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PRÆSTEN SKRIVER

Et sted at være
v/sognepræst Maja Nørtoft Lomholt

Et sted i Norge går en kvinde rundt og har ord
og fortællinger, der vil skrives ned og gives videre. Hun er kun 29 år, men er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris i 2018. Navnet er Roskva
Koritzinsky, novellesamlingen hedder Jeg har endnu ikke set verden, og det forunderlige er, at hun i så
ung en alder faktisk kan skrive som en, der har set
verden. Set den, som den er og ikke mindst set os
mennesker, som vi er. For gådefulde, det er vi.
Den unge forfatter siger i et interview, at bøgerne
skal være et sted, hvor det, som er komplekst og
sammensat, kan få plads, for vi har næsten ingen
rum i vores samfund, hvor der er plads til det i dag.
Måske har hun ret. For når vi kigger os omkring,
så sker det i alt for mange sammenhænge, at vi vil
ensrette og skemasætte det, som i virkeligheden er
langt mere mangfoldigt, modsætningsfyldt, uforudsigeligt og smukt: Det at være menneske.
Fra politisk hold har man i ældresektoren brugt
mottoet ”Længst muligt i eget hjem”. Men hvem
siger, at et sådant mål er entydigt godt? For nogle
er det godt. For andre er det ikke godt.
Når folk midt i deres arbejdsliv sygemeldes pga.
stress, så tildeles de ofte et antal timer hos en psykolog, helst en kognitiv af slagsen, som bl.a. skal
hjælpe den syge med at finde ud af, hvad han eller
hun skal gøre for ikke at havne i samme situation
igen. Men hvem siger, at vore skrøbeligste dage i livet kun er et resultat af, hvad vi selv tænker og gør?
Når vores generation af unge er blevet kaldt for
”Generation Præstation”, kan det måske hænge
sammen med, at der i uddannelsessystemet og i
samfundet som sådan er blevet alt for lidt plads
til det anderledes. Det perfekte er tværtimod blevet det normale, og de unge løber sig en pukkel til
af angst og stress, fordi det at tænke sig om imellem ungdomsuddannelse og valg af studie er det
samme som at ”fjumre” – og fordi de igennem deres skoletid er blevet verdensmestre i at reflektere
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kritisk over dem selv og egen læring og udvikling.
Men hvem siger, at det at være dygtig er det sandt
menneskelige?
Når en gravid kvinde siger nej til den stigende
mængde af undersøgelser under graviditeten, som
skal afklare, om det ventede barn nu også er sundt
og raskt, så vil hun mange steder blive mødt med
stor undren. Men hvem siger, at en kortlægning af
fostrets arvemasse (hvilket vil blive muligt inden
for en overskuelig fremtid) – hvem siger, at det vil
kunne afgøre, om det ventede barn kan få et godt
liv? For hvad er et godt liv?
Et godt liv er et menneskeligt liv. Et liv, hvor der er
plads til tanker om det, som måske nok er usynligt, men som i dybeste forstand bærer os. Et liv
med plads til overraskelser, tårer og smil. Hvor det
vilde håb kan få lov til at spire og gro på selv den
mest øde slette. Hvor enhver, der ikke kan få øje på
lyset, kan møde fællesskab og mærke, at selv den
længste nat får en ende.
Engang blev den gode højskole beskrevet med det
korte udtryk ”Et sted at være”. Manden bag ordene var Knud Hansen, som i sin tid var forstander
på Askov Højskole. Med det mente han, at skolen
ikke blot skulle være et sted for oplysning og kundskaber, men et trygt sted at være.

