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PRÆSTEN SKRIVER

”Herrens Veje”
v/sognepræst Iben Munkgaard Davids

”Vejen op ad føltes pludselig uendelig. Benene var tunge,
som var de tyngede af blylodder. Fornemmelsen af kvalme
steg og steg. Det, der havde set ud som en gennemgribende
oplevelse, var omdannet til et kropsligt mareridt. Hvorfor
lige mig?”
Denne oplevelse ramte mig for flere år siden under opstigningen på et af Himalayas bjerge. Som
mange andre backpackere ville jeg også på trekking i Nepal. Jeg var ung og udødelig, i sejlersko
og med udslået hår. ”Himalaya, here I come!”
Udenom lidt højdesyge kom jeg ikke, om end jeg
dog gennemførte turen og overlevede.
Det er bare ikke altid, man lige i situationen kan
se en vej ud. Det, der ligger lige for, bliver altoverskyggende. Håbet om bedring virker uopnåelig.
Det er også nogle af de følelser, der udspiller sig i
DR´s store serie ”Herrens Veje”, der er løbet over
skærmen her i efteråret. Præstefamilien og deres
mange udfordringer på livets landevej. Bjergbestigning, begær, skyld og skam. Præster er også
mennesker, med alskens problemer og ridser i lakken. Manuskriptforfatteren Adam Price udtalte
inden serien havde premiere, at det var noget at
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det sværeste han havde lavet. Det var godt, han
gjorde det, for det har været en TV-oplevelse af
de store, mener jeg som menneske, og som præst.
Den har skabt stof til eftertanke om livets veje, og
tro på Gud.
Vi har alle vores bjerge at bestige og vore ting at
slås med. Hvis vi alene tror, at livets udkomme afhænger af mig og min formåen, så har vi nok for
høje tanker om os selv. Når man vandrer i Nepal,
er en af de grundliggende regler, at man aldrig
må vandre alene. Det bør ikke alene gælde vejen
op af bjerget. Det bør gælde som reglen for vejen
gennem livet. Vi kan og skal ikke vandre selv. Vi
skal gå sammen. Vi er skabt til at leve i relationer.
Mennesket er ikke skabt til at være alene. Og hvad
så der, hvor vi netop føler os mutters alene? Der
hvor bjerget synes uopnåeligt, og fornemmelsen
af kvalme sidder i halsen ved tanken om dagen
i morgen? Lige der skal vi turde tro på, at Gud
vandrer med. Det må være julens glædelige budskab. Gud blev menneske for at være os nær, og
vandrer med på vores livsvej. Han ville ikke lade os gå alene, for ingen bør vandre alene. Gud

vidste godt, at menneskets veje ikke altid er hans
veje, men det afholdt ham ikke fra at blive menneske, og dele vilkår med os. For hans kærlighed
til os var og er altid større end vores formåen. Der
var ikke engang plads til Gud i herberget. Han
måtte dele vilkår med dyr. Han blev en flygtning
for vores skyld. Han ville dele de værst tænkelige
menneskelige vilkår.

Må Julens budskab om fred og omsorg for alle
mennesker nå os denne jul. Må vi have tillid til
og tro på, at Herrens Veje er fredens og kærlighedens veje, brede nok for os alle at gå ad. Glædelig jul!

Julehjælp
Juletid er glædens og forventningens tid. For nogle overskygges
juleglæden dog af bekymring for, om der er råd til julemad og
julegaver. Derfor er det igen i år muligt at søge menighedsplejen ved Brændkjærkirken om julehjælp. Julehjælpen består af
en købmandskurv med varer til julemiddagen og måske en lille
julegave til børnene.
Hører du til i Brændkjær Sogn og har brug for hjælp, så kontakt
kordegnekontoret for at få et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og afleveres på kordegnekontoret senest
søndag den 10. december 2017. Få dage senere vil du modtage
mail/brev med svar på, om du kan forvente at få købmandsvarer til julemiddagen bragt ind ad døren lige før jul.
Menighedsplejen

Juleaften i fællesskab
Julemiddag, salmer og jul i fællesskab.
Vi fejrer jul i Brændkjærkirkens sidehus, som vi har gjort i rigtig mange år.
Det er Kolding Y’s Men der står for arrangementet.
Billet kan købes indtil d. 14. december. pris 210,- kr. på kordegnekontoret.
Evt. spørgsmål rettes til Kolding 1 Y´s Men´s Club ved Preben Nielsen tlf. 20162593
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Vær velkommen Herrens år
Husk den festlige gudstjeneste nytårsaftensdag d. 31. december kl. 15.00
hvor vi efterfølgende drikker et glas bobler, spiser kransekage og fyrer en
raket af .

