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Præsteartikel
Faste og forandring
Det er forandringens tid.
I USA er der kommet en ny og ganske anderledes præsident. ”Nu ser det
ud til at tingene ændres på den store verdensscene” , lyder det
fra flere sider. Det er også forandringens tid
for vores forhold til miljøet. ”Hvis vi ikke
ændrer livsstil nu, så går det helt galt med
klimaet”, lyder opråbet. Vi skal stoppe med
at spise så mange røde bøffer – produktionen af dem bruger for meget CO2, og så skal
vi lade bilen stå og tage toget i stedet.
Og så er der finanskrisen. Der skal spares,
så også her er tiden en anden nu. Eller som
det hedder i en reklame for Kvik Køkkener:
” Nu er festen slut. Nu piver danskerne. De
spiser endeskiver og slikker låg. Så slut med
café latte fims og goddag til Alt inklusiv,
halleluja!”. Det kan man da kalde fastetid.
Og faste er det, denne lille artikel skal
handle om, den tid vi nu også er nået til i
kirkeåret.

skrifter for, hvordan man skal faste. Det hele
handler om at opprioritere det åndelige liv.
Siden Luther og reformationen har faste
dog ikke haft den store betydning i den
luthersk-evangeliske kirke. Luther mente, at
faste og andre bodsøvelser hørte ind under
gerningsretfærdighed og var unødvendige
så længe, der var tro. Det er måske en af
grundene til, at det kan være svært at finde
fastetraditioner i en folkekirkelig sammenhæng. Men her ser det ud til, at der er ændringer på vej.

Faste er en kombination af at afstå fra noget,
og give sig tid til noget andet. Helt konkret
betyder faste at afstå fra at spise fast føde.
Fasten som højtid markeres i vores tid med
fastelavn – noget der fejres af enhver daginstitution, - og kirke, for den sags skyld,
- til stor glæde for alle børn.

Faste behøver netop ikke kun at være et
individuelt projekt, men også et fælles anliggende.

Oprindeligt er fasten tiden fra askeonsdag til
påske. At fasten skulle vare i 40 dage, blev
besluttet på det første retslige kirkemøde for
hele kirken i Nikæa i år 325. Der var tale
om en symbolsk efterlignelseshandling, der
skulle svare til Jesu 40 dages faste og forberedelsestid i ørkenen inden korsfæstelsen.
Kirken har siden sine første dage haft fore-
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Nogle menigheder praktiserer ligefrem, at
man hver især bestemmer sig for noget, man
vil afstå fra i fastetiden, og derudover mødes man så løbende i fastetiden og diskuterer forskellige emner, fra bibelske temaer til
f.eks. etiske dilemmaer.
Det kan være en meget god ting, at prøve
at faste. Det skal ikke være en slankekur,
men en måde, som sagt, at afstå fra en ting
for at give plads for noget andet, og at gøre
det sammen.

Det er en mulighed for at tage en beslutning
om en enklere livsstil – i en periode. Prøv
f.eks. at sætte en begrænsning for hvor meget slik, du må spise i fastetiden, eller vælg
en anden ting, du vil prøve at undvære. Det
kunne være, at du vælger kun at tjekke emails en gang om dagen, slukke mobilen en
gang imellem eller at undvære kaffen - (uh,
det var værre!).
Og brug så fasten til at gøre plads til noget
andet. Være mere sammen med dem, du

Præsteartikel
holder af. Brug den til at hjælpe andre med
en kærlig tanke eller hånd. Eller giv tid til
overvejelser over livet eller døden, verden,
dig selv, tro, Gud.
I Brændkjærkirken er en fast tradition i fastetiden, den store sogneindsamling til Fol-

kekirkens Nødhjælp. Den går i år til SLUT
SULT kampagnen. På den måde bliver
fastetid i denne del af verden til mad for
mennesker andre steder. Det er med til at
forandre verden. God fastetid.
Iben Munkgaard Davids

