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K i r k e b l a d

Præsteartikel
Troen er personlig – men ikke privat!
Når du læser denne
artikel har det været
Kristi Himmelfartsdag og Pinse. Men vi
kan fortsat undre os
over den guddommelige indblanding i vores liv.
Da den opstandne Jesus for til himmels, holdt han sit løfte, om
at han ville komme tilbage – det er kirkens
håb. I forbindelse med pinsen holdt Jesus
igen sit løfte, om at han ville sende en trøster – Helligånden, som er den tredje person
i treenigheden. Helligånden er sandhedens
ånd, der vil vejlede og åbenbare Kristus.
Helligåndens funktion er ligeledes at bygge
Guds rige (menigheden) her på jorden.
I forbindelse med Kristi Himmelfart får
Jesu efterfølgere til opgave at gå ud i hele
verden og forkynde evangeliet, og lover at
være med alle dage, hvilket også gælder for
den kristne kirke i dag.
Ved den første pinse blev kirken grundlagt
og den tog sin begyndelse. Kirken er vokset
fra 11 mennesker til 2 millarder ud over den
ganske jord.
De første tilhængere – kristne fik en besked
fra Jesus om at tro på ham: “Tro på mig” og
“Gå og fortæl og lær om mig!” Beskeden/
opfordringen blev efterlevet og kirken er
vokset. Opfordringen til at tro er væsentlig
for et kristent menneske og for kristenlivet.
I Apostlenes Gerninger i Bibelen kan vi
læse at de første kristne tog det meget seriøst gennem oplæring, fællesskab, nadver og
bøn. Apostlenes Gerninger 2,42.
Oplæring:
I min dagligdag erfarer jeg, at kendskabet
til kristendommens lære og indhold er begrænset. Kendskabet til kristendommens
indhold er absolut nødvendigt for at holde
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troen aktiv. Det at lære og læse Bibelen er
nødvendigt for at blive fastholdt i Jesus.
Fællesskab:
Det er utrolig vigtigt for kristne at styrke
fællesskabet, så ensomheden ikke ødelægger et menneske. Moder Theresa sagde engang, at ensomheden var den værste fattigdom, større end den materielle.
Nadveren:
I nadveren gives syndernes forladelse – tilgivelse. I et menneskeliv kan vi ikke undgå
at såre eller ødelægge noget for hinanden
eller os selv. I nadveren styrkes vi som
kristne, og vi er alle fælles om at modtage
syndsforladelsen.
Bøn:
Gennen bønnen kan vi have fællesskab med
Gud. Fællesskabet med Gud styrker os som
menneske. Bønnen knytter os tættere til
Gud – det giver en indre fred og ro.
I Johannesevangeliet kapitel 4 læser vi om
den samaritanske kvinde og hendes møde
med Jesus, og hvilken konsekvens det får
for hendes liv. Om hvor begejstret hun bliver, og om hvordan hun fortæller sine omgivelser om mødet med Jesus: “Kom og se
den mand – mon ikke han er Kristus!”
Lad os tage imod denne opfordring!
Kamalesh Biswas

Nyt ansigt i kirken
Hjørdis Kjærgaard
er ansat som vikar
for Iben Munkgaard
Davids. Hjørdis har
tidligere været sømandspræst i Hull,
England. Senest har
hun været vikar i Vejstrup og Taps.
Tag godt imod hende!