Og julen varer lige til…
Helligtrekongersdag
Helligtrekongers søndag d. 7. januar kl. 10.30 holder vi
gudstjeneste i samarbejde med Danmission.
Prædikant ved gudstjenesten er Danmissions generalsekretær
Jørgen Skov Sørensen.
Efter gudstjenesten er der en lille kirkefrokost med suppe og kaffe. Det koster 35 kr. for voksne og 15 kr.
for børn at spise med. Der kan købes kurvevarer og lys for at støtte Danmissions hjælpearbejde. Arrangementet er slut ca. kl. 13.30.
Bagefter kan man jo så tage hjem og bære sit juletræ ud af huset og tænde det smukke, trearmede helligtrekongerslys, som ses på billedet.

De ni Kyndelmisselæsninger
Torsdag d. 1. februar 2018 kl. 19.00

Aarhus Efterskole og Brændkjærkirken præsenter for anden gang ”De ni Kyndelmisse læsninger” - som
et sidestykke til ”De 9 læsninger ”som kendes fra adventstiden.
Kyndelmissedag (d. 2. februar) er en gammel lysfest for håb og nyt liv. Århus Efterskoles teater- og
danselinje, lillekor og vokalspor vil give os en
musikalsk oplevelse krydret med drama, tekster
og musik om LYSET og HÅBET i en mørk tid.
Kyndelmisse er også midvinter, hvor vi er halvejs gennem vinterens mørke på vej mod forår
og sommer. På en intens og nærværende måde
bliver det kristne lysende håb indrammet af både gamle og nye tekster, dans, drama og musik.
Velkommen til en stemningsfuld kyndelmisseaften i Brændkjærkirken. Fri entré!
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Efter 10 års parløb så ved
man et og andet
af Carsten Borch

Anne Mette Meyer og Iben Davids har været
ansat 10 år i Brændkjærkirken. Selvom jeg ikke er troende, så har jeg i alle årene følt mig
usædvanlig velkommen, når jeg har besøgt
Brændkjærkirken sammen med min kone og
vores børn og nydt både mad, musik og medmenneskelighed. Min kone har siddet i menighedsrådet og har været særdeles aktiv på
den front. Selv har jeg oplevet Brændkjærkirken som et sted fyldt med dejlige, åbne mennesker og derfor var septembers kodakblå
himmel en glimrende anledning til at stille
de to jubilarer nogle spørgsmål om det at være kirke her i 2017.
Hvad lavede I, lige før I ankom til Brændkjærkirken?
Anne Mette:
Jeg kom fra en karriere som klassisk sanger, og var
bla. ansat i DR´s professionelle kor. Derudover var
jeg ansat i Kristkirken på Enghave Plads, i den
mondæne ende af Istedgade. Der var jeg i seks år.
Jeg stod for børnekoret og var med som en af de
første til at starte babysalmesang i Folkekirken.
Iben:
Jeg kom fra Århus, hvor jeg var gadepræst i fem år.
Jeg havde kontor i det skæve latinerkvarter, hvorfra jeg lavede opsøgende arbejde på gader og stræder i Århus. En del af mit embede var også at være
sognepræst ved Domkirken og Vor Frue kirke.
Hvordan hørte I om Brændkjærkirken dengang?
Begge:
Det er sjovt. Det var Birgit Fur, der lagde trædestenene ud for os begge. Hun kendte os hver
især, og hun kendte Brændkjærkirken. Hun havde åbenbart blik for at sætte nogle komponenter
sammen, os to og kirken, som ville kunne blive til

