15
17/6: Spis-med-gudstjeneste. Se side 14
21/6: Udflugt til Svendborg. Se side 15

Menighedsrådsmøderne afholdes sidste torsdag måneden, dog ikke juli og december. Møderne afholdes alle fra kl. 18.30 i
Sognehuset, Kirkevej 37, 5464 Brenderup, eller hvis det ikke er i brug, da konfirmandstuen, Bubbelvej 79, 5464 Brenderup.
Der er offentlig adgang til møderne.

Sognepræst
Lars Højland
Bubbelvej 79, 5464 Brenderup
lah@km.dk · Tlf. 6444 1066

Organist
Eva Møller Knudsen
Vigen 12, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 2247 7920

Graver – Brenderup og
Indslev Kirker
Kim Broholm

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

Kirkegårdskontor
Brenderup og Indslev Kirker
Tlf. 4219 3201
graver@b-i-k.dk
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Kasserer
Karin Hedegaard Larsen
Altonavej 33, 5463 Harndrup
karinbjarne@mail.dk
Tlf. 5129 6007

Kirkesanger
Kathrine B. Sundahl
Enghøjvej 3, 5466 Asperup
Tlf. 5047 6504
Næstformand
Niels Oehlenschlæger
Strandgårdsvej 105, Bro Mark, 5464
Brenderup.
noehlenschlager@gmail.com
Tlf. 2335 5117
Kirkeværge
Karen M. Jensen
Margaardvej 42, 5580 Nørre Åby
karenjensen95@gmail.com
Tlf. 6442 1063 / 3012 8661

Det er også dit kirkeblad…
Hvis du som læser af kirkebladet har lyst til at
give sit besyv med, er du meget velkommen.
Måske du har en fortælling eller noget historisk, du gerne vil dele, måske du har en idé til
at forbedre bladet, uanset hvad det er, er du
velkommen til at skrive til menighedsrådet enten på papir, som kan afleveres i sognehusets brevsprække (så længe det står) eller
på mail til: 7829@sogn.dk. Du kan også bare
tale med Lars, vores sognepræst om det.
Vi kan ikke love, at alle ønsker kan opfyldes,
men det er ærgerligt, når gode ideer går til
spilde.

F.eks. er der en, der har undret sig over, hvorfor dåb, vielser og begravelser/bisættelser
ikke længere fremgår af bladet. Det skyldes de
nye krav om anvendelse af persondata. Vi må
ikke skrive det uden skriftligt samtykke, og
særligt ved begravelser og bisættelser tænker
vi, at der er rigeligt andet at tænke på midt i
sorgen.
Ikke desto mindre … det er også dit blad. Ideer
og indlæg er meget velkomne.

Menighedsrådet

Kirkebladsuddelerlaug

Der er mange smukke steder i vores sogne. Kan du genkende det her?
Først og fremmest en stor tak til alle jer, der
deler kirkeblade ud. Vi var lidt spændte på
hvor mange, der ville melde sig og om vi selv
skulle tage mange af ruterne. Heldigvis blev
næsten alle ruterne dækket hurtigt, nogle tilbød endda at tage en ekstra, til sidst var alle
bladene delt ud.
Omdelernes tilbagemelding var, at ruterne
havde en passende længde og at opgaven var
overkommelig. Så alt i alt vil vi betragte uddelerlauget som en stor succes, særligt fordi vi
ikke kunne fortsætte som førhen.
Desværre kan vi ikke fortsætte ordningen med
at donere 250 kr. pr. rute til et velgørende for-

mål, fordi vi ikke må donere kirkens penge til
eksterne velgørende formål. Fremover vil det
derfor kun være muligt at donere til sognenes
egen julehjælp.
Har du lyst til en meningsfuld cykel- eller
gåtur, så skriv eller ring endelig til Niels på tlf.
23355117, der er stadig nogle få ledige ruter
tilbage.
Der er mange smukke steder i sognene, så det
er også en mulighed for at opdage nye små
veje og steder i dit nærområde.
Niels Oehlenschlæger
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Fælles påske og pinse-gudstjenester
Påske i Indslev Kirke den 17. april kl. 14.00.
Pinse i Brenderup kirke den 5. juni kl. 10.15.