Præsteartikel
En gang imellem skal der sættes en streg!
Nogle ændringer i den bestående gudstjeneste.
Brændkjær sogns 2 præster, Iben Munkgaard Davids og Leif Nielsen har henover vinteren mødtes for at drøfte betydningen af at
fejre gudstjeneste. Hvad betydning det har
for mennesker at mødes på denne måde, og
lidt mere specifikt: hvad betydning gudstjenestens faste form (liturgien) har i denne
sammenhæng. Hvorfor gør vi de ting, vi
gør? Hvad betydning har de?
Præsterne er enige om, at liturgien først
og fremmest tjener det formål at medvirke
til at gøre det kristne budskab levende for
dem, der deltager i gudstjenesten - til ny
forståelse af sig selv, til tro og glæde, til
livsmod og nyt liv.
Vi har i konsekvens af denne fokus på liturgien indsamlet alle de liturgier, som i
øjeblikket er i brug i vores kirke. Lige fra
den faste højmesse med dens forskellige variationer til de i høj grad lejlighedsbundne
gudstjenester med en mere eller mindre fast
beskrevet målgruppe. Dette arbejde er der
kommet et lille ringbind ud af, der kan lånes
på kirkekontoret. Men der er også kommet
forslag til nye tiltag, som sammen med de
ibrugværende liturgier er blevet behandlet
og godkendt blandt kirkens medarbejdere
og i menighedsrådet. Disse tiltag er i hovedsagen følgende:
1. Meddelelser under gudstjenesten
Det er blevet besluttet at udelade den lange
opremsning af den kommende uges arrangementer fra prædikestolen. Disse kan
læses i kirkebladet eller ses på et opslag i
kirkens forhal. I stedet vil forskellige mennesker fra det kirkelige arbejde tage ordet.
De vil fortælle om det, de har med at gøre
og måske komme med en opfordring til menigheden.  

2. Kirkebønnen
Der er tanker om, at kirkebønnen på sigt
skal overtages af personer fra menigheden.
Der tænkes dannet en gruppe, der skal arbejde med formuleringen af konkrete bønner. Gruppen er ikke etableret endnu, men
er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at henvende dig til én af
præsterne.
3. Udgangsbøn
Følgende udgangsbøn vil overtage den
gamle udgangsbøns plads i gudstjenesten:
Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi
jeg går ud herfra som et frit menneske med
mine synders forladelse og din velsignelse.
Bliv hos mig med din fred, og giv mig mod
til at leve som du har lært mig. Amen
4. ”Gud være lovet for sit glædelig budskab”
Dette korsvar har hidtil lydt som svar på
evangelielæsningen, både når den fandt sted
fra alteret og når den kom fra prædikestolen. Fremover vil den udelukkende lyde fra
alteret. Korsvar er ifølge sit væsen og traditionen et indslag i gudstjenesteliturgien,
som er knyttet til præstens altertjeneste.
Iben Munkgaard Davids og Leif Nielsen

Endnu et nyt ansigt i kirken
Som vikar for sognemedhjælper Anne
Mette Meyer har menighedsrådet ansat
Susanne Nielsen.
Tag også godt imod
hende!
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Kirken har mange rum
Menighedsrådsvalg i november
Det er en fantastisk ting at leve i et samfund,
hvor man har demokratisk indflydelse på
stort set alle samfundsorganer, selv kirken.
Vi stemmer til EU, til folketinget, til region
og kommune, og nu er turen altså kommet
til demokratiets lillebror, menighedsrådet.
Det er muligt for alle medlemmer af folkekirken at opstille til menighedsrådet, der
hvor de bor. Hos os i Brændkjær sogn er der
orienterings- og opstillingsmøde torsdag
den 11. sep. Kl. 19.30 i Brændkjærkirkens
Sidehus. Det er et offentligt møde, så alle,
der har lyst til at komme, er velkomne.
Dato for menighedsrådsvalget er: 11. november 2008.
Spørgsmål angående valget kan stilles til  
Marianne Loft 75525127
Marianne Loft

Sogneindsamling 2008
– Tak for indsatsen
For 10. gang var Brændkjær sogn med i den
årlige indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og igen med et flot resultat: 28.200 kr.
– det største i Kolding kommune.
Sognets samlede resultat gennem de 10 år
rundede 250.000 kr. – en kvart mio. kr. –
altså ca. 25.000 kr. i gennemsnit pr år.
Efter nogle stormende og regnfulde dage fik
vi opklaring til søndagens indsamling, dog
var vinden kølig og gennemtrængende.
Men Brændkjær sogns meget trofaste medarbejdere tog igen deres tørn og gik en rute med
raslebøssen - og en hel del – også konfirmander - var med for første gang – tusind tak til
jer alle for indsatsen!
Der skal også lyde en tak til beboerne i
Brændkjær sogn, der gennem alle årene har
taget godt imod indsamlerne.
Tusind tak til jer alle for bidragene!
Povl Verner Hansen, indsamlingsleder
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Kolding Kirkehøjskole
Under titlen: ”Tro & Videnskab”
Med- eller modspillere?
inviterer Kolding Kirkehøjskole til 3 spændende lørdage i efteråret.
Tag en brochure i kirkens forhal og tilmeld
dig til Helle Juhl, Gl. Skartved 44, 6091
Bjert, tlf. 7557 7725. E-mail: helle.juhl@
tdcadsl.dk



