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Præsteartikel
At tænde glædesblus med gode fortællinger
I skrivende stund nærmer
vi os Sankt Hans. Så skal
vi igen synge Holger Drachmanns midsommervise
om, at hver by har sin heks,
og hvert sogn sine trolde.
Kampen mod ondskabsmagterne
Det er jo folkeeventyrenes påstand, at der findes hekse og trolde - ondskabsmagter – som
truer hvert enkelt menneskes liv og velfærd;
men det er også eventyrernes påstand, at kampen skal tages op mod ondskabsmagterne,
og at det kan lade sig gøre at vinde denne
kamp. Det kan ske ved snilde, dygtighed, gåpå-mod, opmærksomhed eller venlighed alt
afhængig af, hvilke udfordringer personerne
stilles overfor.
Måske er mange børn i tidens løb blevet
skræmte af de livagtige skildringer af hekse,
trolde og drager. Det har dog nærmest skyldtes
den almindelige overtro end lige netop eventyrerne; for når det kom til stykket, så var det
vel de færreste børn, der kom ud for at skulle
kæmpe deres livs kampe mod lede hekse og
fæle trolde. De måtte derimod kæmpe mod
ondskabsmagter i andre skikkelser: undertrykkende samfundssystemer, invaliderende
ulykker, egoisme, selvopgivenhed m.m. Synd,
nød og død – det har altid været menneskers
fjender.
Den realistiske misforståelse
Jeg kan huske, hvordan vi i 70érne diskuterede, om ikke eventyrerne ødelagde børnenes
virkelighedsopfattelse. De var voldsomme, ja
ofte voldelige, og så skildrede de nogle samfundsforhold, som var totalt ude af trit med
tiden. Så ud med heksene, troldene, dragerne,
prinserne og prinsesserne!
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Problemet var, at vi troede, at man ved at
fjerne eventyrfigurerne kunne medvirke til at
fjerne ondskabsmagterne. Synd, nød og død
hører ikke hjemme i et velfærds- og lighedssamfund. De kunne behandles, struktureres,
produceres eller debatteres væk, troede vi.
Mennesket skulle være frit og uafhængigt
og ikke lade sig påvirke af overnaturlige og
utidssvarende idéer. Så både i det virkelige liv
og i kunsten skulle vi forholde os realistiske
til tilværelsen.
Realistisk set er fremtiden dog uden håb; og
netop realismen med dens problemfiksering
gav ”trolde” og ”hekse” frit spil – blot i nye
forklædninger. Nu hed fordærvsmagterne bare frygt for atomkrig, forureningsangst o.s.v.
Det kan lade sig gøre at fratage os håbet for
fremtiden.
Ondskabsmagternes forvandling
Vi smed altså troldene og heksene ud og troede, at vi også kunne smide ondskaben ud.
Interessen for det fantastiske og eventyrlige,
for det overnaturlige og ikke-realistiske, levede imidlertid som en understrøm parallelt
med de rigtige meningers realisme og nøgternhed. I dag er ondskabsmagterne dukket
op til overfladen og trængt ind i den brede,
offentlige kultur i bøger, film, tv-serier, computerspil o.l..
I sig selv er det godt nok; men det er problematisk, når ondskaben skifter ham, når man
ikke kan kende forskel på helt og skurk, når
midlerne bliver lige onde, når målet bliver
flydende, når ondskabsmagterne vinder. Karakteristisk er det da, at eventyrets grundidé
er forladt. Der er kun ondskaben tilbage – og
den kan ikke besejres. Det gør mennesker til
ofre for det ondes frie spil.

Præsteartikel
Giv plads for de gode fortællinger
Derfor er det så vigtigt som nogensinde at fortælle hinanden rigtige eventyr, hvor der gives
os håb om og tro på, at det gode vil sejre til
sidst, at det nytter efter bedste evne at gøre en
indsats, at engagere sig i sin tilværelse. F.eks.
Narniabøgerne, mange af Astrid Lindgrens
bøger, Ringenes Herre og nogle af Ole Lund
Kirkegaards bøger forsøger på hver deres
måde at videregive folkeeventyrernes livsvisdom: At det er livsnødvendigt at involvere
sig i kampen mod ondskabsmagterne, og at
det gode vil sejre til sidst. Narnias konger og
dronninger, børnene i Kirkesbærdalen, Frodo
og Gummi-Tarzan bliver nye heltefigurer, som
vi kan identificere os med. De giver håb.

