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K i r k e b l a d

Præsteartikel
Hunger og tørst efter det levende vand
I skrivende stund er
sommeren over os og ét
af de vigtige budskaber
er at undgå direkte sol,
eller at beskytte sig med
en høj faktor solcreme
og at indtage rigelig
vand.
Et vigtigt åndeligt budskab er at lade retfærdighedens sol, Jesus Kristus skinne på os,
således at vore hjerter kan blive oplyste. Dermed vil det levende vand springe ud af os og
give håb til en tørstig og hungrig sjæl.
Efteråret
Når du læser dette indlæg er sommeren gået
over i efteråret. Haverne vil bugne af blomster og frugter. Ligesom der i naturen er en
overdådighed, byder kirken her i efteråret på
en vifte af forskellige arrangementer for alle.
Det er bare at komme og plukke af de forskellige tilbud, som giver masser af oplevelser
med glæde, håb og mening i livet.
Efterårets udfordringer
I slutningen af året 2008 var der en del begejstring og et slogan hang i luften: ”Forandringens time er kommet!”. Dette var i forbindelse med valget af Barack Obama, som
den første farvede præsident i USA’s historie.
Interessen og begejstringen lagde sig hurtigt
med den overskyggende internationale finansielle krise, som ramte alle nationer og ind
i hver enkelt familie på den ene eller anden
måde. Denne internationale finanskrise har
afstedkommet et dybt og pessimistisk syn på
fremtiden.
Midt i de dystre prognoser og profetier for
fremtiden har jeg valgt at fokusere på to kvinder, som havde et dystert liv og ikke ret meget
at se frem mod.
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Mødet med Jesus forandrede og fik konsekvenser for fremtiden
En af kvinderne var Maria, som nogle mener,
var den Maria, som Jesus reddede, da mængden ville stene hende til døden. Menneskemængden mente, at Jesus skulle afgøre hendes
skæbne. Her kom Jesus med et klogt og berømt råd: ”Den, som er syndfri, kast den første
sten!” Alle gik derefter bort og Maria var efterladt alene med Jesus. Jesu afsluttende bemærkning til Maria var: ”heller ikke jeg fordømmer
dig, gå og synd ikke mere!” Med disse ord fra
Jesus var mørke skyer fjernet fra hendes liv.
Håbet og glæden gjorde sit indtog i hendes liv.
Senere i Bibelens fortællinger møder vi igen
Maria, søsteren til Lazarus og Martha i Bethania. I mødet med Jesus i hjemmet havde hun
glemt alt om sine husholdningspligter og sad
og lyttede til ham. Hun var så begejstret og
opslugt af nærværet med Jesus, at hun glemte
tid og sted.
Den næste kvinde, som jeg vil fokusere på er
den samaritanske kvinde ved Jakobs brønd.
Hendes møde med Jesus forvandlede hendes
liv. Hun efterlod sine vandkrukker ved brønden og løb fuld af begejstring tilbage til sin
landsby og fortalte begejstret til højre og venstre om Jesus. Til dem hun mødte sagde hun:
”Kom og mød den mand, som har fortalt alt om
mig selv. Er han ikke Kristus?”
En særlig koncert
Jeg vil gerne anbefale en spændende koncert
på Godset, fredag den 9. oktober med gruppen: Outlandish. Gruppen vil sprede glæde
og formidle et budskab om medmenneskelig
forståelse, som er vigtig for vort samfund i dag.
Vær opmærksom på avisernes omtaler og køb
billetterne i god tid. Tværkulturelt udvalg i Kolding provsti har opfordret til en invitation af
Outlandish til Kolding.
Kamalesh Biswas

Kirken har mange rum
Gudstjeneste i Sdr. Stenderup
Søndag d. 13. september kl. 10.30 er gudstjenesten flyttet til Sdr. Stenderup kirke.
Der er gospelfestival i Brændkjærkirken den
weekend, og de skal øve i kirkerummet den
formiddag, så vi tager derfor på besøg i Sdr.
Stenderup.
Det er Iben Munkgaard Davids, der prædiker, og efter gudstjenesten serveres der
kirkekaffe v/ frivillige fra Sdr. Stenderup
menighed. Der bliver også lejlighed til at se
Sdr. Stenderup sognegård.
Menighedsrådet lejer en bus til dagen, som
afgår fra Brændkjærkirken kl. 10, og som
kører tilbage fra Sdr. Stenderup kl. 12.00.

