
Brædstrup - Tønning - Træden - Grædstrup - Sønder Vissing Pastorat 

Februar: 

12: Seksagesima 

Brædstrup Kirke kl. 9.30 Pia Skovmose Jen-

sen 

Træden Kirke kl.11.00 Pia Skovmose Jensen 

19: Fastelavns søndag: 

Sønder Vissing Kirke kl. 9.30 Pia Skovmose 

Jensen 

Brædstrup Kirke kl.11.00 Pia Skovmose Jen-

sen 

26: 1. s. i Fasten 

Grædstrup Kirke kl.11.oo Anders Frank 

Træden Kirke kl.13.15 Peder Kjærsgaard Rou-

lund. Fastelavns gudstjeneste. Se omtale 

Brædstrup Kirke kl.14.00. Anders Frank 

Fastelavns gudstjeneste. Se omtale. 

Marts: 

5: 2. s. i Fasten  

Sønder Vissing kl.11.00 Pia Skovmose  Jen-

sen 

Brædstrup kl.19.00 Anders Frank 

Tønning Kirke kl.19.00 Peder Kjærsgaard Rou-

lund 

 12: 3. s. i Fasten 

Tønning Kirke 9.00 Anders frank 

Brædstrup Kirke 11.00 Anders Frank 

19: Midfaste 

Brædstrup Kirke kl.9.30 Pia Skovmose Jensen 

Sønder Vissing Kirke kl.19.00 Pia Skovmose 

Jensen. Aftensang. 

26: Maria Bebudelse 

Grædstrup Kirkekl.9.30 Anders Frank 

Brædstrup Kirke kl.11.00 Anders Frank 

Træden Kirke kl.11.00 Peder Kjærsgaard Rou-

lund 

April: 

2: Palmesøndag 

Brædstrup Kirke kl.9.30 Pia Skovmose Jensen 

Sønder Vissing Kirke kl.11.00 Pia Skovmose 

Jensen 

6: Skærtorsdag 

Brædstrup Kirke kl.17.00 Anders frank 

Grædstrup Kirke kl.17.00 Pia Skovmose Jen-

sen 

7: Langfredag  

Brædstrup Kirke kl.11.00 Anders Frank 

Tønning Kirke kl.11.00  

Peder Kjærsgaard Roulund 

Brædstrup Sogn: 

Menighedsrådet i Brædstrup har givet tilladelse til at høj-
messen den første søndag i måneden flyttes til om afte-
nen kl. 19.  
Disse gudstjenester kan have forskelligt indhold som fx 
temaer eller efterfølgende aftensang. De kan også finde 
sted andre steder fx udendørs på Ring Kirkegård. 
Aftengudstjeneste i Brædstrup kirke 5. marts kl. 19.00. 

Mere information kommer…. 

Kirkefrokost 19. februar efter højmessen kl. 11.00.  

Altid tredje søndag i måneden. Maden er gratis, men der 

betales for øl og vand. 

Ældregudstjeneste den 22/2 kl. 13.30. Gudstjenesten 

er for alle seniorer og efter gudstjenesten går vi i sogne-

huset, slår katten af tønden og får kaffe med fastelavns-

boller. 

Fastelavnsgudstjeneste for familier  

Vi starter i kirken med familievenlig gudstjeneste, hvoref-
ter der slås katten af tønden i sognehuset. Her vil der 
også være en fastelavnsboller og saft/kaffe til alle. Kom 
gerne udklædt. 
I samarbejde med De Grønne spejdere, KFUM & K.  
Vi glæder os til at se jer i Brædstrup kirke 26/2 kl. 
14.00. 
De tre fløjter. 

Koncert i Brædstrup kirke den 29. marts kl. 19.30 med 

De 3 fløjter. Se mere på hjemmesiden og de3fløjter.dk 

Gratis entre! 