Så vi skal se ondskabsmagterne i øjnene uden
at blive opslugt af dem. Vi skal blive ved med
at tænde glædesblus ved at fortælle hinanden
de gode fortællinger om kærligheden, der vil
vinde, og livet, der vil sejre. Vi har fortællingerne i de gamle eventyr, vi har dem i de nye,
vi har dem i de nordiske myter, vi har dem i
Det gamle Testamente. Sidst men ikke mindst
har vi dem i Det nye Testamentes evangelium
om Gud, der i Jesus Kristus tog vore vilkår på
sig og vandt os kærligheden og livet. Mange
af prædikenteksterne i efteråret er fortællinger, som opruller Jesu kamp mod de magter,
der ødelægger menneskelivet. De lyder hver
søndag i Brændkjærkirken frem mod adventstidens glædesblus.
Lars Peter Melchiorsen

”Der er så meget, jeg ikke forstår!”
Hvert år beder jeg mine konfirmander stille
de vanskeligste spørgsmål, de kan komme i
tanker om. Og hvert år tænker jeg, at det er
lige sådan nogle spørgsmål det ville være
dejligt at tale med andre om. Derfor har jeg
tænkt, at efterårets bibeltimer skal dreje sig
om dem. Og fordi det bliver vanskeligt, får
bibeltimerne dette efterår et andet navn: Det
kirkelige problemværksted. Vi vil i vores
søgen efter svar øse af alle de kilder, som
findes. Vore egene erfaringer. Videnskaben,
hvis den har noget at sige. Og selvfølgelig
Bibelen. Især et bestemt skrift vil vi kigge
i. Der findes nemlig et skrift i Bibelen, som
er optaget af akkurat det samme spørgsmål
som vi. Det er Prædikerens bog. Den vil vi
læse lidt i og sammenligne med, hvad vi
selv ved og tænker. For selvfølgelig rummer Prædikerens bog også kun begrænset
visdom. Også den er præget af sin tid og
en bestemt måde at tænke på. Men måske
har han fat i noget afgørende, denne prædiker, når han siger: Min søn, lad dig advare!

Der er ingen ende på de mange bøger, der
skrives, og den megen læsning bliver man
træt af. Når du har hørt det hele, skal du drage
den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud,
det skal alle
mennesker!
På gensyn til
en række
spændende
formiddage i
det kirkelige
problemværksted.
Leif
Nielsen
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Kirken har mange rum
Et farvel – og tak
Året var 1994. Juni 1994,
da jeg som nyuddannet teologisk kandidat flyttede
til Kolding for at begynde
som præst i Brændkjærkirken.
Det er 13 år siden. Nogle vil sige, at 13 år
kun er et vindpust. Alt afhænger af de øjne,
der ser. Ser jeg tilbage på mine år som præst
i Brændkjærkirken, føler jeg, at der er sket
meget. Både arbejdsmæssigt og personligt.
Man plejer at sige, at tiden gør, at man vokser sig ind i de ting, man beskæftiger sig
med. Men netop et arbejde, hvor man i den
grad beskæftiger sig med mennesker i mange
forskellige livssituationer, gør, at man ikke
på noget tidspunkt kommer dertil, hvor man
føler, at nu er man udlært.
Det har været nogle udfordrende, spændende

og rige år i Brændkjær Sogn. Det har været et
arbejde, men alligevel ikke blot et arbejde for
mig. Brændkjærkirken og Brændkjær sogn
har været en del af min tilværelse, siden jeg
for første gang trådte ind i kirken og blev
modtaget af personalet og menigheden, og
jeg skylder en stor TAK til alle.
Som præst står man ofte foran en dør, hvor
man ikke har mødt de mennesker, der er på
den anden side. Jeg vil gerne sige TAK for
enhver modtagelse, og fordi jeg fik lov til at
kigge med.
Min familie og jeg står nu ved en ny tærskel.
Pr. første august begynder jeg i et nyt præsteembede i to små landsogne (Landet og Ryde)
på Lolland, hvor jeg samtidig skal betjene
det kommende hospice i Maribo.
Må Guds rige velsignelse være med jer alle.
Lisbeth Sinnet Froholdt

