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Når livet tager en ny drejning

Når livet tager en ny drejning
af sognepræst Iben Munkgaard Davids

Der er masser af krokus i min have. De står bare
ikke der, hvor jeg plantede dem. De har fundet
deres egne veje, måske godt hjulpet på vej af en
muldvarp, men det er en anden historie. Sagen
er den, at de pågældende krokus pryder lige der,
hvor de står, hverken mere eller mindre. Deres
liv tog en anden drejning end den først planlagte.
Det har de ikke taget skade af. De er lige så smukke, som billedet på pakken med deres løg.
”Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de
arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer:
End ikke Salomon i al sin pragt var klædt som
en af dem” (Matthæusevangeliet kap. 6, vers 2829). Sådan står der i Bjergprædikenen i Det Nye
Testamente. Det tænker jeg på, når jeg kigger på
mine krokus. Ikke så meget i forhold til at jeg ikke
skal bekymre mig, for det kan jeg ikke lade være med. Jeg er jo mor. Men i forhold til det med
at turde gribe livets udfordring, når den viser sig.
Det er ikke altid, tingene går, ligesom vi planlagde dem, men så gik de på en anden måde. Hvem

2

siger, at der ikke også kom noget positivt ud af det.
”Hvis du er positiv, er der en chance for at det lysner”. Det citat er hentet fra en nyere amerikansk
film ”A silverlining playbook”, hvor to, noget psykisk ustabile mennesker, mødes og hjælper hinanden. Deres liv blev noget af en udfordring, som på
sin vis ødelagde dem. Men det stopper ikke her.
For de ser udad og får øje på det menneske, der
kan få livet til at tage en helt ny og uventet drejning.
Udfordringen er at have modet til at være, at være
til, med hvad det måtte indebære. Der er nok af
ting, vi kan gå rundt og være angste for. Hvad nu
hvis og hvad nu hvis…
”Bekymringer trækker en negativ rente, de vokser sig små, hvis man lader dem vente”, skrev Piet
Hein. Angsten og bekymringen hjælper os ikke til
at møde hverdagen og det menneske, der tager os
et nyt sted hen, hvor vi slet ikke havde regnet med,
vi skulle være.
Sommertiden er en god tid til at stoppe op i, og

Ny organist
Kirkens nye organist er ansat pr. 1.6.2013
og hedder Kåre Brønserud. Kåre kommer
fra Fyn, hvor han har været ansat ved 2
landsbykirker. Kåre er uddannet som pianist på musikkonservatoriet og har ligeledes
uddannelsen som organist fra musikskolen i
Løgumkloster.
Vi byder Kåre velkommen søndag d. 9. juni
med udvidet kirkekaffe efter gudstjenesten.
Poul Wienberg
formand for menighedsrådet

NY ORGANIST

have blik for det, der måtte møde os. Vi skal ned
i gear. Vi skal være sammen med hinanden. Vi
skal holde ferie. Vi får, forhåbentligt, tid til at
tænke. Nogen vil sige, at det har de hver dag. De
trænger egentlig til noget helt andet. Men det kan
også være, det er det, sommeren byder: et uventet
engagement. Hvem ved?
Sommerens evangelietekster i kirken giver masser
af eksempler på, hvordan livet kan tage en helt anden drejning, og nyt liv kan dukke op af jorden, et
helt andet sted end først forventet, til glæde og velsignelse. Den lille tolder Zakæus – af samfundet
foragtet og hadet, som oplever at blive set på med
helt andre øjne. Den utro godsforvalter, som gir
væk af sin ejers penge, og som bliver fremhævet
som et godt eksempel. Den barmhjertige samaritaner, hvor den fremmede er en helt. Det store
festmåltid, hvor de indbudte ikke kommer, men
nogle andre får buddet. Sådan kunne jeg blive
ved. Gud vil mennesker det bedste. Det er troens
fundament, som vi kan møde verden med. Det
kan godt være, at livet spiller os et puds, eller viser
sig fra sin lyseste side. Gud er med i det. Det er
det, der skal give os overskuddet til at være – også
med den drejning, vi ikke regnede med. Det er da
mirakuløst, forbilledligt, og fyldt med håb.
Rigtig god sommer!