Sogneindsamling

Søndag den 1. marts har Folke-kirkens
Nødhjælp igen lands-indsamling. Pengene
skal gå til at b e k æ m p e s u l t !
Folkekirkens Nødhjælp ser det som sin
opgave straks at være på pletten, når mennesker kommer i nød - om katastrofen er
resultat af naturens luner eller menneskers
ondskab. Mangel på mad og rent vand fører

til sult og sygdom. Og her er det, at vi kan
være med til at gøre en forskel. For uden
penge kan Folkekirkens Nødhjælp ikke
være på pletten med hjælp til mennesker i
nød – komme med mad og rent vand.
Tag godt imod vore indsamlere, som kommer til din dør mellem 12 og 15 søndag den
1.marts.
Du er også meget velkommen til at give en
hånd med som indsamler. Du kan få en rute
ved at henvende dig til kordegnekontoret på
75 53 00 73 eller til undertegnede på tlf. 74
56 22 48.
Indsamlingsdagen begynder med gudstjenesten kl. 10.30; og fra kl. 12.00 er der dækket
op i Sidehuset. Her kan man forsyne sig med
lidt til ganen – uden mad og drikke duer helten ikke! – og her vil indsamlingsbøsserne
stå parat med navneskilte, girokort m.m.
Vel mødt til at hjælpe.
Povl Verner Hansen,
indsamlingsleder
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Kirken har mange rum
Gudstjeneste med fokus på mission
Søndag den 8. marts er der missionsdag i
Brændkjærkirken. Det sker i samarbejde med
Ydre Missions Hus i Christiansfeld, som også
kommer med både prædikant og en udstilling,
der vises i forbindelse med kirkekaffen efter
gudstjenesten. Ligeledes samles der ved gudstjenesten ind til et særligt projekt. Indsamlingen vil gå til Musalaha´s børneaktiviteter.
Musalaha er et kristent forsoningsarbejde i
Mellemøsten, som bl.a. arrangerer lejre for

børn og unge fra både Israel og Palæstina.
Musalaha bringer børnene sammen ud fra et
ønske om at opbygge gensidig tillid og forståelse som en modvægt mod det had og den
vold, som børn i konflikten er ofre for. Børn
og unge udgør en stor del af befolkningen i de
lande, hvor danske missionsselskaber arbejder,
og derfor sættes der fokus på dem, denne missionssøndag.

Påskefejring i Brændkjær
Hvis man virkelig skal opdage, hvad det centrale i kristendommen er, så er påsken det
helt rigtige tidspunkt at kigge forbi kirken.
Juleaften er festlig, men intet i forhold til påskedagenes passion, håbløshed, inderlighed
og overstrømmende glæde. Ser man rundt i
verdens kirker, er netop påskehøjtiden det
sted, hvor man bare MÅ i kirke. Det er her
råbene gjalder ud fra verdens kirker påskedag: ”Kristus er opstanden”. Og menigheden
svarer: ”Ja sandelig, Han er opstanden!”
I Brændkjærkirken er der meget varierede
tilbud i løbet af påskeugen.
Vi starter med:
Børnegudstjeneste Palmesøndag d. 5.
april kl. 10.30. Her samler vi også ind til
Folkekirkens ungdomskor. Det er en landsorganisation af drenge-, pige- og ungdomskor,
som har deres virke i landets kirker eller har
kirkemusik som hovedinteresse.
Skærtorsdag er der seneftermiddagsgudstjeneste kl. 17, og bagefter inviteres
alle til spisning i sidelokalerne. Vi samler
ind til Samvirkende menighedsplejer. Det er
det kirkelige sociale arbejde, der udføres lokalt i sognene for alle grupper mennesker.
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Langfredag er den stille såkaldt liturgiske gudstjeneste kl. 10.30, hvor vi samles
i bøn, stilhed, salmesang og bibellæsninger
om Jesu lidelse og død. Årstidskorset er sat
op, men er helt nøgent, for at mindes de barske omstændigheder omkring Jesu død. Og
så … endelig
Påskedag og anden påskedag, hvor dørene
til graven sprænges, og glæden vælter ud. Vi
pynter årstidskorset med påskeliljer, som vi
selv har bragt med, og synger de fantastiske
opstandelsessalmer. Begge dage samler vi
ind til kristent ungdomsarbejde i Danmark
ved KFUM og KFUK. KFUM og KFUK
er en kristen børne- og ungdomsbevægelse,
der arbejder ud fra en vision om, at børn og
unge skal vide, de kan tro på Gud – og at
Gud tror på dem. Foreningen arbejder med
børneklubber, teenklubber, konfirmandklubber, festivals, musik- og dramagrupper,
stævner og sommerlejre. I alt har KFUM
og KFUK ca. 10.000 medlemmer. En del af
vores egne ledere i det kristne børnearbejde
i Brændkjær sogn kommer netop fra KFUM
og KFUK.
Henrik Engelbrekt Refshauge