Hjælp til Slovakiet
I sommeren 1997 var nogle fra Brændkjær
sogns menighed på tur til Modra i Slovakiet.
Vores kontaktperson var Katarina Bencová, som vi havde
lært at kende, da hun under
et ophold på Løgumkloster
Højskole flere gange besøgte
os og deltog i gudstjenesterne
i Brændkjærkirken.
Katarina havde arrangeret opholdet for os og
viste os mange spændende og dejlige steder i
hendes land.
Vi fik også indblik i det arbejde med udbredelse af det kristne evangelium, som hun var
og stadig er en aktiv del af.
Katarina deltager i missionsarbejdet ved at
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uddanne ledere,
lave klubber for
børn og unge,
lave lejre for handicappede og meget andet – hun
mangler ikke ideer
– men det er svært
at skaffe penge til at udføre dem. Der for har
hun henvendt sig til os i Brændkjær sogn og
spurgt, om vi kunne hjælpe.
Menighedsrådet synes, det er en god opgave,
og derfor har vi besluttet, at kollekterne ved
gudstjenesterne i efteråret skal gå til at støtte
dette vigtige arbejde i Slovakiet.
 	
På forhånd tak for dit bidrag
Bent Bach Nielsen

Kirken har mange rum
Ny sognemedhjælper

Kirken er et hus med mange døre. Jeg synes
det er spændende at være med til at åbne
nogle af dem, gøre dem indbydende og møde
de mennesker vi inviterer inden for. At skabe
mulighed for at børn og voksne får tilhørsforhold og ejerskab til en kirke, de oplever
som deres.
Jeg er 36 år, mor til Carl Emil på 6 og gift
med Michael, der lige som jeg er uddannet
på musikkonservatoriet. Så hjemme hos os
er der meget musik, og musikken har hængt

sammen med det at være i kirke lige så længe
jeg har kunnet synge.
Jeg startede faktisk mit forhold til kirken her
i Brændkjærkirkens kor, inden jeg kom på
konservatoriet og tilbragte mange og gode år
i Esbjerg og København.
Med min start i jobbet som sognemedhjælper her i Brændkjærkirken forlader jeg et job
som sognemedhjælper i København gennem
mere end 5 år, men jeg fortsætter mit virke
som sanglærer og musikpædagog i Kolding
musikskole.
Mit fokus i jobbet vil være at invitere børn og
børnefamilier inden for. Har du et helt lille
barn mødes vi måske allerede til babyrytmik
med fokus på salmer her i efteråret. Eller til
en af vores børnegudstjenester.
Jeg glæder mig til at sætte nye og spændende aktiviteter op, så Brændkjærkirken også
kommer til at stå i jeres familiekalender.
Anne Mette Meyer,
sognemedhjælper og musikpædagog

Babyrytmik med fokus på salmer
Musik med det helt lille barn er en gave til
både forældre og barn. Det skal opleves for
rigtig at kunne forstås. Barnet får gennem
musikundervisningen stimuleret de fleste af
sine sanser og derigennem udviklet sin lytteevne, koncentrationsevne, reaktionsevne
og nysgerrighed. Det får tillid til at åbne sig
mod omverdenen i et forløb, hvor dets motoriske, sproglige og emotionelle udvikling
styrkes.
Jeg bruger enkelte instrumenter og rekvisitter i undervisningen, som vil bestå af kendte
og nye børnesange og salmer brugt på en ny
og sjov måde.

Det lille barn synes, at mors og fars stemme
er det dejligste at lytte til, så hold dig ikke
tilbage hvis du ikke mener, skønsang er din
stærke side.
Undervisningen varetages af musikpædagog
Anne Mette Meyer og foregår i kirken. Vi
starter tirsdag 4. september kl. 10-11. Det
koster ikke noget at være med, men tilmelding er nødvendig.
Ring til kirkens kontor på 75530073 for tilmelding og nærmere information.
Anne Mette Meyer,
sognemedhjælper og musikpædagog
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Børnespræl
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Man hører om, at folk som er medlem af en bande, er med i et broderskab, hvor man vil gå
gennem ild og vand for hinanden. – Problemet er bare, at man ikke sådan kan komme ud af
det igen med livet i behold. Nogle bander mener nemlig, at hvis man ikke længere ønsker at
være med i deres fællesskab, så er der tale om tillidsbrud, og så skal man dø, fordi man har
ændret holdning.
Derfor er mit råd til dig – hvis du bliver tilbudt optagelse i en decideret bande – overvej det
lige en ekstra gang, om du er klar til det. – Og spørg lige en af de voksne, hvad deres kendskab
er til det.
Med venlig hilsen
Birgitte Rosengren

