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Præsteartikel
At være menneske er at være linedanser
over sit hoved.  Klovnen skal underholde og
gøre sine kunster oppe på linen. Når han er
færdig, skal han ned ad en tilsvarende stige
i højre side af billedet. For foden af denne
stige ser man en grav med en spade og et
hvidt kors. Mellem disse to master danser
klovnen, mellem himmel og jord, på en line,
der er udspændt fra vugge til grav. Han ved
hvorfra han kommer. Han ved, hvor livet
ender. Indtil da skal han få publikum til at
gyse og le. Den glade klovn bruger den tid,
han får givet, gør sit bedste. For han gør det,
han kan lide at gøre.
Sådan bliver   Storm P´s billede af klovnen
et billede på menneskelivet – et billede på
vores liv. Vi er som linedansere. Vi vover
os ud i livet og forsøger at holde balancen.
Vi forsøger at vælge mellem det gode og det
onde. Nogle gange vælger vi forkert. Nogen
gange er livet som en dans, og vi kan næsten
undre os over hvor al den glæde kommer fra.
Nogle gange brænder vi fingrene og falder
måske ned af linen og slår os.
Så er der smerte. Og så
kan man spørge sig selv,
hvorfor Gud ikke bare har
sat en sikkerhedsline i os,
så vi ikke falder af linen?  
Der vil være smerte men
også kærlighed, når man
vover sig ud i livet, for de
er begge en del af livet.
Hvis vi hele tiden vil være
på den sikre side, aldrig
risikere noget eller altid
være helt rigtige, ja så ender vi med at blive så forsigtige, at vi ikke elsker,
ikke har mod til at være
menneske og leve det liv,
vi har fået af Gud.
Billedet Fra vugge til grav (Linedanseren) af Storm P.
Det er en stor tiltro Gud
er gengivet med tilladelse fra Storm P. museet.
Livet er fyldt af forventninger: det vi ved
der kommer, og så alt
det vi ikke ved noget
som helst om. Vi kan
have forventninger til
den kommende adventstid, baseret på,
hvad vi har oplevet
før, og hvad vi tror,
der vil ske. Menneskelivet er i det hele taget
båret af, hvad vi har været igennem, og hvad
vi forventer os af fremtiden. Det er et liv, der
bugter sig af sted, som en hel linedans.
Storm P har tegnet et sødt lille billede, dog
med en alvorlig pointe. Det hedder netop
Linedans, og på billedet ser man i venstre
side en vugge og en sutteflaske. Herfra fører
en stige op til en mast. I højre side af billedet
ses en tilsvarende mast. Mellem de to master
er der udspændt en line. På den line balancerer en glad lille klovn med høj sort hat, rød
næse, og med en dejlig gul paraply løftet
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Præsteartikel
har til os, at vi selv kan gå på linen eller leve
livet. Gud sidder ikke som en dukkefører og
styrer os. Han har tillid til os og slipper os
løs i livet.
Fra vugge til grav er Gud med os. Han ønsker at give os mod og kærlighed til at balancere i livet. Det gør en forskel, om man tør
kaste sig ud i livet og tør tro, at der faktisk
er én, der elsker os.
Livet bliver ikke let af at vi bare gør de rigtige ting hele tiden, sådan fungerer det ikke.
Hvis vi bare spiser sundt nok, hjælper andre,
be’r nok, så bliver livet en leg. Næ nej, sådan fungerer hverken livet eller troen. Det
er troværdigt, at Gud ikke bare siger sådan.
Men han siger til os: Jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende, fra vugge til grav, ligegyldigt hvor svært livet måtte blive.
Ved at blive menneske, kastede Gud sig selv
ud i en linedans, hvor han mærkede hvad
kærlighed og smerte er. Han har selv været der, og ikke stået på sidelinjen. Det er
ikke en ligeglad Gud, der ikke ved noget om
menneskelivet. Han har selv haft fingrene i
snavset og har selv mødt verdens modstand,
og slået hovedet, ja hele kroppen. Den guddommelige historie starter her i adventstiden.
Med dette i baghovedet, siger han til os: Vov
at være den du i Kristus er!
Gå derfor ud og vær en glad klovn i livets
cirkus, og lad dig lede af ordet om, at du
altid er elsket. Hav tro og tillid til, at Gud er
med i dit liv. Som linedanserens stav hjælper ham med at holde balancen, kan troen
støtte og give tryghed i de mange forskellige
situationer, man kan stå i som menneske,
når livet både går op og ned. Men den kan
også få os til at se ærligt på os selv og vores
verden og få os til at glæde os i mødet med
hinanden. Lad os gå ind i dette nye kirkeår,
som de linedansere, vi nu er, hvor vi er, men
altid vide at vi ikke vandrer alene.
Iben Munkgaard Davids