Kære menighed!
Det er mig en glæde
at kunne præsentere
mig selv som den
nye organistmedarbejder i Brændkjærkirken, hvor jeg starter til juni. Gennem
hele ansættelsesforløbet har det stået klart,
at der her er tale om en helt speciel kirke og
menighed, hvor åbenhed og aktivitet sættes i højsædet. Ligesådan tegner de ansattes engagement og interesse et billede af, at
Brændkjærkirken er et inspirerende sted at
arbejde. Jeg glæder mig meget til at blive en
del af det.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er født
og opvokset i Odense med et par afstikkere
til hhv. Århus som lille og senere Schweiz
på et års udveksling i forbindelse med mit
pianiststudie på Det fynske musikkonservatorium. Jeg er et interesseret menneske og
er åben for at tage til mig og lære nye ting,
ligesom jeg bidrager med mine spidskompetencer og giver fra mig det, jeg er god til.
Under ansættelsesforløbet havde vi en god
snak om, hvad musik i tilknytning til kirken
er og kan være. Jeg glæder mig til at være
med til at præge den videre udvikling på det
musikalske område.
P.t. er jeg i færd med at lægge sidste hånd
på mit organiststudium ved Løgumkloster
kirkemusikskole, som jeg afslutter i starten
af juni.
Jeg ser frem til at møde alle, børn som voksne, og ungdomskoret som har deres gang i
kirken, og til at opleve den store aktivitet fra
store og små, sådan som jeg har fået indtryk
af, at der er.
På glædeligt snarligt gensyn.
Kåre Brønserud
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Menighedsrådet

Sommer-AFTENgudstjeneste
i Brændkjærkirken
Den 28. juli kl. 19.30
Tænk at kunne gå fra grillen i haven
– alene eller
sammen med
venner og familie - direkte
til aftengudstjeneste, hvor vi synger et flot
udpluk af de fantastiske aftensange, lytter
til prædikenen, knæler i fællesskab ved alterbordet og går hjem på Guds velsignelse
suppleret af solsortens aftensang mens solen
går ned.
Tillykke med denne mulighed. Vi ses! 
Ole Pihl

Orgelmatiné
Søndag d. 2. juni efter kirkekaffen
Nu har jeg snart
gennem et helt år
været fungerende
organist i jeres dejlige kirke.
I den forbindelse
vil jeg gerne takke
af med en lille 20
minutters minikoncert umiddel-

bart efter kirkekaffen.
Jeg vil spille nogle musikstykker, som ikke
er typiske for kirkeorgel, og jeg vil prøve at
finde tonefarver frem, som vi normalt ikke
hører så ofte fra orglet.
Venlige hilsner Tommy

SOMMERGOSPEL med tre kor
Ikke mindre end tre gospelkor indtager podiet torsdag d. 13. juni kl. 19.30 i Brændkjærkirken, når Lusangi Gospel Choir runder sæsonen af og går på sommerferie.
Glorious Melodies fra Uganda, The Gospellers fra Esbjerg og Lusangi Gospel Choir fra Kolding går sammen om en stor svedende sommergospelkoncert.
- Sommeren bliver virkelig skudt i gang noget ud over det sædvanlige i år, indrømmer dirigent Henrik Engelbrekt Refshauge. Han har gennem de sidste måneder haft kontakt og fulgt med på Skype til Ugandas
hovedstad Kampala, hvor de tre gospelsangerinder fra gruppen Glorius Melodies øver.
- De er fyldt med energi og autentisk gospelfeeling, og skal nok få sat energiudladningen på højeste niveau
ved koncerten, fortæller han.
At være kedelig er nu heller ikke varemærke for
Lusangi Gospel Choir, og når Esbjerg-gospelkoret
The Gospellers samtidigt strækker ud, bliver oplevelsen svulmende smuk og storladen.
Billetter sælges via billetto.dk/sommergospelkoncert for 100 kr./50 kr.
Læs mere på www.lusangi.dk
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Kvindeløbet
i Geografisk Have