Ved jødernes påskemåltid skal faren i huset fortælle de gamle bibelske
historier. Vi spiser dette, for at mindes dengang, da…
Gennem mange år har vi haft glæde af Martin
Knudsen på trompet ved påskegudstjenesterne. Det har været rigtig fint, og tusind tak
for musikken, Martin, men fremover er Martin
optaget af noget andet i påsken. Det betyder, at
vi i år prøver noget nyt, nemlig fællesgudstjenester til både påske og pinse. Påskedag den
17. april vil kirkernes voksenkor medvirke ved
fællesgudstjenesten i Indslev Kirke kl. 14.00,
og pinsedag den 5. juni vil Anna Trolles Skoles
kor medvirke ved gudstjenesten i Brenderup
Kirke kl. 10.15. Det bliver helt sikker også
godt.
Vidste du for øvrigt, at ordet Påske, kommer af
det hebraiske ord ”pesach”, som betyder ”gå
forbi”? Når jøderne holder påske, fejrer de, at
døden gik forbi deres dør, dengang ved den 10.
plage i Egypten – det var den plage, hvor
døden slog alle førstefødte ihjel, fordi Farao
ikke ville lade jøderne gå. Men efter den 10.
plage overgav han sig, og jøderne fik med
Moses i spidsen deres frihed. Dødsenglen gik
12

forbi jødernes huse, fordi jøderne som hemmeligt tegn havde smurt lammeblod på dørkarmene.
Vidste du, at ordet pinse egentlig betyder 50?
Sagen er, at det til pinse er præcis 50 dage
siden (hvis man ikke regner søndagene med),
at Jesus opstod fra graven påskemorgen. Ved
pinse fejrer vi, at troen kom til disciplene, så
de fik troen på, at døden i Jesu navn også ville
gå forbi dem – og alle andre som modtog den
tro. Pinsen er den største helligdag af dem alle,
den er målet med det hele. I pinsen sker det, at
vi får den frelsende tro, så vi ikke længere
behøver leve i dødens og frygtens skygge.
Meget mere om det ved påskens og pinsens
gudstjenester. Og dertil sang for fuld hals!

Lars Højland

Frivilligmøde 9. marts kl. 19.00
Uden de frivilliges hjælp var der ingen arrangementer, ingen spis-med-gudstjenester og
ingen til at lave kaffen. Det er så hyggeligt, når
man sammen laver noget, andre kan få glæde
af. Heldigvis har vi en god håndfuld frivillige,
som altid står klar til at hjælpe med at pynte
kirken til f.eks. høstgudstjeneste, komme telegrammer i poser til konfirmationen eller sætte
kaffe over til foredraget. Men der er altid brug
for flere hjælpende hænder. Har du tid og lyst,
så kom forbi sognehuset, når vi holder frivilligmøde den 9. marts kl. 19.00, hvor vi fordeler
opgaverne imellem os. Vi gi’r en kop kaffe og et
stykke kage.
Ulla Kjær Petersen

Hjælpende hænder – sammen om mere.

Fælles gudstjenester på 2. helligdagene
og Kristi Himmelfartsdag
Normalt er der ikke den store kirkegang hverken Kristi Himmelfartsdag, 2. påskedag eller 2.
pinsedag. Men det laver vi om på! Sammen
med Gelsted-Tanderup, Fjelsted-Harndrup og
Balslev-Ejby holder vi fremover fællesgudstjenester, så vi kan blive en god flok. 2. juledag
var det i Indslev Kirke. Her til foråret er det de
andres tur.
• 2. påskedag er der friluftsgudstjeneste kl.
14.00 i lysningen ved præstegården for Fjelsted-Harndrup, Fjellerupvej 35, Harndrup
5463, hvor Kim Jacobsen er præst.
• Kristi Himmelfartsdag er det samme sted,
men denne gang kl. 11.00 ved Michael Juul.