noget frugtbart. Frugtbart blev det i mere end en
forstand. For vi fik også begge børn indenfor det
første år.
Hvad lavede I på jeres første arbejdsdag i
Brændkjærkirken?
Iben:
Jeg kan huske, jeg var rundt i sognet for at dele foldere ud om Vesper, en slags aftensang. Det var en
god måde at se sognet på.
Anne Mette:
Jeg havde babyrytmik og 17 minikonfirmander,
som jeg skulle hente på skolen.
Har der egentlig ligget en plan bag alle jeres
initiativer?
Anne Mette:
Jeg ankom til en opgave. Gør kirken vedkommende for børn og børnefamilier. Jeg fik selv lov at lægge planen. Jeg følte, jeg fik ubegrænset tillid og lov
til at gå nye veje. Det har jeg også takket Leif Nielsen for. Han gav virkelig meget plads. Jeg fik lov
til at arbejde med fortællinger og i det hele taget
gudstjenester med børn. Det er fortsat lige siden.
Opgaverne har udviklet sig. Gennem årene er der
skabt mange relationer til børn og deres forældre.
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Mange af sognets familier har været med i mange
af årene, og flere kommer til. Nogle synger i børnekor, familiekor, damekor eller går til Godmorgensang. Det handler om gode relationer.
Iben:
Jeg kom også til en opgave. Som præst er der kerneopgaver som gudstjenester og de kirkelige handlinger. Brændkjær er et sogn med meget af det hele.
Så det var bare at gå i gang med de spændende og
vedrørende samtaler og handlinger. Jeg engagerede mig også forholdsvis tidligt på provsti og stiftsplan, og det er også fortsat lige siden. Jeg har bl.a.
skrevet en bog om begravelse og er tovholder på
en prædikengruppe. Og så har jeg sammen med
en kollega fra Sct. Nicolai lavet en undersøgelse af
præsters dåbspraksis.

Iben:
Og så er det altid tænkt ind i en sammenhæng. Vi
har det simpelthen så sjovt, når vi skriver f.eks. julegudstjenester for børnene. Hvad er det folk skal
have med sig hjem herfra? Det tænker vi meget
over. Vi er grundige med alt, hvad vi laver. Musikken og fortællingen skal spille sammen med det
store budskab. Alt, der er gennemtænkt og alvorligt ment, kan jo godt serveres på en sjov og tilgængelig måde. Fordi noget er underholdende, behøver det jo ikke at være overfladisk.

Hvad har været den største barriere undervejs i de 10 år?
Begge:
Det er svært at komme på, set i forhold til Brændkjærkirken. Vi kan ikke komme i tanke om nogen
barrierer her. Det skulle lige være begrænsningens
kunst. For vi har en stor frihed i vores arbejde.
Når vi i medierne læser om problemsager i Folkekirken, så er det ikke noget, vi oplever her hos os.
Anne Mette:
Vi bliver da kritiseret nogle gange, fordi vi har musik med, som nogle ikke mener hører til i kirkerummet. Jeg synes jo, at musikken kan åbne. For os at
se handler det om, at man som kirkegænger godt
må have noget af sit hverdagsliv med
ind i kirken. For
kirkeliv er også hverdagsliv.
Det er derfor,
vi synger sange
af bl.a. Tommy
Seebach og Alberte Winding
i Brændkjærkirken.
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Hvordan nytænker I jer selv og Brændkjærkirken? Det, der har bragt jer hertil, bringer
jer ikke nødvendigvis videre. Hvad er næste
skridt?
Begge:
Nytænkning er ikke det ord, der først falder os ind.
Vi vil meget hellere bruge ordene samspil og gehør. Kirken skal være i dialog med dem, vi er kirke
sammen med. I det øjeblik kirken holder enetale,
så mister den liv. Kirken bør arbejde som en jazzmusiker, der spiller på gehør. Han er opmærksom
på dem, han spiller sammen med og de, der lytter til musikken. I kirken er menigheden medspillere. Om de er børnefamilier til godmorgensang
en lørdag formiddag, konfirmander, ældre, kirkegængere en søndag morgen, så bærer vi alle med.
En prædiken er ikke færdig, før den er blevet modtaget.

Anne Mette:
Vi skal blive ved med at arbejde med relationerne
og gøre kirken til et godt sted, hvor livet mellem
mennesker kan folde sig ud.
Iben:
Alt det vi laver her peger på Gud. Om det er en
søndagsgudstjeneste, godnathistorier, konfirmander, så peger det ud over os selv og hen på en mening, vi ikke selv skal skabe.
Det handler også om at have tillid til hinanden.
Anne Mette:
Tillid er noget, vi får af Gud, som springer spontant frem. At være tillidsfuld er ikke noget, vi skaber af egen vilje. Der kan ske gode ting, ikke kun,
når nogen går i front og får gode ideer, men det

handler ligeså meget om den måde, ideerne bliver
modtaget på. Det er det, vi har oplevet i den positive måde, folk har modtaget os og vore tanker på.
Det skaber en samklang. Kirken, med alt hvad der
sker her, er et fælles anliggende.
Begge:
Det italesætter vi helt konkret. Når nogen takker
for en god oplevelse i kirken, siger vi f.eks.: ” Selv
tak, for det havde ikke været det samme, hvis du
ikke havde været her”.
Jeg sagde også tak. Tak for en god snak, til
lykke med jubilæet og held og lykke med de
næste 10 år med mad, musik og medmenneskelighed.

