K I R K E B L A D E T

Brenderup & Indslev
November 2022 – Marts 2023

Læs bl.a. om: Lars Muhl-foredrag – Julehjælp – Kaffe på kanden – Katharer og kætterbål. Et rejseforedrag
En rose så jeg skyde – Ulf Pilgaard om humor og alvor – Markusevangeliet genfortalt
Kirkekoncert med Marie Carmen Koppel – Bispevalg – Hjertestarter – m.m.

Sognekalender
November
1.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
3.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset,
kl. 14.30-16.30. Se side 10.
6.: Allehelgensgudstjenester. Brenderup Kirke
kl. 14.30. Indslev kl. 16.00. Se side 12.
7.: Kor-øvning. Ungdomskirkekoret kl. 15.30-16.30.
Der øves hver mandag, undtagen i skoleferierne.
Se side 8.
8.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
9.: Frivilligmøde kl. 19.00 i Sognehuset. Se side 5.
11.: Spis-med-gudstjeneste - juleversion. Brenderup
kirke kl. 17.00 og derefter Sognehuset. Se side 13.
12.: Kirkehøjskole ved Iben Maria Zeuthen. Føns gl.
Skole kl. 9-12. Se side 19.
15.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
17.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset,
kl. 14.30-16.30. Se side 10.
21.: Ulf Pilgaard. Foredrag i Ejbyhallen. Se side 5.
22.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
23.: Kransebinding i Sognehuset kl. 19.00. Se side 9.
27.: 1. søndag i advent. Brenderup Kirke kl. 16.00.
Familiegudstjeneste med Lucia-optog ved
FDF’erne.
29.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
December
1.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset, kl. 14.3016.30. Se side 10.
6.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
11.: Syng-julen-ind i Indslev kirke kl. 16.00.
Med ungdomskirkekoret. Se side 8 og 12.
13.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
14.: Syng-julen-ind i Brenderup Kirke kl. 19.00.
Med ungdomskirkekoret, Anna Trolles Skoles
kor og fløjtenist. Se side 8 og 12.
18.: Julekoncert med Marie Carmen Koppel.
Brenderup Kirke kl. 16.00. Se side 8.
31.: Nytårsaftensgudstjeneste i Brenderup Kirke
kl. 15.00. Se side 13.

Januar
3.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
10.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
12.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset,
kl. 14.30-16.30. Se side 10.
17.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
18.: Markusevangeliet genfortalt. Tanderup Kirke
kl. 19.00. Se side 10.
21.: Kirkehøjskole ved Jens Christian Grøndahl. Strib
Sognehus kl. 9-12. Se side 19.
24.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
24.: Katharer og kætterbål. Et rejseforedrag ved
Lars Højland. Sognehuset kl. 19.00. Se side 7.
26.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset,
kl. 14.30-16.30. Se side 10.
27.: Spis-med-gudstjeneste. Brenderup kirke kl. 17.00
og derefter Sognehuset. Se side 13.
Februar
5.: Kyndelmissegudstjeneste i Brenderup Kirke
kl. 19.00. Se side 13.
7.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
9.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset,
kl. 14.30-16.30. Se side 10.
14.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
21.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
23.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset,
kl. 14.30-16.30. Se side 10.
25.: Kirkehøjskole ved Mette Bock.
Brenderup Forsamlingshus kl. 9-12. Se side 19.
26.: Foredrag ved Lars Muhl i Brenderup Forsamlingshus efter gudstjenesten i Brenderup Kirke
kl. 14.00. Se side 6.
28.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
Marts
7.: Kaffe på kanden. Bare mød op. Se side 9.
9.: Torsdagsklubben mødes i Sognehuset,
kl. 14.30-16.30. Se side 10.

Menighedsrådsmøderne afholdes som udgangspunkt sidste torsdag i måneden, dog undtaget juli og december.
Møderne afholdes alle fra kl. 18.30 i Sognehuset ved Brenderup Kirke. Der er offentlig adgang til møderne.
Mødedatoerne er 24. nov., 26. jan., 23. feb.
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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
graver@b-i-m.dk

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

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. 3012 8661

Præstens klumme
Et bål? En brændende tornebusk? En blussende gnist i flammer? Den indre glød? Kirkebladets forsidetegning er lavet af en af mine
tidligere konfirmander, og mine tanker begyndte straks at flyve, da hun gav mig den.
Bålet, flammen, gløden var som et spejlbillede,
for jeg kan også brænde for noget, lyse op og
sprede varme i verden. Inderst i hjertet på os
alle sidder en livsflamme, som længes efter at
brænde og lyse, og når det lykkes, banker livets puls i hjertet og kinderne blusser op. Der
er nogle, som siger, at vi fødes til at dø. Jeg
tænker omvendt, at vi fødes til at leve, og det
gør vi stærkest, når livsflammen brænder
uhindret i os – nogle gange som en rolig
flamme, andre gange på fuldt blus, det gør ikke
så meget, for alt har sin tid. Det vigtige er, at
flammen får lov at brænde, lyse op, give varme.
Mange af nutidens unge har ondt i sjælelivet.
Omkring 50% mener, at de har brug for psykologhjælp. Et uhyggeligt højt tal, og jeg tror dem
gerne. Der kan være mange både indre og ydre
grunde – krig, klima, eksamenskrav, sociale
forventninger, coronaisolation, lavt selvværd
og meget andet – men jeg tænker, at det ofte
handler om tonen imellem os, det man kunne
kalde mellemmenneskelige grunde. Når andre
gør en livsflamme forkert eller stempler den
som uhensigtsmæssig, får man nemt lyst til at
skrue ned for blusset og styre en anden vej.
Men prisen er høj, for når et indre lys gemmes
væk, mister man lidt af sig selv, og hvis det går
ud, slukkes man helt.
Vi har alle en længsel efter at lyse og sprede
varme. Hvordan vi vil gøre det, skifter fra person til person, men det er altid rarest, når lyset
bliver taget imod og værdsat af andre. Generelt
mener jeg, at vi i Danmark er gode til at tage
vare på hinanden, men ikke altid. Præstens
klumme er denne gang en opfordring til at
kaste opmærksomhed på omgangstonen i dit
liv. Vel er det vigtigt med lys på ens eget
mørke, men der er også brug for kærlig opmærksomhed på det, der foregår imellem os.