Kirken har mange rum
Nye kontorer

Præsteansættelse

Menighedsrådet har fået udarbejdet et skitseforslag til en tilbygning med nye kontorer.
Skitsen en nu godkendt af Provstiudvalget
og Haderslev Stift.
Efter nedlæggelse af præsteboligen på Klintevej er der behov for et præstekontor ved
kirken, og da vi også mangler kontorer til
sognemedhjælperne og kirketjeneren, har
menighedsrådet valgt at få lavet en tilbygning langs Sidehusets vestside. Vi håber nu,
at Kirkeministeriet vil give tilladelse til at
overskuddet fra salget af præsteboligen bruges til kontorbyggeriet.
Menighedsrådet
Bent Bach Nielsen

Birgit Fur, som tidligere
har været ansat i et barselsvikariat her i sognet, er blevet tilknyttet
Brændkjærkirken med
en ansættelseskvote på
10%.
Birgit skal fortsat primært være sygehuspræst og derudover arbejde med sorggruppen for børn, som holder
til i Brændkjærkirkens lokaler.
Vi byder Birgit hjertelig velkommen tilbage.
Menighedsrådet
Bent Bach Nielsen.

Kirkebil – Nye regler
Menighedsrådet har vedtaget nye regler for
benyttelse af kirkebil til og fra arrangementer i Brændkjærkirken.
For at få budgettet til at hænge sammen,
har vi måttet søge at begrænse udgifterne
til taxakørsel. Vi håber på menighedens forståelse og opfordrer til, at de, der selv kører
til kirkens arrangementer, vil hjælpe med at
køre gangbesværede hjem.

Kirkebil bestilles på kirkekontoret tlf. nr. 75
53 00 73.
Menighedsrådet
Bent Bach Nielsen.