Sommerhøjskole
søndag 8. juni - lørdag 14. juni

Vi var der for år tilbage. En lille, levende højskole med en fantastisk atmosfære. Skolens
forstander Søren Winther Larsen og hans stab
var der til at byde os velkommen, da vi rullede op foran skolen. Vi har allerede i et par år
undersøgt muligheden for at vende tilbage, og
nu lader det sig gøre. Højskoleferien næste år
går til Odder Højskole.
Vi har sammen med skolens ledelse igen sammensat et spændende program, der både fører
os rundt i de smukke og kulturelt spændende
omgivelser i nærheden af skolen men også tager os med på afstikkere til blandt andet Mols
Bjerge.
Vi forventer os meget af dette kursus og tænker, at der meget let kan blive tryk på tilmeldingerne, når programmet foreligger. Derfor:
vent ikke med at melde dig til. Når kurset er
fyldt op, er der ikke flere pladser. Aftal evt.
tilmeldingen med en god ven, en slægtning,
du ikke ser så tit, eller en anden, du gerne
vil være sammen med. Skolen råder over en
del dobbeltværelser, og det vil være alletiders
mulighed for at være sammen med en god ven
i nogle dage på en udfordrende måde.
Kurset udbydes i samarbejde med Bjert kirke
og Odder Højskole.
Kirsten Nøkkentved, Tove Svane-Knudsen,
Inga Kristensen og Leif Nielsen
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Kirken har mange rum
Ny præst
Velkommen!
Under overskriften "En hel præst til et helt
sogn" søgte menighedsrådet en sognepræst til
den ledige stilling som sognepræst i Brændkjær sogn. Der var mange ansøgere – 32 i
alt - og blandt dem valgte menighedsrådet at
høre 5 ansøgere prøveprædike.
Efter grundige samtaler med ansøgerne og
efterfølgende drøftelse i menighedsrådet besluttede vi at indstille Iben Munkgaard Davids som nr. et.
Vi glæder os over nu at kunne byde vores
nye sognepræst Iben og hendes mand Gary,
velkommen iblandt os og indbyde Iben til et
godt og gensidigt inspirerende samarbejde
med alle i menigheden, menighedsrådet og
de ansatte.
Menighedsrådet

International julefest
International julefest lørdag den 8. december kl. 18.00 i Brændkjærkirkens Sidehus.
Tilmelding nødvendig til :
Kamalesh Biswas
23 47 63 06 eller
biswas@stofanet.dk

Nytårsspisning
30. december kl. 18.00
Igen i år vil vi få mulighed for at fejre nytår
sammen. ”Dagen før” nytårsfesten vil igen
foregå i Sidehuset. Pris 100 kr. som betales
ved tilmelding til kordegnekontoret. Tilmelding senest torsdag d. 20. december.
Kirsten Müller & Ole Christensen
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Præsentation
af Iben Munkgaard Davids, sognepræst i
Brændkjærkirken pr. 1 november
Jeg har ikke altid vidst, at jeg ville være præst.
Men at jeg skulle have et arbejde, der havde
fokus på mennesker, det har jeg altid vidst.
Og med en opdragelse i bagagen, hvor kirkegang var en naturlig ting, så vidste jeg også
fra barnsben, at kristendommen ville blive en
stor del af mit liv, hvilket er blevet tilfældet.
I gymnasiet fattede jeg for alvor interesse for
teologien. Det var gennem Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse(DKG) og KFUM
og KFUK. Det inspirerede mig i den grad, så
meget, at jeg gik i gang med  teologi efter endt
studentereksamen.
Ved siden af studiet arbejdede jeg 7 år i en
kommunal ungdomsklub. Det lærte mig bl.a.,
at kirken skal være, hvor mennesker er. Man
kan ikke bare som præst komme med sine
fine ord, men skal være tilstede.
Efter endt studietid tog jeg et smut til Indien,
og arbejdede som volontør. Det var også her,
jeg mødte min mand Gary. Han er fra Australien, og vi har været gift i 7 år.
De seneste 5 år har jeg arbejdet som gadepræst
for unge i Århus, samt været præst ved Århus
Domkirke og Vor Frue Kirke. Det har været et
utroligt inspirerende og udfordrende arbejde,
som jeg ser tilbage på med stor glæde.
Nu er jeg så klar til at kaste mig ud i embedet
som sognepræst i Brændkjær sogn. Jeg glæder
mig meget til at blive jeres præst, og møde jer
alle, store som små. Jeg har hørt så meget godt
om sognet, og skal gøre mit til at føre traditioner videre, samt være med til at skabe nye.