 

 


 


















































 


 



 






 













Kirken har mange rum
Nyt fra kunstudvalget
Kunstudvalget ved
Brændkjærkirken arbejder løbende med
at arrangere udstillinger i sideskibet.
Kunstnerne er meget
forskellige i deres udtryk. Det er en vigtig
del af vores vurdering. For meningen
med kunsten og udstillingerne er:
At give rum til eftertanke.
At skabe glæde.
At provokere.
At skabe dialog.
At pirre flere sanser.
Man kan spørge om kunst i kirken er kirkekunst!
Det er det nødvendigvis ikke, men kunst er
altid en måde, til udtryk og oplevelser, for
den enkelte og fællesskabet. Det vil vi forsat
arbejde på.
Kunstudvalget vil forsat arbejde på at arrangere to udstillinger i det første halvår, samt
en efterårsudstilling.
Vi vil gerne have dine input, hvis du kender
en kunstner eller har set noget, der kunne
inspirere. Henvend dig til Signe Brixen eller
Kaj Thomasen.
Kunstudvalget består at:
Signe Brixen - (signebrixen@gmail.com)
Kaj Thomasen  - (personale@bbam.dk)
Carsten Knudsen
Grethe Thomasen
(thomasenognielsen@mail.tele.dk)
Preben Sørensen, (repr. menighedsrådet)
Marianne Loft, (repr. menighedsrådet.

Lad dette lille digt være sommerens kunstudtryk.
Jeg går ind i byen,
jeg går ind i gaden,
jeg går ind i skoven,
Jeg går ind i mit hus.
Jeg går ind i mennesker.
jeg går ind i min have,
jeg går ind i musikken,
jeg går ind i mit liv,
jeg går ind i mig selv,
jeg går ind i min stol,
fornemmer
føler
tør være der.
Herdis Gunilla Fokdal
Hilsen
kunstudvalget / Grethe Thomasen

Det blev en dreng!

Fredag den 18. april – St. Bededag – fødte
sognepræst Iben Munkgaard Davids en sund
og velskabt dreng. At mor og barn har det
godt fremgår vist tydeligt af dette billede.
Hjertelig tillykke til hele den lille familie!
JMM
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Børnespræl
Hej med dig!
Jeg kunne ikke lade være med at grine
på mit arbejde i dag. En kollega sagde til
mig: ”Birgitte, prøv lige at regne på, hvor
mange sommerferier, du har tilbage, før du
skal på pension”. Mit svar kom lynhurtigt
– omkring 40 år. Mit svar kom ikke hurBirgitte Rosengren
tigt, fordi jeg snart er gammel J - nej, det
kom hurtigt, fordi jeg glæder mig til min sommerferie.
Hvad skal du lave i din sommerferie…?
Jeg ved, man spiller en familieforestilling på Amfiscenen i August. Måske kender du allerede historien, om drengen som nægter at blive voksen, nemlig Peter Pan – Jeg har
tilfældigvis 2 billetter til denne.
Så skal vi lave en lille konkurrence om dem?
Indsæt ordene på de rigtige pladser, og send dit svar fra det første lodrette
felt til kirkekontoret. Du kan finde adressen i bladet, så er jeg sikker på Jytte
vil være en retfærdig lodtrækningsdame, og så sender vi billetterne til dig.
Badeferie, æbleskud, Peter, eng, ødsel, rygcrawl, nathue, læseferie, rideferie,
spil