Kirkebil

Fra 1. april kan der fortsat bestilles kirkebil
til - og i fornødent omfang også
hjem - fra alle højmesser.
Til alle andre arrangementer kan
der kun gives fri befordring til
Brændkjærkirken. Her håber vi
så, at man vil hjælpe hinanden
med hjemtransporten.
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Kirkeklummen
Lige pludselig så er der et eller andet!
Da vi åbnede den sidste
kunstudstilling i kirken, var der et billede,
jeg måtte vide mere om.
Det forestiller 3 personer, der er på vandring.
Man ser dem med ryggen til. Den ene har en
stav i hånden. De er tildækkede, de går ud mod et stort lys, og de
kommer fra et mørke! Kunstneren (Solveig
Augustinus) fortalte, at hun havde malet det,
da der i pressen var meget fokus på krigen i
Afghanistan. Det var tre kvinder, der måtte
væk! Væk fra den brændende jord, fra volden, fra vejsidebomberne, fra krigen.
Der er ingen, der ved, om deres fremtid, om
deres mål. Men der er en længsel, et håb, ellers ville de ikke turde gå!
I disse dage (januar) fester Amerika og verden venter. Men Præsident Barack H. Obama
har tændt et håb. Han taler om forandring og
fællesskab, om at finde værdierne på en ny
måde og om at inkludere alle med en ny
værdighed! Vi ser og hører det, og tænker at
det handler jo om det amerikanske folk, om
at deres marked er brudt sammen, og at nu
må de så redde sig selv.
Men verden er ikke stor som i gamle dage,
og vi ved det. For den frygtelige frygt ramte
os med styrke, netop da tvillingtårnene på
World Trade Center på Manhattan styrtede
sammen, ramt af terror. Frygt, angst og mistro er blevet følgesvende!
Sneget sig ind med et Dem og Os!
Præsidenten talte: Lad os nu ikke mere være barnlige, lad troen være stærk. For det
har altid været dem der handlede, dem der
havde ideerne og visionen, det var dem og
deres håb, der vandt! Vi skal vende tilbage
til sandheden. Vi skal stille spørgsmålet
”Hvad er sandheden”? For sandheden er
ikke krig, frygt og vejsidebomber. Vi har et
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ansvar for verden, hinanden og os selv. Gør
vi ingenting, bliver krigen måske et nødvendigt onde, fordi vi ikke tog ansvaret. Så
lever vi under den verdslige lov, der prøver
at dæmme op for synden, sætte retfærdighed
og uretfærdighed op som modparter. Og så
kan krigen være en af lovens muligheder.
Lovens funktion er derfor repressiv. Håbet
er derfor den modsatte bevægelse. Åndens
bevægelse, man kan sige kærlighedens lov.
Den lov som Guds ord hænger på, Åndens
troværdighed. Det former et andet styre,
kærlighedens. Og med det frihed til at se
og give det jeg ser værdighed på en ny og
større måde.
Er det sådan de har det, kvinderne på den
brændende jord i Afghanistan, i Irak og i
Gaza? De vender sig ikke om, de fortætter
med at gå, ud mod lyset, ud i lyset.
Det er befriende, også i dette forår, at det
skete! Stenen blev rullet fra graven. Der var
ingen død. Kun et stort hvidt lys, en engel og
havemanden. Havemanden, der kaldte Maria ved navn og gav hende den værdighed,
der fik hende til at forlade det barnlige, og
forsætte- og Håbe på en ny måde.
”I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden
I skal dele glæde sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
de er ingen rige i mit rige!”
”I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!”
v. 4. og 5. af ”Du som gi’r os liv og gør os
glade”.. D.D.S 369.
Grethe Thomasen

Det’ for børn
Om godnathistorier og aftensmad for børn og deres voksne

Hjemme hos os er der noget, vi er ret enige
om, at vi godt vil: Vi vil gerne til Godnathistorie oppe i kirken. Vi vil alle gerne ind og
høre den gode historie i kirken. Sidde der på
puder på gulvet, se lysene blive tændt, synge
et par sange og lade roen sænke sig over alle
store som små. Vi nyder at sætte os ind til
aftensmaden bagefter, for den smager godt
og ungerne elsker den. Skruer og kødsovs,
som kun Bent og Kirsten kan lave den. Det
er skønt med tid og mulighed for at hyggesnakke med de andre voksne under måltidet.