”I er verdens lys.
En by, der ligger
på et bjerg, kan
ikke skjules. Man
tænder heller ikke
et lys og sætter det
under en skæppe,
men i en stage, så
det lyser for alle i
huset.”
(Matt. 5,14f.)

En hånd kan slå og såre det ydre, som dog
heles med tiden, men en skarp tunge med sårende ord kan ramme det indre, så smerten
bliver hængende resten af livet.
Omvendt kan håndens kærtegn og mundens
anerkendende ord hele og lindre et såret
indre.
Hvem bestemmer, hvordan vi skal bruge vores
mund og hænder? Mit svar er, at det altid er
håndens og mundens ejermand. Vel er ingen af
os engle, og vel kan vi alle fejle, men det ændrer ikke ved, at ansvaret aldrig er de andres.
Når jeg kigger ud over verden, er det desværre
nemt at få øje på verdensledere, som har travlt
med at placere æren hos sig selv og skylden
hos de andre. Den slags er gift for den tone,
som hjælper vores indre flamme til at skinne.
Lad os derfor gøre oprør mod den tone, og i
stedet møde hinanden med ønsket om at
hjælpe hinandens lys, varme og indre glød ud i
verden.
Jeg ser dig. Jeg hører dig. Jeg tager dig alvorligt.
Lad os møde hinanden med tonen fra de ord.
Det er i al fald min måde at kæmpe for de
unges velfærd og en bedre verden på. Måske
lyder det simpelt, men jeg oplever alligevel, at
det sætter mit lys fri til at skinne mere klart.
Jeg ser dig. Jeg hører dig. Jeg tager dig alvorligt.
Vi er i den mørke tid. Lad os inspirere af Jesus
og lyse for hinanden.
Lars Højland
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Nyt fra formanden
Høsten er snart i hus, og efteråret har meldt
sin blæst og kulde. Det er ikke blot en realitet,
men også næsten et symbol på den verden, vi
lever i. Europa er i krig, og vi mærker, hvordan
fremtiden er blevet endnu mere uforudsigelig.
Det er skræmmende og sørgeligt, at vi må
sande, at den frie verden ikke er så fri som før.
Men håbet lever, når noget truer. Sammenhold
og fællesskab er virkemidlet i denne tid, og det
mærker vi også i menighedsrådet.
Energi er blevet et af de vigtigste emner for
menighedsrådet denne vinter. Flere kirker i
provstiet er dyre at varme op, og det har sat
diskussioner i gang, om man simpelthen burde
lukke udvalgte kirker for en periode. Det gør vi
ikke her i sognene, men vi har dog besluttet, at
vi i den kolde tid vil nøjes med én gudstjeneste
i pastoratet hver søndag, så der i gennemsnit
er 2 søndage med gudstjeneste i Brenderup og
1 i Indslev. Der er også andre mindre tiltag, læs
om dem andetsteds i bladet.
Sognehusprojektet er også hårdt ramt af energikrisen. Pt. har vi sat projektet på stand-by, da
provstiets budget ikke stod mål med byggeriets nuværende økonomi. Derfor har vi besluttet at søge fonde, der kunne være interesseret i
at støtte sådan et projekt. Det er ikke sikkert,
men vi satser og håber på, at det må lykkes
denne gang.
Vores biskop Tine Lindhardt har anmodet
Dronningen om at måtte fratræde sin stilling
ved udgangen af januar 2023. Det betyder, at
alle rådsmedlemmer og præster nu skal vælge
en ny biskop til Fyns stift. Valget af ny biskop
er ikke en lukket proces kun for rådsmedlemmer. Menighedsrådsforeningen arrangerer 2
valgmøder. Den første i Odenseområdet og den
anden i Svendborgområdet. Det skal være muligt for befolkningen i hele stiftet at deltage i
disse møder, hvor de kan møde kandidaterne.
Vi glæder os til valget. Se mere andetsteds i
kirkebladet.
Igen i år kan du glæde dig til hyggelige timer i
vores kirker. Allerede den 11. december kl.
16.00 synger vi julen ind i Indslev kirke, hvor
4

ungdomskoret deltager. Efterfølgende serveres
der kirkekaffe i vores hyggelig Cafedral, og der
bliver ”ønsk-en-julesalme”.
Skulle du være forhindret, er der også syngjulen-ind den 14. december kl. 19.00 i
Brenderup kirke, hvor både vores ungdomskor, Anna Trolles skoles kor og fløjtenist Rikke
Petersen medvirker.
Vi håber, at julens gudstjenester i år kan afholdes som normalt. Sidste års coronarestriktioner besværliggjorde mildt sagt alle handlinger,
og mange besluttede at blive hjemme. Det bliver dejligt at mærke julestemningen i en fuld
kirke igen. Et barn er født...
I det nye år kan du glæde dig til et foredrag
med den norske forfatter, fotograf og violinist
Christian Stejskal. Christian er uddannet violinist og har rejst på kryds og tværs i
Mellemøsten og gået i Kristus fodspor, hvor
han har fotograferet det kulturelle landskab.
Der er også mange andre arrangementer at
glæde sig til, hvilket hele kirkebladet fortæller
om.
Til november har jeg besluttet at gå af som formand. Det sker, fordi jeg længe har haft nok at
se til både på hjemmefronten og i det hele
taget, men særligt fordi jeg og min familie har
valgt at flytte til Vestjylland, hvor jeg stammer
fra. Derfor skal menighedsrådet have fundet
en ny formand. Til tider er det ret krævende at
være formand, både mht. tid og arbejdsindsats, men det er også både sjovt og meningsfuldt. Det er vigtigt med gode beslutninger, og
heldigvis er jeg helt tryg ved, at det øvrige menighedsråd nok skal klare opgaven.
Tak for tilliden, I alle har vist mig som formand, og tak til menighedsrådet for det gode
samarbejde. Det er nu engang sjovest og nemmest, når vi hjælpes ad, og også derfor vil jeg
gerne takke for tiden, vi har haft sammen.

