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PRÆSTEN SKRIVER

Mød mig varsomt, hvor jeg er sårbar
– for der begynder livet!
v/sognepræst Ole Pihl

”Ridser, revner og buler - Vi er, hvad vi skjuler
- Livet er alt, alt for kort - Til at gemme sig bort
Mød mig på Sårbar - Bag Paraden nummer 17
- Så starter vi forfra - Hvorfra vi kom
Mød mig på Sårbar - Bag Paraden nr. 19 - Lissom et forår - Starter med en sprækken.”
Jeg elsker Gnags´ gamle millenniums tekst fra år
2000. For mig er den 1 ud af 1000.
Jeg elsker at være menneske...
... at være 1 ud af 1000, og vide at jeg har lige
så stor værdi, som mine 999 menneskebrødre og
-søstre. Men som søskende kan komme op at toppes, sådan kan vi som medmennesker også lave
både ridser, revner og buler i hinanden. Livet er
skrøbeligt, eller også er det dybest set os – dig og
mig - der er skrøbelige. Det er skrøbeligt at være
menneske. Vi er inde bagved også
skrøbelige og sårbare mennesker.
Men det er rigtigt - vi oplæres til
at være noget andet! Vi oplæres til
at være stærke, ufejlbarlige, pæne
og perfekte. Og måske kan vi holde masken – for det meste. Måske
endda hele livet igennem! Men inderst inde er vi også skrøbelige og
sårbare…… også mænd.
Det er OK at være sårbar
Det er OK ikke at være perfekt.
Lad os sænke vores parader. Lad
os møde hinanden også på de sårbare steder. Der, hvor vi ikke er
perfekte. Vi må gerne være som
primtal 17 og 19, som ikke kan deles, men er, som vi er, med både
fejl og mangler. Lad os mødes på
de sårbare steder og tage vare på
hinanden der. Det kræver tillid, og
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det kræver mod! Det er ikke for tøsedrenge og tøsepiger. Men, hvor det lykkes, kan det føles som
et forår, hvor nyt liv begynder. Et liv, hvor vi ikke
længere skal kæmpe os trætte for at holde facaden
ufejlbarlig, pæn, uplettet og perfekt.
Betinget eller ubetinget elsket?
Jeg tænker – elsker vi vores børn kun, når de er
ufejlbare, pæne, uplettede og perfekte. Nej vel! Et
barn, der er betinget elsket, altså elsket, hvis det er
ufejlbarligt og perfekt. Et sådan barn får et hårdt
liv. Det har alt for mange oplevet. Lad os sætte
hinanden og os selv frie til at leve det liv, som vi
er skabt til. Nemlig et liv, hvor vi er ubetinget elsket.
Hvor vi er elsket for dem, vi er inde bag ved, og
elsker andre for dem de er, og ikke på baggrund af
deres facade. Genlæser vi Jesus-historierne i Bibelen, så vil vi opdage, at dette netop er grundlaget

for Jesu møde med alle mennesker. Jeg tænker på
f.eks. Zakæus, enkens mønt, Jesu kamp mod farisæisme, kvinden ved Sykar brønd og mange flere.
Gud er ikke til ufejlbare, pæne, uplettede og perfekte facader. For han ved, at det er falske facader.
Derimod elsker Gud os ubetinget, som dem vi er,
med alle vores fejl og mangler, og han ser altid ind
bag facaden.
KÆRLIGHED OG FÆLLESSKAB
Lever man uden kærlighed, dør man
Lever man uden fællesskab med andre, dør man!
Det lyder barsk. Men jeg tror, det er sandt. For
det er i fællesskaber, vi kan bæres, tilgives, lyttes
til, bæres over med og hjælpes. Men spiller vi altid
det perfekte ufejlbare maskespil alle steder, hvor vi
er – både over for ægtefælle, børn, venner, familie
og på arbejdet, ja – såmænd også i vores relation
til Gud - så fastlåser vi os selv. For …