Julegudstjeneste på engelsk
24. december kl. 13.30 i Kristkirken
Alle er velkommen til at fejre julegudstjeneste med juleevangelium, christmas carols,
solosang ved Kenneth Ørsøe.

Kirken har mange rum
Kunstudstilling
13. januar – 29. februar 2008
I denne periode udstiller Elizabeth Padillo
Olesen billeder i Brændkjærkirken. Elisabeth
kommer fra Fillippinerne, men er nu dansk
gift og arbejder som folkeskolelærer i Christiansfeld.
Interessen for at male opstod i begyndelsen
af hendes ophold i Danmark. På grund af et
begrænset dansk sprog var det svært at udtrykke tanker og refleksioner. Maleriet hjalp
hende med at kommunikere følelser omkring
emner som undertrykkelse, frihed, solidari-

tet, tro, håb og kærlighed.
Der er fernisering efter
gudstjenesten den 13. januar. Her vil Elizabeth
selv fortælle om sin kunst
og synge et par sange.
Salg af hendes malerier
støtter projekter på hendes hjemø i Filippinerne.
Læs og se mere på:
www.123hjemmeside.dk/kunst-liv-tro.
Signe Brixen

Julehjælp

Juleaften i kirken

Har du i år svært ved at få råd til at holde jul,
så har du mulighed for at søge Brændkjærkirkens menighedspleje om julehjælp. Julehjælpen består af en købmandskurv med varer
til julemiddagen. Du skal blot henvende dig
på kordegnekontoret, hvor du kan få udleveret et ansøgningsskema, som du udfylder og
afleverer, så vil udvalget ud fra dine oplysninger tage stilling til, om du er berettiget til
hjælp. Du vil få svar ret hurtigt.
For at komme i betragtning skal du naturligvis bo i Brændkjær sogn.
Sidste ansøgningsfrist er søndag den 9. december 2007.
På udvalgets vegne
Kirsten Müller

Atter i år juleaften
i Brændkjærkirken
Traditionen tro inviterer Kolding 1 Y’s Men’s
Club til juleaften fra kl.
17.30-21.30 i Brændkjærkirkens menighedslokaler.
For kørestolsbrugere og gangbesværede er
der kørselsmulighed for deltagere, som bor
inden for Koldings bygrænse.

Sogneindsamling
Søndag den 2. marts 2008 samler vi igen ind
til Folkekirkens Nødhjælp. Temaet er denne
gang: HIV/AIDS – sårbare børn.
Sæt kryds i kalenderen ved søndag 2.marts
2008.
Povl Verner Hansen

Aftenen former sig som en hyggelig dansk
jul med juletræ, middag, gaver, julesalmer
og læsning af juleevangeliet.
Endvidere serveres der godter, og der hygges
omkring kaffebordet.
Billetter kan købes på Kolding Turistbureau,
Akseltorv fra den 1. til den 15. december og
koster igen i år 75,- kr. Billetter kan desuden
købes på Brændkjærkirkens kordegnekontor,
som er åbent man-fre. fra kl. 9.30 –13.00,
torsdag tillige 15.30 – 18.00.
Arrangør
Kolding 1 Y’s Men’s Club
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Det’ for børn
Børnespræls redaktør Birgitte Rosengren har denne gang overladt spaltepladsen til sognemedhjælper Anne Mette Meyer, der fortæller om arrangementer for børn og deres voksne.
Birgitte ønsker alle læserne:
GLÆDELIG JU L !

Godnathistorier og aftensmad for børn og voksne
Tirsdage fra 17.00-18.15
Vi begynder i kirken, hvor vi sætter os på puder på gulvet, synger en sang, tænder fortællelyset og hører godnathistorie. Derefter går
vi ind i Sidehuset og spiser sammen. Der er
tale om en børnevenlig menu, nemlig skruer
og kødsovs. Det koster ikke noget at spise
med, og tilmelding er ikke nødvendig.
Godnathistorierne er for børn i alle aldre og

alle –store og små- er meget velkomne sammen med deres voksne.
Vi fortæller godnathistorie tirsdag den 8.
januar kl. 17.00
Hvis du vil høre nærmere, kontakt da sognemedhjælper Anne Mette Meyer på 51 16
91 01

Babyrytmik med fokus på salmer
Tirsdage fra 10-11 i kirken

foregår i kirkerummet, er målrettet børn i
alderen 3-12 måneder og  vil være et forløb
over ca. 12 gange. Det koster ikke noget at
være med, men tilmelding er nødvendig på
tlf. 51 16 91 01 ellers mail@annemettemeyer.dk
Næste hold starter tirsdag d.22. januar. Sognemedhjælper og musikpædagog Anne Mette Meyer står for undervisningen.