Gave til kirkebladet
I lighed med tidligere år følger der
et indbetalingskort med dette nummer af kirkebladet. Hvis man har lyst
til at give en gave til kirkebladet, og
dermed støtte udgivelsen af bladet,
kan man benytte dette indbetalingskort. Sidste år blev der givet 4560 kr.
Redaktionsudvalget siger tak for de
mange bidrag.
JMMA

Forklaringsgudstjeneste
”Så gør vi sådan, når til kirke vi gå, kirke
vi gå, kirke vi gå…” Sådan lyder den gamle
sang og fortsætter ”… tidlig søndag morgen”. Så tidligt er det nu ikke, for søndagens
gudstjeneste ligger stort set altid kl. 10.30.

En forklaringsgudstjeneste er en gudstjeneste, hvor de forskellige dele kommenteres
undervejs. Altså en gudstjeneste med forklaringer om, hvorfor ”gør vi sådan, når i
kirke vi gå”.

Men hvorfor gør vi egentlig ”sådan”, når vi
holder gudstjeneste? Hvad betyder det alt
sammen?

I kirkebladet er der denne gang lagt en gudstjeneste folder. Folderen er tænkt som en
hjælp til dem, der er knap så kendte med
gudstjenesten. Folderen ligger altid i kirkens
forhal, som helt præcist hedder et våbenhus.
Det er måske ikke så svært at gætte, hvorfor
det hedder sådan?

Hvorfor ringer vi med klokkerne på en bestemt måde? Hvornår skal man rejse sig og
hvorfor? Hvorfor står præsten nogen gange
med ansigtet mod alteret og andre gange
med ansigtet mod menigheden? Hvorfor
synger vi Hosianna inden nadveren? Og
hvad er egentlig meningen med nadveren?
Hvad er en epistel og er det kun en apostel,
der kan skrive sådan en?
Få svar på det og meget mere søndag den 4.
oktober, hvor der er forklarings-gudstjeneste i Brændkjærkirken.

Nogen ville kalde denne form for gudstjeneste en gudstjeneste for begyndere. Jeg synes
nu, at det er meget mere end det. For alle kan
være med - begyndere, let øvede og meget
øvede kirkegængere.
Vel mødt! Søndag den 4. oktober kl. 10.30.
Birgit Fur
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Kirken har mange rum
Æbletræ og klokkespil – når babyer synger salmer!
”Jeg var helt solgt, efter vi havde været af
sted til babyrytmik første gang”, siger Frederikke og kigger på sin lille datter Vega, en
skøn lille pige, der smiler og kigger nysgerrigt, alt imens brumbasserne boltrer sig i
træerne og det skønne solskinsvejr.
Vi sidder på terrassen under parasollen, og
nyder en kop kaffe. Frederikke og Vega har
gået til babyrytmik i Brændkjærkirken, og
det har været en stor succes.
”Jeg meldte os i første omgang til, da jeg
syntes, det lød rigtigt godt, med det at skulle
synge for den lille. Jeg ville gerne se, hvad
kirken havde af tilbud. Jeg nævnte overfor
min mødregruppe, at jeg havde tilmeldt mig
og Vega, og så meldte de sig også til.
Jeg troede, at vi mest skulle synge salmer.
Det var det også, men det var så meget mere
end det.
Det var både salmer, sange, bevægelse og
træning af babyernes motorik. Det var så
spændende for Vega at være i kirkerummet.
Der er en anden klang i kirken. I første omgang ville hun kun vende sig ind mod mig,
men efter et par gange var hun helt opmærksom på de andre babyer. Og da hun blev 4
måneder, var hun helt på. Jeg kunne også
mærke det, når vi kom hjem, for så var hun
så træt. En stor og dejlig stimulans for sådan
en lille størrelse. Det var en dejlig måde at
være sammen med sit barn på, og det, at det
er børnene, der er i centrum, er godt. Det
var også en ny måde at være sammen på for
mig og Vega. Der er god tid og god plads til
de små. Vi kunne bare gå fra og skifte eller
amme. Det eneste, vi voksne ikke måtte, var
at snakke sammen indbyrdes. Det var der
til gengæld rig lejlighed til bagefter, hvor vi
lige kunne sætte os og give de små noget at
spise og hygge os med hinanden.
Det er også en god måde, at møde andre
mødre fra sit lokalområde på.”
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Frederikke bøjer sig for at samle Vegas sut
op. ”Det var så dejligt med den genkendelighed, der var hver gang til babyrytmik. F.eks.
sang vi for hvert barn med navns nævnelse,
mens Anne Mette (sognemedhjælper red.)
spillede på et klokkespil til. Vi ønskede os
et lille klokkespil til Vega i dåbsgave, for
hun blev så glad for det klokkespil til babyrytmik. Vi lavede også æbletræ – en øvelse,
hvor vi mødre lå ned på ryggen med bøjede ben, hvor babyerne så lå på vores ben,
mens vi sang. Bagefter så dansede vi med
dem til en anden salme. Der var mange nye
ideer, og de var alle sammen mulige at lave
derhjemme bagefter. Babyerne udvikler sig
igennem sådan et forløb.
Det er dejligt at være i kirken på den måde.
Der er en særlig ro. Kirken bliver også mere
end rummet. Kirken flytter fra at være et
rum, til et sted at være. Og det har meget
at gøre med de personer, man møder. Anne
Mettes måde at være på, altid glad og smilende og hendes engagement.
At gå til babyrytmik blev til så meget mere,
end jeg havde forventet.”
Interview v/ Iben Munkgaard Davids