Læs f.eks. også om, hvordan Honduras’ regering bortforklarer flere end 900 drab på børn og
unge med bandekrige på: http://www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/faa_mere_materiale/nyhedsbrev/drab_paa_boern_og_unge
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Arrangementer
Gudstjenester med skruer og kødsovs…
Indrømmet! - ”skruer og kødsovs” har ikke
meget med kristendom at gøre. Men det har
til gengæld meget med børnefamiliers hverdag at gøre. I børnefamlien kæmper man en
sej kamp for at få tingene til at hænge sammen. Og især sidst på dagen er der virkelig
tryk på. Der er ikke noget at sige til, at man
på det tidspunkt er meget tilbageholdende
med at lave nye aftaler.
Men det kommer vel an på, hvad det drejer
sig om!
Vi vil gerne invitere alle børn og barnlige
sjæle til en række korte glade børnegudstjenester i den kommende sæson. Det vil foregå
den første tirsdag i måneden, og tidspunktet
er kl. 17. Vi vil høre de gode historier fra
Bibelen fortalt igen. I børnehøjde. Og vi vil
synge de sange, der fylder os med glæde. Og
når gudstjenesten er til ende kl. 17.30 vil vi
gå ind i Sidehuset og spise den mad, som nogen har forberedt til os. Og klokken ca. 18.30
vil vi sige farvel.
Vi synes selv, vi har fået alle tiders gode idé,
og det vil glæde os meget at se Brændkjærkirken fuld af børn og barnlige sjæle.

Tirsdag 2. oktober
17.00: Børnegudstjeneste (Kirkens dag)
17.30: Skruer og kødsovs (gratis)
Tirsdag 6. november
17.00: Børnegudstjeneste (Alle Helgen)
17.30: Skruer og kødsovs (gratis)
Tirsdag 8. januar
17.00: Børnegudstjeneste (Hellig 3 konger)
17.30: Skruer og kødsovs (gratis)
Tirsdag 4. marts
17.00: Børnegudstjeneste (Alle Børns dag)
17.30: Skruer og kødsovs (gratis)

Halloween
I august måned har vi haft et par guidede
ture på Nordre og Søndre Kirkegårde, og
måske har nogle undret sig over, at vi tilsyneladende har glemt vores smukke gamle
kirkegård inde i byen.
Men nej, den er ikke glemt.
Søndag d. 11.11.07 klokken 15.00 inviterer
Kolding Kirkegårde og kirkegårdsbestyrelsen på en guidet tur på Den gamle Kirkegård, hvor vi vil fortælle, dels om kirkegården, men samtidig vil vi fejre Halloween
– alle sjæles fest - med levende lys, der vil
vise os vejen, vi skal gå.

Vi vil fortælle lidt om denne fest, der efter
mange år i det fremmede, vender tilbage til
Europa, hvor den har sine rødder.
Efter rundturen vil der være en kort andagt
i kapellet, hvorefter Kolding Kirkegårde vil
være vært ved et lille traktement.
Tilmelding til Kolding Kirkegårdes kontor
på telefon: 7550 7870
Else Oxenvad

7

Annonce
Brændkjærkirkens børnekor
Korprøve onsdag kl. 15.15 – 16.30
Koret er under ledelse af kirkens organist,
Elsebet Rosing Illum. Børnekoret er medlem
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af Folkekirkens Ungdomskor (F.U.K.).
Har du lyst til at synge med, så ring og hør
nærmere på 41 17 38 95.