Menighedsrådets opgaver har i perioden
bl.a. været ansættelse af vor nye organist, og
ligeledes er der valgt ny biskop i Haderslev
Stift. Begge disse opgaver er nu afsluttet.
Tak til organistvikar Tommy Schmidt
Bülov.
Vi skal tage afsked med Tommy, som har
vikarieret som organist siden sommeren
2012. En tak fra menighedsrådet til Tommy
for en rigtig god indsats i Brændkjærkirken
og et altid positivt og godt samarbejde med
de 6 øvrige medarbejdere i kirken igennem
det sidste år.
Vi tager afsked med Tommy søndag d. 2.
juni ved kirkekaffen efter gudstjenesten.
Valg af biskop.
Efter to valgrunder har præsterne og menighedsmedlemmerne i Haderslev Stift
valgt ny biskop. Valget faldt på Marianne
Christiansen.
Poul Wienberg

Den 12. juni kl. 19.00
Det er efterhånden en tradition, at Brændkjærkirken stiller med et hold friske løbere
til denne begivenhed. Således også i år. Menighedsrådet har sponsoreret trøjer med
følgende tekst på ryggen: BRÆNDKJÆR
– KIRKEN I BEVÆGELSE. Med vores
deltagelse i kvindeløbet ønsker vi at gøre lokalområdet opmærksom på, at Brændkjærkirken er en kirke, hvor der foregår en masse aktiviteter, og hvor der hele tiden tænkes
i nye baner. Du kan støtte løberne ved som
tilskuer at give dem en klapsalve og et hep
med på vejen.
På gensyn i haven d. 12. juni.
Jytte Meyer Madsen

Menighedsrådet

Nyt fra
menighedsrådet:

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og afholdes i kirkens
Sidehus kl. 19.00 på følgende dage:
28. maj og 18. juni.
Efterårets møder fastsættes den 28. maj
2013 og bliver offentliggjort på kirkens
hjemmeside og i næste kirkeblad.
PoulWienberg
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DIAKONI - AT HJÆLPE ANDRE

Dobbelt diakoni
Af Rikke Lysholm Borch, menighedsrådsmedlem

Jeg vil gerne prale lidt. Jeg vil nemlig gerne prale af Brændkjærkirkens præster: Iben og Ole. De
har, nok nærmest uden at vide det, inspireret til en
hel ny form for diakoni. En helt ny form for omsorg. At yde gensidig og samtidig omsorg. Det har
jeg givet navnet; dobbelt diakoni. Dobbelt diakoni finder sted, når man ikke kan opgøre omsorgen i en modtager og en afsender, i en der får, eller en der giver. Dobbelt diakoni finder sted, når
det gavner begge. Samtidigt. På hver deres side af
omsorgen.
Udover at gøre noget for hinanden, gør man også lige pludselig noget sammen. Der er mulighed
for at skabe et fællesskab på trods af forskelle. Når
omsorgen går begge veje, etableres der også en
ligeværdighed, som ikke beregner nogen gæld.
Dobbelt diakoni gør det muligt at give, mens man
tager imod.
I december sidste år fik Ole og Iben en idé. De
ville give de kommende konfirmander en opgave. De skulle lave juledekorationer. Samtidig gav
de de ældre i sognet en opgave. De skulle nemlig
modtage de unge og deres juledekorationer. Iben
og Ole fik kontaktet alle de ældre og lavet aftaler
om et besøg hos dem af konfirmanderne. Konfirmanderne fik lavet deres juledekorationer og begav sig afsted. Da de kom tilbage, var de begejstrede over mødet med de ældre. De var blevet
modtaget af de ældre, som stod klar med mundgodter, og de unge havde fået gode historier fra

de ældres egne konfirmationer. Alle havde hygget sig. Nogle af de ældre ringede endda tilbage til
Ole og Iben og takkede dem for juledekorationen
og det herlige besøg fra de søde unge mennesker.
Det er da en historie, der er svær at stå for. Og
nogle gange skal man modtage lidt for at kunne
give. Og andre gange give lidt for at åbne sig op til

at kunne modtage. Men det ville det jo være opløftende, hvis det kunne ske, mens alle blev favnet.
Så hvordan kan vi fremme dobbelt diakonien? Så
der ydes omsorg på begge sider af omsorgen. Jeg
synes, det kunne være herligt, hvis dette kunne
bruges og tænkes ind i langt flere situationer og
relationer. Om ikke andet vil jeg i hvert fald forsøge at tage det ind i min hverdag så meget som
muligt, og opfordre til og håbe på, at der er flere,
der vil blive lige så inspirerede som jeg.