Kirken har mange rum
Indsamlingen Allehelgenssøndag
… går til ”Sorggruppen for børn og unge,
der har mistet nære pårørende”. Sorggruppen har siden sin begyndelse i januar 2006
haft sin faste base i Brændkjærkirken.
Egentlig er der ikke tale om én gruppe, men
om tre grupper. For når vi har spist sammen,
deler vi gruppen i tre. Vi ser både på alder
og på, hvordan børnene passer sammen. Det
gør vi for at børnene og de unge kan få mest
muligt ud af den tid, de har med hinanden.
Siden januar 2006 har der samlet været knap

50 børn med i gruppen. Her efter sommerferien er der 12 børn i gruppen. Vi er 4 voksne
med hver gang: en pædagog og tre præster.
De indsamlede penge vil bl.a. gå til den
mad, vi altid begynder med at spise sammen. Pengene kunne også gå til lidt ekstra
til sorggruppens juleafslutning.
På forhånd tak!
På sorggruppens vegne
Birgit Fur

Kunstudstilling

Årets KUK 11 The End

Her i efteråret har vi
den glæde at byde billedmager Mie Vejbæk
indenfor i Brændkjærkirken.

Kirkens Undervisning i Kolding november
måned.
Hvordan taler vi om døden i samfundet,
kunsten og med hinanden
- og hvad har kirken at sige ved livets afslutning?”

Mie Vejbæk bor i Kolding, hvor hun har
gået på Billedskolen i 1996. Hun har udstillet flere steder både lokalt og andre steder i
landet.
Mie præsentere selv sin kunst som følger:
Min største inspirationskilde er mennesket
og naturen. Jeg arbejder meget med lag på
lag, hvor det ene billede afløser det andet,
indtil det endelige BILLEDE dukker frem.
Jeg arbejder ofte med blandingsteknikker,
hvor jeg eksperimenterer med forskellige
materialer.

Se omtale i dagspressen og på kirkens opslagstavle.

Kolding Kirkehøjskole
Efterårets emne er:
Store Danske Kirkenavne, I fodsporene på
Brorson, Tavsen, Kingo, Grundtvig, Kierkegaard m. fl.
Tag et program i kirkens forhal.

Udstillingen er fra søndag den 4. oktober
til 15. november 2009.
Der er fernisering søndag den 4. oktober
efter gudstjenesten, hvor alle er velkomne.
Venlig hilsen,
Kunstudvalget
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Kirkeklummen
Hvorfor?
Og så blev det til tanker om katastrofer.
Selvforskyldte – natur
– og dem vi ikke selv
er herre over.
Vi har i den sidste tid
hørt om flere katastrofer. Der var de alt for
mange, der mistede livet på landevejene – selvforskyldt eller andres skyld? Der var de delvist
uforskyldte ved togskinnerne og hjemme ved
grillen. Der var oversvømmelser og regnskyl,
der ødelagde landsbyer.

Der var flykatastrofe over Atlanten. Der var
soldaterne i Afganistan. Der var de kære, vi
mistede pga. uhelbredelige sygdomme.
Og hvad så? Spø’r du måske.
For klummeskriveren gi’r det en masse spekulationer - og tanker sættes i gang. Tanker om,
hvad de enkelte har nået at tænke, inden det var
slut med livet. Tanker om, hvad spørgsmål og
sorg de nærmeste efterladte står tilbage med.
Var der noget, der kunne have været ændret, så
det skete ikke var sket?
Jeg ved det ikke. Ved du ?
Men troen på, at der er éen, der har ”check” på
det hele, tror jeg på. Hvor uretfærdigt det end
måtte være for os mennesker at se og opleve,
når een eller flere af vore kære pludselig ikke
er mere, så er jeg sikker på, at der er en Gud,
som holder øje med os og afgør, hvornår vores
lys i livet er brændt ud. Hvad vi måske skal
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forskånes for. Hvad andre skal bære som byrde
resten af deres liv.
Men ” Dåbens lys er tændt, når livet slukkes”.
Jeg har valgt Gud – Jesu far, som Gud.
Andre har valgt en anden gud, men jeg er af
den overbevisning, at det i yderste ende er den
samme gud. Reglerne for at leve med sin gud
er måske forskellige, men i sidste ende vil vi
hinanden det godt.
Og her siger Jesus det altafgørende: ” Elsk Din
Næste”. Det er ord der kan bære. Bære hinanden.