A
Ø
D
T
N
I
E
C
L
Æ
Husk – vi modtager meget gerne en tegning fra din sommerferie – bare send den til os. Vi
kan ikke love, at alle tegninger kommer med i bladet, men vi kan love vi gør et forsøg.
Med ønsket om en rigtig god sommer.
Birgitte Rosengren
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Arrangementer
Frihed
Hvad er frihed?
Frihed kan være fest. Frihed kan være ferie. Frihed
kan være; ja frihed.
Kan vi ønske os noget
bedre en frihed? Nej, vel!
Fest hvor vi sammen med
vore kære og venner hygger os og er der for hinanden. Hvor vi fejrer en eller flere, der har
bedt os om at være til stede. Det være sig en
fødselsdagsfest, en dåbsfest, en konfirmationsfest, en bryllupsfest.
Ferie glæder vi os til. At tage af sted fra det
hjemlige. At slappe af –herhjemme eller under fjernere himmelstrøg. At opleve andre
kulturer eller andre verdensdele. At studere
eller udforske. At være sammen med vore
kære eller venner uden at ’skulle noget’.

– Alle aktiviteterne er under kyndig ledelse.
– Den sidste aften afsluttes opholdet med en
stor fælles fest.
– Der er mulighed for gåture i naturen.
– Alt dette kan fås for 700 kr. pr. person.
Dagene leves i aktivt fællesskab og foregår,
som livet var i en landsby for ca. 2000 år siden. Der er toiletter og vaskerum med varmt
og koldt vand.
Arrangementet foregår i uge 28 på Vingsted
Historiske Værksted.
Nærmere oplysninger på www.vhvvejle.dk
eller undertegnede.
Frihed til at gøre hvad du vil. Men hvad er
frihed egentlig? Frihed er større, end både du
og jeg aner. Frihed kommer fra Gud. Derfra
kan du få frihed. At være FRI betyder, at
du er blevet døbt, at du har fået syndernes
forladelse, at du er blevet FRI fra, hvad du
har gjort. Føler du dig bundet, så gå ind i
Guds hus – kirken. Her findes ikke bundethed – kun frihed. Og herfra kan du så gå ud i
hverdagen og være noget for din næste.

Og her er så et ferietilbud til dig:
– 3 hele dage med to overnatninger i lækker
hytte med fuld pension.
– Morgenmad, formiddagsforfriskning,
middagsmad, eftermiddagsforfriskning, aftensmad og aftenhygge.
– Aktiviteter om formiddagen, eftermiddagen og om aftenen.

Tidsrum

at leve ”primitivt”

Jeg ønsker alle en FRI og solrig sommer.
Palle Hahne
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Arrangementer
Forårskoncert med Brændkjærkirkens Børne- og Voksenkor
Onsdag den 4. juni kl. 19.30 afholdes forårskoncert i Brændkjærkirken med Brændkjærkirkens Børnekor og Voksenkor.
Programmet vil være afvekslende med mulighed for at høre – eller genhøre –  sange,
salmer og satser, som korene har arbejdet
med og sunget i årets løb i kirken. Der vil
under koncerten også være mulighed for at
synge med på kendte årstidsssalmer – og
måske lære en enkelt ny.
Ved forårskoncerten medvirker kirkens to
organister, Niels Karstoft og Elsebet Rosing
Illum med et stykke musik for violin og orgel.
Der er fri entré til koncerten.
Elsebeth Rosing Illum

                For 4. gang glæder vi os til at kun-


ne byde velkommen til Kolding Gospel Festi-

val, som denne gang løber af stablen 13. og
14. september 2008 i Brændkjærkirken.

Vi har i år været så heldige at få fat på XFaktorfinalisten Laura Arensbak Kjergaard, som sammen med Stephen Hezron fra
Nigeria og Lusangis trofaste dirigent Henrik
Engelbrekt Refshauge og vores formand
Christine Engelbrekt Refshauge vil stå for
at instruere de forhåbentlig mange festivaldeltagere og få hele kirken til at gynge og
fyldes med livsglæde.
Resultatet kan høres ved gallakoncerten
søndag den 14. september kl. 16 i Brænd-
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kjærkirken, hvor både Laura og Stephen vil
være solister.
Man kan melde sig som festivaldeltager ved
at gå ind på vores hjemmeside www.koldinggospelfestival.dk Der åbnes for tilmelding
ca 1. juni.
Salget af billetter til vores gallakoncert vil
blive bekendtgjort i dagspressen.
Vær hurtigt ude med såvel tilmelding som
køb af billetter. Der bliver rift om pladserne!!
Læs meget mere om festivalen på hjemmesiden www.koldinggospelfestival.dk
Siden bliver løbende opdateret. Så hold godt
øje med den.