”Det er ikke til at skelne det falske fra det ægte - Hvor alle
har så travlt med at spille så perfekte
Min erfaring er med mennesker: Mange pæne masker dækker over store skiderikker.
Det er de ufejlbarligste, der er de farligste.”
Jeg ønsker et velsignet forår for os alle...
... - hvor vi tør åbne en sprække for hinanden ind
til vores inderste. Der, hvor vi er ægte, fejlbare og
uperfekte. Der, hvor vi er sårbare. Husk, at møde hinanden med varsomhed på de sårbare steder. Lyt! Vær til stede! Hold af! Og læg mærke til,
hvordan livet kan vokse frem på de sårbare steder,
når vi tør være sammen med hinanden der, hvor
livet kan være svært og gøre ondt, i det sårbare.
Glæd jer - Det er forår på vej!

Vi samler håb ind
søndag den 11. marts 2018
Folkekirkens Nødhjælps indsamling afholdes altid anden søndag i marts.
Pengene går til mennesker i nød ud fra princippet hjælp til selvhjælp. Vi
arbejder i 25 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Derfor samler vi håb.
Når kloden rammes af klimaforandringer, ulighed, krig og katastrofer, er det vigtigt at bevare håbet. Heldigvis kan vi hjælpe hinanden på tværs af grænser, så når danskerne samler ind ved dørene,
giver de konkret hjælp og dermed håb til verdens mest udsatte mennesker.
Sådan hjælper pengene
For 20 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give en fattig familie en høne, som sikrer mad og ekstra
indkomst.
Nye veje til håb
For 60 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give krisehjælp til én person efter krig eller katastrofe.
For 175 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give en familie en bæredygtig køkkenhave.
For 300 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give en kvinde starthjælp til en butik, som sikrer familien en vej ud af sult og fattigdom.
Man tilmelder sig på blivindsamler.dk eller kontakt Henning Bitsch, 20 69 49 22.
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Ansigtsløftning i Brændkjærkirken
Velkommen til ny hjemmeside og lyt logo
Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Brændkjærkirkens nye hjemmeside og nye logo. Alting har sin tid,
og den tid var gået for den gamle hjemmeside, og selvom vi holdt meget af vores gamle logo, er det også blevet fornyet og farvebelagt. Vi har valgt de mørkerøde
og gyldne farver fra kirkerummet på såvel hjemmeside
som logo. Logoet er inspireret af alterets, prædikestolens og døbefondens runde sole. Cirklen er åben, som vi også gerne vil, at vores kirke er åben! Det var lidt
af tankerne bag logoet, og I er velkomne til selv og sammen med hinanden at udforske og tolke videre.
Hjemmesiden er under opbygning, og vi vil i løbet af foråret arbejde på at ”lukke hullerne” og lægge endnu flere billeder på. Hvis I finder fejl på hjemmesiden, er I velkomne til at sende en venlig mail til op@
km.dk. Måske har vi ikke opdaget fejlen. Vi håber, I vil nyde hjemmesiden og vil opleve, at den er let at
finde rundt på – specielt når den bliver helt udbygget 
Velkommen på www.brændkjærkirken.dk
På vegne af menighedsrådet og personale
Vibeke og Ole

Påske i Brændkjærkirken
18. marts 10.30 Børne-påske-gudstjeneste.
Brændkjærkirken har sin helt egen børn-påske-gudstjeneste med påskeæg for alle generationer. Se mere side 6.
25. marts 10.30 Palmesøndag
Påsken begynder med fortællingen om Jesus, der
ridder ind i Jerusalem på et æsel og salves med nardusolie som en konge. Men hvilken konge?
29. marts 17.00 Skærtorsdag aften
Vi holder gudstjeneste og spiser sammen inde i kirken. Vi gentager Jesu sidste måltid med sine disciple, hvor nadveren indstiftes og uddeles, før der serveres det velsmagende påskemåltid ved bordene.
Der serveres bl.a. bitre urter, lam, tårebrød, svampe og opstandelsessalat, mens vi lytter til kirkejazz.
Fællesspisningen er gratis, men man er velkommen til at
lægge en skilling for maden Der er vand på bordene. Andre
drikkevarer kan købes. Der er ingen tilmelding. Der serveres
børnemenu.
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30. marts 10.30 Langfredag
Alteret er beklædt med et sort klæde. Vi sidder stille
sammen og hører om mørkets kræfter, som vi måske kender det fra tunge perioder i vores eget liv. Vi
lytter til musik og tekster, som midt i mørket tænder
et håbets lys. ”Mørket overvindes ikke ved at forbande det, men kun ved at tænde lys!”
1. april 10.30 Påskedag Påskemorgen er opstandelsens morgen – LIVETS MORGEN! Der
er påskeliljer ved indgangen så alle kan være med
til at pynte årstidskorset med de smukke påskeliljer. Man må også gerne tage en påskelilje med fra
egen have.
2. april 19.30 2. påskedag
Vi mødes ved en stille aftengudstjeneste med musik
og gode salmer og påskero.