”Et hus at komme til, velkommen her du
være vil”
Sangerinden Janne Mark har skrevet salmer som store, små, gamle og unge synger af hjertens lyst her i kirken.
Mød hende med band
lørdag d. 10. marts kl. 15.00
Mon ikke mange har lyst til at møde stemmen bag de smukke tekster og melodier, som
vi synger så ofte? Derfor har vi sat alle kirkens brugere stævne denne lørdag i marts, så vi kan mødes og få blik for hinanden, den rytmiske kirkemusik og møde en af vor tids betydningsfulde salmedigtere.
DU er også inviteret! Både til at lytte og synge med sammen med alle kirkens kor til koncert og fællessang. Jeg vil derfor op til Janne Mark dagen komme rundt til alle kirkens grupper og præsenterer
et par af Jannes salmer, så vi kan få kirkens tag til at lette en lille smule denne forårslørdag i marts.
Med håb om, at rigtig mange har lyst til at være med på vores ide om at samle alle os, der bruger
kirken ved denne lejlighed.
Anne Mette Meyer
Kirke- og kulturmedarbejder
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JULEGUDSTJENESTER FOR BØRN

Julens gudstjenester for børn
Et barn er født i Betlehem
Julegudstjenester onsdag d. 6. december
For vuggestue, dagpleje og alle hjemmegående med
småbørn kl. 9.30
For børnehaver kl. 10.30
En engel i dejlige solskinsklæder fortæller sammen med en
præst om barnet i krybben, stjernen på himlen og synger som
den gjorde for hyrderne den allerførste julenat: Fred på jord,
fryd på jord, Jesusbarnet blandt os bor. Og alle børn kan synge og klappe med på halleluja lige som de gjorde i Betlehem.

Hvad englene sang i verden ud, nu alle
små børn skal sjunge
Børnegudstjeneste om julenat søndag d. 10. december kl. 10.30
Engle, hyrder, konger og et lille kærestepar fra Nazareth besøger vores kirke og medvirker i den smukke fortælling om den første jul. Stjernen lyser på himlen over stalden, hvor det lille barn blev født for
længe siden i Betlehem.
Kom og hør vores mange børnekor, familiekor og ungkor synge julen ind. Julen har bragt velsignet
bud, nu glædes gamle og unge.

Glade jul, dejlige jul.
Engle dale ned i skjul
Juleaften for børn og barnlige sjæle søndag d. 24. december
kl. 12.00 og 13.30
Vores kære jazzmusikere spiller til salmerne, vores præst kommer og
har bedt englen bringe til store og små, bud om ham som i krybben lå.
Vi håber den søde engel vil gøre som den har tradition for: Begynde
sin juleaften sammen med alle os i Brændkjærkirken.
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Babyrytmik

Lørdag d. 13. januar kl. 10.00

Fredage kl. 10.00 og 11.15 for børn i alderen 3-8 måneder

Sang, dans, hop og vrik det nye år i gang med
godmorgensang for alle småbørn og deres
voksne. Her lufter vi tylskørt og dansesko med
forældre og bedsteforældre når vi synger og
danser til salmer og børnesange. Michael Olsen spiller flygel og blæseinstrumenter til. Anne Mette Meyer synger med alle der møder op.

Godnathistorie

KORSANG

Godmorgensang

Salmer og sange, danse og remser. Vi åbner
en skattekiste af musik og folder den ud hver
fredag i vores smukke kirkerum. Du kan melde dig til hos underviser Anne Mette Meyer men først når du har født.
Man er altid velkommen til at komme og overvære undervisningen, hvis man har lyst til at
nyde sangen og de kære børn, men har man et
barn med, skal man være tilmeldt.

Tirsdag d. 23. januar kl. 17.00
Vi tænder fortællelyset, synger lidt og hører en
spændende godnathistorie. Der er også børnekor, der synger for os. Efter gudstjenesten, som
varer ca. 25 minutter, er der aftensmad til alle.
Det koster ikke noget, og man skal ikke melde
sig til.