Friluftsgudstjeneste i naturens katedral.

Om gudstjenesten 2. pinsedag skriver Jens
Rothmann således:
Kom til fælles 2. Pinsedags-gudstjeneste
med Brunch i Præstegårdshaven i Ejby.
2. pinsedag - den 6. juni kl 10:15 - i Ejby
præstegårdshave ved Jens Rothmann
2. pinsedag afholdes en fælles gudstjeneste for
alle vores sogne i Ejby præstegård. Det bliver
en lidt anderledes gudstjeneste og efter gudstjenesten vil Anja Rothmann sørge for en god

omgang brunch både i haven og i præstegården, alt afhængig af vejret selvfølgelig. Alle er
som altid hjerteligt velkomne.
Gudstjenesten er selvfølgelig gratis – men
Brunchen, inklusive kaffe/te ad libitum koster
30 kr. For at være sikre på at der er rigeligt til
alle, må I meget gerne tilmelde jer forinden til
Jens Rothmann på JCR@km.dk + eller ring
64461120.
Vel mødt 2. pinsedag fra os alle.
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Torsdagsklubben
Torsdagsklubben strikker, hækler og nørkler
tæpper, trøjer og andet godt til børnehjemsbørn i Rumænien og Letland. Absolut meningsfyldt arbejde. Dertil kommer de mange
gode snakke over kaffen og kagen. Alt sammen
til glæde og gavn – både for børnehjemsbørnene og torsdagsklubben selv. Møderne ligger
hver anden torsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.30
– i Sognehuset ved Brenderup Kirke, så længe
vi kan og ellers i konfirmandstuen ved præstegården, Bubbelvej 79. Typisk er der 12-14 deltagere. Der er også plads til og brug for dig.
Bare mød op. 10/3, 24/3, 7/4, 22/4, 5/5, 19/5
og 2/6. Dertil kommer vores årlige Torsdagsklub-udflugt. Hvor den går hen, er endnu ikke
aftalt, men gode ideer modtages. Jeg kommer

Sidste år var Torsdagsklubben i Geografisk
Have. I år skal vi til …
en torsdag, så aftaler vi det sammen. Sidste år
var vi i Geografisk Have ved Kolding.
Lars Højland

Spis-med-gudstjenester
Familiegudstjeneste og fællesspisning – 11. marts, 6. maj og 17. juni.
Vi begynder i Brenderup Kirke kl. 17.00 med en sjov og
let fordøjelig familiegudstjeneste, bagefter er der fællesspisning, te, kaffe og leg i Sognehuset – hvis det er
der, ellers er vi i konfirmandstuen ved præstegården,
Bubbelvej 79. Hjemme igen inden kl. 19.00, så det ikke
går ud over X-Factor, Vild med Dans eller hvad man
nu gerne vil hjem og se. Billederne er fra sidste spismed-gudstjeneste. Man må meget gerne tilmelde sig
hos mig på lah@km.dk, men det er også ok bare at
dukke op. Vi deler den mad, der er. Voksne 40 kr. Børn
20 kr. Et godt sted at møde nye mennesker, også for
børnene ☺
Lars Højland
Langbordet

Peace on earth og konfirmander
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Nyt fra sognene
Brenderup Dagcenter
Det er med stor glæde, at vi nu igen kan åbne
for arrangementer på Brenderup Dagcenter.
Det har for mange af os været en kedelig tid,
hvor vi har savnet det sociale samvær og oplevelser, men nu …
• Onsdag den 2. marts kl. 13.15 - 14.45
Erik Busk og De Vejle spillemænd - kom og
oplev dem, de spiller forrygende godt. Populære sange, som alle kan synge med på.
• Søndag den 20. marts kl. 12 - 16
Fælles spisning. Hvad vi skal spise vides ikke
endnu. Underholdning ved Kondal duo.