Kirkeklummen
På grænsen af grænsen!
Kan man stå på grænsen af
grænsen, - hen over sommeren har der i flere af de
sammenhænge jeg har været i, været leget med ordet
grænse, og grænsen.
Det har ikke været på en
begrænsende måde, men
som en grænseudvidende indgang til livet og
fællesskabet. Det er i sig selv livsnærende,
når enkelte ord kan være med til at udvide
og se verden.
I foråret læste jeg en artikel med udviklingsminister Ulla Tørnæs. Hvor engagement til
at rykke ved grænsen, skinner igennem, ved
hendes møde med fattigdom, naturkatastrofer og afmagt. Det værste er, når ondskaben
kan drive et helt folk på flugt eller holde
det nede med vold og overgreb. Så er grænsen nået for, hvordan man behandler andre
mennesker. Det er det værste at være vidne
til, siger hun. For der er der ingen bistand,
der kan trænge igennem. Så handler det hele
vejen om holdninger. Holdninger kan ændre. Og der er brug for holdninger, ikke kun
ude ved vandpumperne, men på topplan i
regeringerne og lokalsamfundenes ledelse.
Noget meget stærkt i artiklen er eksemplet
med de unge afrikanere, der hele tiden forsøger at komme til Europa for at få et bedre
liv. Der kan det ikke nytte, at vi tror, at det er
tilstrækkeligt at bygge højere og højere hegn
og ansætte flere grænsevagter i Sydeuropa.
”Hvis man engang har set desperationen i
øjnene hos de unge afrikanske mænd, så ved
man også, at det er lige meget med grænsebevogtning. De ved hvor rigdommen er og
de har ingen skrupler ved at rejse til velstanden”. Og så må vi heller ikke sætte grænser
for, hvordan vi skal stille krav, eller lave indsamling og oplysning i det danske samfund.

For på den måde at ændre verden en lille
smule. For ændrer vi ikke med holdninger,
ender det med flere dumheder end dem, historien allerede har vist. For der er grænse
for hvor spændende vores tænkning og filosofi kan blive, når den kun må tage udgangspunkt i den verden, vi selv er en del af. Og
her har kristendommen en grundlæggende
rolle. Det at vejledning ikke sker ved menneskets egen magt, men ved den treenige
Gud, ved Helligånden, gør at grænsen kan
findes gang på gang. Det er et paradoks, men
det giver mennesket den erkendelse og frihed til at håndterer livet. Kristendommens
anliggende er hele tiden at gå over grænsen,
som både Julen, Påskens og Pinsens fortællinger gør. Gud er ikke død, den grænse har
mennesket for længst gjort op med. I dag
får kristendommen stemme som en frihed
grænseoverskridende religion. Fordi forestillingen om Gud giver os moderne stressede mennesker chance for at slippe tvangs
tanken om at skulle være almægtig, og det
er en kæmpe frihed, - for det er der vi befinder os på grænsen. Der hvor Helligånden er
kommunikator, formidler og fortolkningsressource.
Grethe Thomasen

Indbetalingskort
Traditionen tro vedlægges dette nummer af
kirkebladet et indbetalingskort, hvorpå et
eventuelt bidrag til kirkebladet kan indbetales. I sidste regnskabsår blev der indbetalt
4.495 kr. til støtte for udgivelsen af kirkebladet. Tak for disse og kommende bidrag!
JMM
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Arrangementer
Kolding Kirkemusikfestival 2007
For 4. år i træk år afholdes Kolding Kirkemusikfestival i ugerne 38 og 39.
Kirkemusikfestivalen er arrangeret af organisterne i Kolding Provsti, og der trykkes en
plakat med de tilmeldte kirkekoncerter.

Ved koncerten medvirker et stort sammensat kor med børn, unge og voksne sangere
fra de forskellige kirker i Kolding provsti.
Korleder er Lotte Schmidt, København, som
til daglig er tilknyttet 7 kirker i hovedstaden
som dirigent.

Åbningskoncerten finder i år sted i Ødis kirke søndag 16. september med efterfølgende
reception, og derefter afholdes der koncerter
rundt omkring i provstiets kirker i de to sidste uger af september.

Se koncertoversigt efter sommerferien på
plakaten og i dagspressen.

Ligesom de tidligere år sætter vi punktum
for Kolding Kirkemusikfestival med en stor
afslutningskoncert, som i år opføres i Sct.
Nicolai kirke søndag 30. september kl. 16.