Fastelavn er mit navn
Fastelavnsgudstjeneste for børn søndag d.
11. februar kl. 10.30
Vi har gode traditioner i Brændkjærkirken og
dem holder vi ved: Jazzmusikere, fortælling i
børnehøjde, udklædte børnekor og stort kagebord til tøndeslagningen efter gudstjenesten det vil vi ikke undvære til vores fastelavn. Der er
masser af tønder til børn i alle aldre. Kom gerne
udklædt! Kagebordet koster 20 kr. for voksne og
børn har fri adgang til herlighederne.

Anne Mette Meyer
tlf. 51 16 91 01
annemette@braendkjaerkirken.dk
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Eftermiddagsmøder
Spændende foredrag, hvor alle er velkomne.
Kaffe med brød koster 25 kr. Afholdes fredag
kl. 14.30 i ulige uger i kirkens sidehus.
8. december
”Julen nærmer sig”
v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids
5. januar
”Sad i kørestol og oplevede tsunamien i
Thailand den 26. dec. 2004”
v/ Verner Thune, Kolding
19. januar
”Bag slør i Saudi Arabien”
For nogle år siden var jeg i Saudi Arabien nogle
måneder, idet min mand arbejdede der. Jeg fik
adskillige oplevelser også på egen krop samt et
godt indblik i, hvad det vil sige at være kvinde i
dette samfund.
v/ Andrea Sofie Tønder, Kolding

2. februar
”Et liv med helikoptere”
Siden jeg som dreng lærte at folde ”papirflyvere”,
har flyvning på den ene eller anden måde været
en væsentlig del af min tilværelse. I 2006 gik jeg
på pension efter 44 år med helikoptere. I forbindelse med mit arbejde har jeg bl.a. boet 12 år i
Grønland og på Færøerne
v/ Flemming Degn, Kolding
16. februar
”Glæden ved at være til”
Et livsfilosofisk foredrag, der vil forsøge at indkredse glæden. Det er i virkeligheden ikke så let
med glæden: Nutidens tankegang gør, at talen
om de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden er
blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum
for at være glad og naiv for at tale om den.
Eller som Mark Twain lader en person sige: ”Er
du glad i dag, er det dit eget problem, der er nok
at være ked af.”
v/ tidligere højskoleforstander Aage Augustinus, Ry
Kontaktperson:
Inga Kristensen tlf. 21 29 64 61

Tak!
Tak til alle, der har doneret hvide broderier og perlemorsknapper til
vores kommende messehagel. Det har været overvældende og rørende at modtage de mange fine kreationer. Nu sender vi dem videre til
Historicum, som går i gang med at sy messehagelen inden længe. Til næste år indvies den ved en gudstjeneste. Det kommer
der en større omtale af i et af de kommende kirkeblade.
Endnu en gang mange tak.
Sognepræst Iben M. Davids
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Fælleskirkelig aften
Torsdag den 22. februar kl. 19.00
Torben Bramning, sognepræst i Ribe Domkirke
har i samarbejde med frimenighedspræst Massoud Fouroozandeh, skrevet bogen ’Den forbudte dåb’
Bogen omhandler Massouds dåb af nydanskere,
uden at de automatisk blev medlemmer af Den
Danske Folkekirke.
De to arbejder sammen om at danne migrantmenigheder i Danmark, og deres bevægelse hedder
’Marguerittebevægelsen’.
Alle er velkomne - man betaler lidt for kaffen og
brødet.
Rita Wienberg

Dansende kunst
Det bliver rigtig forår, når der indbydes til forårets kunstudstilling.
Vi byder velkommen til billedkunstner Jytte Røgilds. Jytte
bor i Horsens. Hendes mod til at springe ud som kunstner,
er kommet snigende og efter flere opfordringer. Når man
ser på Jytte Røgilds billeder, bliver man glad og let i sindet,
der er en umiddelbarhed over hendes penselstrøg. ”Jeg maler det, jeg ser, glædes ved og undres over det, jeg ser. Det
hænger tæt sammen for mig i hele processen. ” ”Jeg er sensitiv i min billedverden, og i en årrække har balletten været
en stor inspiration” siger Jytte Røgilds.
Den røde tråd for farver og motivet til at danse.
Udstillingen kan opleves i kirkens sideskib fra søndag den
25. februar til søndag den 25. marts 2018.
Ved gudstjenesten d. 25. februar er der efterfølgende fernisering med et lille traktement.
Alle er velkomne.
Grethe Thomasen
Kunstudvalget
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Koncert med NOAH
Brændkjærkirken mandag d. 15. januar 2018 kl. 19.
Popsangeren NOAH aka. Troels Gustavsen spiller en akustisk koncert. Pressen skriver, at NOAH med en velkendt nordisk tone og et
behageligt melankolsk islæt er garant for dansk pop af allerøverste
skuffe. Han sang sig i 2016 ind i den brede danske bevidsthed, da han
var deltager i programmet Toppen af poppen. Til koncerten loves
der akustiske udgaver af mange af hans velkendte sange.
Køb billet på http://billet.musik.dk