• Torsdag den 7. april kl. 13.15 - 14.45
Knud Nielsen fra Horsens fortæller om orkidékultur. Orkideer sælges til rimelige priser.
• Mandag den 9. maj kl. 13.15 - 14.45
Knud Skæg Musikforsyning underholder med
både dansk og irsk folkemusik.
• Tirsdag d. 14. juni kl. 13.15 -14.45
Tvillinggården spiller. Hvis vejret tillader det
er der udendørs koncert i de meget smukke
omgivelser ved Brenderup Dagcenter.
Mange hilsener
Aktivitetsrådet, Brenderup Dagcenter

Brenderup Seniorer
Tirsdag d. 26. april kl. 8.30 – ca. 18.30
Udflugt til Gavnø slot og blomsterpark
Pris kun 500 kr. incl. mad og entre til parken.
Der er plads til 78 personer i bussen (først til
mølle). Fast plads i bussen 25 kr.
Tilmelding til Jens - SMS 61113880, senest 2
uger før.
Seniormotion fra Dagli’Brugsen Brenderup
– hver onsdag kl. 10.00.
Oplysninger fås hos Jens 6111 3880
Tirsdag den 8. marts kl. 14.30
Bankospil i Brenderup Forsamlingshus (dørene åbnes kl 14.00)
Pris som sædvanlig 30 kr. for kaffe og kage og
10 kr. pr. plade.
Fredag den 1. april kl. 18.00
Forårsfest i Brenderup Forsamlingshus
Fællesspisning, lotteri og underholdning med
Musikpaletten. Pris kun 200 kr. Er I flere, som
”vil” sidde sammen, kan pladser reserveres for
5 kr. pr. plads.
Tilmelding SMS til bestyrelsen, senest 8 dage
før.

Tirsdag d. 17 maj kl. 9.30
Fiskedag
ved ”Børges lystfisker sø” Rydskovvej i Harndrup. Vi mødes til kaffe og brød. Fra 10.0012.00 går det løs med fiskestængerne. Pris 50
kr. inkl. kaffe, brød og pølser. 2 timers fiskeri
koster 60 kr. Tilmelding til Jens - SMS 6111
3880, senest 3 dage før.
Tirsdag d. 21. juni kl. 8.00 – ca. 17.00
Udflugt til Svendborg og sejltur med
”Helge”. Rundtur incl. entre og spisning. På
hjemturen besøger vi De Japanske Haver. Pris
kun 400 kr., der er plads til 78 personer i bussen (først til mølle). Fast plads i bussen 25 kr.
Tilmelding til Jens - SMS 61113880, senest 2
uger før.
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Nyt fra sognene
Brenderup Forsamlingshus
Med stor succes har vi siden sidst afholdt
vores Julemarked og Brunch. Vi er glade for, at
vi nu kan udleje huset igen og afholde arrangementer.
Mandag den 7. marts kl. 19.00:
AOF-foredrag: ”Alene i vildmarken med
Falkemanden”.
Vinder i 2019 af ”Alene i vildmarken”
Falkemanden Flemming Sanggaard
inviterer alle med på sit vilde eventyr: 60 dage Alene i vildmarken. Pris 75 kr.
Tilmelding til foredraget skal ske på
www.aofcenterodense.dk
Onsdag den 16. marts kl. 18.00:
Brenderup Forsamlingshus
Generalforsamling.
Vi begynder med generalforsamlingen og slutter af med spisning.