Børnegudstjenester

Mors og fars stemme er noget af det dejligste
det lille barn kender. Det kan man opleve på
et af Brændkjærkirkens hold i babyrytmik.
Her synger og danser vi til kendte og nye
børnesange, salmer og remser. Jeg bruger
forskellige instrumenter i undervisningen,
som er med til at styrke det lille barns udvikling og møde med verden. Undervisningen
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Søndag den 2. december kl. 10.30
Børnegudstjeneste med Luciaoptog og børnekor
Juleaften den 24. december kl. 14.00
Julegudstjeneste i børnehøjde
Fastelavn den 3. februar kl. 10.30
Kom udklædt i kirken. Efter gudstjenesten
slår vi katten af tønden, spiser fastelavnsboller og kårer dagens flotteste udklædning.

Arrangementer
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Annonce
Fællessang

Dato

”Noget på hjerte”

7-11

HS 359 Skyerne gråne og løvet falder

Bent Bach Nielsen

14-11

HS 297 Har du visor min vän, sjung dem

Hanne Dam

21-11

HS 393 Sig nærmer tiden

Lis Ravn Ebbesen

28-11

HS 358 Mørk er november

Jørgen Jakobsen

5-12

HS 44 Vær velkommen, Herrens år

Henning Haugaard

12-12

HS 47 Blomstre som en rosengård

Niels Johan Geil

19-12

HS 48 Ind under jul

Kamalesh Biswas

26-12

HS 53 Velkommen igen, Guds engle

Marianne Loft

2-1

HS 52 Kimer, I klokker

Kaj Vahlkvist

9-1

HS 151 Bladet i bogen sig vender

Marwan Zobi

16-1

HS 362 Som dybest brønd

Holger Lissner

23-1

HS 466 Jeg elsker den brogede verden

Malene Lorentzen

30-1

HS 137 Menneskelivet er underligt

Niels Danielsen

6-2

HS 463 Et jævnt og muntert

Palle Hahne

13-2

HS 108 Her vil ties, her vil bies

Rita Brohus

20-2

HS 467 Frihed er det bedste guld

Marianne S. Andersen

27-2

HS 509 Du kom med alt det, der

Karen Lei
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Kirkeklummen

Musisk indslag

Fællessang

Jens Ravn (SANG)

HS 571 Tunge mørke natteskyer

Inger Bertelsen (SANG/KEYBOARD)

HS 559 Den klare sol går ned

Jens Knudsen (SANG)

HS 568 Klokken slår, tiden går

Kenn Oehlenshläger (SANG)

HS 361 Dybt hælder året

Anne Mette Meyer (SANG)

HS 46 Gør døren høj

Kenneth Ørsøe (SANG)

HS 563 Fred hviler over land

Christine og
Henrik Refshauge (SANG /KEYBOARD)

HS 65 Julebuddet til dem, der

Gitte Geerthsen, Lotte Vahlkvist,
Steen Nielsen, Jette Zoega og
Rasmus Hansen (VOKALENSEMBLE)

HS 60 Hjerte, løft din glædes vinge

Per Lundbak (SANG /GUITAR)

HS 66 Dejlig er jorden

Anne Barfoed (KLAVER)

HS 564 Der står et slot i vesterled

Holger Lissner (SANG /GUITAR)

HS 86 Alle mine kilder

Steen Nielsen (TROMPET)

HS 556 Nu hviler mark og enge

Flemming Holm (SANG /GUTAR)

HS 565 Dagen går med raske fjed

Inger, Palle, Marie, Anne og
Mette Hahne (KOR /GUITAR)

HS 567 Bliv hos os, når dagen

Maja Hørlykke Christensen
og June Elgin Jensen (DANS)
Birgit Nørregaard (SANG)
Rigmor og Niels Karstoft

(KLAVER/VIOLIN)