Sogneindsamling
til Folkekirkens nødhjælp i marts
Vi siger tak til alle indsamlere og indsamlingsleder Lise Neergaard for den flotte indsats. I år blev der samlet 27.659 kr. ind.
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- hver anden tirsdag i Brændkjærkirken
Af Sogne- og sygehuspræst Birgit Fur

Det er nu på 7. år, at vi har en sorggruppe for
børn og unge i Kolding. I gruppen er der oftest
børn, der har mistet forældre eller søskende. I de
år gruppen har eksisteret har der været små 100
børn og unge med i den.
Det måske vigtigste ved en sorggruppe er, at børnene og de unge møder andre, der har prøvet noget af det samme som dem selv. De fortæller deres
egen historie, og de hører de andres. Det er meget
lærerigt for alle parter - også for os voksne, som er
med som ledere af gruppen. I sorggruppen lærer
de, at der ikke er en rigtig eller forkert måde at
sørge på. De finder ud af, at det hjælper at få talt
om, hvordan de har det - og finder ud af, at de
ikke er de eneste i verden, der har det sådan. De
lærer, at det hjælper, at den døde får lov at være
med dem i livet.
En sorggruppe er på mange måder et åndehul for
de børn og unge, som har mistet en, de holder me-

Indsamling i juni,
juli og august
Børnekontakten
– et værested for børn og unge
Børnekontakten er beliggende i boligområdet Skovparken i Kolding, som er et socialt
belastet og sårbart boligområde i den nordlige bydel, hvor en betydelig del af beboerne
er af forskellig etnisk herkomst. Der er dagligt mellem 30-50 børn i Børnekontakten.
Derudover er der ”Ung-Klubben”, hvor der
er et fremmøde på 10-15 unge.

get af. Det er et sted, hvor de tør give lidt mere
slip på masken end normalt. Et sted hvor de møder nogen, der ikke synes, at de er mærkelige, når
de stadigvæk savner deres mor eller far. Et sted,
hvor både voksne og børn stiller de spørgsmål,
som mange er tilbageholdende med at stille. For
nogen er sorggruppen det eneste sted, hvor de får
talt om alle de ting, der fylder.
Vi voksne, der er med i gruppen bliver stadig
overraskede over, hvor stor indsigt og livsklogskab
børn og unge kan have. Vi bliver
også rørte over, hvor stor en tillid
de viser os og de andre i gruppen
ved at fortælle om ting, som de måske aldrig har sagt til nogen før.
Vi har en hjemmeside www.koldingsorggruppe.dk. Her kan du læse
om alle de praktiske ting og lidt om
os voksne.

Indskrivning af
konfirmander
2013/14
For næste års konfirmander er der indskrivning onsdag den 5. juni kl. 19.3021.00 i Brændkjærkirken, Agtrupvej 114.
Man skal have mindst en af sine forældre
med. Medbring dåbsattest/personnummer.
Vi begynder samlet i kirken kl. 19.30 med
fælles velkomst og introduktion.
Præsterne Ole Pihl og
Iben Munkgaard Davids
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DIAKONI - AT HJÆLPE ANDRE

Sorggruppen for børn og unge

Det’ for børn

Minikonfirmand for 3. klasse
- Vi starter den første uge i september. Tidspunkt meldes ud når skolen
har lagt skema.