Vi skal ta’ hånd om hinanden, være der for hinanden, hjælpe hinanden og tænke på hinanden.
Også tænke på dem vi ikke kan nå.
Derfor: Giv dig selv tid til at tænke. Tænke
dig om en ekstra gang. Lad være med at tro,
at det går jo nok. Nyd livet. Du har det kun én
gang. Og nyd hinanden. Vi har kun hinanden
én gang.
Livet kan være slut i løbet af ét sekund.
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver himmel, ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
Den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Johannes Johansen
Med ønsket om et farverigt liv til dig og din
næste - og efterår.
Palle Hahne

Det’ for børn

v/Anne Mette Meyer

Spirekor for børn i 1. og 2. klasse
Sangglade børn har nu chancen for at lære
sjove sange og salmer, danse og remser og
i det hele taget blive rigtig gode til at synge
hver mandag eftermiddag i Brændkjærkirkens spirekor. Alle børn er velkomne og der
stilles ingen krav til stemmerne!

kan kontakte for tilmelding eller nærmere
information på 51 16 91 01 eller annemette@braendkjaerkirken.dk.

Undervisningen varetages af musik- og
sangpædagog Anne Mette Meyer, som man

Børnene bliver hentet på Brændkjærskolen
kl. 12.50 og fulgt tilbage igen kl. 14.

Godnathistorie og aftensmad!

Rytmik og salmer for 2 årige

Så er det igen tid til at tænde fortællelyset og
høre en godnathistorie i kirken. Bagefter går
vi ind og spiser skruer og kødsovs sammen.
Alle børn er velkomne med deres voksne.
Det koster ikke noget at spise med og tilmelding er ikke nødvendig.

Nu er det de 2-åriges tur til at komme med
forældre eller bedsteforældre og synge, lege,
spille og danse i kirken.
Tilmelding til Anne Mette Meyer på:
annemette@braendkjaerkirken.dk eller
51 16 91 01

Tirsdage kl. 17
22. september, 20. oktober og 3. november.

Tirsdag eftermiddag kl. 15.30 til 16.15
Første gang 20. oktober.

Høstgudstjeneste for børn

Spirekor mandage fra 13-13.50
Første gang mandag d. 7. september

Babyrytmik

Vi fejrer, at vi kan høste alt det, der har
spiret og groet hen over sommeren. Har I
noget i haven -æbler, squash, blomster eller
andet godt- så bring det med i kirke. Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen
og holder auktion over alt det medbragte.
Pengene går til et godt formål, som vi også
samler ind til under gudstjenesten. Alle er
velkomne og frokosten koster ikke noget for
børn. Voksne betaler 30 kr. for at spise med.
Sang, dans og salmer med babyer indtil 10
mdr. mandag og onsdag formiddage kl. 11.
Tilmelding nødvendig på annemette@braendkjaerkirken.dk eller 51 16 91 01.
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Vesper
Vesper
Vesper er latin og betyder aften. Traditionelt er vesper bøn, skriftlæsning og sange ved solnedgang.
Vesper er blevet en tradition i Brændkjærkirken i de mørke måneder
Vesper finder sted hver onsdag i november, januar og februar fra kl. 17 - ca. 17.30

Der er hver gang en spændende person/personer fra Kolding området, der enten fortæller om en ople
Faste medvirkende er: Kirkens organist og præster.
Dato

Aftenens gæster

4-11

Steen Nielsen & Pia Orluff

Musikere, Kolding

11-11

Souschef Ruth Jakobsen

Folkekøkkenet, Kolding

18-11

John Pedersen

Jydske Vestkysten, Kolding

25-11

Gail Seeberg

International menighed, Kolding

6-1

Frank Kærgaard

Provst, Kolding

13-1

Christine og Henrik Refshauge

Korledere Lusangi
Lærer og præst

20-1

Per Bødker Andersen

Borgmester, Kolding

27-1

Susie Kierkegaard

Igangsætter, Kolding Kommune

3-2

Hanne Skov

Kolding

10-2

Henry Lund Pedersen

Menighedsrådsformand, Brændkjæ

17-2

Theis Reinvang

Organist, Brændkjærkirken

24-2

Hanna Andreasen

Værestedet Gademix,
Kolding Sydvestkvarter
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evelse eller erfaring, eller spiller musik, der kan inspirere andre.

