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Brædstrup Sogn 

Foredrag om Martin Luthers liv og teologi. 

Tirsdag d. 15. november kl. 19.00 i Brædstrup Sognehus 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Luther levede et meget dramatisk liv. I dette foredrag 
tager Peder Kjærsgaard Roulund os med på en rejse i refor-
matorens liv og strejfer de vigtigste punkter i den første lu-
therske teologi. 

Alle er velkomne. Gratis entre. 

Brædstrup menighedsråd 

Kirkekaffe eller kirkefrokost i Brædstrup kirke? 

Vi ændrer kirkekaffetidspunktet, så det altid er den 3. søndag 
i måneden. Ved 9.30 gudstjenesten er der kaffe efterfølgen-
de, ved 11.00 gudstjenesten er der frokost i sognehuset.  

Næste kirkefrokost den 20. nov. 

Morgensang i Brædstrup sognehus  

Vi synger fra Salmebogen, Højskolesangbogen eller 100 Sal-
mer. 
Hver gang fortæller én om historien bag en eller flere sange, 
eller hvorfor den har særlig betydning. 
Altid første tirsdag i måneden, kl. 9 - 10.  

Næste gang  6. dec. 

 

Sønder Vissing og Grædstrup sogne 

Julekoncert i Sønder Vissing Kirke: 

1. søndag i advent, d.27. november kl. 19.00 i Sønder Vissing 
Kirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncerten er med gospelkoret ”Bless the Day”, som vil hjæl-
pe os med at synge julen ind. 

Det bliver en koncert med rytme og glæde og som får jule-
stemningen i top. 

Vi starter udenfor med at tænde juletræet på kirkepladsen. 

Alle er velkomne. 

Grædstrup og Sønder Vissing Menighedsråd. 

 

Tønning og Træden Sogne 

Julekoncert i Tønning Kirke med Dot.note  

Onsdag 30. november kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tønning-Træden menighedsråd inviterer igen i år til en un-
derholdende og stemningsfyldt julekoncert for alle aldre, når 
Dot.note giver koncert i Tønning Kirke.  

Kvartetten, der til lejligheden har organist Inger Brønholt med 
på orgel og klaver, har samlet en blandet julebuket af julesan-
ge/salmer og Christmas Carols, der repræsenterer de gamle, 
de traditionelle, de moderne og nye klassikere, der hører 
julen og årstiden til.  

I den blandede julebuket er der selvfølgelig indsat fællessan-
ge, hvor alle får mulighed for at være med til at synge julen 
ind. Nogle af fællessangene vil blive sunget i korarrangemen-
ter.  

Menighedsrådet er i pausen vært for et let julehygge trakte-
ment.  

Kvartetten med rødder i Ry har sunget sammen siden 2001 
og er Valborg Hansen og Line Brandt, der deles om Sopran og 
Alt stemmerne, mens bas og tenor stemmer varetages af 
Kristian Bierring Lauritsen og Lars Raunsø.  

GILEAD 

en bog læst af  

Peder Kjærsgaard Roulund 

Sognepræst ved Tønning, Træden, Brædstrup, Grædstrup og 

Sønder Vissing Pastorat 

En præst i den lille by, Gilead i det amerikanske midtvesten er 

syg og skal snart dø. John Ames hedder han, og han er en 

mand sidst i halvfjerdserne. Pastor Ames skriver nu et brev til 

sin syvårige søn med henblik på, at brevet skal læses, når 

sønnen en dag er blevet voksen. 

Præsten skriver om sin baggrund. Han er barnebarn af en 

præst, som var aktiv i kampen mod slaveriet i tiden omkring 

den amerikanske borgerkrig. Han er tillige præstesøn, og et af 

hans stærkeste barndomsminder var, da han og hans far drog 

ud for at finde farfaderens grav.  

Pastor Ames er en tænksom mand, der tænker over sit liv og 

den familie, han fik sent i alderdommen. Pludselig dukker der 

en slange op i paradis, og i det stille rolige brev er der bekym-

ring for, om John Ames’ lille familie er truet. Præsten kæmper 

for ikke at vise vrede, mens hans bekymring er tydelig. 

Gilead er fuld af dybe tanker, om det liv, der er skænket, og 

som skal slutte. Gilead er skrevet af den amerikanske for-

fatter, Marilynne Robinson. 

Gudstjenester: 

6. november: Alle Helgen 

Brædstrup Kirke kl. 16.00 ved Anders 

Frank 

Grædstrup Kirke kl. 17.00 ved Pia Skov-

mose Jensen 

Sønder Vissing Kirke kl. 19.00 ved Pia 

Skovmose Jensen 

Tønning Kirke kl. 19.00 ved Peder Kjærs-

gaard Roulund 

13. november:  21.s.e. Trinitatis 

Brædstrup Kirke kl. 09.30 ved Peder 

Kjærsgaard Roulund 

Sønder Vissing Kirke kl. 09.30 ved Pia 

Skovmose Jensen 

20. november: Sidste søndag i kirkeåret 

Brædstrup Kirke kl. 11.00 ved Anders 

Frank. Kirkefrokost 

27. november:  1. søndag i Advent 

Træden Kirke kl. 09.30 ved Anders Frank 

Brædstrup Kirke kl. 16.00 ved Anders 

Frank. Juletræstænding. 

4. december:  2. søndag i Advent 

Brædstrup Kirke kl. 09.30  ved Pia  

Skovmose Jensen 

Grædstrup Kirke kl. 11.00  ved Pia  

Skovmose Jensen 

11. december:  3. søndag i Advent 

Sønder Vissing Kirke kl. 11.00 ved Pia  

Skovmose Jensen 

Brædstrup Kirke kl. 16.00 ved Anders 

Frank. De ni læsninger. 

18. december:  4. søndag i Advent 

Brædstrup Kirke kl. 11.00 ved Anders 

Frank.  

Træden Kirke  kl. 16.00 ved Peder Kjærs-

gaard Roulund. De 9 læsninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 