Anne Mette Meyer

Det er rigtig sjovt at være minikonfirmand. Her kan du høre
spændende historier og opleve kirken inde fra. Hvorfor holder vi fri? Virker en bøn
kun, når man folder hænderne? Vi leger, synger, hører spændende, sørgelige, sjove
og glade historier fra Bibelen. Det er Anne Mette, der står for minikonfirmanderne
sammen med sognepræst Iben Munkgaard Davids. Der kommer information ud i
klasserne på skolen, og Anne Mette kan kontaktes for info og tilmelding. Se nærmere
omtale i næste kirkeblad eller på hjemmesiden.

Babyrytmik

Rytmik for småfolk

Mandage kl. 10.00
og kl. 11.15
Børnesange, salmer, rim og
remser og dans i kirken for
de yngste og deres voksne.
Undervisningen er målrettet
alderen 3-9 mdr. Tilmelding
nødvendig hos Anne Mette.

Rytmikundervisning
med
sang, salmer, leg og bevægelse
i vores dejlige kirkerum. For
børn og deres voksne. Tilmelding hos Anne Mette.

Vi starter mandag
den 26. august.

Mandage kl. 15.30 for de 2-3 årige
og kl. 16.15 for de 4-5 årige.

Vi starter mandag
d. 26. august.

Børnekor for 3.-5. klasse
- 5. klasserne får løn!
tirsdage kl. 14.00-15.00 hvis det passer med skoleskemaet
Vi synger mange forskellige sange og lærer at synge flerstemmigt
og bruge stemmen rigtigt. Man for også gode venner og sjove oplevelser i kirken. Hver gang er der lidt at spise og drikke, før vi går i
gang. Børn i 5. klasse får løn for at synge i koret, og har derfor også nogle særlige opgaver i forbindelse
med korprøverne. Vi synger til 3 børnegudstjenester og 3 godnathistorier om året. Vi har også en
overnatning i kirken. Det koster ikke noget at synge i børnekoret, der ledes af konservatorieuddannet
sangpædagog Anne Mette Meyer, som også tager imod din tilmelding.
Alle børn er velkomne, og der er ikke optagelsesprøve : )
Vi starter tirsdag d. 27. august.
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Tirsdage kl. 15.00-16.15
Vi starter kl. 15.00 med lidt mad og hygge, og kl. 15.30 går vi ind og synger. Det
af sognemedhjælper
er vores nye søde organist Kåre, som leder korprøven. Prøven bliver en blanding
Anne Mette Meyer
af at synge kendte sange samt lære nye både én- og flerstemmige sange. Vi bruger det, vi kan til et antal gudstjenester i kirken, ca. 5. Desuden vil vi deltage i
nogle korprojekter sammen med andre kirkekor. Ungdomskoret er lønnet! Tilmelding og information fås
hos organist Kåre Brønserud på email kpiano@gmail.com eller telefon 51949590
Vi starter tirsdag d. 27. august.

Godnathistorie
Tirsdage kl. 17.00.
Vi er færdige med aftensmaden ca. kl. 18.15
Vi lægger puderne frem på gulvet, synger en sang og tænder fortællelyset. Så er alle ører åbne for en ny historie. Bagefter er der
aftensmad i sidehuset med børnevenlig menu. Det koster ikke
noget, og der er ingen tilmelding.

Bent har lavet kødsovs til alle godnathistorier i 6 år!

Der er godnathistorie med en fortælling særligt til de 1-5 årige tirsdag d. 3. september.

Spirekor for 0. klasse
– i samarbejde med Brændkjær SFO
Tirsdage kl. 13.00-13.50
Korsang, leg, musik og bevægelse for børn i 0. klasse. Det
foregår i samarbejde med Brændkjær SFO, men børn fra
andre skoler er også meget velkomne. Vi starter tirsdag d. 3.
september. Tilmelding hos sangpædagog Anne Mette Meyer.

Bliv venner med din sognemedhjælper på facebook
– send en venneanmodning til
Anne Mette Sognemedhjælper
Brændkjærkirken.

Anne Mette Meyer . tlf. 51 16 91 01 . annemette@braendkjaerkirken.dk
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Det’ for børn

Ungdomskor for 6. klasse og op!