Anders Krogsgaard, formand

Frivilligmøde
Onsdag den 9. november kl. 19.00 i Sognehuset
Vi vil gerne invitere til frivilligmøde. Invitationen gælder både jer, som har været med tidligere, og nye frie viljer, som gerne vil give en
hjælpende hånd. Vi gennemgår kirkebladet og
fordeler de praktiske opgaver, der er hen over
vinter og forår. Det er hyggeligt og meningsfuldt at hjælpes ad! Vi giver kaffe og kage.

1. Gør en forskel for andre - og dig selv
2. Skab et bredere netværk
3. Bliv del af et fællesskab

Ulf Pilgaard kommer til Ejby
Mandag den 21. november kl. 19.30 kommer
vores store revystjerne og skuespiller Ulf Pilgaard til Ejby-Hallen i Multisalen, Halvej 5,
5592 Ejby.
Det er samarbejdet mellem ”De8Kirker” (Fjelsted-Harndrup, Brenderup-Indslev, GelstedTanderup og Balslev-Ejby), der inviterer.
Ulf Pilgaard er en af Danmarks mest folkekære
revystjerner. Efter mere end 50 år som skuespiller, fortæller han nu om sin enestående
karriere med foredraget “Hellere halvgammel
end helt død”, som tager udgangspunkt i bogen
af samme navn.
Foredraget er en humoristisk rundrejse om 40
års dansk underholdning, en hudløst ærlig fortælling om præstesønnens vej til toppen på
den store scene og en tankevækkende beretning om at finde sin plads i livet.
Der er plads til 200 deltagere. Billetprisen er
100,- kr. og du kan købe billet via Ejby Sogns
hjemmeside:
https://ejbykirke-vestfyn.dk/alvor-humor
eller ved at scanne denne QR-kode:

På vegne af ”De8Kirker”:
Indslev-Brenderup Menighedsråd, Fjelsted-Harndrup
menighedsråd og menighedsrådene i Gelsted, Tanderup,
Balslev og Ejby.
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Foredrag ved Lars Muhl om Guds Rige
Den 26. februar. Først gudstjeneste i Brenderup kirke kl. 14.00 ved Lars Højland.
Derefter foredrag i Brenderup Forsamlingshus ved Lars Muhl.
Den 26. februar skal det handle om Guds Rige.
Vi kender ordene, men hvad betyder de? Er
Guds rige f.eks. noget, vi skal håbe på efter
døden, eller er det snarere en mulighed her i
livet? Og hvis det er en mulighed i livet, hvordan kender man det så? Spørgsmålene er
mange, det samme er svarene, men vi er så
heldige at få besøg af Lars Muhl, som har
tænkt rigtig dybt over begrebet Guds Rige.
Lars Muhl var i sine unge dage kendt som musiker, i de sidste mange år har han dog skrevet
bøger og holdt foredrag og kurser om ånd og
spiritualitet. I 2013 var han på listen over de
100 mest indflydelsesrige spirituelle lærere i verden, så...
glæd dig til en spændende eftermiddag
fuld af ånd, visdom og
nye tanker.

Vi begynder kl. 14.00 med en gudstjeneste ved
Lars Højland i Brenderup Kirke. Dernæst er
der foredrag ved Lars Muhl i Brenderup Forsamlingshus.
Foredraget er gratis, men kaffen koster 20 kroner. Der er ikke tilmelding. Vi håber, der bliver
plads nok …
Dagen er arrangeret i samarbejde mellem
De8Kirker (Brenderup, Indslev, Fjelsted,
Harndrup, Ejby, Balslev, Gelsted, Tanderup.)

Lars Muhl kalder sig
selv forfatter, mystiker
og musiker. Se mere på
www.larsmuhl.dk

Vivi Prip, Karin Hedegaard Larsen
og Lars Højland

Mit land, siger Herren, er
Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.
N.F.S. Grundtvig

Julehjælp
Igennem de sidste mange år har det været muligt at
søge julehjælp hos vores kirker her i Brenderup og
Indslev. Det er det også i år. Julehjælpen kan søges af
dem, man normalt kalder værdigt trængende. Oplagt
er børnefamilier med dårlig økonomi, men enkeltpersoner kan også søge. Ansøgningerne behandles
naturligvis fortroligt. Midlerne til julehjælp er begrænsede, så der er ikke til alle. Børnefamilier prioriteres højest. Selve hjælpen består typisk af en
julekurv med gode sager, men der kan være forskelle
fra gang til gang. Henvendelse til Lars Højland på
lah@km.dk eller 6444 1066.
Menighedsrådet
Julehjælp – lys til en tid, der skal være god.
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Katharer og kætterbål. Et rejseforedrag
En historisk og personlig beretning. Lars fortæller og viser billeder.
Den 24. januar kl. 19.00 i Sognehuset.
Mange forbinder korstog med ædle riddere,
der redder jomfruer eller befrier det hellige
land fra onde saracenere. Men sådan var det
ikke med korstoget mod de kristne katharer i
Sydfrankrig. Siden år 1000 havde den katolske
kirke forsøgt at undertrykke katharerne, men
uden held, for bevægelsen bredte sig ufortrødent, og efterhånden var den at finde i stort set
hele Europa. Paven følte sin magt truet, hvilket
kulminerede i årene 1209-29 med det såkaldte
albigensiske korstog, det mest brutale korstog
af dem alle – udkæmpet mod andre kristne
midt i Europa. Den katolske kirkes krig og
kamp mod katharerne varede i århundreder.
Man regner med, at mellem en halv og en hel
million blev dræbt, mange på kætterbålet. Til
sidst var de alle udryddet.
Men hvem var de, disse kættere? Det var det,
min kone Mette, min svigerinde Lotte og jeg
var taget til Sydfrankrig for at finde ud af. Det
blev en meget stærk oplevelse, ikke kun på
grund af den brutale fortid, men også fordi vi
besøgte steder, hvor katharernes ånd og spiritualitet føltes meget levende, ja, nærmest påtrængende levende.
Foredraget vil være en blanding af den indre
og ydre rejse, som turen til katharernes land
førte mig på. Hvorfor valgte mange døden på
kætterbålet frem for livet i troskab mod konge
og pave? Hvorfor kom jeg til at græde, da jeg
stod ved foden af bjerget Montsegur, hvor 200

katharer blev
brændt levende i
1244? Hvad gik
deres dualistiske
teologi ud på? Hvorfor hørte jeg latinsk
sang i grotten, hvor
de uddannede deres
åndelige elite? Hvorfor havde jeg følelsen
af sjælelig opløsning
ved borgen Roquefixade? Eller dvs. …
jeg kan ikke forklare
mine åndelige oplevelser, blot konstatere dem, men jeg vil
En korsridder?
gerne dele dem med
jer og dertil fortælle
om katharernes liv, død, teologi og kamp for at
leve som Kristi sande efterkommere på jord – i
modsætning til de vantro og magtsyge katolikker.