Og børnene der leger, mens vi får snakket
færdig. Hos os er det sådan lidt hverdagsluksus at være med til.
Og så koster det ikke noget, og man skal
ikke melde sig til.
Man kan bare komme og være med
Tirsdag d. 3. Marts
Tirsdag d.12. Maj
Vi starter kl. 17.00 i kirken og er færdige
med aftensmaden ca. 18.15
Anne Mette Meyer

Indskrivning af konfirmander
Det er ved at være tiden, at tænke på næste års konfirmander. For unge, der ønsker at følge
konfirmationsundervisningen i Brændkjær sogn efter sommerferien, er der indskrivning
torsdag 16. april kl. 16-18 og lørdag 18. april kl. 10-12. Indskrivningen foregår på kordegnekontoret, Agtrupvej 114. Medbring dit personnummer.
Jytte Meyer Madsen
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Konfirmation
19. april kl. 9.00

8. maj kl. 10.30

Mie Albert Andersen, Haderslevvej 106A
Nicolas Dan Bennekou
Peter Lock Bolvig, Nyhegnet 7
Malene Bøgebjerg, Snerlevej 4
Kevin Bo Christensen, Irisvej 7
Rebecca E. H. Damgaard, Snerlevej 19
Karina Due Holm, Christian 3. Vej 23A
Aaja Ivik Frederiksen, Kjærgårdsvej 30B,
			
Bramming
Caroline Brock Frost, Grønholtparken 175
Vibe Laura Hyldig Hansen, Nellikevej 29
Faith G. B. I. Jakobsen, Christian 3. Vej 32
Katrine Rudebeck Jensen, Brændkjærgade 39
Tessa Schack Jensen, Snerlevej 16
Thomas Kildal Kristensen, Klintevej 64
Rasmus Brink Lyngmose, Konsul Grausgade 41
Simon Meyer, Kløvervej 1B
Mikkel Hoff Nielsen, Brændkjærgade 42
Rickie Nygaard Pedersen, Tvedvej 27
Michael Engels Petersen, Brændkjærgade 67
Andreas Jørgensen Petersen,
Erik Glippings Vej 34
Helena Lauritsen Vagner, Anemonevej 3
Ida Østerkjærhus, Brændkjærgade 25

Sofie Caroline Almskou, Irisvej 5
Marie Louisa Tølbøll Berthelsen,
		
Christoffer 2. Vej 28
Casper Ford, Frørupvej 15, 6070 Christiansfeld
Pelle Schilling Guldager, Kongehusvej 1
Mathilde Hjort Henningsen, Bakkegærdet 9
Anders Dyrendal Hjort, Klintevej 89
Thomas Peyrath Jensen, Humlevænget 34
Lærke Buhl Kruse, Klintevej 50
Christoffer E. O. Munk, Stadionvej 86
Patrick Møller, Kløvervej 21
Lasse Flindt-Petersen, Dannersvej 21
Ninna Schack Skov, Grønholtparken 48
Lene Schmidt Stenger, Broagervej 40
Malene Keilstrup Thiemer, Broagervej 32
Simone Nymann Westensee, Dalbygade 13
Josefine Lilian Rudolph, Brombærvænget 4.

19. april kl. 10.30
Victoria Yildis Andersen,
Vandmøllegårdsvej 34B, 7000 Fredericia
Chris Sloth Hansen, Vesterskovvej 50, 6091 Bjert
Simon Jacobsen, Søndergade 29, 6580 Vamdrup
Christina Alishah Lalani, Storegade 11A,
			
6640 Lunderskov
Eddie Poetzch, Paabyvej 12, 6000 Kolding
Julie Skøtt, Skovborglundvej 10, 6580 Vamdrup
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Aktiviteter
2 x Læs en bog

Udflugt

I foråret har vi valgt at mødes og tale om
Jette Kaarsbøls ”Den lukkede Bog”.
Da bogen er ret omfattende, vil vi bruge
begge forårets ”Læs en bog - dage” til projektet.
Vi mødes 20. marts og 1. maj klokken
14.30. Den 20. marts er der også premiere
på Atlantis, og derfor ingen plads hvor vi
kan være i Sidehuset.
Derfor vil jeg bede jer komme hen til mig
på Primulavej 12, hvor vi med lidt god vilje
sagtens kan finde plads.
Så den 20. marts vil jeg glæde mig til at se
jer på Primulavej 12.
Else Oxenvad / 7550 2423

