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Præsteartikel
Jeg er vild med musik!
Jeg er vokset op i et
hjem, hvor man gik i
kirke hver eneste søndag. Sådan var det
bare. Og det betød,
at jeg i en periode fik
mere end nok af gudstjenester. Jeg syntes,
de lignede hinanden.
Jeg syntes, at præsten gentog sig selv. Jeg
syntes, at salmerne var kedelige.
Sådan er det ikke helt mere, og det har
muligvis noget at gøre med, at jeg gennem
mit arbejde har fået indflydelse på, hvordan
gudstjensterne skal udformes. Om ikke andet så gennem min prædiken.
Men det er nu ikke alt. Det er slet ikke alt.
Jeg håber, at de, der besøger Brændkjærkirken vil opleve gudstjenesterne afvekslende
og vedkommende. Det er i det mindste det
mål, vi har sat os. Der er selvfølgelig led i
gudstjenesten som er de samme fra gang til
gang, og der er øvelsen ikke at lade sig distrahere af denne monotoni, men åbne øjne,
ører - og især hjerte for det budskab, som
alle disse faste led bærer med sig. For nu at
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tage et par af dem, som med garanti vender
tilbage ved den ene gudstjeneste efter den
anden: Fadervor og velsignelsen .. så at tage
ordene i disse to liturgiske led til sig .. virkelig standse op ved det, der siges, så godt
som man nu kan .. når vi for eksempel sammen i kor siger: ”Fader vor ..”, så i hjertedybet gøre sig klart, at her sker der noget helt
fantastisk .. jeg må have lov til dette .. sige
”far” til Gud!
Den danske folkekirkes gudstjenester er
fulde af ord. Og sommetider får vi mere end
nok af dem. De kan kværne rundt inde i os
og gøre os ganske øre. Men derfor rummer
gudstjenesterne også sangen og musikken.
Det kan godt være, at man skal have gået
til gudstjeneste et stykke tid, før man begynder at blive lidt kendt med salmebogens
forskellige sange. Og jeg vil sige, at der på
den måde også er et arbejde forbundet med
det at gå til gudstjeneste. Men har man først
lært sig selv at lytte til det, der foregår i
salmerne og opleve dem som en mulighed
for at blive aktiv og tage del i gudstjenestens
lovsang .. i første omgang måske kun ved,
at man følger med i teksten og ligeså stille
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lader salmens tone gøre sig kendt for én, så
er man kommet et stort skridt i den rigtige
retning, for så varer det ikke længe, før man
synger med af fuld hals.
Jamen, jeg kan jo ikke synge, er der måske
nogen der tænker. Jo, vel kan du synge!!
Du synger, ligesom du kan. For der er ingen andre krav til din sang, end at den skal
komme fra hjertet. At den skal være båret
af din glæde ved ordene og din begejstring
ved at være med.
I forårets gudstjenester vil der løbende være
forskellige sang- og musikindslag. Prøv at
se på gudstjenestelisten på kirkebladets





Solister og ensembler

 i gudstjenesten

Følgende solister og ensembler vil dukke op
til gudstjenester i foråret:
2-3: Jens Knudsen
30-3: Cecilie Bertelsen / Kirkeband
18-4: Cecilie Bertelsen / Kirkeband
27-4: Laila Tinneberg
4-5: Laila Tinneberg
18-5: Ensemble fra musikskolen
25-5: Maria Kjær, Laila Tinneberg m/ band
22-6: Jens Knudsen
Bandet, der spiller 25-5 består af følgende
medvirkende: Erik Thomsen (piano), Søren
Buhl (bas), Søren Daubjerg (trommer), Jonas Schmidt (guitar).
Leif Nielsen

bagside, hvornår det er .. eller se den lille
oversigt herunder, der hedder: ”Solister og
ensembler i gudstjenesten”. Alle disse indslag vil være udover det, som organisten
og kirkekoret finder på. Vi oplever i øjeblikket, at sangen og musikken blomstrer i
vores kirke, og det passer mig rigtig rigtig
godt, for som sagt .. Jeg er vild med musik!
- og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre
måde at være til gudstjeneste på end at være
omgivet af skøn musik - enten jeg nu får lov
til at synge med på den eller ikke!
Leif Nielsen