Borgen på bjerget Montsegur.

En af katharernes huler, hvor de holdt
gudstjenester.

Gratis adgang. Kaffen koster 20,Lars Højland
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Julekoncert med Marie Carmen Koppel
Søndag den 18. december kl. 16.00 i Brenderup Kirke

Marie Carmen Koppel
og Benjamin Koppel

I samarbejde med Brenderup Højskole Musikforening inviterer vi til julekoncert med Danmarks førende gospel- og souldiva: Marie
Carmen Koppel, som ledsages af pianist Steen
Rasmussen og Benjamin Koppel på saxofon.
Marie Carmen holder meget af kirkekoncerterne: ”Kirkerummet passer perfekt til min
stemme og mine sange. Der er plads til min
stemme og rummet giver sjælen ro”. Marie Carmen Koppel er ud af en meget musikalsk familie, og hun har selv sunget, siden hun var 6 år.
Hun har været forsanger i gruppen Moonjam,
sunget med på over 100 pladeudgivelser, og

hun har optrådt som solist i tv-programmer
som "Meyerheim", "Ulvetimen", "Lorry" og
"Elevatoren". Hun har også medvirket i Dansk
Melodi Grand Prix med en sang, hun selv
havde skrevet. Vi glæder os utrolig meget til at
byde hende velkommen til Brenderup Kirke.
Voksne: 210 kr. · Studerende: 105 kr.
Billetter kan købes i BrenderupHus samt
på www.billetten.dk/search/brenderup
eller ved indgangen (hvis der er pladser).
Se også side 17.

Kirkekorene
Ungdomskoret er for sangglade unge mennesker fra 5. klasse og opefter. Der øves og hygges i Sognehuset ved siden af Brenderup Kirke
hver mandag fra 15.30-16.30.
Inden nytår medvirker koret i kirkerne to
gange.
Den 11. december kl. 16.00 i Indslev Kirke,
hvor der er syng-julen-ind under gudstjenesten. Koret vil bl.a. gå Lucia.
Den 14. december kl. 19.00 i Brenderup
Kirke, hvor koret synger ved syng-julen-ind
arrangementet i Brenderup Kirke.
Koret skal desuden synge ved det årlige julemarked på Munkegården den 3. december
kl. 12.15 og 13.15.
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Voksenkoret har
lige sunget ved
gudstjenesten den
30. oktober.
Det var en stor fornøjelse at høre og
Fra Lucia-optoget 2021.
mærke dem i kirken.
Tusind tak for sangen! Næste voksenkorsarrangement er til pinse 2023, eller dvs. der
øves de 7 mandage før pinse. Mere om det i
næste kirkeblad.
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil med i et
af korene, så mød op eller skriv til korleder
Tina Rassing – tinarassing@gmail.com

Kransebinding
Onsdag den 23. november kl. 19.00 i Sognehuset
En gammel tradition, som vi holder fast i. Vi binder julekranse,
som Lars tager med ud på julevisit, når han besøger dem fra sognene, der er flyttet på plejehjem.
Kransebinding er en rigtig hyggelig aften, hvor vi fylder sognehuset med gran og diverse pynt,
mens vi spiser æbleskiver, juleknas, hører julemusik og er kreative sammen. Nogle kommer bare
for at snakke og hygge om dem,
som binder kranse. Har man ikke
prøvet at binde kranse før, vil

man hurtigt få det lært. Vi sørger
for pyntegrønt og halmkranse
m.m. Ligger man inde med kogler,
sløjfer eller andet brugbart, er
man velkommen til at tage det
med. Send gerne en mail til Lars,
hvis man har lyst til at deltage lah@km.dk. Man er også velkommen til bare at dukke op.
Det er meningsfuldt at glæde
andre, og kransene vækker hvert
år stor glæde.

Fra kransebindingen
sidste år.

Kaffe på kanden
Hver tirsdag kl. 10–12 i Sognehuset. Godt samvær.
Hvordan går det? Velkommen til.

Det er i virkeligheden
meget simpelt. Kaffen sættes over. Folk dukker op.
Måske nogle har taget brød
med. Verdenssituationen –
både den store og lille –
vendes. Et spil skak eller
backgammon, hvis nogle
har lyst. Enkelt og alligevel
stort. Et rum, hvor alle er
velkomne.

Der har nu været kaffe på
kanden i Sognehuset hver
tirsdag siden midt-august,
og hvor er det dog givende i
al sin simpelhed. Det minder om den gamle og næsten uddøde tradition med
kaffe og snak hos naboen
hver formiddag, her mødes
vi bare i sognehuset.
Ingen krav, ingen tilmelding, man dukker bare op,
hvis man har lyst, og det er
helt ok ikke at kunne en
gang eller ti.
Døren står åben. Duften af
nybrygget kaffe hænger i
luften. Træd ind og føl dig
hjemme.
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Markusevangeliet genfortalt
Ord, fotos og musik af norske Christian Stejskal. 18. januar kl. 19.00 i Tanderup Kirke.
Så er der fortælling! «De8Kirker»
har bedt norske
Christian Stejskal
vise os sin multimedieforestilling
over Markusevangeliet. Undervejs
vil han både genfortælle, vise fotos
og spille violin.
Markusevangeliet er et af de fire evangelier om
Jesu liv og tjeneste. Evangeliets 16 kapitler kan
opdeles i omkring 90 beretninger. Christian vil
genfortælle dem alle – han har simpelthen lært
det hele udenad.
Christian har rejst i Mellemøsten, hvor han

fulgte i Kristi fodspor og fotograferede det kulturelle landskab i Israel, Jordan og Egypten, på
jagt efter bibelske motiver til at illustrere de
90 beretninger. Billederne vises på lærred,
mens han reciterer evangeliet.
Fotografierne illustrerer evangeliet baseret på
et postmoderne Mellemøsten i 2020 – fortid
og nutid flyder sammen, så Jesus også træder
ind i vores nutid. Fortælingen flettes sammen
af korte stykker violin-musik, komponeret og
spillet af Christian selv.
De 8 inviterende kirker er Gelsted, Tanderup,
Ejby, Balslev, Harndrup, Fjelsted, Indslev og
Brenderup.
Konfirmander er særligt inviteret, men alle er
velkomne. Gratis adgang.