Ole Pihl,
sognepræst

KONCERT OG FÆLLESANG
”Et hus at komme til,
velkommen her du være vil”
Mød sanger, salmedigter og komponist Janne
Mark 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 her i kirken? 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.
Har du blot lyst til at læne dig tilbage og nyde musikken er du også velkommen til det.
Det koster ikke noget at høre koncerten med Janne Mark i selskab med nogle af landets fremmeste jazzmusikere og kirkens mange kor.
Jeg har glædet mig meget længe!

Anne Mette Meyer
Kirke- og kulturmedarbejder

5

FOR BØRN

Godnathistorier
Tirsdage kl. 17.00
Godnathistorie er en kort og hyggelig
gudstjeneste for og med børn. Vi synger
nogle sange, tænder fortællelyset og hører
en spændende historie. Bagefter er der aftensmad til alle i sidehuset. Ofte kan man
opleve nogle af kirkens mange børnekor.
Tirsdag d. 6. marts får vi besøg af det sejeste orkester med børn, der spiller mange
forskellige og sjove instrumenter.
Det koster ikke noget at spise med og man
behøver ikke melde sig til.
Vi fortæller Godnathistorie den
6. marts
17. april
29. maj

Børnegudstjeneste
og påskeæg
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Minikonfirmander
-kirke for 3. klasser
onsdage kl. 14.30-15.45
Når man går i 3. klasse, er der en enestående chance for at få nogle sjove og lærerige eftermiddage i kirken sammen med
kirkens præster og Anne Mette.
Vi skal opleve kirke og kristendom sammen i
leg, musik, fortælling og have alle sanser i spil.
Vi undrer os over livets store og små spørgsmål
og taler sammen om alle de mange svar, der
kan komme, når man stiller den slags spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvad er godt? Har
nogen bestemt, hvad der er godt og ondt, eller
bestemmer vi det selv? Hvorfor er vi her? Hører Gud kun en bøn, når man folder hænderne? Ja, der er nok at tage fat på.
Til minikonfirmand tager vi børnenes spørgsmål alvorligt og kan også finde på at stille store
spørgsmål til dem!
Vi glæder os til at være sammen med jeres 3.
klasser - det plejer at være sjovt. Der er lidt at spise og god tid til at hygge sig sammen hver gang.
Man melder sit barn til hos Anne Mette - der
kommer også sedler ud på skolen.
Første gang er onsdag d. 4. april og sidste
gang er onsdag d. 30. maj.

Søndag d. 18. marts kl. 10.30

Babyrytmik

Det er påske og alting spirer og
gror. Denne livgivende højtid vil
vi gerne fejre i børnehøjde sammen med alle børn og deres
voksne. Der er både jazzmusik og påskeæg, sang og fortælling. Det bliver festligt.

Fredage kl. 10.00 og 11.15
Sang, spil og dans med de helt små størrelser i alderen 3-8 mdr. Tilmelding hos Anne
Mette er nødvendig. Skriv i god tid, men tilmelding modtages først efter barnet er født 3
Der er nye hold med opstart fredag d.
13. april.