Sang fra højskolesangbogen
Onsdage kl. 14.30 i sidehuset
Disse dage er der mulighed for at være med til at synge nye og gamle sange fra højskolesangbogen. Rigmor præsenterer sangene, og Niels indlærer melodierne og akkompagnerer. Der er kaffe og småkager til 15 kr. Eftermiddagen slutter med en ønskekoncert.
13. december, 10. januar og 14. april
Rigmor & Niels Karstoft

Koncertklub
Koncertklubben er et tilbud om at komme ud og høre koncerter, som du måske ikke selv ville have gået
til. Ambitionen er at finde koncerter, som byder på tårnhøjt musikalsk niveau især indenfor den klassiske genre og jazz-genren.
I denne omgang skal vi til Simon Peters kirke d. 31. januar 2018 kl. 19.30, hvor det gode kor bestående
af konservatoriestuderende sangere fra Vor frelsers kirke i Esbjerg synger det ret besynderlige og vidunderligt velklingende korværk af Sergei Rachmaninov: Chrysostomos liturgi. Musikken er sat til
tekster fra den Russisk-ortodokse højmesseliturgi
og rummer hele den Russiske komponists fuldfede og intense dynamik, intensitet og alvor.
Vi mødes i Simon Peterskirken kl. 19 på koncertaftenen.
Ved spørgsmål: ring til Kåre på tlf. 51949590.
Kåre Brønserud
organist
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Torsdagscafé
Torsdage kl. 10 - 12
Hver torsdag formiddag mødes en flok seniorer til hyggeligt
samvær i Brændkjærkirkens sidehus. Det er så hyggeligt, og vi kan sagtens
være flere. Der serveres formiddagskaffe med
brød for 20 kr. Alle er velkomne.
Følgende datoer foregår der noget særligt ud
over det ugentlige hyggelige samvær:
Den 7. december kl. 12.00
holder vi årets
Julefrokost.
Prisen er 70,00
kr. og tilmelding
er nødvendig.
Den 4. januar holder vi nytårskur med snitter
og boblevand. Ordet er frit.
Den 11. januar får vi besøg af Kirke- og Kulturmedarbejder Anne Mette Meyer.
Hun vil synge nye salmer af salmedigteren
Janne Mark med os, samt fortælle om sit arbejde.
Den 18. januar er der besøg på Politimuseet i
Kolding. Der er kun plads til 40 personer, derfor er tilmelding nødvendig (senest den 11.1)
MØDETID KL. 09.30
Den 1. februar får vi besøg af Sogne- og asylpræst i Jelling, Birgitte Moldrup.
Den 15. februar kommer Erik Voss, som lovet, tilbage og fortæller om sin rejse med Den
Transmongolske Jernbane. Mange har sikkert
læst de breve han sendte hjem til Kolding Ugeavis
Henvendelse og tilmelding til arrangementerne
Rita Brohus Wienberg. Tlf. 20 44 25 00

Nyt fra
menighedsrådet
Else Brodersen Christiansen og Michael
Bech-Hansen ønsker af private årsager at udtræde af menighedsrådet. Dette er bevilliget
på møde i september, og rådet siger Else og
Michael stor tak for den tid, de har lagt kræfter
i arbejdet og på gensyn i andre sammenhænge
her i kirken.
Rikke Lysholm Borch og Helle Skou From
indtræder i menighedsrådet som henholdsvis
1. og 2. suppleant. Velkommen til jer. Vi glæder os til et godt samarbejde.
De kommende møder finder sted i sidehuset d.
6. december og 17. januar kl. 19.00. Møderne er offentlige.
Poul Wienberg
Menighedsrådsformand