Fuglekasser på kirkegården
Foreningen ”Middelfart Vilde Kommune” har i
forbindelse med deres Kyst til Kyst Korridor
projekt inviteret skole-elever fra Anna Trolles
Skole, samt andre skoler i kommunen med til
at samle og ophænge fuglekasser langs den
grønne korridor. Middelfart Kommune har bevilget penge fra biodiversitetspuljen til indkøb
af materialer. I alt er der blevet bygget 250

mejse-musvit- og stærekasser. Eleverne fra
Anna Trolles Skole har spurgt, om de må
hænge dem op i træerne på kirkegården, som
samtidig er tæt på skolen, så eleverne selv kan
holde øje med fuglekasserne. Vi synes, det er
en rigtig god idé. Så vi ser frem til og glæder os
over et rigere fugleliv på kirkegården.
Hilsen Menighedsrådet

Torsdagsklubben
Hver torsdag i lige uger mødes 10-12 gæve
kvinder i Sognehuset for at hækle tæpper og
strikke trøjer til børnehjemsbørn i Østeuropa.
Der bliver selvfølgelig også snakket, og drukket kaffe, spist kage. Vældig hyggeligt og ikke
mindst meningsfuldt. Der er brug for det, ikke
mindst nu hvor krigen i Ukraine er kommet til.
Foreningen Østeuropæisk Børnehjælp sørger
for transporten og fordelingen. Datoerne for
torsdagsklubbens mødegange kan ses i kalenderoversigten på side 2. Ud over torsdagsmøderne er der også tradition for en årlig udflugt,
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som menighedsrådet betaler.
Også vældig hyggeligt. I år gik
turen til Vestfyns
Hjemstavnsgård.
Hvis man vil
være med i
Torsdagsklubben, dukker man bare op i Sognehuset torsdag i en lige uge mellem 14.30 og
16.30. Der er også mulighed for at
strikke/hækle hjemmefra.

En rose så jeg skyde
Jeg betegner mig selv som ”ikke specielt kristen eller kirkelig”, men da jeg i den tidlige vinter sidste år så denne rose i min have, dækket
af rimfrost, var det alligevel salmen ”En rose så
jeg skyde”, der dukkede op i mine tanker. Det
er sjovt nok altid sådan en øjebliksoplevelse i
naturen, der får mig til at tænke, at Han måske
alligevel er ”deroppe”. Jeg tror på Big Bang,
men på sådan en dag måske mere på, at der
var ”en” der knipsede og startede Big Bang.
Jeg viste billedet til Lars for nylig og fortalte
om min ”åbenbaring”. Lars mente, at det var
oplagt, jeg skrev et stykke til kirkebladet om
det. Jeg blev lidt forlegen, for det mindede mig
mere om en analyseopgave i skolen end en artikel til kirkebladet.
Når jeg alligevel har taget imod opgaven, er
det, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi som
lægmænd også udtrykker os om ånd, lidt i tråd
med at vi den 26. februar skal høre Lars Muhl
tale om ”Guds rige”.
For mig handler salmen i første vers om Jesus,
der mod alle odds bryder frem, som profeten
lovede os. Midt i den kolde vinternat i Betlehem – ”i modgang”.
I andet vers fortæller forfatteren, hvordan vi
hylder ham – eller hvordan disciplene hyldede
ham – og hans mor Jomfru Maria. Her skal vi
tænke på, at salmen oprindelig er en gammel
tysk katolsk Maria-vise.
I tredje vers beskriver fortælleren, at rosen
”lyser for os” og ”spreder mørket”. At Jesus er
vores stjerne og viser vejen for os, også når
livet er mørkt og svært. Den fortsætter endda
med ”af syndens nød og pine han nådig hjalp
os ud”, altså at han har taget vores synder på
sig og forlader os dem, når vi vender os til
ham.
Pointen må være, at Jesus er der for os, også
når livet er svært, eller måske i særdeleshed,
når livet er svært.
Sådan kan en lille rose i en vinterkold have
føre til mange tanker og pludselig blive sin
egen åbenbaring.

En rose så jeg skyde
1. En rose så jeg skyde
op af den frosne jord
alt som os fordum spåde
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.
2. For rosen nu jeg kvæder
om kap med himlens hær:
en jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.
3. Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.
Oversættelse til dansk:
Thomas Laub, 1920

Majbrit Sørensen
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Allehelgens gudstjenester
Den 6. november siger vi farvel og tak til årets døde.
Brenderup kirke kl. 14.30. Indslev Kirke kl. 16.00.

Cellist Amelie Helmstad.

Kærligheden er evig! Det ved
enhver, der har mistet, for vel
er den døde død, men kærligheden lever stadig som sorg,
savn og minder. Og det troende hjerte ved, at kærligheden også lever uden for os
som Guds kærlighed til både
levende og døde. Tak Gud, at
vi falder i levende hænder!
Ved allehelgens gudstjenesterne vil cellist Amelie Helmstad spille solo, lige efter at
navnene på årets døde er læst

højt fra prædikestolen.
Alle er velkomne ved allehelgens gudstjenesterne – uanset
om man har mistet i år eller
ej.

Kærlighed er evighedens lys
til både levende og døde.

Syng-Julen-Ind
Den 14. december kl. 19.00 i Brenderup Kirke.

Gad vide, om ikke englene
vil trutte og synge med!

Gode traditioner skal man ikke
lave om på, og det er netop, hvad
Syng-Julen-Ind er: en rigtig god
tradition. Det er en stund, hvor
skuldrene sænkes og julestressen glemmes, alt imens vi synger
med på de gode, gamle julesalmer og måske et par af de nyere.

Dertil kommer, at vi får besøg af
både kirkernes ungdomskor,
Anna Trolles Skoles kor og tværfløjtenist Rikke Petersen. Der er
med andre ord rigeligt at glæde
sig til. Så … kom og syng julestemningen frem i dig selv og
alle de andre.