Sommerhøjskole
søndag 8. juni - lørdag 14. juni

Husk at melde dig til årets højskoledage på
Odder højskole. Program fås i kirken eller
ved henvendelse til:
Kirsten Nøkkentved, Tove Svane-Knudsen,
Inga Kristensen og Leif Nielsen
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Kirken har mange rum
At være medlem af menighedsrådet i Brændkjærkirken
Jeg vil prøve at fortælle
lidt om, hvad menighedsrådsarbejde er, og
hvad det har givet mig.
Jeg har været med i nu
næsten 2 perioder og
har i den tid lært utrolig meget. Det har givet
mig en meget større viden om det arbejde, der ikke er synligt for
menigheden, men som skal til for at en kirke
kan eksistere/fungere.
I menighedsrådet træffes de overordnede beslutninger, mens mange ting foregår rundt
omkring i udvalgene. Af overordnede beslutninger kan nævnes økonomi/budget,
vedligeholdelse af kirke + præstegårde og
ansættelse af bl.a. præster, kordegn, kirketjener, organist, sognemedhjælper. Ansættelser synes jeg er meget spændende, fordi det
betyder SÅ meget, at den ansatte vil kirken,
menigheden og de andre ansatte.
Der er mange udvalg ved Brændkjærkirken,
og man vælger selv, hvilke udvalg man har
lyst til at gå ind i. Jeg nævner lige nogle i
flæng: menighedsplejen, udvalget for kirkebladet, aktivitetsudvalget, tværkulturelt udvalg, koncertudvalget, børn/unge udvalget,

mm. Allerede her kan man se, at der er lidt
for enhver smag.
At være med i menighedsrådet giver også et
dejligt arbejdsfællesskab. Vi er en flok mennesker, der på mange fronter i fællesskab
skal være med til at få kirken til at være et
sted, hvor der er godt at være for de ansatte
og for menigheden. Det betyder også meget at få tilbagemeldinger fra menigheden,
om hvad den synes om
nye tiltag/ændringer, og
sandelig også med nye
idéer.
Jo, det er virkelig et
spændende arbejde
at gå ind i, og der
er mulighed for en
masse udfordringer.
Faktisk skal der være menighedsrådsvalg til november,
så hvis du kunne
tænke dig at komme
med, så er muligheden der for dig. Så tag og
mød op til orienterings- og opstillingsmødet
torsdag den 11. september 2008.
Kirsten Müller

Frivillige, frivillige, frivilige...
Brændkjærkirken mangler frivillige på mange områder. Der er 2 områder, hvor det er
lidt akut:
Brændkjærkirken mangler en frivillig, der
vil påtage sig at stå for udsmykningen af
kirkens årstidskors 4 gange om året - til
påske, sommer, høst og advent. Der er flere, der gerne vil være behjælpelige, men vi
mangler én, der er glad for blomster og kan
se en udfordring i at klæde ”korset” på 4
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gange om året til glæde for menigheden.
Brændkjærkirken mangler også en frivillig
i kunstudvalget. Gerne én, der har lidt flair
for at arbejde med computer og måske kan
skrive begejstret om en kommende udstilling. Som medlem af kunstudvalget får vedkommende stor medbestemmelse om, hvilke
billeder, der fra tid til anden vil pryde det
indvendige af kirken.
Leif Nielsen

Kirken har mange rum
En glædelig begivenhed – eller flere

www.foraar.kirkerne.dk
Et par gange i løbet af de seneste måneder
har denne type overskrift ligget på min e-

mail – og hver gang glædes jeg lige meget.
Teksten dækker nemlig over, at både Iben og
Anne Mette i nær fremtid får lov til at blive
mødre. Først gælder det Iben, som holder en
pause i jobbet som præst fra midt i marts,
og lidt senere må Anne Mette indstille aktiviteterne som sognemedhjælper og kordegnevikar for at gå på orlov. Menighedsrådet
vil gøre sit bedste for at skaffe vikarer, mens
de to passer deres små nye familie-medlemmer. Vi glædes med Iben og Anne Mette og
deres familier og ser allerede nu frem til at
få dem og deres gode humør tilbage efter
endt orlov.
Lone Vejby Geil
kontaktperson