Har du lyst til at
læse i biblen sammen med andre?
Hver anden tirsdag kl. 10.00 i ulige uger mødes en flok nysgerrige og læseglade mennesker og går på opdagelse i Bibelen sammen.
Man behøver ikke have kendskab til biblen
for at være med, og gruppen ledes af frivillige. Vi læser sammen i kirkens sidehus.
Henvendelse til
Rita Brohus Wienberg.
Tlf. 20 44 25 00
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KONTAKT OG ADRESSER

Adresser m.m.
Brændkjærkirken
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73
www.braendkjaerkirken.dk
Kirken er åben for besøgende alle
hverdage mellem kl. 10.00 – 16.00.
Kordegnkontoret
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73.
E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk
Mandag-onsdag samt fredag 09.30 - 13.00,
torsdag 13.00-17.00

Kordegn
Jytte Meyer Madsen
Tlf. 75 53 00 73.
E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk

Organist
Kåre Brønserud
Tlf. 51 94 95 90
E-mail:
kaare@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst
Ole Pihl
Tlf. 20 651 653
E-mail: op@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Anne Mette Meyer
Tlf. 51 16 91 01
E-mail:
annemette@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst
Iben Munkgaard Davids
Tlf. 29 33 62 03
E-mail:
iben@braendkjaerkirken.dk

Menighedsrådsformand:
Poul Wienberg
Mejløvænget 18, 6000 Kolding,
Tlf.: 51 90 82 23
E-mail: poul@wienberg.it

Sygehuspræst
Birgit Fur
Tlf. 23 34 28 53

Forsidebilledet:
Iben Munkgaard Davids og Anne Mette Meyer
i højt humør efter en børnegudstjeneste.
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Kirketjener
Iben Ikkala
Tlf. 20 14 32 10
E-mail:
kirketjener@braendkjaerkirken.dk

Kirkebladet

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.
Redaktionsudvalg: Ole Pihl 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 og tryk: From Grafisk
Gejlhavegård 23, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

Gudstjenester i Brændkjærkirken
December
Søndag d. 3. dec. 10.30 1. søn. i advent
Adventsgudstjeneste
OP
Onsdag d. 6. dec. 9.30 Jul for dagplejebørn og vuggestuer
10.30 Jul for børnehaver
AMM/OP
Søndag d. 10. dec. 10.30 2. søn i advent
Krybbespil – kirkens kor medvirker
AMM/IMD
Søndag d. 17. dec. 10.30 3. søn advent
Zakarias´ lovsang
IMD
Søndag d. 24. dec. 12.00 Børnegudstjeneste
IMD/AMM
13.30 Børnegudstjeneste
IMD/AMM
14.45 Julegudstjeneste
OP
16.00 Julegudstjeneste
OP
Mandag d. 25. dec. 10.30 Juledag
Liv og Lys
OP
Tirsdag d. 26. dec. 10.30 2. juledag
Sankt Stefans dag
IMD
Søndag d. 31. dec. 15.00 Nytårsaften
Nytårsgudstjeneste
m/eft. flg. bobler, kransekage og fyrværkeri
IMD

Januar
Søndag d. 7. jan.
Søndag d. 14. jan.
Søndag d. 21. jan.
Tirsdag d. 23. jan.
Søndag d. 28. jan.

10.30
10.30
10.30
17.00
10.30

1. søn eft H3K
2. søn eft. H3K
s. søn eft. H3K
Søndag Septuagesima

Danmissionsgudstjeneste IMD/ Jørgen Skov Sørensen
Kvinden ved brønden
OP
Bjergbestigning
IMD
Godnathistorier
OP
Talenter
OP

Februar
Torsdag d. 1. feb.
Søndag d. 4. feb.
Søndag d. 11. feb.

19.00 Kyndelmisse
10.30 Søndag Seksagesima
10.30 Fastelavnssøndag

Søndag d. 18. feb.
Søndag d. 25. feb.

19.00 1. søn. i fasten
10.30 2. søn. i fasten

De 9 læsninger
Aarhus Efterskole/OP
At så og at vokse
IMD
Fastelavnsgudstjeneste
m/eft. tøndeslagning og kagebord AMM/Birgit Fur
Bemærk tidspunkt!
Bitten Weile
At helbrede
IMD

Marts
Søndag d. 4. mar. 10.30 3. søn. i fasten

Sandhed og løgne

IMD
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