Mandag den 21. marts kl. 19.00:
AOF-foredrag: ”Modstand – Dramaets sidste
akt” om Hvidsten-kvinderne og deres
medfanger.
Efter en kort introduktion om den berømte
gruppe vil Niels-Birger Danielsen fokusere på
Hvidsten-kvindernes medfanger i tyske tugthuse – Monica Wichfeld, Pie Baastrup Thomsen og Grete Jensen – samt de tre søstre Else,
Grethe og Benthe Ulrich, der var logiværtinder
for faldskærmsagenter i Bruunsgade i Aarhus.
Pris 100 kr.
Tilmelding til foredraget skal ske på
www.aofcenterodense.dk
Følg Forsamlingshuset på Facebook og på
www.bestofbrenderup.dk
På vegne af bestyrelsen
Jane Skafte

Indslev-Taarup Forsamlingshus
I disse lidt regnvejrstunge dage kort efter
Kyndelmisse, hvor disse linjer skrives, er vi
begyndt at fornemme, at lysere tider er på vej.
Corona-restriktionerne er ophævet, i hvert fald
for denne omgang. Det betyder, at også forsamlingshuse kan begynde at fungere normalt.
Sådan har Indslev-Taarup Forsamlingshus også
oplevet meget lidt festivitas i de forløbne 2 sidste år. Huset er dog kommet på den anden side
af Corona-begrænsningerne med en nogenlunde økonomi i behold.
De normale vinteraktiviteter, L`hombre, gymnastik og folkedans kører nu igen, dertil kommer en interesse fra en patientforening for
ugentlige gymnastik/dans eftermiddage. Vore
handicap-venlige faciliteter kommer her til sin
ret. De private arrangementer, fødselsdage,
konfirmationer, bryllupsfester og lign. begyn16

der nu også igen. Lidt specielt for vores forsamlingshus er, at vi også accepterer ungefester, altså fødselsdagsfester, skoleafslutningsfester og lignende. Når de unge ringer og spørger, om det kan lade sig gøre at leje huset, er
de allerede informeret om, at vi styrer det ret
stramt – med forhøjet depositum og med betingelser for voksen-tilstedeværelse fra start
til slut. Der forlanges mailliste med et antal
voksen-navne på, så alle involverede parter
bliver tilgodeset – både de unge, de voksne,
huset og dets naboer.
I de kommende uger og måneder skal vi i bestyrelsen planlægge de sædvanlige forsamlingshus-aktiviteter såsom generalforsamling,
fællesspisninger og andre aktiviteter for at
passe på huset og vores lokalsamfund.
Hans Berthel Jespersen

Nyt fra sognene
Brenderup Højskoles Musikforening
Fredag den 4. marts k. 20.00

”Sylvester og Nåleøjet”

Som søn af Kim
Larsen har Sylvester Larsen i sin
ungdom fået en god
oplæring i sangskrivningens ABC.
Hans sange er med
tekster om emner
som tro, kærlighed, flygtninge og klimakrise –
sangene suppleres med anekdoter og fortællinger.
Pris: Medlemmer: 150 kr. / Ikke medlemmer:
190 kr. / Studerende: 95 kr.

gere år tør vi godt garantere publikum en underholdende aften i musikkens tegn. Har du en
god idé til et musikalsk indslag så kontakt
Morten Winther: 41108166 eller Lisbeth
Munk: 23117539. Enhedspris: 50 kr.
Studerende: 25 kr.
Fredag den 29. april kl. 20.00

Phønix og SangKa

Et unikt musikalsk kulturmøde mellem øst og
vest. Der er lagt op til en helt speciel koncertoplevelse, når Phønix inviterer den kinesiske
SangKa på det harpelignende instrument guzheng med på scenen.
Pris: Ikke medlemmer: 200 kr. / Medlemmer:
160 kr. / Studerende: 100 kr.

Torsdag den 17. marts kl. 19.00

Generalforsamling i Brenderup
Højskoles Musikforening på
Brenderup Højskole

Mød op og hør om – og få indflydelse på – foreningens aktiviteter. ”Duo Narrativa” spiller
klassisk musik til generalforsamlingen. Brenderup Højskoles Musikforening havde for et
par år siden en forrygende oplevelse med Antonia Sayako Noda Fuglsang, og denne gang
spiller hun med en jævnaldrende pianist af
samme høje karat – Sara Mai Kusama Karlickova.
Fredag den 1. april kl. 20.00

”Broget Aften”