SANG OG KUNST

Korsang

Sommerkunstskole

Børnekor for 2.-3. klasse hver mandag kl.
14.30-15.15 v/ Anne Mette Meyer
Juniorkor for 4.-7. klasse hver tirsdag kl. 15.1516.10 v/ Anne Mette Meyer
Ungkor for 8. klasse og op hver tirsdag 16.00
-17.00 v/ Kåre Brønserud

Fotograf: Jimmi Tofthøj

Familiekor - korsang
for mødre og børn
5 mandage kl. 16.45- 17. 30
Familiekor er et herligt kor for børn med deres
voksne. Vi synger gode sange, der glæder os alle, og passer børnenes niveau. Man kan deltage uanset sangevner. Lyt ikke til dit barn, hvis
han fortæller dig, at du ikke kan synge;-) Når vi
synger i kor, KAN DU!
Tilmelding hos korleder Anne Mette Meyer.
Mandag d. 28. maj til mandag d. 18. juni.

Fotograf: Jimmi Tofthøj
Anne Mette Meyer
tlf. 51 16 91 01
annemette@braendkjaerkirken.dk

- hold en uges sommerferie med pensel,
farver og kammerater i din kirke!
Drenge og piger fra 2.- 6. klasse har mulighed
for at komme med i sommerkunstskolen, som
er en kreativ og sjov uge i selskab med kunstmaler Gitte Lustrup.
Børnene møder ind til fælles morgenmad og
derefter maler vil til kl. 14.30 på alle ugens hverdage. Søndag afslutter vi med en festlig fernisering af vores kunstværker i kirken kl. 10.30.
Traditionen tro er Helle Christiansen og undertegnede også med til sommerkunstskolen.
Vi plejer at have en skøn uge. Der er plads til
12 børn, og man melder sig til med en mail
til Anne Mette. Man skal kunne deltage alle
ugens dage.
Senest 1. juni får man besked, om man har fået en plads. Det koster ikke noget at gå i sommerkunstskole man skal bare have madpakke
med hver dag:-)
Mandag d. 9. til søndag d.
15. juli. Lørdag holder vi fri!

Godmorgensang
Lørdage kl. 10.00 i kirken
Med godmorgensang kommer dagen godt i
gang for alle småbørn fra 0-6 år og deres voksne. Vi hopper, danser og synger sange og salmer med et lille twist!
Tag gerne bedsteforældrene med!
Anne Mette synger for, og Michael Olsen sørger for, at det svinger. Måske har han nogle af
sine mange saxofoner med?
Vi synger Godmorgensang
24. marts, 14. april og 26. maj
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Skal du med til frivillighedsfesten i 2019?
Om frivillighed i Brændkjærkirken – hvorfor og hvordan?
”Det er ved at give, at man får”
Frans af Assisi, munk
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.
		
Salmebogen nr. 370
Hvordan?
Heller ikke her er svaret entydigt. Nogle hjælper
i årevis ved f.eks. at sidde i et udvalg, andre løser
en enkelt lille opgave. Begge dele er en hjælp, og
det er vigtigt at forstå, at alle opgaver er vigtige
at få løst.
Sådan så det ud, da Brændkjærkirken afholdt den
årlige fest for 90 fremmødte frivillige 26. januar
2018
Oftere og oftere hører man om institutioner og
organisationer, der benytter sig af frivillige. I
Brændkjærkirken er brugen af frivillige lige så
gammel som kirken selv, hvis ikke ældre. For det
var frivillige, der gik fra dør til dør for at samle
midler ind til at bygge kirken. Lige siden har der
været tradition for, at frivillige har løftet mange og
forskelligartede opgaver. Vi plejer at sige, at frivillighed er en del af kirkens DNA.
Hvorfor?
Det spørgsmål kan der gives mange svar på, her
kommer nogle bud:
Fordi brugen af frivillige giver medejerskab til kirken.
Fordi vi kan løfte flere og større opgaver.
Fordi vi kan udleve kirkens budskab om næstekærlighed i praksis.
Fordi det styrker sammenholdet i menigheden.
Fordi det giver mening og indhold for den enkelte
frivillige.
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Menighedsrådet vil gerne styrke det frivillige arbejde ved kirken, og der er derfor nedsat et frivillighedsudvalg.
Udvalget har bl.a. taget initiativ til at sætte nogle
jobtavler op i kirken. Her kan man ganske enkelt
se, hvad det er for opgaver, der lige nu er brug for
hjælp til, og hvordan man kan melde sig til opgaven. Tøv ikke med at melde dig – du bliver en del

af et stort frivillighedsfællesskab, og én gang om
året inviteres der til fest for de frivillige.
Vi ved af erfaring, at der er rigtig mange ude i
sognet, der gerne vil hjælpe. Da vi efterlyste strikkere til dåbsklude, havde vi hurtigt 20 navne på
listen. Det var dejligt at mærke opbakningen og
at mærke den glæde, dette meningsfulde job gav.
Lige nu har vi følgende opgaver på jobtavlerne –
som også er opslået på www.brændkjærkirken.dk