ærkirken

Musik

Liturg

Steen Nielsen & Pia Orluff

Sognepræst Leif Nielsen

Organist Theis Reinvang

Sognepræst Iben M. Davids

Organist Theis Reinvang

Sognepræst Leif Nielsen

Organist Theis Reinvang

Pastor Kamalesh Biswas

Organist Niels Karstoft

Sognepræst Iben M. Davids

Christine og Henrik Refshauge

Sognepræst Iben M. Davids

Per Bødker Andersen

Sognepræst Leif Nielsen

Organist Theis Reinvang

Pastor Kamalesh Biswas

Organist Theis Reinvang

Pastor Kamalesh Biswas

Organist Theis Reinvang

Sognepræst Leif Nielsen

Organist Theis Reinvang

Pastor Kamalesh Biswas

Organist Theis Reinvang

Sognepræst Iben M. Davids
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Arrangementer
3 x Mandeaftener

3 x Studiekreds om bøn

Torsdag 10-9 kl. 19-21 i lokale 3
Torsdag 8-10 kl. 19-21 i lokale 3
Torsdag 5-11 kl. 19-21 i lokale 3
Mænd indbyder til 3 nye mandeaftener i
efteråret. Det er aftener med mænds tanker, mænds humor og mænds behov for at
snakke om noget, der kommer dem ved. Der
hviler på den måde en vis fortrolighed over
sådan en aften. På den anden side er det hele
heller ikke mere alvorligt, end vi gør det til.
Der er ikke noget vi skal nå. Og hvis vi får
lyst til at tage ud af huset og lave noget helt
andet, gør vi det. Men ellers får vi os en
god snak, et spil kort, ”bob” eller andet og
aftenerne slutter med fadervor og en sang.
Hjertelig velkommen til enhver - én aften,
to aftener eller alle tre.
Leif Nielsen

” Bøn er eftertanke. Bøn er det at lægge sit
liv i Guds hænder. Men det forudsætter en
afhængighed af Gud, i modsætning til parolen om, at vi skal kunne det hele selv, og at
alting, så også falder tilbage på os selv, hvis
tingene ikke lykkes. Bøn er også et sted at
gå hen med sin tak” - sådan siger Gerhard
Petersen, tidl. rektor ved Pastoralseminariet
i Århus. Vi vil gerne her i Brændkjærkirken
samtale om - og studere bøn. Og derfor
indbyder vi åbent til 3 aftener med fokus
på bøn.
Hvad det skal munde ud i, afhænger af dem,
der kommer. Måske er der stemning for
at udarbejde bønner, som kan bruges ved
gudstjenesterne her i kirken. Det kan også
være, at det alene skal være samtale og erfaringsudveksling mht. bøn i det hele taget.
Hver gang vil en af os præster komme med
et lille oplæg til indledning. Alle er velkomne, også selvom man kun kan en enkelt af
aftenerne.

4 x Eftermiddage
med højskolesangbogen
Onsdag 16-9 kl. 14.30-16 i lokale 1
Onsdag 21-10 kl. 14.30-16 i lokale 1
Onsdag18-11 kl. 14.30-16 i lokale 1
Onsdag 16-12 kl. 14.30-16 i lokale 1
Den nye højskolesangbog er ikke sådan at
blive færdig med. Derfor fortsætter vi dette
efterår med en ny række sangeftermiddage.
Niels Karstoft vil hjælpe os med indlæring
og akkompagnement. Rigmor Karstoft vil
fortælle enkelt og kort om de enkelte sange.
Og når vi er færdige med at synge eftermiddagens valgte sange, er der kaffe og småkager til 5.- kr. Eftermiddagen slutter med
”ønskekoncert”, hvor vi hver især får lov at
byde ind med vore egne sange. Velkommen
til stemningsfulde eftermiddage med højskolesangbogen.
Rigmor og Niels Karstoft, Leif Nielsen
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Tirsdag d. 8 september kl. 19.30 - 21.00
Tirsdag d. 20 oktober kl. 19.30 - 21.00
Tirsdag d. 10 november kl.19.30 - 21.00
Leif Nielsen og Iben Munkgaard Davids