Det er det, som vi hver dag kan være med til at give hinanden i fællesskabet omkring kirke og sogn.
Et sted at være! Vi kunne fortsætte sætningen. Ikke gøre den færdig, men fortsætte den med ordet:
- menneske. Et sted at være menneske. For så ved
vi, at der er tale om et godt sted.
Når kirkebladet udkommer, så ved Koritzinsky,
om hun blandt de mange nominerede blev den,
der modtog Nordisk Råds Litteraturpris 2018.
Men priser kommer og går. Der er noget, der består. F.eks. dybden i Kristi evangelium, som i snart
to tusind år er blevet givet videre fra generation
til generation. Tænk, at vi har det, og at vi stadig
giver det videre – for i det evangelium gives der i
den grad plads til det sammensatte og uperfekte
menneske. Ikke engang det menneske, som også

var Guds søn, kom igennem dette liv uden at være i berøring med det skæve, det anderledes og det
dybt smertefulde. Undervejs bar kærligheden. For
ligegyldigt om vi for tiden passer ind i vort samfunds snævre menneskebillede, eller om vi jævnligt rammer ved siden af, så vil vi altid længes efter
kærlighed og fællesskab. Det er den længsel, som
litteraturen og kunsten taler ind i, og som den unge forfatters projekt med at beskrive det sammensatte giver plads til.
Vi må alle have et rum, hvor der er usædvanligt
højt til loftet. Så højt, at alt det smukke og håbefulde kan være der sammen med alle skævhederne, de sære modsætninger, smertepunkterne og
fejltrinene – uden, at rummet af den grund bliver
trangt, snarere tværtimod.

Den traditionelle juleaften
Mandag d. 24. december i Brændkjærkirken.
Pris 210,- kr.
Der inviteres til deltagelse i den traditionelle juleaften i Brændkjærkirken i tidsrummet kl. 17.30 kl. 21.30.
I år kan der købes billet i tiden 12. november til 15. december hos Liva Stormarked i Domhusgade
og på Brændkjærkirkens kordegnekontor.
Kolding 1 Y’s Men’s Club
juleaftensudvalget

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. Skemaet skal udfyldes og afleveres på kordegnekontoret senest søndag den 9. december
2018.
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 ved Brændkjærkirken.
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Årets julesymbol i Brændkjærkirken 2018
Englestigen - Himlen er åben!
Kom og se englestigen i Brændkjærkirken
Englestien hænger i kirken hele julen og minder
os om det, der skete julenat. Her besøgte Gud jorden. Jesus blev født, og englene fløj ned af englestigen til hyrderne på marken. Hyrderne så den
smukke englestige op til himlen og hørte den fantastiske englesang: Ære være Gud i det højeste og
på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! (Luk 2,13-14)
Lad os sammen i den kommende jul både råbe,
huje, synge og danse af glæde sammen med hyrderne. For himlen er åben, den blev åbnet julenat.
Gud kom til jord. Gud er ikke fjern. Nej – Gud
er nær!
Jesus kom med Guds FRED! Guds FRED er en
gave, som er pakket ind i kærlighedens gavepapir.
Når vi folder kærligheden ud, kan vi finde vejen
til FRED på jorden. Lad os sammen i den kommende jul åbne os for Guds kærlighed og finde
vejen til FRED på jorden. Himlen er åben!
Vi ses til JUL I BRÆNDKJÆRKIRKEN.
Sognepræst Ole Pihl

Nytårsgudstjeneste
Mandag d. 31. december kl. 15.00

Englestigen
I julemåneden vil der i kirkerummet være ophængt en englestige, som årets julesymbol. Stigen
vil i løbet af julemåneden blive fyldt med engle
lavet af børn og voksne. Alle er velkomne til at
komme med en engel, som vi kan hænge på englestigen i løbet af december.
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Velkommen til årets
sidste gudstjeneste i
Brændkjærkirken, hvor
vi i fællesskab tager afsked med det gamle år
og skuer forventningsfuldt ind i det nye år.
Efter gudstjenesten er
der kransekage, bobler på
glas og fyrværkeri.

Midvinterfest i Geografisk have
Lørdag d. 26. januar 2019 - gratis adgang
Vel mødt til forårstegn, fællesskab og flødekager. Vi mødes i en kold tid og fryder os sammen over
det spirende forår, nyder fællessangen og smager på vores fælles bytte-kage-bord. Del din kage og
få andel i mange flere på sammenskudsbasis. Du medbringer mindst 1 stykke kage pr. person som
”entré” til havens Væksthus mellem kl. 13.30 og 15.00. I havens væksthus er de mange kameliaer
begyndt at blomstre i hvide, røde og lyserøde farver.
Program:
11.00-13.00: Børnevenlige aktiviteter i haven.
13.30-15.00:	Fællessang og bytte-kage-bord. Sognepræst Ole Pihl fra Brændkjærkirken
står for fællessangen, som falder i 2 sæt.
Der vil være salg af kaffe, the og varm
chokolade i Væksthuset eller i havens
Café Lykkefund.
Hold øje med havens hjemmeside og
facebook for nærmere information.
Ole Pihl, sognepræst