Ønsk-en-julesalme-gudstjeneste
Indslev Kirke den 11. december kl. 16.00. Ungdomskoret medvirker.
Selv om der er mange juledage, så er det umuligt at synge dem alle. Vi har nok alle vores
yndlingsjulesalmer, og ved ønsk-en-julesalmegudstjenesten vil der være frit valg på alle hylder. Gudstjenesten tager Lars og kirkens
ungdomskor sig af, bl.a. vil ungdomskoret gå
Lucia. På den måde er det mere en syng-julenind-gudstjeneste, men bagefter sætter vi os i
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Cafedralen og drikker en kop kaffe, mens der
er frit valg på julesangshylden. Dog er der en
enkelt salme, vi skal overveje en ekstra gang!
år
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Spis-med-gudstjenester
Frem med familiekalenderen og så et stort X ved fredagene den 11. november,
27. januar og 17. marts. Kl. 17.00 i Brenderup Kirke og bagefter i Sognehuset.
Først en familie-komsammen-gudstjeneste i
Brenderup Kirke kl. 17.00 – ca. 17.30, hvor vi
synger, leger, be’r og lytter. Derefter går turen
til Sognehuset, hvor Anni og Elly har tryllet
mad frem til os alle. Det lyder nemt og familievenligt, og det er det. Børn i alle aldre er velkomne, også konfirmander, bedsteforældre,
tanter, legekammerater og små krudtugler.
Pris for voksne er 50,- og børn 25,-, men så er
der også kaffe og kage til. Tilmelding helst
inden torsdagen før; du er velkommen under
alle omstændigheder. Skriv/ring til Lars på
lah@km.dk eller 64441066.

Den 11. november byder Anni og Elly på
flæskesteg og risalamande...

Nytårsgudstjeneste i Brenderup kirke
Lørdag den 31. december kl. 15.00
holder vi vores traditionsrige gudstjeneste, og i år er det i Brenderup
kirke.
Efter gudstjenesten drikker vi et
glas champagne, spiser lidt kransekage og ønsker hinanden godt nytår.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til
at deltage, så vi kan hilse på hinanden på årets allersidste dag.
På glædeligt gensyn til jer alle.
Venlig hilsen fra
Menighedsrådet i Brenderup
og Indslev

Kyndelmissegudstjeneste
Brenderup Kirke den 5/2 kl. 19.00
Ordet ”kyndel” kommer af det samme ord, som
ordet ”candle”, dvs. lys. Oprindeligt var kyndelmisse en katolsk højtid til ære for jomfru
Maria, men i vores mørke nord er det en lysmesse, hvor vi midt i årets koldeste tid tænder
lys for at mærke varmen brede sig. Vi går mod
lysere tider igen, og det må vi glæde os over –
sammen. Ved kyndelmissegudstjenesten vil
konfirmandforældrene læse bibeltekster om
lys højt, og derudover vil vi synge nogle salmer
om lys. En stemningsfuld stund uden for
mange dikkedarer. Lidt som at sidde på skødet
i en tryg favn.

Jo mørkere det er,
des tydeligere træder lyset frem.
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Energibesparelser i kirkerne
i de kommende 4 måneder
På det sidste menighedsrådsmøde havde vi en
god debat om energibesparelse (el/varme) i
kirkerne vinteren over. Vi talte om, hvor man
kan spare, og der kom mange gode ideer frem.
Menighedsrådet besluttede at reducere udgifterne for Indslev kirke, Brenderup kirke, sognehuset og præstegården i foreløbig de næste
4 måneder, og det blev vedtaget:
• Kun at holde 1 gudstjeneste hver søndag, fordelingen er 2 søndage i Brenderup kirke og 1
gudstjeneste i Indslev kirke og så igen 2 i
Brenderup og 1 i Indslev, så det kører i et fast
rul.
• Der holdes juleaftensgudstjenester som sædvanlig, hvilket vil sige 2 i Brenderup kirke og
1 i Indslev. Nytårs-gudstjenesten holdes
hvert år på skift, og i år holdes den i Brenderup kirke. Se info om gudstjeneste-kirke i kirkebladet, på hjemmesiden og på Facebook.
• At vi kun har udendørs nattelys på kirkerne
om søndagen og i helligdagene.
• Temperaturen i kirkerne sænkes til 19 grader. Dog tages der hensyn til, at organisten

ikke fryser, når hun sidder ved orgelet. Medarbejdernes arbejdsmiljø prioriteres højt.
• Vi opsætter tænd- og sluk-ure alle de steder,
hvor det kan lade sig gøre.
• Der sættes censorer op, så der ikke unødigt
brænder lys på f.eks. parkeringspladsen bag
sognehuset.
• Vi er også i gang med at se på vandforbruget
på kirkegården. De mange tiltag gør forhåbentligt, at vi kan reducere vores forbrug
på alle fronter.
• Det skal undersøges, om præstegården kan
isoleres yderligere.
Vi håber, I forstår vores ønske om at reducere
energiudgifterne i vores huse/kirker. Vi håber
rigtig meget, at det kun bliver for den kommende periode på 4 måneder.
Vi vil på næste menighedsrådsmøde vurdere,
om vi har vundet nok ved at skrue ned via
ovenstående tiltag, eller om der skal yderligere
tiltag til.
Karin Hedegaard Larsen

Hjertestarter ved sognehuset
I skrivende stund er vi ved at få
installeret en hjertestarter på
Sognehuset. Det er vi rigtig
glade for, og derfor vil vi gerne
takke Brenderup Elforsynings
Almene Fond for et stort tilskud
hertil.
Hjertestarteren sidder på forsiden af Sognehuset (Kirkevej
37), så den er let tilgængelig for
byens borgere. For kirkens personale, samt andre, der ønsker
det, afholdes der inden længe et
hjertestarter-kursus. Når vi
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kender datoen for kurset, skriver vi det på kirkernes Facebookside, alle er velkomne.

Nyt fra sognene
Brenderup Dagcenter
Torsdag den 3. november kl. 13.15-14.45:
Musik med toner i takt. Bandet har et bredt og
spændende repertoire, som man gerne synger
med på. Musik og sang spreder glæde.
Søndag den 13. november kl. 12-16:
Fællesspisning og derefter musik og underholdning ved Hans Henrik. Får du lyst til en
frisk svingom, så værsågod.

