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Menighedsrådets arbejde. 
V/ Formand Henning Emil Jensen 
 
Efter menighedsrådsvalget i december 2020 fik det ny menighedsråd en opstart 
præget af nedlukninger. 
Nu er vi kommet godt i gang med arbejdet. Vi har bl.a. lavet en opdateret vision 
for Brædstrup Kirke/Sogn. 
 
Mission: at forkynde Guds ord med Jesus Kristus, Guds Søn, som verdens frelser. 
 
Vision: 
Visionen for menighedsrådet er at alle - præster, menighedsrådet, ansatte og 
frivillige - kan og vil arbejde energisk og glad med at udvikle menigheden til at 
være en levende menighed. 
For at menigheden kan siges at være levende må vi, i samarbejde med pastoratets 
sogne, kunne tilbyde: forkyndelse, kirkelig undervisning og diakoni. 
De bærende værdier i dette arbejde er tillid, åbenhed, omsorg, respekt og glæde. 
 
Vi vil derfor: 
Stræbe efter til stadighed at være en rummelig kirke for hele menigheden.  
Døren skal være åben med appel og mulighed for at deltage aktivt i kirkens liv og 
vækst. 
Arbejde for at kirken og kirkegården skal være synlig i lokalsamfundet. 
Arbejde for det gode arbejdsmiljø for medarbejdere, frivillige og menighedsråd. 
 
Som du vil se af nedenstående er der gang i mange ting omkring kirke og kirke-
gård. Det er en vigtig  opgave for menighedsrådet at vedligeholde og udvikle – 
også når det gælder invitation til fællesskab. Derfor vil vi udbygge tilbuddet om 
forskellige aktiviteter. Vi arbejder på at få ansat en kirke-kulturmedarbejder i pa-
storatet. Opgaverne vil netop være at arbejde for at udbygge fællesskab, undervis-
ning af minikonfirmander og afholdelse af ba-
bysalmesang. 
Ved Informations-og dialogmøde 
(menighedsmøde) den 13. oktober kl. 19.30 i 
Sognehuset vil vi orientere nærmere om arbej-
de og målsætninger/handlinger for fremtiden. 
Vi vil synge fra vores nye højskolesangbøger og 
vi håber på en god samtale/dialog med mange 
af Brædstrups folkekirkemedlemmer. 
 
Nyt fra kirke og kirkegård 
v/ formand for kirke og kirkegårdsudvalg 

Inger Hørlyck Jensen 
”Kirken den er et gammelt hus” 
skriver Grundtvig - men den 
er også FREMTIDENS KIRKE. 
Kirken skal til stadighed vedligeholdes, med  
hensyntagen til arkitektur, bæredygtighed og grøn  
omstilling. 
Brædstrup Kirke har indenfor de seneste år, fået nyt 
tag og ny bæredygtig 
isolering. Det har reduceret varmeforbruget væ-
sentligt. 
Der er lavet en energirapport, som viste et tilfreds-
stillende resultat, bortset fra projektørerne på kir-

ken, som nu er slukket. Inde i kirken er alt kalken fjernet og derefter er kirken 
blevet malet. 
Senest er et stort ønske om mere belysning i kirken blevet opfyldt. 
Der er opsat 12 væglamper, alle med l.e.d. pærer ligesom pærerne i lysekronerne. 
På sigt vil der komme nye  nummertavler og krucifikset vil blive renset  
 
 
Brædstrup Kirkegård  
v/kirkegårdsleder  
Ingelise Lundby Thorvaldsen   
Hvis kirkegårdens historie følges fra den første begravelse i 1940 og til i dag, vil en 
løbende udvikling for at holde trit med tidens behov kunne ses. Starten med de 
første gravsteder tæt på kirken og senere med indkøb af jord mod syd sidst i 
1960’erne til forandringsprocessen med mange urnegravsteder i stedet for de 
pladskrævende kistegravsteder, med en spæd start her på stedet i 1970’erne. 
Den seneste udvikling i vores kirkegårdshistorie giver plads til mere luft og åben-
hed, rum til siddekroge og rekreative områder. Et nyt skridt på forandringens vej, 
som Brædstrup Kirkegård lige har påbegyndt og som skal lede os hen mod det, 
som giver det rum, hvor vi kan tage afsked og mindes vore kære. 
Vi ønsker at arbejde hen mod det grønne. Derfor skifter vi vores gamle maskiner 
og redskaber ud med el- og batteridrevne, efterhånden som de trænger. Det bety-
der mindre støj til brugerne og bedre arbejdsmiljø for os, der arbejder her.  
Renovering og vedligehold af gravsteder er en del af vores arbejdsopgaver, derud-
over har vi fået lavet afvanding på kirkegården, som skal sørge for at regnvandet 
ikke ødelægger vores stier, som der de senere år har været være problemer med. 
Det betyder, at kanterne på asfaltstierne trænger til forbedringer. Et stykke arbej-
de, der går i gang i løbet af kort tid, hvis de sidste ting falder på plads og vejret 
tillader det. Herudover vil asfalten blive opgraderet i udseende, så den passer ind 
med resten af kirkegårdens stier. 
 