Arrangementer
SommerGospelKoncert
Torsdag d. 19. juni kl. 19.30

Det bliver først rigtigt sommer, når et halvt
hundrede hvidklædte gospelsangere får
Brændkjærkirken til at svede.
Sangerne kommer fra det sydligste Jylland
til Vejle, og holder til i Gospelkoret Lusangi.
Sammen med korets nye band leverer de det
bedste, de har lært i forårssæsonen ved sommerkoncerten torsdag d. 19. Juni kl. 19.30.
Bandet består af trommer, piano, hammond, guitar og bas, og igen står Christine
og Henrik Engelbrekt Refshauge i spidsen.
Velkommen til en aften fyldt med livsglæde
og energi, begejstring og nærvær.
Entré: 50 kr.

Guidede kirkegårdsvandringer i 2008
Så skal vi atter til at tilrettelægge det, der
skal ske i sommermånederne, og vi fra
Kolding Kirkegårdsbestyrelse vil også i år
invitere på guidede rundture på vore tre kirkegårde.
Første kirkegårdsvandring finder i år sted
på Nordre Kirkegård onsdag d. 6. august
klokken 19. Efter turen vil der blive en kort
andagt ved Michael Markussen, Simon Peters Kirke.
Onsdag d. 20 i samme måned bliver det så
på Søndre Kirkegård, vi skal gå på opdagelse. Også her mødes vi klokken 19.   Her
står Leif Nielsen fra Brændkjærkirken for
andagten efter rundvisningen.
Både på Nordre og Søndre Kirkegårde vil
kirkegårdsbestyrelsen slutte aftenen af med
at servere et lille traktement, hvor man kan
sidde og tale med hinanden og stille spørgsmål til personale eller bestyrelse.
Sidste år forsøgte vi noget helt nyt. Vi inviterede til Halloween på Den gamle Kirkegård, hvor personalet havde pyntet med

græskarhoveder, som lyste for os på vores
rundtur på kirkegården.
Det blev en succes, så det forsøger vi igen
i år.
I år holder vi Halloween-festen tirsdag d 4.
november.   Rundvisningen på kirkegården
finder sted klokken 15.30, hvorefter Grete
Wigh-Poulsen vil stå for andagten i kapellet,
og også denne dag vil kirkegårdsbestyrelsen
være værter ved en kop kaffe eller lign.
Til alle tre rundvisninger er det nødvendigt
at tilmelde sig til Tove Damm, Kirkegårdens
kontor på telefon: 7550 7870.
På kirkegårdsbestyrelsens vegne,
Else Oxenvad
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Arrangementer
Menighedsrådsmøde

Brændkjærkirkens børnekor

3. juni kl. 19.00
Mødet er offentligt.

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

Familietræf
Onsdage i ulige uger kl. 18.00 – 20.00 i
kirkens sidehus.
Kontaktpersoner:
Helle Christiansen 75 56 98 18,
Grethe Clemensen 75 53 36 86
Inger Stobbe Nielsen 75 52 20 55
Kirsten Müller & Bent Bach Nielsen
75 52 96 70

Indenlandsk Sømandsmission
Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos
Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22.
7. august

Sæsonstart 27. august.

LUSANGI

Værestedet

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. 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

Hver torsdag i Sidehuset fra kl.10.00-11.30
NB! i juli måned holder vi ferie.
Kontaktperson:
Margrethe Beck Madsen 75 52 41 85
Velkommen til Værestedet! Her hygger vi
os, snakker, synger, laver kort, påsketing og
hvad vi ellers kan finde på. Der vil også
være spændende indslag fra forskellige personer.
Kaffe m. brød 10 kr.