Folk fra lokalområdet optræder med
musik og sang
inden for forskellige
genrer. Med de gode
erfaringer fra tidli-

Fredag den 20. maj kl. 20.00

Dicte og Mads Reinholdt

I snart tre årtier har
komponisten, musikeren, produceren
og sangeren Dicte
været synonym
med integritet og
kvalitet. Hendes
seneste album ”All
Good As It Is” er en udgivelse af 10 små og
præcise nedslag i det voksne liv. Under den
lækre overflade i musikken åbenbarer alvoren
sig. Det handler om livet, det her. Livet med
alle sine tilfældigheder. Livet, der leves for fuld
fart, men ind i mellem bremses af stopklodser.
Livet, man ofte bare må tage, som det er. Og
nyde det. Denne aftenspiller hun sammen med
sin faste guitarist Mads Reinholdt. Pris: Medlemmer: 210 kr. / Ikke medlemmer: 250 kr. /
Studerende: 125 kr.

Billetter til alle koncerterne kan købes i BrenderupHus, Middelfartvej 217
eller på https://v2.billetten.dk
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hvad gør et menneske, når det ikke er hverda-

-

'!
-

gens trummerum, der trykker, men livet, der pludselig giver én store udfordringer, og man er oppe
imod sorgen, tomheden og mørket? I en sådan situation
sig til at få&*
det bedre.
&&* kan
&5 man$$ikke handle
*+),(
&5
Lone Vesterdal forsøger at udvide perspektivet på
4$$
&, *Det&handler
'
)*at finde
4.$ kræfterne
&
vores)tilværelse.
om
til modgang gennem troen og den kirkelige tradition. Aftenen arrangeres sammen med Nørre Aaby
menighedsråd.

(# ,* $(' *;

Tirsdag den 5. april kl. 19.30

Den trodsige glæde

skribent og foredragsholder, tidl. Sogne'#,*Ole
(1Juul,#*"*+
&* ' +)'7
præst. Strib Sognegård, Strib Landevej 1, 5500

,
#/•#

Middelfart

hus".

Tirsdag den 10. maj kl. 16

Udflugt til Billund

Vi mødes på rastepladsen, Jyllandsvej 101 v. Middelfart-afkørslen til motorvejen.
Vi samler os sammen i egne køretøjer og kører til
Billund og omegn.
Carl-Erik Refshauge leder dagen og fører os til
spændende steder og sørger for en spændende fortæller. Der serveres sandwich, kaffe m.m. undervejs.
Deltagerpris: 50 kr. Tilmelding nødvendig.
Bente Iversen, tlf. 2334 6153
alvildaiversen@gmail.com eller Grethe Krogh Jakobsen, tlf. 23441873 gkj@brenderupbiler.dk

KIRKEHØJSKOLEN

Velkommen til
Middelfart Provstis Kirkehøjskole

kristendomskursus for voksne

Tema: Mellem Frygt og håb i en corona-tid
Inspirerende og hyggelige lørdag formiddage!

i
MIDDELFART PROVSTI

w w w. k i r ke h o j s ko l e . d k

Dagene indledes med morgenkaffebord. Der er indlagt
eller%".
andet.,+
+$pause
,+ med
(' kaffe,
+$frugt (#

''
$7+(• Lørdag
$ +!9•
+".,•
(#/9.00-12.00
+,#- 12. marts
2022 kl.
Den nye Højskolesangbog v. Mathias Hammer.
(#' #1*
Mathias Hammer er pianist, musikformidler, radio•M9•QPRR•
,* +.*
og TV-vært på DR – og er med i udvalget bag den
'(. &
* $%9af M9DD:EF:DD
nye udgave
højskolesangbogen. Kom og syng
med!
Indslev Forsamlingshus, Æblegyden 19, 5592 Ejby