Indbetalingskort

HS 557 Sig månen langsomt hæver

Traditionen tro vedlægges dette nummer af
kirkebladet et indbetalingskort, hvorpå et
eventuelt bidrag til kirkebladet kan indbeHS 92 O Kristelighed, du skænker
tales. I sidste regnskabsår blev der indbetalt
4.495 kr. til støtte for udgivelsen af kirkebladet. Tak for disse og kommende bidrag!
HS 102 Nu fryde sig hver kristen
JMM
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Arrangementer
Vesper er til alle, der trænger til en lille
hjertestyrkning sidst på dagen.
Vesper foregår i kirken
Vesper finder sted hver onsdag
i november, december, januar og februar
Vesper er fra kl. 17 - ca. 17.30
Vesper er nogle, der fortæller. Andre, der
synger, spiller eller danser. Og hver gang
synges et par sange fra højskolesangbogen og sluttes med en bøn.
Bønnerne vil være lånt fra ”Worship book” fra det
økumeniske studie- og gudstjenestefællesskab på
øen Iona i Skotland.
Faste medvirkende ved Vesper: organist Elsebet Illum
og sognepræst Leif Nielsen

Vesper
Fællessang
”Noget på hjerte”
Musisk indslag
Bøn
Fællessang

Første gang: onsdag 7. november

10

Kirkeklummen
Første gang…
Kan Du huske FØRSTE GANG?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Første gang Du diede?
Første gang Du smilede?
Første gang Du kravlede?
Første gang Du gik?
Første gang Du var i børnehave?
Første gang Du gik i skole?
Første gang Du blev forelsket?
Første gang Du fik et barn?
Første gang Du var i kirke?
Første gang Du oplevede juleaften?

Jeg husker FØRSTE GANG!
FØRSTE GANG jeg
var i Brændkjærkirken. Det var i 1973.
Sikke et kirkerum.
Sikke et koncertrum.
Sikken en varme
blandt kirkegængerne. Og sådan har det
været lige siden.
Her føler man sig velkommen. TAK!
Jeg husker FØRSTE GANG jeg blev kirkesanger. Det var i 1977 i Egtved og siden 1983
har det været i Eltang og Sdr. Vilstrup. Og
hver gang er det, som var det første gang.
Udfordring! Spænding! Nervøsitet! Glæde! Samvær!
I 2005 blev jeg ”en engel” eller ”Jesu sendebud” i ”En Skønne Dag, Maria”. Det var
FØRSTE GANG jeg medvirkede i Brændkjærkirkens musical. Og hele familien medvirkede i Vesper – FØRSTE GANG i 2005.
Sikken en oplevelse. Udfordring, Spænding,
Nervøsitet, Glæde og Samvær. Tak!
Og så blev det anden gang i 2007 – som
rådsmand i ”More Than Just A Man”. Og
Vesper for hele familien. Alt det hele gentog
sig. TAK!

Og FØRSTE GANG i friluftspillet på amfiscenen i 2007 som godsejer i ”Skatteøen”.
Udfordring! Spænding! Nervøsitet! Glæde!
Samvær!
Lad så denne JUL blive FØRSTE GANG;
med Udfordring, Spænding, Nervøsitet, Glæde og Samvær. Trods mange tidligere jul; lad
så 2007 blive ”den første”.
Med Møllehave siger vi:
Og stjernen over stalden
hang ung og stærk og gul,
så nåede de vise mænd
at komme frem til jul.
Og selv om vi har li’så travlt,
så skal vi mindes dem,
og fejre jul som dengang de
kom frem til Betlehem.
Så lad os gå med stille sind som hyrderne til
barnet ind.
Lad os indhyldes i troen på vor Frelser, Jesus
Kristus, som var det FØRSTE GANG.
Han lod sig føde for 2007 år siden – og gik i
døden for vores skyld.
FØRSTE GANG – og ENESTE GANG.
GLÆDELIG JULEFEST I KIRKE OG HJEM!
Palle Hahne

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes tirsdage kl. 19.00 i kirkens Sidehus
11. december, 15. januar og 5. februar.
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Arrangementer
Duke Ellington
Duke Ellingtons Sacred Concert
3. december kl. 19.30
Duke Ellington havde ikke nogen stærk eller speciel tilknytning til kirken, men da den
66‑årige komponist blev opfordret til at skrive musik til en serie af kirkekoncerter, der skulle
finde sted i store kirker rundt
omkring i USA, følte han sig inspireret og
modtog bestillingen. Måske hang denne øgede
interesse for kirkemusik sammen med, at hans
nære ven og medkomponist Billy Strayhorn,
var blevet meget syg og døde kort efter uropførelsen af den første Sacred Concert.
I årene fra 1966 til 1974 turnerede Ellington
og hans orkester med de tre Sacred Concerts
i USA og Europa. Han brugte forskellige
sangsolister ‑ en af de mest berømte var Alice
Babs ‑ og lokale kor.
Ved koncerten i Brændkjærkirken medvirker
Jomfru Fanny Bigband og koret Åbenrock.
Solist er: Annika Hamann
Billetter á 75 kr. kan købes på kirkekontoret.
Arrangør: Ole Tronhus