2 x Læs en bog
Fredag d. 2. oktober kl. 14.30
og fredag d. 13. november, kl. 14.30.
I oktober vil vi drøfte Selma Lagerlöfs: Kejseren af Portugalien, der handler om kærligheden, der tror alt, tåler alt og udholder alt.
November måneds bog er endnu ikke valgt.
Har én af jer en ide til en bog eller novelle til
tredie gang, når vi mødes d. 13. november?
Ellers kan jeg foreslå H.C.Andersens: Pigen,
der trådte på brødet. Den vil der være meget
at tale om.
Else Oxenvad, 75 50 24 23

Arrangementer
6 x Formiddage om troen
Onsdag 16-9 kl. 10-11: Troens begyndelse
Onsdag 30-9 kl. 10-11: Troens tvivl
Onsdag 14-10 kl. 10-11: Troens mærkedage
Onsdag 28-10 kl. 10-11: Den modne tro
Onsdag 11-11 kl. 10-11: Troens nåleøjer
Onsdag 25-11 kl. 10-11: Min tro

Velkommen til debatformiddage om, hvad
troen er for en størrelse i vort liv. Hvordan
den opstår? Hvordan den udfordres? Hvordan den overlever? Hvordan den bliver min?
Der er kaffe á 5.- kr., og det foregår i lokale
3.
Leif Nielsen

Kirkegårdsvandring og andagt
Den 1. oktober på Sdr. Kirkegård kl. 18.00
Kirkegårdsbestyrelsen indbyder til kirkegårdsvandring på Sdr. kirkegård med efterfølgende andagt i kapellet ved sognepræst
Iben Munkgaard Davids.
Guiderne vil denne aften være kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper og kirkegårdsassistent Peter Hartvig Sellau.
Der er meget for sanserne, når vi går en tur
på kirkegården. Det er en glæde med de
mange smukke træer og buske, hække og
blomster. Sidst men ikke mindst vækker kir-

kegården med sine mange grave minder om
det, der var en gang, og som nu ikke længere
er på samme måde.
Kirkegårdsvandringen varer en god times
tid. Herefter vil der være en aftenandagt i
kapellet og afslutningsvis bydes på et let
traktement.
Af hensyn til det lette traktement er der tilmelding til Tove Damm på kirkegårdskontoret, tlf.
75 50 78 70 eller e-mail: hrp@koldingkirkegaarde.dk senest d. 29.09.2009.

Bysognenes fælles aktivitetsaften
Nye menighedsråd med nye ideer til hyggeligt samvær, som bysognene kan være
fælles om.
Det første fællesmøde finder sted i:
Kirkebuen – Riis Toft nr.1
10. november kl. 19.30
Massoud Fouroozandeh kommer og holder
foredrag over emnet:
Den forbudte frelse – mit liv.
Massoud Fouroozandeh er født i Teheran i
1970. Hans far var praktiserende muslim og
opfordrede Massoud til at studere Koranen,
mens hans mor var religiøst åben.
Massoud blev som 15 årig indkaldt til aktiv

militærtjeneste, men flygtede med det ene
ben i gips gennem de kurdiske bjerge til
Tyrkiet, hvorfra han kom til Danmark.
Efter studentereksamen studerede han international markedsøkonomi og startede
egen virksomhed, indtil Jesus viste sig for
ham i en drøm og kaldte ham til tjeneste.
I dag studerer Massoud teologi på Århus
Universitet og er leder af Church of Love,
en kirke i vækst, der har afdelinger i København, Odense og Århus.
Entré: 25 kr.
På udvalgets vegne
Else Oxenvad
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Arrangementer
Kuldegys og duggede ruder

GospelCelebration

Kolding Gospel Festival ruller ud over
byen i weekenden d. 12.-13. september, og
der er endnu ledige pladser i festivalkoret
og til gallakoncerten.
Brændkjærkirken slår igen dørene op for
mellem 100 og 150 sangere, der for femte
gang skal opleve kuldegyset og suset, når de
mange stemmer smelter sammen i en smuk
ballade. Du har mulighed for at blive en del
af adrenalinens pumpen, når gospelmusikkens energi for alvor tager fat. Kom og vær
med, når kæmpekoret sætter kirkerummet
i kog sammen med topsolisterne Tracey
Campbell fra London, Andreas Hejslet fra
Århus og festivalinstruktør Henrik Engelbrekt Refshauge sammen med et veloplagt
band.
Uanset om man kan noder, har sunget i kor
før, eller er over pensionsalderen, så vil det
ikke volde problemer. På Kolding Gospel
Festival er det udelukkende lysten til at synge gospel, der er afgørende for om du kan
være med.