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
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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
Barselsorlov
Sognepræst Hjørdis Kjærgaard
Strandvejen 34B, 6000 Kolding
Tlf. 29 33 62 03, Træffes efter aftale
E-mail: hjkj@km.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
Menighedsrådsformand:
Overlærer Bent Bach Nielsen
Vangen 25, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 96 70
Sognemedhjælper Anne Mette Meyer
Barselsorlov
Sognemedhjhælper Susanne Nielsen
Tlf. 51 16 91 01

Kløverhøj, kl. 10.30
Tirs. 10. jun. Andagt Hjørdis Kjærgaard
Tirs. 12. aug. Andagt Leif Nielsen
Tirs. 26. aug. Nadver Leif Nielsen
Bemærk! 4. september kl. 14.00 høstgudstjeneste i Brændkjærkirken

Teglgårdsparken, kl. 10.30
Tirs. 3. jun. Andagt Michael L. Nygaard
Tirs. 5. aug. Andagt Leif Nielsen

Teglgårdsparken, kl. 14.00
Tors. 19. jun. Nadver Hjørdis Kjærgaard
Tors. 21. aug. Nadver Leif Nielsen
Bemærk! 4. september kl. 14.00 høstgudstjeneste i Brændkjærkirken

Forsidebilledet
I forbindelse med menighedrådsvalget 11.
november 2008 har der været afholdt en
konkurrence om en spændende valgplakat.
Forsidens illustration stammer fra vinderplakaten. Se hele plakaten og læs mere om
valget på side 4
JMM
Kirkebladet udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.
Redaktionsudvalg: Leif Nielsen (ansvh.) Christine
Engelbrekt Refshauge, Birgitte Rosengren, Kirsten
Müller 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, og tryk: From-grafisk as
Fabriksvej 7-9, Kolding. Tlf. 75 52 77 11
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Gudstjenester
Juni
Søndag 1. juni

2. s.e. trin (Lk. 14,25-35)

10.30

Leif Nielsen

FDF’s missionsarbejde

Søndag 8. juni

3. s.e. trin (Lk. 15,11-32)

10.30

Lars Peter Melchiorsen

Søndag 15. juni

4. s.e. trin (Mt. 5,43-48)

10.30

Leif Nielsen

10.30

Leif Nielsen

10.30

Hjørdis Kjærgaard

10.30

Lars Peter Melchiorsen

Søndag 22. juni 5. s.e. trin (Mt. 16,13-26)
Sommergudstjeneste. Årstidskors. IKON

Søndag 29. juni

6. s.e. trin (Mt. 19,16-26)
Tværkulturelt Center

Juli
Søndag 6. juli

7. se. trin (Mt. 10,24-31)
Århus Diakonhøjskole

Søndag 13. juli

8. s.e. trin (Mt. 7,22-29)

10.30

Hjørdis Kjærgaard

Søndag 20. juli

9. s.e. trin (Lk. 12,32-48 )

10.30

Hjørdis Kjærgaard

10. s.e. trin (Mt. 11,16-24)

10.30

Hjørdis Kjærgaard

Søndag 3. aug

11. s.e. trin (Lk. 7,36-50)

10.30

Leif Nielsen

Søndag 10. aug

12. s.e. trin (Mt. 12,31-42)

10.30

Leif Nielsen

10.30

Leif Nielsen

10.30

Leif Nielsen

10.30

Leif Nielsen/ Hjørdis Kjærgaard

Høstgudstj. for plejehjem

14.00

Leif Nielsen / Hjørdis Kjærgaard-

16. s.e.trin (Johs. 11,19-45)

10.30

Leif Nielsen

Dialogcenteret

Søndag 27. juli

August
Døvemenighederne

Søndag 17. aug

13. s.e.trin (Mt. 20,20-28)
Den Danske Diakonissestiftelse.

Søndag 24. aug

14. s.e.trin (Johs. 5,1-15)
Spedalskhedsmissionen

Søndag 31. aug

15. s.e.trin (Lk. 10,38-42)
Konfirmandvelkomst

September
Torsdag 4. sept
Søndag 7. sept

Høstgudstjeneste. Kirkefrokost. Offergang.