De 9 læsninger
Onsdag den 12. december kl. 19.30
De 9 Læsninger er en juleforberedende
gudstjeneste efter engelsk skik. I Brændkjærkirken afholder vi De 9 læsninger som
en liturgisk musikgudstjeneste. Der vil være
tekstlæsning vekslende med musikindslag
og fællessalmer. Medvirkende er oplæsere
fra forskellige kirkelige udvalg med tilknytning til Brændkjærkirken, Brændkjærkirkens Børnekor og Voksenkor, samt organist.
Liturg er Leif Nielsen.
Elsebet Rosing Illum
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Musik i gudstjenester

Unge og yngre talenter vil i den kommende
tid fra tid til anden dukke op ved kirkens
gudstjenester. Det vil altid stå på bagsiden af
kirkebladet og sommetider vil der også være
sat plakater op ved kirken, når det sker. Solisterne vil synge forskellige genrer, og der vil
være tekster af både danske og udenlandske
forfattere, men det vil tilstræbes, at sangene
altid foreligger trykt på et stykke papir, man
kan tage sig med ind i kirken
Af solister og ensembler kan nævnes: Maria
Kjær og ”Gospelgroove
Leif Nielsen

Sogneaften
Dette er en reminder !
I sidste nummer af kirkebladet bad vi jer
om at komme med gode ideer til næste års
sogneaftener.
Denne opfordring vil vi så gentage i dette
nummer.  Kom til årets sidste sogneaften:
Advent – den 6. december og giv os ideer,
som vi kan arbejde med og omsætte til nogle
gode aftener i 2008.
Kom ud af busken med jeres mange ideer, og
vi vil se, hvad vi kan få ud af dem.
På gensyn 6. december!
Else Oxenvad

Arrangementer
Eftermiddagsmøder
Fredag kl. 14.30 i ulige uger
i kirkens sidehus.
Kontaktperson:
Inga Kristensen 75 52 68 61

29. februar
”Schweiz nord/syd”. En
beretning i ord og billeder
om en cykeltur på 500 km.
V/ Astrid & Kaj Kristensen, Esbjerg.

7. december
Juleafslutning v/ Leif Nielsen
4. januar
Sierra Leone – et lille land i Vestafrika, som
har gennemlevet 10 års brutal borgerkrig.
SudanMissionen, danske KFUM-spejdere
og Y’s Men’s klubber m. fl. yder hjælp med
kristent freds- og forsoningsarbejde, sundhedscenter, opbygning af bæredygtigt landbrug og plantagedrift m.v. Lysbilledforedrag
v/ pens. kordegn Povl Verner Hansen.
18. januar
”Folkekirken i det nye århundrede – balancen mellem tradition og fornyelse.” v/ biskop
Niels Henrik Arendt.
1. februar
Missionen i Tranquebar, -da den lutherske
kirke ”kom til verden”. Vi skal høre om det
spændende og lærerige møde, da kong FrederikIV tog initiativ til at begynde en mission i den danske koloni Tranquebar i Indien.
Dette møde kan vi stadig lære meget af, når
det gælder vor tid, hvor kristentroen jo også
mødes med skepsis og modstand i en tid,
hvor menneskelivet tit ender som et rent økonomisk anliggende. v/ sognepræst Anders
Nørgaard, Gesten.
15. februar
En fortælling om stamhusbesidder og hofjægermester N. E. Hofmann-Bangs 9 børn.
Denne børneflok fra Hofmansgave blev senere romanfigurer i Anne Marie Løns stærkt
anmelderroste og prisbelønnede bog ”Dværgenes dans”. v/ Kaja Yndal Sørensen, Otterup.