De 9 kyndelmisselæsninger
Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19.00
Aarhus Efterskole præsenterer igen ”De ni Kyndelmisse læsninger” i Brændkjærkirken.
Kyndelmisse er en lysfest for håb i mørket og nyt liv. Lyset og håbet vil være det centrale i denne
dramatiske og musikalske fremstilling midt mellem jul og påske. Oplevelsen leveres af Aarhus Efterskoles teater- og danselinje, lillekor og vokalspor. 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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20 år i Brændkjærkirken er dejlig lang tid!
Interview med Jytte Meyer Madsen, kordegn i Brændkjærkirken
Af: Ole Pihl, sognepræst
Det er ikke hver dag, vi i Brændkjærkirken
kan fejre at en medarbejder har været ansat i
20 år. Men det kunne vi mandag d. 1. oktober.
Kordegn Jytte Meyer Madsen har været ansat
siden 1. oktober 1998. Ja tænk, vi har en ansat fra det forrige årtusinde. Det er da interessant. Mon der fandtes computere dengang?
Jytte: Det gjorde der; men de blev ikke brugt til
så meget, som i dag. Jeg har i hvert fald været med
i hele digitaliseringsprocessen, hvor kirken er gået
fra de gamle håndførte kirkebøger til den elektroniske kirkebog, vi har i dag. Vi skrev fødsler, dåb,
konfirmationer, vielser, dødsfald og begravelser
ind i både hoved- og kontrabog med pen og blæk
(læs kuglepen). I dag foregår alt dette digitalt. Det
har betydet, at mange af de besøg, jeg fik tidligere, nu blot er meddelelser i en mail eller et advis i
et program. Det har sine fordele; men det går ud
over det personlige møde, og det er et tab. Det var
f.eks. glædeligt at møde en nybagt far, der kom
med en fødselsanmeldelse i hånden.

Hvad betyder det menneskelige møde for dig
i dit arbejde?
Jytte: For mig betyder det menneskelige møde i
kirken alt. Derfor er døren til kordegnekontoret
næsten altid åben. Det er rart at gå på arbejde og
møde både gode kolleger, en trofast menighed og
borgere fra sognet. Når jeg kan mærke, at min
indsats har gjort en forskel for et andet menneske, så har jeg haft en god dag. Det er også vigtigt
for mig, at være med til gudstjenesterne om søndagen. Det er her, jeg har mulighed for at møde
menigheden, og mærke, hvad der rører sig i den.
Hvad er gode kolleger for dig?
Jytte: Gode kolleger er for mig, når vi både kan
grine og græde sammen. Lidt som en familie. Der
skal være både humor og alvor, og så skal der være plads til den enkelte. Vigtig er også evnen til
og ønsket om at løfte i flok. Det har jeg oplevet i
Brændkjærkirken, og det er klart en af grundene
til, at jeg er blevet hængende i så mange år.
Ja, 20 år er dejligt mange år. Kan du nævne 3
gode oplevelser, som har brændt sig fast hos
dig fra dine år i Brændkjærkirken?
Jytte: Hmm … der er jo rigtig mange … men
skal jeg vælge, og det skal jeg jo, når du spørger
sådan, så kunne det være: 1) Musicaltiden, hvor vi
oplevede det store fællesskab løfte i flok. Dette fællesskab og den store indsats fra frivillige er en del
af Brændkjærkirkens DNA. 2) Høstgudstjenesten
i år, oplevede jeg, gik op i en højere enhed, fordi vi
også her løftede i flok. Musikken, gudstjenesten,
korsangen, maden, pyntningen, hyggen, højtiden
og humoren spillede smukt sammen. 3) Alle de
mange tilbud til børnefamilierne, der er vokset
frem gennem de sidste 10 år. Dette liv gør mig
glad og fortrøstningsfuld på folkekirkens vegne.
Du talte om DNA - hvis du skal beskrive
Brændkjærkirkens DNA, hvordan skal det så
lyde?
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Jytte: Så vil jeg nævne 3 DNA strenge og det er:
Frivillighed, at vi løfter i flok og åbenhed. Frivillige har været med lige fra kirkens start, og de har
i alle årene været med til at præge de aktiviteter,
der foregår i kirken. Når man løfter i flok beriger
man hinanden, og man bliver i stand til at løfte
opgaver, som en enkelt person ikke ville magte.
Fra kirkens start har der også været tradition for
åbenhed f.eks. overfor lokalsamfundet. Det er en
vigtig brik i arbejdet for at gøre kirken til hele sognets kirke.
Hvad ønsker du for Brændkjærkirken de næste 20 år.