Uddeling af kirkeblade
Bage småkager til kirkekaffen
Strikke sokker til Hyttebyen
Pyntning af årstidskorset i påsken
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venlig hilsen
Ole Pihl, sognepræst
Helle Refsgaard Christiansen, menighedsrådsmedlem
Jytte Meyer Madsen, kordegn og frivillighedskoordinator

4. maj jazzgudstjeneste for frihed og fred
kl. 19.00 – for børn og voksne
Så længe jeg har levet, har der været fred og frihed i Danmark - jeg havde dog en farmor, der ind i mellem
fortalte om, hvordan det var at leve under besættelsen. Jeg gyste, når hun fortalte om nervepirrende situationer. Hendes oplevelser gjorde, at jeg forstod, at frihed ikke er en selvfølge.
Vores gudstjeneste 4. maj er for voksne og børn - for viden kan ikke nedarves. Den går tabt, om vi ikke fortæller videre til de næste generationer. For nok er frihed givet, men den er ikke en selvfølge, og vi må sammen
tage vare på den og glædes over den. Den er dyrebar.
Juniorkoret og damekoret er med til at tænde lys i vinduerne, synge om lys i mørket og sprede frihedsbudskabet - også i dag.
Martin Schack, pianist og Michael Olsen, saxofonist spiller til salmerne og vil også spille fra repertoiret Jazz
på dansk. Det kan vi glæde os til.

Anne Mette Meyer
Kirke- og kulturmedarbejder
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Konfirmationer april 2018
Vi glæder os til 6 festlige konfirmationer i Brændkjærkirken i Bededagsweekenden. Det er stort hver
gang, vi afslutter et konfirmationshold. Det må vi hjælpe hinanden med at huske. For tænk – næsten
100 dejlige unge mennesker er ugentligt fra september til april kommet i Brændkjærkirken – deres
kirke. De har sunget, lyttet til historier, fortællinger og musik, været kreative, været på besøg, givet
koncert, læst og samtalet om livet og det at være menneske, drøftet etiske svære spørgsmål, lavet et
ikon over deres konfirmationsvers, lært gudstjenesten og salmer at kende og meget mere. De har
mødt en smilende menighed og personale i Brændkjærkirken, og de har kvitteret med et berigende
samvær. TAK – kære konfirmander. Vi glæder os til at fejre jer!
I gudstjenestelisten bagest i bladet
kan man se, hvornår konfirmationerne er, og på hjemmesiden kan
man finde en liste over, hvem der
skal konfirmeres, hvornår.
/Iben og Ole

Indskrivning af konfirmander 2018/19
For unge, der ønsker at følge konfirma
tionsforberedelsen i Brændkjærkirken
efter sommerferien, er der indskrivning
onsdag den 23. maj kl. 19.30-21.00 i
Brændkjærkirken, Agtrupvej 114. Man
skal have mindst en af sine forældre
med. Medbring gerne 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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Mor og datter
går i clinch
Vi byder ved sommerens
kunstudstilling velkommen
til Solveig Kock Gertsen og
Lene Thim.
Solveig og Lene er mor og
datter, og de er begge optaget af kunstens væsen og
væren. I Brændkjærkirken
er Solveig medlem af menighedsrådet, og Lene er
skole/kirke præst, og har undervist konfirmander her.
Lene arbejder med stærke farver og motiver. Malerier med tanke.
Solveig er mere til den enkle stregtegning
og optaget af motiver, der udtrykker lokalområdet og det nære.
Glæd dig til det de vil give os i kunstens forskellighed.
Sommerudstillingen er fra den 6. maj til
den 17. juni 2018.
Der er fernisering efter gudstjenesten, med
et lille traktement.
Alle er velkommen.
Grethe Thomasen, Kunstudvalget