Næstekærlighed
Tirsdag 22. januar kl. 10.00-11.00
Torsdag 24. januar kl. 19.30-21.00 begge
dage i Brændkjærkirkens Sidehus
„Næstekærlighed – en mangelvare i Danmark. Hvad gør vi ved det?“
Præsentation af et problem med løsningsforslag og debat v/ cand. linc. merc./ stats aut.
translatør Edith Nyborg Schütze.
Danmark er ét af de lande i verden, der har
den højeste sociale velfærd og velstand, men
samtidig ét af de humanitært fattigste lande.
Hvad kan vi gøre for at fremme næstekærligheden i Danmark? Mød op og deltag! Det
gælder din egen, dine børns og generationers
velbefindende.
Kaffe á 5 kr.

Værestedet
Torsdage kl. 10.00-11.30 i kirkens Sidehus.
Kontaktperson:
Margrethe Beck Madsen 75 52 41 85

Besøgstjenesten
Kontaktperson:
Kirsten Müller 75 52 96 70
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Annonce
Familietræf

LUSANGI

Tænker du, at det er stedet for den ”ideelle”
familie? Sådan en far og mor og børn familie? Du er allerede på vildspor. Familietræf
er meget mere. Det er voksne uden børn,
singler, lidt yngre og ældre, mødre med børn
og voksne, hvor børnene er blevet voksne.
Vi siger om Familietræf:
• et kristent spise fællesskab
• et fællesskab hvor alle er velkomne
• du bliver nok ikke altid klogere,
  men du får det bedre

Torsdage kl. 19.30 i kirkerummet
Livsglæde, begejstring og nærvær
Sådan er gospel!
Gospelkoret Lusangi består af et halvt hundrede sangere, som står klar til at invitere
dig med i et varmt fællesskab, hvor du samtidigt lærer en masse sang og musik, og får
brugt din stemme og krop. Vi optager nye
sangere de første torsdage i januar. Kom med
fra starten.
Læs om koret, vores koncerter og øveaftener,
se billeder og meget mere på:
www.lusangi.dk
På genHØR
Christine og Henrik Engelbrekt Refshauge
Formand og dirigent for:
Gospelkoret Lusangi
Tlf. 5180 9500

Vi mødes om onsdagen i ulige uger. Altid
kl. 18.00 og så slutter vi kl. 20.00.
Herunder finder du programmet for de kommende måneder – tag også et program i kirkens forhal.
5. december
Juleløb
16. januar
Vi får besøg af? Ja, hvem tror I?
30. januar
Kaj fortæller om oplevelser fra sit liv
27. februar
Gæt og grimasser
Kontaktpersoner:
Helle Christiansen, 75569818
Grethe Clemmensen, 75533686
Inger Stobbe Nielsen, 75522055
Kirsten Müller & Bent Bach Nielsen, 75529670

Brændkjærkirkens voksenkor
Korprøve onsdag kl. 19.00-20.30
Koret er under ledelse af kirkens organist
Elsebet Rosing Illum, som kan kontaktes på
41 17 38 95

10

Indenlandsk Sømandsmission
Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos
Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22, Kolding.
Tlf. 75 52 01 47.
6. december
Tine og Mark Glisbo, der bestyrer sømandshjemmet i Fredericia, kommer og fortæller
om deres arbejde.
3. januar
7. februar

Brændkjærkirkens børnekor
Korprøve onsdag kl. 15.15-16.30
Koret er under ledelse af kirkens organist
Elsebet Rosing Illum, som kan kontaktes på
41 17 38 95

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. 27 12 99 01, Træffes efter aftale
E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk
Kordegnekontoret
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73.
Mandag-fredag 09.30 - 13.00,
torsdag tillige 15.30-18.00.
E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk
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 Elsebet Rosing Illum
Marstrup Kirkevej 83, 6100 Haderslev
Tlf. 41 17 38 95; 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

Kløverhøj, kl. 10.30
Tirs. 11. dec.
Man. 24. dec.
Tirs. 15. jan.
Tirs. 29. jan.
Tirs. 12. feb.
Tirs. 26. feb.

Andagt
Julegudstj.
Andagt
Nadver
Andagt
Nadver

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

Teglgårdsparken, kl. 10.30
Tirs. 4. dec.
Tirs. 5. feb.

Andagt
Andagt

Iben M. Davids
Iben M. Davids

Teglgårdsparken, kl. 14.00
Tors. 20. dec. Nadver Leif Nielsen
Tors. 17. jan. Nadver Michael L. Nygaard
Tors. 21. feb. Nadver Leif Nielsen

Forsidebilledet
Sådan ser hun ud vores nye sognepræst.
Frisk, glad og smilende. Jeg synes, billedet
lyser af energi og gåpåmod. Tag godt imod
Iben Munkgaard Davids.
JMM
Kirkebladet udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.
Redaktionsudvalg: Leif Nielsen (ansvh.) Iben M.
Davids. Christine Engelbrekt Refshauge, Birgitte
Rosengren, Kirsten Müller og Jytte Meyer Madsen.