Sogneindsamling
Søndag den 2. marts har Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling for 10. gang. Temaet
i år er Hjælp sårbare børn i HIV/ AIDS-ramte familier. I Afrika er 25 mio mennesker
smittet og der kommer nye tusinder til hver dag. Det er ofte kun enkle ting, der gør en stor
forskel – viden om at beskytte sig. Men det er ofte tabu at tale om den slags. Det er her, at
hjælpen skal sættes ind.
Folkekirkens Nødhjælp beder om dit bidrag til at øge
indsatsen for at standse HIV/AIDS. Tag godt imod
vore indsamlere, som kommer til din dør mellem 12
og 15 søndag den 2. marts.
Du er også meget velkommen til at give en hånd med.
Brændkjær sogn har 38 indsamlingsruter. 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 guds-tjenesten kl.
10.30; og derefter 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.
Velkommen til en festlig dag.
Povl Verner Hansen, indsamlingsleder
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Børnespræl
Hej med dig!
På skrivende tidspunkt venter vi på den kommende vinterferie. Vi er mange som glæder
os, hver gang en ferie banker på, for det betyder forventningen stiger.
Men hver gang vi nærmer os vinterferien, så
glæder jeg mig til foråret. Jeg glæder mig til
Birgitte Rosengren
at se blomsterne springe ud.
Når blomsterne først er sprunget rigtig ud, så
nærmer vi os konfirmationen. Jeg har tidligere
skrevet om konfirmation her på siden, men hvert år
kommer der nye konfirmander, og hvert år nye beslutninger, der skal træffes.
Man siger stadig, at når man bliver konfirmeret, så træder
man ind i ”de voksnes rækker”. Dette er egentlig en halvgammel skrøne, for tidligere var det sådan, at når man blev
konfirmeret så skulle man faktisk ud at arbejde. Ikke bare et fritidsjob,
som mange unge har i dag – næææ, man skulle ud og tjene til føden, og ofte
indebar dette, at man faktisk skulle flytte hjemmefra. Pigerne, for at kunne arbejde i et køkken eller gøre rent på herregårde. Drengene, for at arbejde i marken.
I dag har man heldigvis helt andre muligheder end man havde dengang. I dag er der
jo skolepligt, og mennesker i dag, har fået væsentlig flere penge mellem hænderne,
hvilket betyder, at børn og unge mennesker i dag, har mulighed for, på lige vilkår, at uddanne
sig. Man behøver ikke komme fra en meget rig familie, for at kunne komme på gymnasiet eller
på universitet. Det eneste det handler om i dag er, at man hører efter i skolen, og arbejder med
sine lektier, for at kunne blive lige nøjagtig det man drømmer om.
Jeg læste for nylig omkring konfirmationer i 1800 tallet. Det er jo egentlig ikke så længe siden
endda. Men dengang var det, ifølge teksten jeg læste, strafbart hvis man ikke var konfirmeret
når man fyldte 19 år. Det betyder, at man skulle konfirmeres, man havde slet ikke noget valg. Også her
traditionerne sig. Unge mennesker bestemSpirekor for 3. klasser ændrer
mer selv, om de vil bekræfte det ”ja”, der blev givet
Vi har spirekor for 3. klasser, hvor
i deres dåb.
vi synger nye og gamle sange og
For at man kan blive konfirmeret er det dog stadig
salmer, afrikanske sange og meget
regler for dette. Nemlig at man skal være døbt, og
mere. Koret medvirker ved nogle
have gået til konfirmationsforberedelse. Man skal
få gudstjenester i løbet af året og
nemlig være bekendt med det kristne budskab, og det
optager løbende nye sangere.
er jo slet ikke så mærkeligt endda, for det er jo trods
Kontakt Anne Mette på 5116 9101
alt det, man siger ”ja” til. J
for nærmere information
Du kan læse meget mere om konfirmationer på netKorledere: Elsebet Illum, organist
tet – dog kan jeg henvise dig til følgende adresse:
Anne Mette Meyer, sangpædagog
http://www.folkekirken.dk/aktuelt/temaer/konfirmaog sognemedhjælper
tion-2007.html
Mange hilsner Birgitte Rosengren
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Det’ for børn
Babyrytmik
med fokus på salmer