Så nærmer vi os foråret, hvor menighedsrådet indbyder til den årlige udflugt. Datoen er
i år fastsat til onsdag den 13. maj.
Der er afgang fra busvendepladsen ved højhusene kl. 12.45 og fra Brændkjærkirken kl.
13.00.
Der er plads til 50 personer i bussen.
Tilmelding til kordegnekontoret senest den
6. maj

2 x Højskolesangbog
Onsdag 1/4 - 6/5 kl. 14.30-16.00 i Sidehuset
Ledere: Rigmor og Niels Karstoft og Leif
Nielsen
Deltagerne synger sig igennem et udvalg
af sange, gamle og nye, kendte og ukendte,
Rigmor Karstoft vil fortælle ganske kort og
Niels Karstoft vil lede os trygt igennem sangen. Drik en kop kaffe/the og spis en småkage á 5,- kr.

Indenlandsk Sømandsmission
Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos
Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22.
5. marts
2. april
27. april Storkredsstævne i Fredericia.
Der er ikke møde i maj måned

LUSANGI

2 x Mandeaften
7/4 - 21/4 kl. 19-20 i Sidehuset

Vi er en god flok mænd, som synes det er
umagen værd at mødes. Vi diskuterer aktuelle
spørgsmål, får et spil ”Bob” eller et andet spil
og slutter aftenen med Fadervor. Aftenerne er
åbne for mænd!

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes kl. 19.00 i sidehuset følgende dage:
31. marts, 5. maj og 2. juni

Gospelkoret Lusangi øver i kirken hver
torsdag kl. 19.30
Formand og dirigent:
Christine og Henrik Engelbrekt Refshauge
Tlf. 51 80 95 00
www.lusangi.dk
Husk gospelgudstjenesten 2. april kl. 19.30!
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Arrangementer
Eftermiddagsmøder

Familietræf

Fredag kl. 14.30 i ulige uger
i kirkens sidehus.

Alle familier og enlige er velkomne i kirkens sidehus kl. 18.00 onsdage i ulige uger.

Kontaktperson: Inga Kristensen 75 52 68 61

13. marts

11. marts

”Livsglæde og livsmod”
v/ forfatter og tidligere højskoleforstander
Bjarne Nielsen Brovst

Vi besøger KFUM og KFUK.
Dalbygade 31.
Vi skal spille bordfodbold, pool og meget
mere…...

27. marts

25. marts

”Den befriende kirke”
Iben var i sin studietid på 8 måneders studieophold i det sydlige Indien. Det blev et møde
med indiske studerende og deres fortællinger,
et møde med indisk kultur og ikke mindst kirker, hvor prædikenen om det befriende evangelium er en nødvendighed. Det skal vi høre
om denne eftermiddag, krydret med billeder
og forskellige ting medbragt fra Indien, hvor
hun har været flere gange siden.
v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids,
Brændkjærkirken

24. april

Forårssange m.m.
v/ organist Theis Lyng Reinvang og Brændkjærkirkens kor

Værestedet
Hver torsdag i Sidehuset fra kl. 10.00-11.30
Mød op og få dig en snak, en kop kaffe. Vær
med til at klippe papirklip, dekorere glas,
lave postkort mv. Hvis du har lyst til det.
Men først og fremmest drejer det sig om at
være sammen med andre mennesker.
Én gang om måneden får vi besøg udefra.
Kontaktperson:
Margrethe Beck Madsen
Tlf. 75 52 41 85
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Vi tager på besøg hos Ruth & Johannes Holm,
Sct. Jørgens Gade 3A, Kolding

22. april

Sognepræst Iben Munkgaard Davids besøger
os. Hun fortæller om sit liv som gadepræst.

6. maj

Grill-hyggeaften.
Det foregår hos familien Kildegaard, Klintevej
69.
Vi tager selv kød med til grillen. Og drikkevarer. Der sørges for salat, brød og kaffe. Husk
gode ideer til det nye udvalg.