3. september kl. 19.30
12. november kl. 19.30

Søndag slutter vi af med et brag af en gallagospel-festkoncert kl. 16 i Brændkjærkirken.
Billetter kan købes på koldingbilletten.dk
Læs mere og tilmeld dig nu på:
www.koldinggospelfestival.dk

Gospelkoret Lusangi
optager sangere
- de sidste tre torsdage i august samt første
torsdag efter Kolding Gospel Festival (17/9).
Mød op i Brændkjærkirken kl. 19.30 hver
torsdag. Læs meget mere på www.lusangi.
dk.
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Har du svært ved at mærke kirkens traditionelle gudstjeneste ramme dig, så er GospelCelebration måske noget for dig. Her vil
du opleve en meget anderledes gudstjeneste,
arrangeret i samarbejde med Gospelkoret
LUSANGI.
GospelCelebration er for alle, der holder af
rytmisk musik, og som sætter pris på nærhed, spontanitet og enkelhed i gudstjenesten.
GospelCelebration er både en lytte- og en
sangoplevelse. Aftenen veksler mellem koncertindslag, og bevægende danske gospellovsange, som alle gudstjenestedeltagere
er velkomne til at synge med på. Desuden
holder korets dirigent en kort tale over et
relevant tema.
GospelCelebration giver dig mulighed for
at komme til orde. Der er f.eks. en ’åben
mikrofon’, hvor dem, der har noget de gerne
vil dele fra deres liv med Gud, indbydes til
at tage ordet. Der er en uformel og personlig
atmosfære over GospelCelebration.
Henrik Engelbrekt Refshauge

Arrangementer
Tror vi på den samme Gud?

Værestedet

Torsdag den 1. oktober kl. 19.30 i Simon
Peters kirke, Islandsvej, Kolding.
Biskop Niels Henrik Arendt kommer og holder foredrag over emnet:
Tror vi på den samme Gud? – Kristendommen og de andre religioner.
Arrangør er Kolding provsti og tværkulturelt udvalg. Alle er velkomne til at deltage i
dette aktuelle og spændende foredrag.
Kamalesh Biswas

Hver torsdag i Sidehuset fra kl. 9.30-11.30
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.

Familietræf
Alle familier og enlige er velkomne i kirkens sidehus kl. 18.00 onsdage i ulige uger.
Kontaktpersoner:
Knud Arne Hjort 75 56 18 41
Kirsten Müller 75 52 96 70
Ulla Kildegaard 75 50 21 77
Grethe Thomasen 75 52 20 75
26. august
Kom frit - Kom glad
I aften skal vi lære hinanden at kende gennem en sjov aktivitet.
9. september
Vi indtager Legeparken.
Kirsten har en genial leg i ærmet.
Ta’ selv madkurv med til din familie.
23. september
En rigtig eventyraften.
Der kan ske alt muligt…men glæd dig!
7. oktober
Nicolai for børn og voksne.
Vi tager ned til Nicolai komplekset, hvor vi
bliver vist rundt.

21. oktober
Vi synger PULS.
KFUM & KFUK’s nye sangbog PULS skal
læres. Derfor prøver vi nye sange.
4. november
På pilgrimsvandring.
En måde for ”kristen spiritualitet” Merete
og Jørn Carl kommer og fortæller.
18. november
Spilleaften.
Vi tager hver især et spændende spil med.
2. december
Adventshygge.
I aften forbereder vi advents- og juletiden.
Vi laver ting i kogler, bager julekager og
laver konfekt.
Husk desuden ”Aften på Tværs” på KFUM
& KFUK, Dalbygade 31 på følgende datoer:
15. september, 20. oktober og 17. november
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Arrangemener
Eftermiddagsmøder
Fredag kl. 14.30 i ulige uger i kirkens sidehus.
Kontaktperson: Inga Kristensen 75 52 68 61
11. september
”Luksusvagabond gennem Jylland” - I Blichers fodspor
Igennem flere år har Lis Ingemann brugt 3
uger om sommeren til vandre-ture på vagabond vilkår, hvor hun inspireret af naturen,
stilheden og ensomheden maler og skriver.
v/ Lis Ingemann, Odense
25. september
”Dronning Ingrids liv fra barn til voksen”
v/ Lorenz Asmussen, Christiansfeld
9. oktober
”Sådan er livet! – eller er det også sådan?”
Emnet belyses med temaer fra Prædikerens
bog og Blichers: Hosekræmmeren
v/ tidligere sognepræst ved Brændkjærkirken Jens Simonsen