Fredag den 25. november:
Julemarked. Vi har tombola med fine gevinster,
og der er boder med salg af fisk, honning, dekorationer, hjemmebagte småkager m.m.
Venlig hilsen
Aktivitetsrådet Brenderup Dagcenter

Indslev-Tårup forsamlingshus

Indslev-Taarup
Forsamlingshus
– fylder snart
100 år!

Efter en længere tørkeperiode begyndte det
igen at regne i lokalområdet, netop den 7. september, hvor vi havde inviteret til
september/sensommer-sammenkomst omkring husets grill i bålhytten på det grønne
areal ved forsamlingshuset.
Heldigvis stilnede vejret af ved spisetid, så festen kunne gennemføres udendørs som planlagt, hvor ca. 40 personer nød husets
grillpølser og lokaludvalgets servering af drikkevarer.
Næste fællesskabsarrangement bliver i november med spisning af ”mortensand”.
Vinterhalvårets indendørsaktiviteter er nu i
gang - både gymnastik og kortspil (l`hombre),
folkedans og en patientforenings motionsgymnastik, ligesom de private familiefester har
nået et normalt omfang.

Bestyrelsen er ved at lægge hovederne i blød
for at udtænke en god måde at fejre husets
100-års fødselsdag i 2023. Der skal helt sikkert holdes fest.
Hvordan det skal ske, vil vi lægge linjerne for
de næste måneder. Allerede nu kan vi sige, at
datoen bliver den 17. juni 2023.
Via lokalhistorisk arkiv vil der blive udarbejdet
en publikation, der beskriver forsamlingshusets 100-årige historie i det lokalsamfund,
hvor det har hjemme. Gode folk har allerede
engageret sig og er i fuld gang med at beskrive
husets rolle og betydning for det lokalsamfund, som Indslev-Tårup forsamlingshus er en
del af.
Hans Berthel Jespersen
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Nyt fra sognene
Brenderup Forsamlingshus
Vi har rigtig god gang i udlejningen af Forsamlingshuset, og det
er dejligt.
I september afholdt vi vores årlige kræmmermarked. Det var
godt besøgt, og vejret var skønt.

Kommende arrangementer

Søndag den 13. november: JULEMARKED. Mon ikke julemanden kommer forbi!
Torsdag den 24. november: AOF FOREDRAG: ”De forsvundne
nazidokumenter”.
Søndag den 5. februar: BRUNCH.
Følg Brenderup Forsamlingshus på Facebook.
På vegne af bestyrelsen
Jane Skafte

Brenderup Seniorer
Seniormotion

Hver onsdag kl. 10.00 fra Dagli´Brugsen
i Brenderup.

Bowlingturnering

Tirsdag d. 1. november kl. 9.30 afgang fra Brugsen i Brenderup.
Tag med på en hyggelig bowlingtur (vi laver samkørsel) til Assens. Vi kårer klubmesteren i dame og herre (max. 32 bowlingspillere). Efter de 2 timers hårde kampe er der
fællesspisning. Pris 250 kr. for bowling, skoleje og mad. (180 kr.
uden bowling)
Tilmelding og betaling til Hans Peter på 4081 9947, senest 10
dage før.

Jule-bankospil i Brenderup Forsamlingshus

Tirsdag den 22. november kl. 14.30.
Pris som sædvanlig 30 kr. for kaffe og kage. Pris 10 kr. pr. plade.

Julefest i Brenderup Forsamlingshus

Fredag den 2. december kl. 15.00
Kaffe, underholdning med Margit Madsen, som spiller julemelodier. Lotteri og dejlig julemad.
Pris kun 200 kr. Tilmelding til Gerda 2019 6438, senest 1 uge før.
Betaling til Hans Peter 4081 9947
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Nyt fra sognene
Brenderup Højskoles Musikforening
Fredag den 28. oktober kl. 20.00.

Kajsa Vala med band

Kajsa Vala har slået
sig fast i den danske
musikbevidsthed,
som en der mestrer
Americana genren.
Kajsa Vala er en
fremragende tekstforfatter, en sanselig vokalist og en spændende
guitarist, der virkelig mestrer sit instrument,
fra akustisk og dobro til en stærk, tung elguitar. Pris: Medlemmer: 240 kr. Ikke medlemmer: 280 kr. Børn og studerende: 140 kr.
Torsdag den 3. november klokken 10.00

Spil dansk dag i Brenderup
Aktivitetscenter:
Koncert med Phønix

Brenderup Højskoles Musikforening holder
SPIL DANSK DAG, hvor vi inviterer til koncert
og fællessang i Brenderup Aktivitetscenter.
Dagen er for ALLE i Brenderup: børn, unge,
voksne og seniorer! Gratis entré.
Fredag den 25. november kl. 20.00

Chris Grey & The BlueSpand

Hittet ”Mammas
Mammalaid” kender de
fleste!
Opskriften er simpel:
Man tager en stor
spand! Fylder den med
lige dele funk, soul og
rock, drysser med lidt
blues og topper af med
et glimt i øjet. Bages
med damp i et varmt
øvelokale ved ca. 20 grader celsius…
Pris: Medlemmer: 160 kr. Ikke medlemmer:
200 kr. Studerende: 100 kr.

Søndag den 18. december kl. 16.00.

Julekoncert i Brenderup Kirke
Marie Carmen Koppel

Kirken og musikforeningen inviterer til
julekoncert med
Danmarks førende
gospel- og soul
diva: Marie Carmen
Koppel, ledsaget af
pianist Steen Rasmussen og Benjamin Koppel på saxofon.
Med sin store stemme fylder Marie Carmen
Koppel kirker, spillesteder og kulturhuse landet over med intensitet, nerve og musikalitet
på højeste internationale niveau.
Pris: Voksne: 210 kr. Studerende: 105 kr.
Billetter kan købes i BrenderupHus samt på
www.billetten.dk/search/brenderup eller ved
indgangen (hvis der er pladser).
Fredag den 13. januar kl. 20.00

Los Fuegos

Los Fuegos er en eksplosiv blanding af Cumbia, Balkan, Reggae og Rock, der vækker den
indre danser, der bor i os alle; kraftfuld, multikulturel og ukonventionel musik.
Los Fuegos består af folk født i Mexico, Colombia, Bosnien, Chile, USA og Danmark.
Priser: se musikforeningens hjemmeside:
b-h-m.dk
Dato kommer snarest

Patrick Dorgan Akustisk DUO

Patrick Dorgan slog for syv år siden massivt
igennem med den ørefængende single “Marylin” og det efterfølgende album Painkillers fra
2015. Sidste år udgav han singlen “I’m the
One”. Priser: se musikforeningens hjemmeside: b-h-m.dk
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KFUM og KFUK Vestfyn

Møderne begynder kl. 19.30
Pris: 50 kr. pr. aften inkl. kaffebord
Man behøver ikke være medlem
for at deltage. Alle er velkomne.