20. maj

NATURTUR...
Vi skal til Drenderuphus ved Ødis. Naturvejleder Jan Vestergaard fortæller og viser rundt.
Kontaktpersoner:
Helle Christiansen, 7556 9818
Kirsten Müller 75 52 96 70
Ulla Kildegaard 75 50 21 77
Grethe Thomasen 75 52 20 75
Husk desuden aftner på tværs på KFUM og
KFUK, Dalbygade 31, på følgende datoer:

17. februar, 21. april og 15. maj.

Besøgstjenesten
Kontaktperson:
Karen Margrethe Hansen 75 52 99 19

Adresser - gudstjenester
Adresser m.m.
Brændkjærkirken
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
www.braendkjaerkirken.dk
Kirken er åben for besøgende alle
hverdage mellem kl. 10.00-16.00.
Sognepræst Leif Nielsen
Brændkjærgade 49, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 20 55.
E-mail: leif@braendkjaerkirken.dk
Sognepræst Iben Munkgaard Davids
Egholt Skovvej 8, 6064 Jordrup
Tlf. 29 33 62 03.
E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk
Sognepræst Birgit Fur
Tlf. 23 34 28 53
E-mail: kabf@km.dk
Kordegnekontoret
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73.
E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk
Mandag - fredag 09.30-13.00,
torsdag tillige 15.30-18.00.
Kordegn Jytte Meyer Madsen
Slagelsevej 36, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 31 32
Kirketjener Kaj Thomasen
Østerbrogade 57, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 54 28; i kirken 75 53 00 73
Organist Theis Lyng Reinvang
Knudshovedvej 30B, 5800 Nyborg
Tlf. 31 18 88 73; i kirken 75 50 03 73
Tværkulturel rådgiver
Kamalesh Biswas
Ingridsvej 44, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 55 89 mobil 23 47 63 06
E-mail: kamalesh@braendkjaerkirken.dk
Menighedsrådsformand:
Overlærer Bent Bach Nielsen
Vangen 25, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 96 70
Sognemedhjælper Anne Mette Meyer
Kongebrogade 71, 6000 Kolding
Tlf. 51 16 91 01
E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk

Kløverhøj, kl. 10.30
Tirs. 10. marts
Tirs. 24. marts
Tirs. 14. april
Tirs. 28. april
Tirs. 12. maj
Tirs. 26. maj

Andagt
Nadver
Andagt
Nadver
Andagt
Nadver

Leif Nielsen
Leif Nielsen
Iben M. Davids
Iben M. Davids
Leif Nielsen
Iben M. Davids

Teglgårdsparken, kl. 10.30
Tirs. 3. marts
Tirs. 7. april
Tirs. 5. maj
Tirs. 2. juni

Andagt
Andagt
Andagt
Andagt

Iben M. Davids
Leif Nielsen
Leif Nielsen
Michael L. Nygaard

Teglgårdsparken, kl. 14.00
Tors. 19. marts Nadver Leif Nielsen
Tors. 16. april Nadver Iben M. Davids

Forsidebilledet
Traditionen tro opfører Brændkjær Musical
hvert andet år en musical i kirken. I år hedder
forestillingen ”Atlantis”, og det er plakaten til
denne forestilling, der pryder forsiden. Der er
premiere fredag d. 20. marts. Billetter kan købes i dåbsværelset mandag - fredag kl. 15-17.

Jytte Meyer Madsen
Kirkebladet udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.
Redaktionsudvalg: Leif Nielsen (ansvh.) Christine
Engelbrekt Refshauge, Henrik Engelbrekt Refshauge, Bent Bach Nielsen, Iben Munksgaard Davids,
Marianne Kromann og Jytte Meyer Madsen.
Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts,
juni og sep.; og deadline for aflevering af stof er den
20.okt, 20.jan, 20.apr og 20. juni.
Sats, montage og tryk: From Grafisk as
Fabriksvej 7-9, Kolding. Tlf. 75 52 77 11
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Gudstjenester
Marts
Søndag 1. mar.