23. oktober
”Har ”slangen” krydset din vej i dag?” Reflektioner over historien om
slangen, der fristede Adam og Eva til at
spise af kundskabens træ.
v/ sognepræst Leif Nielsen
6. november
”½ år som feltpræst i Afganistan”
v/ sognepræst Thue Raakjær Jensen, Alslev
20. november
”Med Grundtvig i Afrika”
I 1991 var Henrik Jensen, som den første
forstander, med til at oprette en højskole i
Ghana efter dansk højskoletradition. Foredraget handler om oprettelsen af skolen og
giver et indblik i Ghanas mange kulturrigdomme.
v/ frimenighedspræst Henrik Jensen, Ågård
4. december
”Julen nærmer sig”
v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids

Indenlandsk Sømandsmission

Besøgstjenesten

Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos
Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22.
3. september
1. oktober
5. november
3. december

Kontaktperson:
Karen Margrethe Hansen 7552 99 19
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Menighedsrådsmøder
2. september kl. 19.00, 6. oktober kl. 19.00
og 4. november kl. 20.00.
Møderne er offentlige og afholdes i kirkens
Sidehus.

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
Træffes efter aftale.
E-mail: leif@braendkjaerkirken.dk
Sognepræst
Iben Munkgaard Davids
Egholt Skovvej 8
6064 Jordrup
Tlf. 29 33 62 03.
Træffes efter aftale.
E-mail: iben@braendkjaerkirken.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
E-mail: theis@braendkjaerkirken.dk
Tværkulturel rådgiver
Kamalesh Biswas
Ingridsvej 44, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 55 89
mobil 23 47 63 06
E-mail: kamalesh@braendkjaerkirken.dk
Menighedsrådsformand:
Henry Lund Pedersen
Søbakken 8, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 55 44
E-mail: henry@kananga.dk
Sognemedhjælper
Anne Mette Meyer
Kongebrogade 71, 6000 Kolding
Tlf. 51 16 91 01
E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk

Forsidebilledet
Festivalinstruktør Tracy Chambell
Læs mere på side 12.
JMMA
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
September
Torsdag 3. sept

Højstgudstj for Kløverhøj

11.00 Iben Munkgaard Davids/ Leif Nielsen

		

Høstgudstj for Teglgården

14.00 Iben Munkgaard Davids/ Leif Nielsen

13. s.e.trin (Lk. 10,23-37)

10.30 Leif Nielsen

Søndag 6. sept

		

Høstgudstjeneste for børn/ Årstidskors. Offergang. Kirkefrokost.

Søndag 13. sept 14. s.e.trin. (Lk. 17,11-19)

10.30 Iben Munkgaard Davids

Søndag 20. sept 15. s.e.trin. (Mt. 6,24-34)

10.30 Lars Peter Melchiorsen

Søndag 27. sept 16. s.e.trin. (Lk. 7,11-17)

10.30 Iben Munkgaard Davids

		

		

Gudstjeneste i Sdr. Stenderup (Se omtale side 3)

Musikskolen medvirker. Dansk Missionsråds efterårsindsamling.

Oktober
Søndag 4. okt

17. s.e.trin. (Lk. 14,1-11)

10.30 Birgit Fur

Søndag 11. okt

18. s.e.trin. (Mt. 22,34-46)

10.30 Leif Nielsen

		

Forklaringsgudstjeneste. Blå Kors.

Søndag 18. okt 19. s.e.trin. (Mk. 2,1-12)

10.30 Leif Nielsen

Søndag 25. okt 20. s.e.trin. (Mt. 22,1-14)

10.30 Iben Munkgaard Davids

		

		

Indenlandsk Sømandsmission.

Gudstjeneste m/ dans. Kolonien Filadelfia.

November
Søndag 1. nov
		

		

Alle Helgens s. (Mt. 5,1-12)

10.30 Leif Nielsen

Kolding Provstis Sorggruppe (se omtale på side 5)

		

Minde- og musikgudstjeneste. Kolding Provstis Sorggruppe.

Alle Helgens s. (Mt. 5,1-12)

17.00

Søndag 8. nov

22. s.e.trin. (Mt. 18,21-35)

10.30 Iben Munkgaard Davids

		

KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Søndag 15. nov 23. s.e.trin. (Mt. 22,15-22)

Iben Munkgaard Davids

10.30 Leif Nielsen

Søndag 22. nov S. søn. i kirkeåret (Mt. 25,31-46) 10.30 Iben Munkgaard Davids
		

Musikgudstjeneste

Søndag 29. nov 1. s.i advent (Lk. 4,16-30)
		

Årstidskors.

10.30 Leif Nielsen

December
Søndag 6. dec
		

2. s. i advent (Mt. 25,1-13)

10.30 Iben Munkgaard Davids

Børnegudstjeneste Luciaoptog og minikonfirmandafslutning.