# .•% (•-#&' & • #!•%#+% "7$,%)>
9. april 2022
kl. 9.00-12.00
' ,# Lørdag
(•000<%#+%
")$,%)&
< %9
Den 8. dødssynd – hvor meget er et
4•% (•,menneske
• -• .&værd•*+)!+ '<• &- +>
.•-#&' Ole& Hartling,
• #!•-#&•
tidl. overlæge og tidl. formand for
Etisk
Råd.
(#! $( + ' NOPP•MTSO
+.* #& +< %
18
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Man taler om syv dødssynder: hovmod, griskhed,
utugt, misundelse, frådseri, vrede og dovenskab. Ole
Hartling tilføjer en 8. dødssynd fra vores egen tid.
Husby Forsamlingshus, Skræppedalsvej 6, 5592
Ejby

Tilmelding
Du kan tilmelde dig kirkehøjskolen ved at udfylde
tilmeldingsskemaet på hjemmesiden
www.kirkehojskole.dk. Alternativt kan du tilmelde
dig til hos Grethe Krogh Jakobsen, 23441873,
gkj@brenderupbiler.dk Tilmelding skal ske senest
mandagen før af hensyn til forplejningen. Hvert arrangement koster 60 kr. Betaling sker ved fremmøde. Forplejning er inkluderet i prisen.

Konfirmander 2022
Brenderup Kirke
Fredag d. 13. maj kl. 9.30
Frederik Fischer Larsen
Harald Hedeman Kjærgaard
Josefine Augusta Lynggren Bork
Julie Runge Kjærgaard
Julius Skovdam Dukynas
Katie Ellen Thomsen
Kian Martin Lau Karlsen
Kira Ninn Lorenzen
Kristina Dalhoff Kristensen
Maja Polk

Malthe Fischer Larsen
Maria Sander Berthelsen
Mathias Christian Mosel Springborg
Mie Rasmussen Granhøj
Nicklas Høbjerg Bastrup
Sebastian Ahrnkiel Mørck
Sebastian Frederik Hvergel
Storm Laulund Scharff Johannsen
Tobias Bergstedt Jensen
William Valdemar Alsted Honoré

Fredag d. 13. maj kl. 11.15
Asger Bundgaard Andreasen
Christian Emil Rasmussen
Emma Lund Ditlevsen
Gaby Nymark Steffensen
Hjalte Neldeborg Andersen
Janus Borg Hansen
Johanne Fahnø Kristensen
Julie Graff Sander Jensen
Julie Marie Jensen
Karl-Emil Keld
Lasse Ellekær Abildgaard

Mads-Mikkel Egede Ostenfeldt Rasmussen
Mathilde Kathrine Skånstrøm Søe
Matilde Faurholt Kristensen
Nicklas Svensson Christensen
Pelle Tjerrild Stampe Mikkelsen
Sebastian Klintebjerg Petersen
Sofia Floutrup Hansen
Therese Rytter
Vigga Maj Mølgård Frederiksen
William Kallehauge Pedersen

Fredag d. 13. maj kl. 13.00
Anna Louise Hald Thelin
Annikki Melina Cicilie Berreth
Cecilie Fjederholdt Gregersen
Cecilie Toudahl Hansen
Hjalte Eigil Olsen
Jonas Würtz Pedersen
Julius Horn Vonsild
Karen Rand Edal
Lærke Marie Madsen

Marc Grønholdt Larsen
Maria Ninn
Maria West Jørgensen
Thor Würtz Pedersen
Valdemar Frimodt Rasmussen
Victor Biinfeldt Bruun
Victoria Englund
William Ruby

Indslev Kirke
Søndag d. 15. maj kl. 10.30
Isabella Engelhardt Ørum

Rebekka Engelhardt Ørum

Indskrivningen til konfirmationsforberedelsen 2022-23 er søndag den 4. september, hvor vi mødes til gudstjeneste i Brenderup Kirke kl. 10.15 og har indskrivning bagefter. Selve konfirmationen 2023 er i Brenderup fredag den 5. maj (St. Bededag) og i Indslev søndag den 7. maj. Skriv til Lars på lah@km.dk, hvis I har spørgsmål.
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