Elisabeth Sivertsen, Ødis kirke 22 40 91 03
Hedvig Dobias, Simon Peters kirke 75 12
07 24

Yderligere oplysninger om Kolding Kirkemusikfestival:

Orgelkoncert i Brændkjærkirken
Onsdag den 26. september kl. 19.30
I anledning af 200-året for
Buxdehudes død afholdes
orgelkoncert i Brændkjærkirken onsdag den 26.
september kl. 19.30 med
musik udelukkende af
Dietrich Buxtehude. Han
drog til Lübeck og blev en
stor mand udenlands – vel den første danske
komponist af egentlig international statur.
I 1667 fik Dietrich Buxdehude stillingen som
organist og kantor ved St. Mary Kirken i Lübeck. Det blev her, at Buxdehude udfoldede
sine talenter og skabte sit renommé og dermed grundlaget for sin senere berømmelse.
Buxdehudes samtidige berømmelse hidrørte
primært fra hans teknisk krævende og improvisatoriske kompositioner. Hans ry var så
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stort, at den unge Johann Sebastian Bach, tog
orlov og rejste til fods til Lübeck i håb om at
høre Buxdehude spille orgel – sikkert med et
fromt ønske om at samle et og andet op fra
mesteren. Bach udvidede sin 4 ugers orlov til
et ophold i Lübeck på næsten 4 måneder.
Ved orglet onsdag aften kan man høre Ulrik
Spang-Hansen, der er kendt som en dygtig
solist og akkompagnatør, med koncertvirksomhed i både Eoropa og USA.
Ulrik Spang-Hansen blev i 1983 organist ved
Vor Frue Kirke i Assens; men arbejder nu i
et professorat ved Det Jyske Musikkonservatorium.
Der er fri entré til koncerten, der er en del
af Kolding Kirkemusikfestival 2007
Koncertudvalget

Arrangementer
Sogneaftner?

Sogneaftner

Menighedsrådet har, da tilgangen til sogneaftnerne i årenes løb er faldet drastisk, besluttet, at vi vil forsøge at arbejde med disse
aftener på en anden måde.
Det vil vi gerne have jeres hjælp til. Vi har
tænkt os at involvere menigheden både idemæssigt og i afviklingen af disse aftener, da
de emner, vi gennem de seneste år er kommet med, åbenbart ikke har haft den helt
store interesse.
Aftnerne er dyre, når vi skal have spændende mennesker udefra til at komme. Vi har
også spændende mennesker i vort eget sogn
Så kan vi ikke selv lave noget ? Har vi ikke
mennesker i vores sogn, der kunne have lyst
til selv at komme og fortælle, læse op, spille
eller synge. Alle kan noget - kom og giv det
videre.
D 6. december holder vi årets sidste sogneaften. Det bliver en aften, hvor vi sammen vil
hygge os og tænke nye tanker, så kom og giv
os ideer, vi kan bygge videre på.
Else Oxenvad

Torsdage kl. 19.30 i kirkens sidehus.
Kontaktperson: Else Oxenvad 75 50 24 23

LUSANGI
Gospelkoret Lusangi øver i kirken hver torsdag kl. 19.30
Formand:
Christine Engelbrekt Refshauge 75 53 43 63
Dirigent: Henrik Engelbrekt Refshauge.

6. september
En skæbnefortælling v/ sognepræst Christian Højlund.
Fra en maniodrepressiv mors dagbog.
4. oktober
Dommedag – en skrækvision eller evangelium? v/ professor dr. teol. Niels Henrik
Gregersen.
1. november
”Kæmp for alt hvad du har kært!”
v/ sognepræst Leif Nielsen.
Vi kender dem – de skråsikre politikere, nidkære imamer, kyniske terrorister og fundamentalistiske præster – mennesker, der gør
en dyd af kun at vedkende sig én sandhed.
Men hvordan er en sådan holdning mulig?
22. november
Okkultisme, healing og videnskab v/ Ole Hartling og Flemming L.
Det okkulte er in. Vi har set
mennesker, der kan operere
med de bare hænder. Astrologi, numerologi og det spirituelle er blevet mediestof og fylder meget for
mange mennesker. Med sin videnskabelige
indfaldsvinkel vil Ole Hartling se på okkulte
fænomener og afmystificere nogle problemstillinger i forbindelse med beretninger om
mirakuløs helbredelse.
Entre kr. 25
Konfirmander gratis
6. december
Advent – arrangeres af og for sognet.
Hvad skal vi efter sogneaftnerne? Har vi
modne mennesker, der mødes, noget, vi kan
berige hinanden med? Oplæsning, sang, fortælling eller andet?
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Arrangementer
Eftermiddagsmøder