Tirsdag den 10. januar kl. 19.30

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30

Værdier, der ikke kan måles og vejes
eller købes for penge
Ivar Brændgaard, cand teol, sprogofficer,
forstander for H.U.H. m.m.
Hvor: Nørre Aaby sognehus,
Kirkevej, 5580 Nørre Aaby
Mere velfærd giver større
lykke, sagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen engang, og det jager vort
samfund efter. Unge mennesker piskes ud i et lykke- og
rigdomsræs, som giver både
skuffelser og stress. Kristendommens svar er,
at der findes helt andre værdier, som skal og
kan præge vort liv. Disse værdier sætter et
andet fortegn for det liv, der skal leves, og de
forventninger, der kan stilles.

Når livet ler, er det sjældent
kun for sjov
Anders Bonde, tidl. provst i Favrskov,
præst og bonde
Hvor: Ejby sognegård, Nørregade 97A, 5592 Ejby
Det lune glimt i øjet og den
humørfyldte historie virker
ofte opmuntrende på et tynget sind. Humor, kalder vi
det, og ordentlig humor er
sjældent kun for sjov. Det er foredragsholderes
påstand, at humor for alvor også er sjælesorg.
Anders Bonde har foruden at være præst og
provst på landet, også været bonde. I landbokulturen er der tradition for at tillægge livserfaring stor betydning, og netop livserfaringen rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne drage større nytte af.

Fyn skal have ny biskop
Efter 10 år som biskop i
Fyens Stift stopper Tine
Lindhardt den 31. januar
2023. Du kan her læse
mere om, hvordan et
bispevalg foregår.
Tine Lindhardt
Hvem kan blive biskop? For
at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i
folkekirken.
Hvordan stiller man op til et bispevalg? Man
kan stille op som bispekandidat, hvis mindst
75 og højest 150 stemmeberettigede skriver
under på at ville være stillere for vedkommende.
Hvem har stemmeret? Alle valgte menighedsrådsmedlemmer og alle præster i Fyens stift
har stemmeret.
Hvordan foregår valget? Kirkeministeriet har
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besluttet, at kandidater skal anmelde deres
kandidatur senest tirsdag den 15. november
2022.
Stiftets provstiudvalg nedsætter en valgbestyrelse på tre medlemmer, som kontrollerer, at
anmeldelsen er gyldig. Valget foregår elektronisk i et valgsystem, som Kirkeministeriet har
godkendt. Afstemningen er anonym.
Første valgrunde løber fra den 4. til den 25.
januar 2023. Hvis ingen af kandidaterne får
mere end halvdelen af stemmerne, udskrives
en ny valgrunde mellem de to kandidater, som
fik flest stemmer. Kirkeministeren indstiller
vinderen til kongelig udnævnelse.
Bispevielse Den udnævnte kandidat vies til
biskop den 2. april 2023 i Odense Domkirke.
Ved bispevielsen medvirker stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster, folkekirkens
øvrige biskopper og biskopper fra de evangelisk-lutherske kirker i Norden.

,
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KIRKEHØJSKOLEN

Sæsonens tema er: Kristendommen ifølge...

kristendomskursus for voksne

Programmet kan findes i kirkerne,
på kirkehøjskolens hjemmeside og Facebook-side.
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på samvittigmen også
om hendes
#! $(
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NOPP•MTSO
heden satte dagsordenen. I en
egen opfattelse af det store
+.* #&spørgsmål:
+< % Findes der en
moden alder begyndte Jens
Christian
Gud? Formålet
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) +! )' ! #'
* & Grøndahl at tænke
anderledes om kristendomhar været at åbne op for sammen.
talen om Gud.
Sognegården i Strib, Strib
Føns gl. skole, Føns Strandvej
I
2A, 5580 Nr. Aaby
Landevej 1, 5500 Middelfart

Lørdag den 25. februar
2023, kl. 9.00-12.00
FRA POLITIKER TIL PRÆST,
Mette Bock, sognepræst,
tidl. politiker
Hvilken betydning
har kristendommen haft for Mette
Bock gennem livet?
Og er troen noget
konstant, eller ændrer den sig i et menneskeliv?
Efter en broget karriere med
lederstillinger i en humanitær
organisation, i mediebranchen og senest som minister
har Mette Bock igen skiftet
spor og er nu blevet sognepræst og hospitalspræst.
Brenderup Forsamlingshus,
Brenderupvej 22,
5464 Brenderup

TILMELDING: Du kan tilmelde dig Kirkehøjskolen på www.kirkehojskole.dk eller hos
Grethe Krogh Jakobsen, tlf.: 2344 1873, grethejakobsen@gmail.com. Hvert arrangement
koster 60,-. Tilmelding til ét arrangement SKAL ske senest mandagen før arrangementet.
Betaling sker ved fremmødet. Forplejning til alle arrangementer er inkluderet i prisen.

NB: Ændrede konfirmationsdatoer
Fra 2030 vil konfirmationsdatoerne blive rykket, så det for
Realskolen altid er Store Bededag og for Anna Trolles Skole
altid er lørdagen efter Store
Bededag. Indslev Kirke fortsætter med søndagen efter Store
Bededag. Ændringen sker af

flere grunde – dels giver det
mere ro på selve dagen, dels
giver det plads til flere gæster i
kirken, og dels bliver der mindre kamp om ledige festlokaler.
Mange har booket festlokale i
rigtig god tid, derfor må ændringen vente til 2030.
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