Sang og rytmik for
1-3 årige med forældre

Tirsdage fra 10-11 i kirken
Mors og fars stemme er noget af det dejligste det lille barn kender. Det kan man
opleve på et af Bændkjærkirkens 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 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 eller mail@
annemettemeyer.dk.
Sognemedhjælper og musikpædagog Anne Mette Meyer kan
kontaktes for nærmere information om holdstart på ovennævnte
nummer og email.

Vi synger, danser, leger og spiller os gennem salmer, børnesange og remser.
Her er muligheden for gode oplevelser med
jeres barn sammen med andre børn og forældre i vores skønne kirkerum. Musikken
vil være kendte og nye sange og vi vil spille
på rasleæg, pinde, tromme og
flere andre instrumenter.
Undervisningen forløber
over 8 gange og det koster
ikke noget at være med.
Tilmelding hos Anne
Mette på mail@annemettemeyer.dk eller tlf 51 16
91 01 er nødvendig, da vi
kun har plads til 12 børn
på hvert hold.
Hold for 1-2 årige er tirsdage kl. 16-16.45
Første gang tirsdag den 26.
februar
Hold for 2-3 årige er torsdage kl. 16-16.45
Første gang torsdag den 28.
februar

Godnathistorier og aftensmad for børn og voksne
Tirsdage fra 17-18.15
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 følgende tirsdage:
4. marts – 15. april – 13. maj.
Hvis du vil høre nærmere, kontakt da Anne
Mette Meyer på 51 16 91 01
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Konfirmation
30. marts kl. 9.00
Markus C. Andreasen, Hertug Abels Vej 51
Rasmus Kiel Beck, Brændkjærgade 60, 1 tv
Steffan Tarp Hemmingsen, Aagærdet 45
Rasmus Vestergaard Jensen, Klintevej 5
Camilla Jørgensen, Ågade 11
Rasmus Røhling Jørgensen, Alpedalsvej 29
Mathias Kildegaard, Klintevej 69
Kristian Paaske Korsgaard, Langagervej 23
Line Kildal Kristensen, Klintevej 64
Hanne Højholdt Krogh, Christoffer 2 Vej 12
Simon Kromann, Brunebjerg 23
Ditte Uhre Larsen, Østerbrogade 34
Carina Emilie Nielsen, Eliassensvej 53
Christina Tinglef Nielsen, Hasselvænget 24
Mathias Ravn-Nielsen, Klintevej 123
Sine Ipsen Schmidt, Klintevej 48
Mikkel Hornbech Schønemann, Gormsvej 6
Nicolai Aabel Stokbro, Hertug Abels Vej 16
Mie Marie Terkelsen, Klintevej 117

30. marts kl. 10.15
Mark Bøgebjerg, Elmevej 15
Camilla S. Eriksen, Skovparken 91, 1. tv
Pernille Holm, Søbakken 15
Mia Thorsager Pedersen, Hvidtjørnevej 10 , st.tv.
Jeppe Holgaard Ravn, Storedamvej 20
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30. marts kl. 11.30
Rikke Adsbøl, Gyvelvej 5
Christina Sandal Bendtsen, Hestehaven 6
Nick Heckkelboldt S Damgaard, Frederik 7 Vej 2
Michael Glad, Broagervej 48
Niels Alberto Gravesen Paz, Gråstenvej 3
Nanna Maria Greising, Kløvervej 23
Martin Øhrstrøm Hansen, Kettingvej 2
Nicolai Fuglede Hansen, Snerlevej 56
Patrick Maiens Hansen, Junghansvej 34
Sophie Amalie Hedegaard, Christian 4 Vej 11
Kenneth Isabirye,Frederik 7 Vej 18
Tanja Abildgaard Jensen, Valmuevej 12
Lasse Bruun Korsholm, Bytoften 5
Winnie Lund-Pedersen, Erik Glippings Vej 21
Katrine Hoff Nielsen, Brændkjærgade 42
Dennis Pedersen, Thyrasvej 29
Nana Naa Koowa Quaye, Vestergade 15
Camilla Hugger Tarp, Haderslevvej 16
Sarah Thomsen, Frederik 7 Vej
Kim Bjørnshauge Vindfeldt, Snerlevej 27