Indenlandsk Sømandsmission

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

Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos
Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22.
Tlf. 75 52 01 47

14. september
”En anderledes historie om en etiopier i Danmark”. En usædvanlig historie om en lille
piges barske skæbne, og om hvordan stor
viljestyrke og gåpåmod har skabt en moden
kvinde. Almaz er i dag gift med en dansk
politiker og mor til 3 børn.
v/ forfatter Almaz Næsborg-Andersen, Haderslev.
28. september
Mødet aflyst.
12. oktober
”Fortvivlelse og tro – Markusevangeliet genfortalt”
v/ læge Knud Jacobsen, Ulfborg.
26. oktober
”I rutsjebane med Simon Peter”
v/ pastor Elly Fink, Gesten.
9. november
”Lidt om sorg”.
Efter et oplæg om sorgkulturen i Danmark,
vil der blive tid til at snakke sammen om,
hvordan vi bedst hjælper hinamden, når vi
har det svært.
v/ sogne- og sygehuspræst Birgit Fur.
23. november
”Vi vil ha’ go’e programmer i radio og
TV!!!”
Men hvad er gode programmer – og hvordan
får vi dem?
v/ landsformand i KLF, Kirke og Medier
og hjælpepræst ved Brændkjærkirken Lars
Peter Melchiorsen.
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6. september
Sømandsmissionens dag
7. oktober
Der startes med gudstjeneste kl. 10.30. Prædikant: Per Kristensen.
Herefter er der frokost og møde i sidehuset.
Alle velkomne.
1. november

Nytårsarrangement
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

Værestedet
Torsdage 9.30-11.30 i Sidehuset.
Kontaktperson:
Margrethe Beck Madsen 75 52 41 85
Velkommen til Værestedet! Her hygger vi os,
snakker, synger, laver smukke kort, juleting,
påsketing, og hvad vi ellers kan finde på;
men det vigtigste er, at vi kommer hinanden
ved. Kaffe m. brød kr. 10.

Besøgstjenesten
Kontaktpersoner:
Kirsten Müller 75 52 96 70

Arrangementer
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,
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.
Kontaktpersoner:
Helle Christiansen, 7556 9818
Grethe Clemmensen, 7553 3686
Inger Stobbe Nielsen, 7552 2055
Kirsten og Bent Bach Nielsen, 7552 9670
29. august
Kondibingo
12. september
Udflugt til Perlen
26. september
Vi får besøg af Kamalesh
10. oktober
Fup eller Fakta
24. oktober
Hvad siger orglet? Og koret?

7. november
Else fortæller historie
21. november
Besøg på biblioteket.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes tirsdage kl. 19.00 i kirkens Sidehus.
11. september
2. oktober
6. november
11. december

Musikgudstjenester
Sang og musik er kommet til at spille en
stadig større rolle i Brændkjærkirkens gudstjenester. Derfor har organist og præst udarbejdet et forslag til en egentlig musikgudstjeneste, af hvilke - det er planen - der indtil
videre skal være 2 af i løbet af et år. Men
forslaget til en ændret gudstjenesteform skal
først behandles i menighedsrådet, godkendes
der, og hvis det skønnes nødvendigt sendes
videre til biskoppens godkendelse. Men det
betyder ikke, at der ikke allerede nu kan lægges mere musik ind i 2 udvalgte gudstjenester. Gudstjenesterne vil i det ydre fremstå i
uændret form, men indholdsmæssigt vil der
blive skabt plads til 2 musikafdelinger af et
mere koncertagtigt præg. De 2 søndage, vi
har kik på, og hvor altså musikken skal spille
en større rolle er - søndag 28. oktober og
søndag 10. februar. Den ene gudstjeneste
vil få et klassisk præg, mens den anden mere
vil blive præget af den rytmiske musik.
Elsebet Illum/ Leif Nielsen
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Annonce
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
NYE SANGERE TIL BRÆNDKJÆRKIRKENS VOKSENKOR
Går du med en sangstemme i maven, som trænger til at stemme i sammen med andre glade sangere, så
er Brændkjærkirkens Voksenkor en god mulighed.
Vi søger 3-4 nye medlemmer til den kommende sæsons repertoire. Vi arbejder i 2 - 4 stemmegrupper.
Brændkjærkirkens Voksenkor er et ligestemmigt damekor med pt. 9 medlemmer.
Koret medvirker ved gudstjenester som støtte for menighedens sang, ved musikgudstjenester og
afholder koncerter i kirken.
Korets repertoire er såvel traditionelt kirkeligt som rytmisk.
Koret er under ledelse af kirkens organist, Elsebet Rosing Illum.
Vi tilbyder
- gratis sangundervisning
- stemmetræning og sangteknik
- afvekslende korprøver i god stemning
- mulighed for at synge i et smukt kirkerum med en fremragende akustik
- aflønning for medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Korerfaring, node- og salmekendskab er en fordel – men ingen forudsætning.
Vi afholder korprøve onsdag aften kl. 19 – 20.30.
Korsæsonen starter onsdag den 15. august 2007.
Har du lyst til at synge med, så er du velkommen til at ringe til mig på 4117 3895 og høre nærmere.
Elsebet Rosing Illum
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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
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
Kongebrogade 71, 6000 Kolding
E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk

Kløverhøj, kl. 10.30
Tirs. 4. sep.
Tirs. 25. sep.
Tirs. 16. okt.
Tirs. 30. okt.
Tirs. 13. nov.
Tirs. 27. nov.

Andagt
Nadver
Andagt
Nadver
Andagt
Nadver

Leif Nielsen
NN
Leif Nielsen
Leif Nielsen
Leif Nielsen
NN

Teglgårdsparken, kl. 10.30
Tirs. 11. sep
Tirs. 2. okt.
Tirs. 4. dec.

Andagt NN
Andagt Leif Nielsen
Andagt NN

Teglgårdsparken, kl. 14.00
Tors. 18. okt.
Tors. 15. nov.

Nadver Leif Nielsen
Nadver NN

Forsidebilledet
Det er høstens tid. Ved høstgudstjenesten
søndag den 2. september vil kirken være
pyntet med blomster, korn og andre afgrøder.
Foto: Lars Henrik Steenfeldt
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, montage og tryk: From Grafisk
Fabriksvej 7-9, Kolding. Tlf. 75 52 77 11
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Gudstjenester
September
Søndag 2. sept

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

		

Høstgudstjeneste/ Kirkeband. Offergang. Kirkefrokost.

10.30

Søndag 9. sept

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

Leif Nielsen

10.30

Leif Nielsen

Torsdag 13. sept Gospelgudstjeneste

19.30

Leif Nielsen

Søndag 16. sept 15. s.e.trin. (Mt. 6,24-34)

10.30

Lars Peter Melchiorsen

Søndag 23. sept 16. s.e.trin. (Lk. 7,11-17)

10.30

Ingrid Kjeldsen

Søndag 30. sept 17. s.e.trin. (Lk. 14,1-11)

10.30

Birgit Fur

17.00

Leif Nielsen

10.30

Leif Nielsen

Oktober
Tirsdag 2. okt

Kirkens dag

		

Børnegudstjeneste

Søndag 7. okt

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

		

Sømandsmissionens Dag. Prædikant: Per Kristensen

Søndag 14. okt

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

10.30

Leif Nielsen

Søndag 21. okt

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

10.30

Leif Nielsen

		

Kirkeband

Søndag 28. okt

21. s.e.trin. (Johs. 4,46-53)

10.30

Birgit Fur

Søndag 4. nov

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

10.30

Leif Nielsen

Tirsdag 6. nov

Alle Helgens dag

17.00

Leif Nielsen

		

Børnegudstjeneste

Søndag 11. nov

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

10.30

NN		

Torsdag 15. nov Gospelgudstjeneste

19.30

Leif Nielsen

Søndag 18. nov 24. s.e.trin. (Mt. 9,18-26)

10.30

Leif Nielsen

November

		

TEMA gudstjeneste/ Kirkeband

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

Lars Peter Melchiorsen

December
Søndag 2. dec

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

		

Luciaoptog v/ Minikonfirmander

10.30

Leif Nielsen / NN

Hele efteråret vil kollekten gå til kirkeligt arbejde i Slovakiet. Se omtale på side 4.