Klumme

Vi, de moderne
Af Grethe Thomasen

Ofte er man blevet konfronteret med ordet det
moderne samfund, postmoderne eller senmoderne. Men hvad betyder begrebet modernisme.
Modernisme er kunstens reaktion på den side af
det moderne samfund, der erfares som nyt. Pinagtigt eller forfriskende nyt!
Tab af overblik, af tradition, af stabil mening, som
splittelse og tomhed, eller ny lethed.
Der vokser hos den moderne kunst en ambition
frem om at producere en ny mening til erstatning
for det tabte og forsvundne. Engang troede vi på
solen som kraften, nu vil vi selv være sole og stjerner i vores eget liv.
Er kristendommen så for alvor gammeldags og
udenfor samfundet? Og jeg, der tror på evangeliet
og kommer i folkekirken, er jeg udenfor det moderne samfund?
Det har der været en tendens til. At have en fast
overbevisning af tro på Gud som skaber og opretholder af liv og virksom i Ånden. Det gjaldt ikke
i samfundet. Enten var der det religiøse eller det
sekulære liv. Men i dag, lige i tiden nu, er der et
nybrud på vej.
I beretningen fra Matt. Kap. 17, 1-9, ”Forklarelsen på bjerget”, ligger der en sandhed gemt i det,
Jesus siger til Peter, Jacob og Johannes. ”Rejs Jer,
og frygt ikke” Og de gik ned ad bjerget, og Jesus
sagde videre, at de ikke måtte fortælle det til nogen, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.
Det handler om, at himlen skal ned på jorden, ikke i et syn, i herlighed og glans. Målet er ikke noget i sig selv. Det er vejen til målet, der er noget.
Det er der, alle udfordringerne er. Peter tør ikke
det med at være på vej. Han prøver at holde det
fantastiske fast, nede på jorden og holde det fanget. Vi har svært ved at erkende, at målet ikke altid er det hele, men at det er vejen til målet, der er
fantastisk og ofte spændende.
Et spændingsfelt for kristne moderne mennesker.
I det felt ligger digteren Søren Ulrik Thomsen.
Jeg vil citere fra digtsamlingen:
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Rystet spejl
Hvis mørket en dag var brugt op
måtte det genopføres som en fornem villa
med utilnærmelige tårnværelser
hvori vi omsider kunne få lidt søvn
var vinteren en martsdag for altid forbi
skulle alverdens kulde huses
i vores egen forfrosne sjæl
blev stilheden ridset som en gammel lp
måtte dens opus nul
komponeres fra grunden igen og igen
og blev der slået en streg over døden
måtte alle der var færdige med livet
bæres bort i de hemmelige tunneler
under den mørklagte villa.
Digt af Søren Ulrik Thomsen

Familietræf

30. august kl. 14.30
i kirkens sidehus.

Her er lidt om Familietræf:
Tænker du, at det er stedet for den ”ideelle” familie? Sådan en far og mor og børn familie! Så er du
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.

Læsegruppen er åben for alle interesserede. Else
Oxenvad vælger og bestiller de bøger, man læser.
Har du lyst til at læse med, så kontakt Else på tlf.
7550 2423.
Hver gang er der kaffe og kage, som man betaler
lidt for.
Her er en hilsen til alle læserne fra Else:
Så har vi haft en lang sommerferie, hvor I sikkert
har læst mange gode bøger.
Vi begynder efter ferien fredag d. 30. august.
Hvis I har gode ideer, modtager jeg dem gerne.
Jeg vil forsøge at få bogen: Lisinka af Birgit Pouplier, som Else Marie har foreslået, hjem ca. 7
uger før d. 30. august, så I kan læse den, inden vi
atter mødes. Det vil sige, at I omkring midten af
juli kan hente bogen i kirken, men I skal nok få
besked, når den er der. Lisinka handler om én af
de personer, som vi perifert mødte i bogen Som
Svalen. Jeg har læst en anden bog af Birgit Pouplier, Den sorte Rose. Også en meget velskrevet
bog.
Else