1. s. i fasten (Mt. 4,1-11)

10.30

Iben Munkgaard Davids

Tirsdag 3. mar.
Søndag 8. mar.

Godnathistorie for børn
2. s. i fasten (Mt. 15,21-28)

17.00
10.30

Iben Munkgaard Davids
Iben Munkgaard Davids

Søndag 15. mar. 3. s. i fasten (Lk. 11,14-28)

10.30

Leif Nielsen

Søndag 22. mar Midfaste (Johs. 6,1-15)

10.30

Iben Munkgaard Davids

Søndag 29. mar Mariæ bebudelse (Lk. 1,26-38)

10.30

Leif Nielsen

		

		

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Missionssøndag. Musalaha. Se omtale side 4-5.

		

N.F.S. Grundtvigs Fond

		

Y’s Men International Region Danmark

		

Kristelig Handicapforening

April
Torsdag 2. apr.
Søndag 5. apr.

Gospelgudstjeneste
Palmesøndag(Mt. 21,1-19)

19.30
10.30

Henrik E. Refshauge
Leif Nielsen

Tordag

9. apr.

Skærtorsdag (Mt. 26,17-30)

17.00

Iben Munkgaard Davids

Fredag

10. apr. Langfredag (Mk. 15,20-39)

10.30

Leif Nielsen

Søndag 12. apr. Påskedag (Mk. 16,1-8)

10.30

Leif Nielsen

Mandag 13. apr. 2. påskedag (Lk. 24,13-35)

10.30

Iben Munkgaard Davids

Søndag 19. apr. 1. s.e. påske (Johs. 20,19-31)

9.00

Leif Nielsen

10.30
10.30

Leif Nielsen
Leif Nielsen

		
		

Børnegudstjeneste. Folkekirkens Ungdomskor.
Samvirkende menighedsplejer.

		

Årstidskors

		

Årstidskors. KFUM & KFUK i Danmark.

		

KFUM & KFUK i Danmark.

		

Konfirmation/ Kirkeband

		

Konfirmation - Centerklasse /Kirkeband

		

Sankt Lukas Stiftelsen.

Søndag 26. apr. 2. s.e. påske (Johs. 10,11-16)

Maj
Søndag 3. maj

3. s.e. påske (Johs. 16,16-22)

10.30

Birgit Fur

Fredag

Bededag (Mt. 3,1-10)

10.30

Iben Munkgaard Davids

Søndag 10. maj 4. s.e. påske (Johs. 16,5-15)

10.30

Leif Nielsen

Tirsdag 12. maj Godnathistorie for børn
Søndag 17. maj 5. s.e. påske (Johs. 16,23b-28)

17.00
10.30

Leif Nielsen
Leif Nielsen

		

8. maj

		
		

		

Torsdag 21. maj
		

Kofoed Skole

Konfirmation/ Kirkeband
Kirkefondet

Unge Hjem.

Kristi himmelfart (Mk. 16,14-20) 10.30
Folkekirkens Mission

Iben Munkgaard Davids

Søndag 24. maj 6. s.e. påske (Johs. 15,26-16,4)

10.30

Henrik E. Refshauge

Søndag 31. maj

Pinsedag (Johs. 14,22-31)

10.30

Iben Munkgaard Davids

2. pinsedag (Johs. 3,16-21)
Trinitatis søndag (Johs. 3,1-15)

10.30
10.30

Fælles provstigudstjeneste
Iben Munkgaard Davids

		
		

Juni

Mandag 1. juni
Søndag 7. juni
		

KFUM’s Soldatermission
Folkekirkens Nødhjælp.

Religionspædagogisk Center.