 

 

 

 

 

 

Tønning– Træden Sogne: 

FASTELAVNSGUDSTJENESTE FOR BØRN I TRÆDEN 

KIRKE 

Søndag den 26. februar kl. 13.15 i Træden Kirke er 
Spiderman, Supermand, Hulk, Captain America og alle 
andre superhelte eller fantasivæsner og deres forældre 

og bedsteforældre velkomne til fastelavnsgudstjeneste 
for børn og familier. Præsten selv vil være klædt ud som 
en student fra 1600-tallet. Efter gudstjenesten går vi ned i 

Træden Forsamlingshus til fastelavnsfesten dér.  
 

AFTENSGUDSTJENESTE  

SØNDAG 5. MARTS KL. 19.00 I TØNING KIRKE 

En gudstjeneste i aftenstunden, hvor bibelens tekster vil 
blive bragt i samtale med moderne lyrik. Kom og oplev 
denne samtale eller den indlagte stund til stilhed og efter-

tanke. 
 

 

Grædstrup-Sønder Vissing Sogne: 
 

Onsdags-Cafe i Grædstrup Kirkehus. 

Kom og få luftet dit strikketøj, sytøj, malergrej, brætspil, 
(snakketøj). Ja, lige hvad du går og sysler med for tiden.  
Vi holder onsdags-cafe i Grædstrup Kirkehus 1. og 3. 
onsdag i hver måned, opstart d. 15/2-23 kl. 19:00 og et 
par timer frem.  
Aftenen er for alle, og alle aldre .  
Tag din gode nabo, ven/veninde med, så vi sammen kan 
have nogle gode hyggelige timer.  
Der kan udveksle nyheder, gode råd, opskrifter, lære nye 
mennesker at kende. 
Der vil være lidt spil, garn, nogle strikkepinde og et par 
hæklenåle, man kan begynde med. 
 
 

 
Aftensang i Sønder Vissing Kirke: 
Søndag d.19.3 er der aftensang i Sønder Vissing Kirke 
kl.19.00. 
Det er midfaste søndag og temaet vil derfor være: 
”Eftertanke”. Fordi fastetiden jo, er en tid, hvor vi tænker 

på det store spørgsmål i 
livet 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nyt fra Kirke og Kulturmedarbejder  
Helle: 
 

Babysalmesang. 

I Brædstrup kirke starter babysalmesang efter vinterferi-
en. Det er for babyer som er op til 8 mdr. ved begyndel-
sen sammen med mor, far eller en anden nær voksen. 
Skriv til kirke- kulturmedarbejder Helle for mere informati-
on: hekj@km.dk 

 

Minikonfirmand. 

Efter en pause bliver 3.klasserne i sognene nu igen invi-
teret til at gå til minikonfirmand. Børnene lærer om, og 
oplever kirken og kristendommen gennem fortælling, 
drama og leg. Vi starter med 3.a. fra Brædstrup skole 
efter vinterferien. Alle bliver inviteret via AULA. Husk at 
tilmelde dit barn! Skriv til Helle hvis du har spørgsmål. 
hekj@km.dk. 

 

 
 
 
 
 
Forårssalme. 
 
1 Tænk, erantis, at du gider, 
her i disse ulvetider, 
halvt sagtmodig, halvt forvorpen, 
kigge op igennem skorpen.  
 
2 Gennem sne og frost og skidt, 
har du dig møjsom'ligt stridt, 
ser med evangelisk  
trodsgennemtrængende på os. 
 
3 I en verden, der går under, 
såret med titusind vunder, 
står du op i dette vanvid, 
såret selv af frostens tandbid. 
 
4 Kan en dråbe af dit blodfylde os med kraft og mod? 
Er din lille nåde nok 
mod et verdensragnarok? 
 
5 Ak, erantis, tænk du gider! 
Trængt fra alle fjendesider. 
Begge flanker har du åben. 
Sejerherre uden våben. 
 
6 Tak, erantis, du står op!  
Lysende fra tå til top 
af en evangelisk trods 
.Lys du også gennem os! 
Johannes Johansen 

 
 

Kom glad  
og vær med 
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