Eftermiddagsmøder

Spændende foredrag, hvor alle er velkomne. Kaffe
med brød koster 25 kr. Afholdes fredag kl. 14.30 i
ulige uger i kirkens sidehus.
2. marts
”De farlige kvinders ø”
Engang et naturligt fængsel midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923
– 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt
tid. Et stykke spændende Danmarkshistorie
v/tidl. sognepræst Flemming Rishøj, Esbjerg
16. marts
”Vores liv som oldfrue og slotsgartner i Gråsten”
I 1996 opfordrede dronning Ingrid os til at
arbejde på Gråsten Slot. Vi skal høre om
en aktiv tilværelse som henholdsvis oldfrue
og slotsgartner på Marienborg og Gråsten
Slot
v/ Grethe og John Henriksen, Smidstrup
13. april
”Musik”
v/ organist Kaare Brønserud
Kontaktperson:

Inga Kristensen tlf. 21 29 64 61

”Lys, Kraft og varme”- 2. pinsedag
v/ Løverodde, Sdr. Stenderup
mandag d. 21.maj kl. 10.30
Igen i år er vi gået sammen med flere kirker om at fejre 2. pinsedag i det fri.
I år bliver gudstjenesten afholdt ved Løverodde, Sdr. Stenderup, mandag d. 21. maj kl. 10.30. Det er
Brændkjær, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og Dalby kirke, der er fælles om denne gudstjeneste, og vi glæder os til en festlig pinsefejring i det fri. Husk at medbringe evt. klapstol eller tæppe. Der bliver mulighed for kirkebil her fra sognet. Den bestilles på kirkekontoret senest fredag d. 19. maj inden kl. 13.
Se nærmere om denne gudstjeneste på opslag i kirken senere.
Iben Munkgaard Davids, sognepræst
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Forårskoncert

Tirsdag d. 15. maj kl. 19.00 afholder Sct. Georgs gilderne i Kolding koncert med Kolding Mandskor
og Familietrioen Corde Di Gioia.
Koncerten afholdes i Brændkjærkirken.
Kom for at få en god musikalsk oplevelse og støt det gode hjælpearbejde.
Billetterne koster kr. 100, og kan købes ved indgangen eller hos LIVA.
Overskuddet ved koncerten går ubeskåret til hjælpearbejde i Kolding Kommune.
Kom for at få en god musikalsk oplevelse og støt det gode hjælpearbejde.
Kaj Vahlkvist på vegne af
Sct. Georgs gilderne

Biskoppen medvirker ved fejringen af
Kolding Natkirkes 10 års jubilæum
Fredag d. 23. marts 2018
Kolding Natkirke er stiftets eneste natkirke og har eksisteret siden påsken år 2008. Natkirken har til huse i Skt. Nicolai kirke
og er et fælles projekt i Kolding Provsti.
I anledning af natkirkens 10 års jubilæum står biskop Marianne Christiansen for aftensangen kl. 20.00.
Kl. 22.00 er der stemningsfuld ortodoks korsang.
I løbet af aftenen byder natkirkens frivillige på et glas bobler og lidt sødt til ganen i ”kirke-cafeen”.
Velkommen til Kolding Natkirkes 10 års jubilæum – den 23. marts kl. 19.30-23.00.

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.
14. marts, 11. april og 9. maj

Rigmor & Niels Karstoft
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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:
1. marts:
Vi skal lytte til Gunnar Storm Thomsen, som
vil fortælle om Kolding før og nu i billeder og
tale.
15. marts:
Husmor Inge Carlsen fortæller om sit liv i en
kørestol. Hendes emne er: Husmor på fire hjul
5. april:
Tidl. lærer Henning Haugaard vil fortælle om
sin oldefar, der var guldgraver i Australien og
New Zealand.
12. april:
Vi skal synge til harmonikamusik, som Jørgen
Jørgensen fra Kolding harmonikaklub vil stå
for.
26. april:
Besøg af Karen Holst, som er kunsthistoriker, hun vil fortælle og vise billeder af maleren
Emil Nolde.
24. maj:
Vi får besøg af Henrik Becker – Christensen,
tidl. Generalkonsul i Flensborg. Hans emne er:
Fra mod hinanden til med hinanden.
Kontaktperson Rita Wienberg