Konfirmation
18. april kl. 10.00

Julie Albert Andersen, Agtrupvej 43
Katrine Junge Andersen, Brændkjærgade 100
Morten Blicher, Hertug Abels Vej 53
Jesper Heckkelboldt Hansen, Brændkjærgade 85
Mikkel Skov Hansen, Bogfinkevej 1
Morten Markstrøm Hansen, Agtrupvej 128
Christian Hjuler Jensen, Skovgærdet 26
Patrick Martin L. J Jensen, Hollændervej 7
Nikolai Steno Kjældgaard, Tøndervej 40
Heidi Kokborg, Sundeved 7
Malene Bruun Kristensen, Klintevej 39
Anne Lindegaard Madsen, Irisvej 14
Casper Alexander Nielsen, Nellikevej 15
Mathias Nielsen, Valmuevej 17
Amalie Lindholdt Ravn, Hertug Abels Vej 74
Mads Edberg Kienle Retsby, Fjordvang 19
Carola Reusing Schneider, Klintevej 59
Eva Phanaosoth Surrow, Fjordvang 21

18. april kl. 11.30

Bianca Kruhl Ahle, Skolegade 4
Rikke Andersen, Brændkjærgade 126
Casper Bonnichsen, Anemonevej 2
Birgitte Elsebeth Ø E Christensen, Dannersvej 3
Kristoffer Lund Hansen, Klintevej 93
Martin Holm, Seestvej 49K
Nicoline Hygum, Langagervej 28
Anne Lau Lethin, Christian 3 Vej 6
Jacob Eldal Nielsen, Sct Knuds Vej 58
Simone Nielsen, Tvedvej 18C
Tobias K. Bløcher Nielsen, Brændkjærgade 17
Martin Olsen Idyl 19
Helene Pedersen, Junghansvej 46
Nanna Majken K Rasmussen, Primulavej 9
Tanja Straarup Rasmussen, Volmersvej 4
Janni Katharina Stuhr, Agtrupvej 2C
Christian Anker Szarkowicz, A L Johansens Vej 5

Indskrivning af konfirmander
Det er også 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 24. april kl. 16-18 og lørdag 26. april
kl. 10-12. Indskrivningen foregår på kordegnekontoret,
Agtrupvej 114. Medbring dit personnummer.
Jytte Meyer Madsen

www.foraar.kirkerne.dk
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Kirkeklummen
Tanker omkring nytår
Kirkeårets start den
første søndag i advent
og snart et nyt kalenderår. For mig er det tiden, hvor jeg lige standser op i forbindelse med
skrivning af årets julebrev. Hvordan var året
der gik? Hvad var der
af gode, spændende eller måske skelsættende begivenheder? På samme måde bliver
årsskiftet en lejlighed til at kigge fremad.
Hvad venter os af oplevelser i det nye år?
Hvad kunne jeg blive bedre til? Mest for at
dagligdagen består af noget godt og positivt,
specielt i forhold til de mennesker, som jeg
er i kontakt med.
Jeg synes, at der er en tendens til, at vi er alt
for fokuseret på os selv og mangler lidt hensyntagen til hinanden. Der er mange ting,
som ville glide meget lettere, hvis vi holdt os
det for øje. Lige nu tænker jeg mest på vores
færden i trafikken.
Mange har i vores ofte alt for travle hverdag
pres på for at komme hurtigt frem, og det
bliver nogen gange på andres bekostning, i
stedet for at vise hensyn. Heldigvis går det
ikke så galt som det kunne i alle situationer.