Værestedet
Vi holder ikke sommerferie, så vi ses hver
torsdag i Sidehuset fra kl. 10.00-11.30
Mød op og få dig en
snak og en kop kaffe.
Hvis du har lyst til
det, er der også mulighed for at deltage i
forskellige aktiviteter,
som f.eks. papirklip.
Først og fremmest
drejer det sig om at
være sammen med andre mennesker.
Én gang om måneden får vi besøg udefra.
Kaffe med brød koster 15 kr.
Kontaktperson:
Grethe Clemensen 75 53 36 86

Vi siger om Familietræf:
- Et kristent spisefællesskab
- Et fællesskab, hvor alle er velkomne
- Du bliver ikke klogere, men du får det bedre.
Pris: voksne 30 kr., børn 4-14 år 10 kr., børn 0-4
år gratis.
Alle familier og enlige er velkomne i kirkens sidehus kl. 18.00 onsdage i ulige uger.
Familietræf holder sommerferie i juni og juli og
starter op igen onsdag den 28. august 2013 kl.
18.00.
Kontaktpersoner:
Knud Arne Hjort 75 56 18 41 / 61 70 05 47
Ulla Kildegaard 22 51 19 88
Ole Christensen 50 45 89 53
Helle Christiansen 26 28 41 96
Kirsten Müller 75 52 96 70 / 22 33 27 98

Bøn i Brændkjærkirken
Hver onsdag samles en gruppe til bøn i kirkens
sidehus. Alle er velkomne til at være med i dette
bønsfællesskab, hvor vi f.eks. beder for livet i kirken. Her i sommerperioden er det en god idé at
kontakte Rita Wienberg på tlf. 20 44 25 00, da
gruppen holder fri ind i mellem.
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Læs en bog

Liv i kirken

Kirkegårdsvandring på Sdr. Kirkegård
onsdag den 12. juni
Mødested: Kapellet, Sdr. Kongevej
På denne dag markeres kirkegårdens 100
års jubilæum:
Kl. 13.30 – 14.30
Åben kirkegård, personalet fremviser forskellige arbejdsopgaver på Sdr. kirkegård.
Kl. 15.00 – 15.45
Foredrag ved Kim Mikkelsen fra Koldinghus Museet i Sdr. Kapelsal.
Kl. 16.00 – 17.30
Rundvisning på kirkegården ved kapeloverassistent Peter Hartwig Sellau og kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper og efterfølgende andagt i Sdr. Kapel ved sognepræst Jan Holm Mortensen fra Kristkirken.
Tilmelding: tlf. 7550 7870 eller på e-mail: info@koldingkirkegaarde.dk
senest en hverdag før det pågældende arrangement.

Kolding Natkirke - en anderledes måde at gå i kirke på
I Natkirken i Sankt Nicolai kirke er der en særlig stemning. Udenfor er der aften og mørke - indenfor er
kirken fuld af levende lys. Stille musik fylder rummet, og der er plads til ro og fordybelse, til at bede en stille
bøn, tænde et lys eller skrive en bøn.
Natkirken er opbygget som en lidt løsere gudstjenesteform, som du kan gå ind og ud af, når som helst i
åbningstiden, og der er mulighed for at drikke en kop kaffe i cafeen og få en snak med en præst eller en af
de frivillige hjælpere.
Der er natkirke følgende datoer: 28. juni, 16. august,
27. september, 25. oktober
og 29. november.
Alle er velkomne til at kigge
indenfor.
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Seks spændende foredrag tre lørdage i efteråret. Man kan melde sig til hele rækken eller blot plukke de
foredrag ud, der ser mest interessante ud. Tilmelding på tlf. 75520247 eller sanktnicolai.sognkolding@
km.dk. Det koster 250 kr. for alle foredragene og 50 kr. for et enkelt. Man melder sig senest onsdagen inden foredraget, som kan høres i Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2.
Læs mere på http://kirkehoejskolen.webbyen.dk

Indenlandsk
Sømandsmission
Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos Anne
Lise Poulsen, Gormsvej 22,
tlf. 75520147
1. august, 5. september,
3. oktober, 7. november,
5. december.