Fælleskirkelig aften

Alle er velkomne til disse spændende aftener,
hvor vi sætter et interessant tema på dagsordenen. Der er fri entre, men man betaler lidt for
kaffen og brødet.
Torsdag den 22. marts. kl. 19.30
Stop op - fjumreår for voksne!
V/sognepræst ved Kirke Saabye Kirke, Poul
Joakim Stender, som er kendt, dels for sine debatindlæg i aviser, men også som forfatter.
Han vil minde os om vigtigheden af, at vi stopper op, ikke for at gå i stå, men for at holde pause, og finde ud af, hvad vi vil med livet, os selv
og vore medmennesker
Torsdag d. 19. april kl. 19.30
En tur bag tremmer
Tom fortæller om “den ene fejl”, der kostede en
dom på 7 års fængsel.
Han fortæller om de udfordringer, tanker
og problematikker, der følger med en fængselsdom, når man som en ganske almindelig
mand pludselig havner i fængsel.
Tom er nu løsladt og giver tilhørerne et indblik
ind i livet bag tremmer.
Kontaktperson Rita Wienberg

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.
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:
Sangglæde til krybbespil.
Tak til fotograf Jimi Tofthøj for de smukke
billder til dette blad.
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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
Marts
Søndag d.
Tirsdag d.
Søndag d.
Søndag d.
Onsdag d.
Søndag d.
Torsdag d.
Fredag d.

4. marts
6. marts
11. marts
18. marts
21. marts
25. marts
29. marts
30. marts

10.30
17.00
9.00
10.30
10.30
10.30
17.00
10.30

3. søn. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

Sandhed og løgne
Godnathistorier
Folkekirkens Nødhjælps-gudstjeneste
Børnegudstjeneste
Påske for dagplejere og børnehaver
Kvinden salver Jesus
Gudstjeneste m/ spisning og jazz
Musikgudstjeneste

IMD
AMM/IMD
OP
AMM/OP
AMM/IMD
IMD
IMD/OP
OP

April
Søndag d. 1. april
Mandag d. 2. april
Søndag d. 8. april
Søndag d. 15. april
Tirsdag d. 17. april
Søndag d. 22. april
Fredag d. 27. april

10.30
19.00
10.30
10.30
17.00
10.30
9.15
11.15
Lørdag d. 28 april
9.15
11.15
Søndag d. 29. april 9.15
11.15

Påskedag
2. påskedag
1. søn. eft. påske
2. søn. eft. påske
3. søn. eft. påske
St. Bededag

4. søn. eft. påske

Festgudstjeneste
Aftengudstjeneste
At elske og hjælpe
At turde tro
Godnathistorier
At kende vejen
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

OP
IMD
IMD
OP
IMD
IMD
OP
IMD
OP/IMD
OP
OP
IMD

Maj
Fredag d. 4. maj
Søndag d. 6. maj
Torsdag d. 10. maj
Søndag d. 13. maj
Søndag d. 20. maj
Mandag d. 21. maj

19.00
10.30
10.30
19.00
10.30

Søndag d. 27. maj
Tirsdag d. 29. maj

10.30
17.00

Trinitatis Søndag

10.30

1. søn. eft. trin

5. søn eft. påske
Kr. Himmelfartsdag
6. søn eft. påske
Pinsedag
2. Pinsedag

4. maj gudstjeneste m/ lystænding
AMM/OP
Forbøn
IMD
Velsignelse
OP
Aftengudstjeneste
OP
At elske og kende
IMD
Friluftsgudstjeneste.
Se omtale i bladet
IMD/Flere præster
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn
OP
Godnathistorier – sommerafslutning
minikonfirmander medvirker
AMM/OP

Juni
Søndag d. 3 juni

At samle til huse

IMD
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