I tidens ånd er det vigtigt, som det populært
siges at være ”med på beatet” eller fremme
i skoene.
Prøv og lægge mærke til bilerne, som holder
ved et lyskryds. Mange har overskredet den
hvide stoplinie, enten med et par hjul eller
hele vognlængden, så de rent faktisk befinder sig ude i krydset.
Mange smutter lige med over for ikke bare
rødt lys, men rent faktisk grønt lys for de
trafikanter, som skal på tværs. De er for
længst startet – holder allerede ude i krydset – selvom vi ikke må køre ud i et kryds,
før det er ryddet. Det er vi vist mange, som
glemmer i en fortravlet hverdag. Lidt mere
hensyn til hinanden. Eller er næstekærlighed en mangelvare i dagens samfund, ikke
kun i trafikken.
Jeg har en svag erindring om et opslag på
kirkens opslagstavle hvor ordet næstekærlighed fangede mit blik, men jeg fik ikke
læst om det var en efterlysning eller opslag
om et foredrag eller møderække.
Jeg tror, at jeg vil lade næstekærlighed og
hensyntagen være - ikke et nytårsforsæt men overskriften for min tilgang til 2008.
Lise Neergaard

Sogneaftener bliver til aktivitetsgrupper:
Efter en herlig aften den 6. dec. sidste år,
som blev den sidste sogneaften, er der fremkommet et ny idé, som en slags erstatning
for sogneaftenerne:
Aktivitetsgrupper med kortere forløb og
gerne flere af gangen.
Planen er, at disse grupper starter i september. Der kan godt køre flere grupper samtidigt, så der er noget for enhver smag, og
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tidspunktet kan være både eftermiddage og
aftener. Allerede indkomne ideer omfatter:
Madlavning for mænd, sang-eftermiddage,
litteraturgruppe.
Skulle nogen af jer, have en idé til en gruppe, eller gerne vil stå for en, så er I velkomne
til at henvende jer til:
Else Oxenvad, Leif Nielsen, Kirsten Müller eller Iben M. Davids

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

Fælles udendørs gudstjeneste for alle sogne i Kolding provsti
2. pinsedag den 12. maj 2008 kl. 10.30.
på Kolding Amfiscene ved
Geografisk Have på adressen Christian IV’s Vej 55,
6000 Kolding.
En anderledes gudstjeneste, formet som et spændende pinsedrama, der
med ord, optrin, musik og
effekter af forskellig art
gør pinsebudskabet levende. Der skal både synges
velkendte salmer og nye
salmer/sange, godt guidet
af kirkernes mange kor.
Vi håber, at både børn og voksne må møde
frem, mærke suset af at være mange om at
synge og lytte og sammen få en oplevelse
af, hvad pinse er.
HUSK: hynder at sidde på.

Spisning: Mod forevisning af sangbladet får
vi rabat, så voksne kan komme ind i haven
for 25 kr. og børn for 10 kr. Så tag madkurven med og gør 2. pinsedag til en fælles
pinseudflugt for hele familien.
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Arrangementer
Eftermiddagsmøder
Fredag kl. 14.30 i ulige uger i kirkens sidehus.
Kontaktperson:
Inga Kristensen 75 52 68 61
14. marts
”Er ældrebyrden realistisk?”
v/ MF Preben Rudiensgaard, Ribe
28. marts
”Flugten til Kaliningrad” v/ Eckhart Hübener, Bjert.
Hübener er født i Østprøjsen i Königsberg,
som nu hedder Kaliningrad. Han vil fortælle om sin opvækst der indtil flugten i
januar 1945 til Holland, og om de første år
derefter.
11. april
”Når livet gør ondt.”
v/ Lis Holst, Kolding
Lis Holst har oplevet meget i livet, både godt
og ondt. Ved mødet vil hun fortælle om dette, men også pege fremad.
25. april
Forårssange m.m.
v/ organist Elsebet Rosing Illum og Brændkjærkirkens kor.