LUSANGI
Gospelkoret Lusangi øver i kirken
torsdage fra kl. 19.30
Dirigenter:
Christine & Henrik Engelbrekt Refshauge
Tlf. 51 80 95 00
Nu er Connie Kofod ny formand, og
kan kontaktes på formand@lusangi.dk
samt 2086 2192.
www.lusangi.dk

Siden sidst

Et kig forbi »Mandehørm i kirken«. Her nydes en øl og
bid brød efter »studierne«.

Konfirmanderne havde besøg af karavanen fra Folkekirkens Nødhjælp.
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Kolding Kirkehøjskole
“Kirken I verden” – I modspil eller samspil?

SIDEN SIDST

Siden sidst

Det var et tilløbsstykke da Preben Kok gæstede fælleskirkelig aften.
Glade konfirmander.

Bordet var
dækket til
150 Skærtorsdag.

Heltindeklubben studerede
bibelens seje heltinder!
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Brændkjærkirken - Tlf. 75 53 00 73
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
www.braendkjaerkirken.dk
Kirken er åben for besøgende alle
hverdage mellem kl. 10.00 -16.00.
Sognepræst Ole Pihl
Tlf. 20 651 653
E-mail: op@km.dk
Sognepræst
Iben Munkgaard Davids
Tlf. 29 33 62 03
E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk
Sognepræst Birgit Fur
Tlf. 23 34 28 53

Sognemedhjælper
Anne Mette Meyer
Tlf. 51 16 91 01
E-mail:
annemette@braendkjaerkirken.dk
Menighedsrådsformand:
Poul Wienberg
Mejløvænget 18, 6000 Kolding
Tlf.: 51 90 82 23
E-mail: poul@wienberg.it

Forsidebilledet
Kåre Brønserud, Brændkjærkirkens organist
pr. 1. juni 2013

Kordegnekontoret
Kordegn Jytte Meyer Madsen
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73.
E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk
Mandag – fredag 09.30 - 13.00,
torsdag tillige 15.30-18.00.
Kirketjener Jacob Refshauge
Tlf. 20 14 32 10
E-mail:
kirketjener@braendkjaerkirken.dk
Organist
Kåre Brønserud
Tlf. 51 94 95 90

Kirkebladet
udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.
Redaktionsudvalg:
Ole Pihl, Christine Engelbrekt Refshauge, Martin Sortberg Brosbøl, Bent Bach Nielsen og Anne
Mette Meyer (ansvh.)
Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts,
juni og september. Deadline for aflevering af stof
er den 20. okt., 20. jan., 20. apr. og 20. juni.
Sats, montage og tryk: From Grafisk
Gejlhavegård 23, Kolding. Tlf. 75 52 77 11
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ADRESSER

Adresser m.m.

Gudstjenester i Brændkjærkirken
Juni
Søndag d. 2.

10.30

1. s.e.trinitatis

Den rige mand og Lazarus

Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 9.

10.30

2.s.e.trinitatis

Det store festmåltid

Søndag d. 16.

10.30

3.s.e.trinitatis

Sommergudstjeneste

Søndag d. 23.

10.30

4.s.e.trinitatis

Døm ikke

Søndag d. 30.

10.30

5.s.e.trinitatis

Peters fiskefangst

Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 7.

10.30

6.s.e.trinitatis

Om vrede

Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 14.

10.30

7.s.e.trinitatis

Zakæus

Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 21.

10.30

8.s.e.trinitatis

Et træ og dets frugter

Ole Pihl

Søndag d. 28.

19.30

9.s.e.trinitatis

Aftengudstjeneste

Ole Pihl

Søndag d. 4.

10.30

10. s.e.trinitatis

Et bedehus

Ole Pihl

Søndag d. 11.

10.30

11.s.e.trinitatis

Farisæeren og tolderen

Søndag d. 18.

10.30

12.s.e.trinitatis

” Luk dig op!”

Søndag d. 25.

10.30

13.s.e.trinitatis

Den barmhjertige samaritaner

14. s. e. trin.

De ti spedalske

Ole Pihl
Iben Munkgaard Davids
Ole Pihl

Juli

August
Iben Munkgaard Davids
Ole Pihl
Iben Munkgaard Davids

September
Søndag d. 1.

10.30

Ole Pihl