Menighedsrådsformand:
Overlærer Bent Bach Nielsen
Vangen 25, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 96 70

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.

Sognemedhjælper Anne Mette Meyer
Kongebrogade 71, 6000 Kolding
E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk

Sats, montage og tryk: From Grafisk
Fabriksvej 7-9, Kolding. Tlf. 75 52 77 11
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Gudstjenester
December
Søndag

2. dec

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

10.30 Leif Nielsen/ Iben M. Davids

Luciaoptog v/ Minikonfirmander Missionsarbejde i Slovakiet

Søndag

9. dec

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

10.30 Leif Nielsen

Missionsarbejde i Slovakiet

Onsdag 12. dec.
Søndag 16. dec

TEMA gudstj. m/ KFUM og KFUK 14.00 Leif Nielsen
De 9 læsninger
19.30 Leif Nielsen
3. s. i advent (Lk. 1,67-80)
10.30 Iben Munkgaard Davids

Torsdag 20. dec
Fredag 21. dec
21. dec
21 . dec
Søndag 23. dec

Jul for inst
Jul for Nordhøj
Jul for skole-små
Jul for skole-store
4. s. i advent (Johs. 3,25-36)

Solosang v/ Maria Kjær. Missionsarbejde i Slovakiet

10.00
09.00
10.15
11.30
10.30

Iben Munkgaard Davids
Leif Nielsen
Leif Nielsen
Iben Munkgaard Davids
Iben Munkgaard Davids

Missionsarbejde i Slovakiet

Mandag 24. dec.

Juleaften (Lk. 2,1-14)

14.00 Iben Munkgaard Davids

Familiegudstjeneste. Missionsarbejde i Slovakiet

Juleaften (Lk. 2,1-14)

15,15 Leif Nielsen

Missionsarbejde i Slovakiet

Juleaften (Lk. 2,1-14)

16,30 Leif Nielsen

Missionsarbejde i Slovakiet

Tirsdag 25. dec

Juledag (Johs. 1,1-14)

10.30 Iben Munkgaard Davids

Missionsarbejde i Slovakiet

Onsdag 26. dec

2. juledag (Mt. 10,32-42)

10.30 Iben Munkgaard Davids

Missionsarbejde i Slovakiet

Søndag 30. dec

Julesøndag (Mt. 2,13-23)

10.30 Leif Nielsen

Missionsarbejde i Slovakiet

Januar

Tirsdag

1. jan

Nytårsdag (Mt. 6,5-13)

16.00 Leif Nielsen

Det Danske Bibelselskab

Søndag
Tirsdag

6. jan
8. jan

Hellig 3 kongers s (Johs. 8,12-20)
De Hellige 3 konger

10.30 Iben Munkgaard Davids
17.00 Leif Nielsen

Børnegudstjeneste

Søndag 13. jan

Danmission gudstjeneste (Mt. 2,1-12) 19.30 Leif Munksgaard
Sidste s.e. H3K (Johs. 12,23-33)
10.30 Leif Nielsen

Søndag 20. jan

Septuagesima (Mt. 25,14-30)

Solosang v/ Maria Kjær. Missionen blandt hjemløse

10.30 Lars Peter Melchiorsen

KLF – Kirke og medier.

Søndag 27. jan

Sexagesima (Mk. 4,26-32)

10.30 Iben Munkgaard Davids

Kirkens Korshær

Februar
Søndag

3. febr

Fastelavn (Lk. 18,31-43)

10.30 Iben Munkgaard Davids

Familiegudstjeneste. Tøndeslagning. Danmarks folkekirkelige søndagsskoler.

Tirsdag 5. febr
Søndag 10. febr

Lysmesse
1. s. i fasten (Lk. 22,24-32)

Søndag 17. febr

2. s. i fasten (Mk. 9,14-29)

19.30 Leif Nielsen
10.30 Leif Nielsen

Gospelgroove medvirker. Y’s Men’s International Region Danmark

10.30 Leif Nielsen

Kristelig Handicapforening

Søndag 24. febr

3. s. i fasten (Johs. 8,42-51)

10.30 Iben Munkgaard Davids

N.F.S. Grundtvigs Fond

Marts
Søndag

2. mar

Midfaste (Johs. 6,24-35)
Sogneindsamling. Folkekirkens Nødhjælp

10.30 Iben Munkgaard Davids