singler, lidt yngre og ældre, mødre med børn
og voksne, hvor børnene er blevet voksne.
Lyder det, som om vi er meget forskellige?
Det er det, der gør, at fællesskabet får stor
værdi. Du får lyst til at være med!!!! Det er
du/I meget velkomne til. 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
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.
Onsdag 12. marts: Spilleaften
Onsdag 26. marts: Min sang
Onsdag 9. april: Tegn og gæt
Onsdag 23. april
Andrea Højlund fortæller (+ børneprogram)
Onsdag 7. maj: Naturløb
Onsdag 21. maj: Grillaften hos Helle og Kurt

Gudstjenesten Palmesøndag
Til gudstjenesten har vi særlige indslag fra
Spirekor og Børnekor, som vil synge.

Familietræf
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,
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Kontaktpersoner:
Helle Christiansen, 75 56 98 18
Grethe Clemmensen, 75 53 36 86
Inger Stobbe Nielsen, 75 52 20 55
Kirsten Müller &
Bent Bach Nielsen, 75 52 96 70

Arrangementer
LUSANGI

Værestedet

Torsdage kl. 19.30 i kirkerummet
Livsglæde, begejstring og nærvær
Sådan er gospel!

Torsdage kl. 10.00-11.30 i kirkens Sidehus
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.

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

Gospel gudstjeneste
Torsdag den 24. april kl. 19.30 åbnes dørene til en anderledes gudstjeneste-oplevelse.
Byens største gospelkor, Lusangi, synger
og lægger op til at alle kan synge med på
kendte og nye gospelsange hentet
fra den amerikanske gospeltradition.
”Gospel er totalmusik, hvor du involverer
stemmen, kroppen og dine følelser.
Du kan bevæge dig til musikken, selv om du
altid har fået at vide, at du
ikke har nogen rytme,” fortæller dirigenten
for koret, Henrik Engelbrekt Refshauge.”

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

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

Besøgstjenesten
Kontaktperson:
Kirsten Müller 75 52 96 70
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Arrangementer
3 eftermiddage med den nye højskolesangbog
Onsdag 12/3 - 2/4 - 23/4 kl. 14.30 - 16 i lokale 1
Niels Karstoft, Rigmor Karstoft og Leif Nielsen indbyder til 3 eftermiddage med den nye
højskolesangbog. Mærk hvordan det er at få sådan en ny bog i hånden. Oplev den rigdom af
nye sange, som den er fuld af. Syng med. Både af de gamle og de nye. Drik en kop kaffe/the
og spis en småkage á 5,- kr. Hvis du synes det lyder hyggeligt, kom ..!

Udflugt

Indenlandsk Sømandsmission

Torsdag den 16. maj

Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos
Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22.
6. marts
3. april
7. maj Storkredsstævne i Fredericia

Menighedsrådsmøder
Eftermiddagsmøder og Værestedet afholder
fælles udflugt torsdag den 16. maj.
Afgang fra busvendepladsen ved højhusene
kl. 12.45 og fra Brændkjærkirken kl. 13.00.
Tilmelding til kordegnekontoret senest 9.
maj.
Alle er velkomne!
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Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes kl. 19.30 i Sidehuset.
4. marts, 1. april, 29. april, 3. juni.

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

Kløverhøj, kl. 10.30
Tirs. 11. marts
Tirs. 25. marts
Tirs. 8. april
Tirs. 22. april
Tirs. 13. maj
Tirs. 27. maj

Andagt
Nadver
Andagt
Nadver
Andagt
Nadver

Leif Nielsen
NN
NN
Leif Nielsen
Leif Nielsen
NN

Teglgårdsparken, kl. 10.30

Sognepræst Iben Munkgaard Davids
Egholt Skovvej 8, 6064 Jordrup
Tlf. 29 33 62 03, Træffes efter aftale
E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk

Tirs. 4. marts
Tirs. 1. april
Tirs. 6. maj

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

Teglgårdsparken, kl. 14.00

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 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
Kongebrogade 71, 6000 Kolding
Tlf. 51 16 91 01
E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk

Andagt Michael L. Nygaard
Andagt Leif Nielsen
Andagt NN

Tors. 27. marts Nadver NN
Tors. 17. april Nadver Michael L. Nygaard
Tors. 15. maj Nadver Leif Nielsen

Forsidebilledet
Forsiden prydes af nogle flotte forårsblomster. Billedet har Birgitte Rosengreen fundet på www.foraar.kirkene.dk
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
Fabriksvej 7-9, Kolding. Tlf. 75 52 77 11
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Gudstjenester
Marts

Søndag 2. mar

Midfaste (Johs. 6,24-35)

		

Sogneindsamling. Folkekirkens Nødhjælp. Solist: Jens Knudsen

10.30

Tirsdag 4. mar

Alle verdens børn

		

Børnegudstjeneste

Søndag 9. mar

Mariæ bebudelse (Lk. 1,46-55)

		

Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti.

Iben Munkgaard Davids

17.00

Iben Munkgaard Davids

10.30

Leif Nielsen

10.30

Lars Peter Melchiorsen

17.00

Leif Nielsen

10.30

NN

10.30

NN

10.30

Leif Nielsen

Søndag 30. mar Konfirmation	  9.00

Leif Nielsen

Søndag 16. mar Palmesøndag (Johs. 12,1-16)
		

Folkekirkens Ungdoms Kor.

Torsdag 20.mar

Skærtorsdag (Johs. 13,1-15)

		

Samvirkende menighedsplejer. Kirkespisning

Fredag

21. mar Langfredag (Lk. 23,26-49)

		

Årstidskors

Søndag 23. mar Påskedag (Mt. 28,1-8)
		

Årstidskors. KFUM & KFUK i Danmark.

Mandag 24. mar 2. påskedag (Johs. 20,1-18)
		

KFUM & KFUK i Danmark.

		

Kirkeband. Solist: Cecilie Bertelsen.

		

Konfirmation

		

Centerklasse/Kirkeband. Solist: Cecilie Bertelsen.

		

Konfirmation

		

Kirkeband. Solist: Cecilie Bertelsen.

10.15

Leif Nielsen

11.30

Leif Nielsen

10.30

NN

10.30
10.00

Leif Nielsen
Leif Nielsen

11.30

Leif Nielsen

10.30

NN

19.30
10.30

Leif Nielsen

Torsdag 1. maj

Kristi himmelfart (Lk. 24,46-53) 10.30

Leif Nielsen

		

Folkekirkens Mission.

Søndag 4. maj

6. s.e. påske (Johs. 17,20-26)

		

KFUM Soldatermission. Solist: Laila Tinneberg.

Søndag 11. maj

Pinsedag (Johs. 14,15-21)

		

Folkekirkens Nødhjælp.

April
Søndag 6. apr

2. s.e. påske (Johs. 10,22-30)

		

Sankt Lukas Stiftelsen.

Søndag 13. apr
Fredag 18. apr

3. s.e. påske (Johs. 14,1-11)
Konfirmation

		

Kirkeband. Solist: Cecilie Bertelsen.

		

Konfirmation

		

Kirkeband. Solist: Cecilie Bertelsen.

Søndag 20. apr

4. s.e. påske (Johs. 8,28-36)

		

Kirkefondet.

Torsdag 24. apr. Gospelgudstjeneste
Søndag 27. apr 5. s.e. påske (Johs. 17,1-11)
		

Unge Hjem. Solist: Laila Tinneberg.

Maj

Mandag 12. maj 2. pinsedag (Johs. 6,44-51)
		

10.30

Leif Nielsen

10.30
10.30

NN

Religionspædagogisk Center. Musikskolen medvirker.

Søndag 25. maj 1. s.e. trin (Lk. 12,13-21)
		

NN

Fællesgudstj ved Amfiscenen.

Søndag 18. maj Trinitatis søndag (Mt. 28,16-20)
		

10.30

10.30

Leif Nielsen

Musikgudstjeneste. Medvirkende: Laila Tinneberg & Maria Kjær m. band.

Juni
Søndag 1. juni

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

		

FDF’s Missionsarbejde.

10.30

Leif Nielsen