 

Ring Kirkegård –  
v/Ingelise Lundby Thorvaldsen   
Den gamle charmerende kirkegård. 
Ring Kirkegård er et besøg værd, som den ligger i en dalsænkning med udsigt til 
Ring Sø og bløde bakker med græssende får, træer og lidt opdyrket jord. 
Selve kirkegården har et naturpræg, som skal bevares og styrkes i måden den hol-
des på. Derfor etableres nye gravsteder 2021 og 
frem, som plader i græs, med gravsten stående i 
beplantning eller i en af de takshække, der er med 
til at give kirkegården sit præg.  
Udover takshækkene er bøgehækken, der er plan-
tet som omrids af den sidste kirke, et fint kende-
tegn. I denne grønne kirke foretages kirkelige 
handlinger under åben himmel af Brædstrup Kir-
kes personale. 
Langs diger og i takshækkene står gamle gravsten 
og fortæller deres  historie. Vi har en drøm om at få 
disse historier fortalt af dem, der kender dem og så 
via en QR-kode få slægters gang fortalt videre til 
alle dem, der besøger vores smukke kirkegård. 
Men vi kender ikke historierne – gør du? Og vil du 
hjælpe med at fortælle eller har du forstand på 
hvordan det rent praktisk kan sættes op, så skriv til 
mail:graverhuset1@gmail.com” 
 
 
Aktiviteter i Brædstrup Sogn 
v/Anders Frank. 
Aktiviteter i Brædstrup kirke og sognehus 
Udover at vi i Brædstrup kirke har gudstjeneste, dåb, konfirmation, vielser og bi-
sættelser, har vi også mange andre slags gudstjenester og aktiviteter. 
Fx har vi gudstjenester målrettet børn og børnefamilier til fastelavn, til høst og til 
juletid, den første søndag i advent, hvor juletræet tændes samt børnegudstjene-
sten juleaften. Men også helt almindelige hverdagsaftener med spaghettigudstje-
neste. 
Ældregudstjenester har vi 4 gange om året: fastelavn, påske, høst og jul. De er for 
alle ældre i pastoratet, ikke kun for plejehjemmene. 
Særgudstjenester kan være allehelgensgudstjenesten, for dem, som har mistet. 
 
Men derudover er der i hverdagene fx morgensang den første tirsdag i måneden i 
sognehuset – se interviewet her på siden. Vi pønser på at udvide med aftensang 
også. 
 
I foråret var en koncert i kirken med Kristian Lilholt, til juletid kommer først 
”Syngedrengene ved Vor Frue kirke i Assens” ca. 30 drenge og mænd den 24/11, 
og senere 13/12 Gudenå Folkekor. Og til foråret kan man hører ”De tre fløjter”, 
som skal spille ”fransk forår”. 
 
Jævnligt er der foredrag om både kristendom, men også om menneskelivet i al-
mindelighed. Den 11. november har vi foredrag i sognehuset om reformatoren 
Martin Luther. 
 
Det behøver ikke være store arrangementer; Nogle gange er der bare kirkekaffe 
efter gudstjenesten, så man kan få en snak med de andre. 
 
Alt i alt er Brædstrup kirke omdrejningspunkt for både højtider og hverdagstider, 
for unge og for gamle, for glæden og sorgen, for traditionen og for det moderne, 
kortsagt:  
Folkekirke! 
 
”Jeg har været med hver gang” 
Vi har haft morgensang i Brædstrup Sognehus siden 1. februar. Det har vi altid 
den første tirsdag i måneden kl. 9. Der synger vi forskellige sange fra salme- og 
højskolesangbogen. Ane Frederiksen er kommet hver gang: 
Hvorfor kommer du til morgensang? 
 ”Jeg har ingen erfaring med at synge, sådan med kor og sådan, men jeg elsker at 
synge. Og til morgensang kan man bare komme og være med, det er uforpligtigen-
de. Jeg kender virkeligt mange sange, og det er jo skønt med fællessang.”  
Hvilke sange kan du? ” 
Jeg kan mange af de gamle sange i sangbøgerne, men synes også det er dejligt at 
lære nye – bare det ikke er hele tiden.  
Det er også fint at nogle af sangene bliver præsenteret, noget vidste jeg godt, men 
der er altid noget nyt, jeg ikke vidste.  
Jeg følges som regel med min veninde, og når vi er færdige med at synge efter en 
time, så går vi lige en tur på kirkegården.” 

 

Et eksempel på en gudstjeneste, 

hvor flere organisationer arbejder 

sammen er høstgudstjenesten, 

hvor spejderne og FDF medvirker. 

Billedet er fra september 2022. 