Jytte: Jeg ønsker for Brændkjærkirken, at den vil
følge med udviklingen, og at den vedbliver at være både åben og inkluderende. Åben overfor nye
ideer og åben overfor det omgivende samfund.
Det er for mig at se vigtigt, at kirken hele tiden
arbejder på at finde nye måder at bringe budskabet videre på. Vi må aldrig hvile på laurbærrene.
At forkynde det kristne budskab er en evig proces.
Det er vigtigt at tage udfordringerne op, at være
modige og at turde være med på nye ideer uden
at kaste de traditioner, vi står på, ud med badevandet. Det er en balancegang, som jeg synes, vi
hidtil har mestret.

Konfirmand-ikon udstilling i Brændkjærkirken
Igen i år laver Brændkjærkirkens konfirmander ikoner, der illustrerer deres konfirmationsvers. Disse ikoner laves i uge 4 med inspiration fra og under kyndig vejledning af kunstner Annie Margrete Glistrup, som selv har udstillet i efteråret 2018 i
Brændkjærkirken. Fra uge 5 og ugerne herefter til og
med uge 8 vil konfirmandernes ikoner hænge i kirkerummet til glæde for menigheden og besøgende. Ikonerne tages herefter ned og lægges i konfirmandernes
gavepose på konfirmationsdagen, som deres egen gave til sig selv og som minde om deres konfirmation.
Velkommen til konfirmand-ikon-fernisering ved
gudstjenesten
Søndag d. 27. januar kl. 10.30
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Sommerhøjskole 2019

Husk at tage en Sommerhøjskolefolder i kirken og meld dig til. Der er tilmelding efter
først til mølle princippet.
Da jeg besøgte sommerhøjskolen 2018 lød det nærmest samstemmende: ”Det har været en fantastisk uge. Jeg skal helt sikkert med igen næste år. Det har været en uge med spændende
foredrag, fantastiske ture, dejlig sang, god mad, hygge og godt fællesskab”
Har du spørgsmål kan du kontakte Sommerhøjskole udvalget som består af :
Thorsten Østergaard, Inga Kristensen, Lisbeth Leth og Ole Pihl
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Orlov
I skrivende stund har kirke- og kulturmedarbejder Anne Mette Meyer fortsat orlov, men vi har en
forhåbning om, at det ikke varer så længe, før hun vender tilbage. Hold derfor øje med kirkens hjemmeside, for her vil aktiviteterne blive annonceret i takt med, at de genoptages.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Børnegudstjeneste
med krybbespil og julesange
Søndag d. 9. december kl. 10.30
Englene på englestigen løber op og ned– de havde travlt julenat – de fløj
over Betlehem med et fantastisk budskab ”Nu er fred kommet til jorden”
Jesus kom med fred. Ja – Jesus der blev født i stalden, med stjernen der lyste på himlen over stalden. Denne fantastiske julefortælling opføres igen i Brændkjærkirken.
Velkommen i din kirke. Syng med på de smukke julesange og se julens budskab blive levende foran dig.
Gudstjenesten varer ca. 45 minutter, og bagefter er der julegodter til alle på kaffevognen.
Årets julesymbol 2018 i Brændkjærkirken er ENGLESTIGEN! – DERFOR – alle børn og voksne er
velkomne til før gudstjenesten at komme med deres hjemmelavede engle, som vi vil hænge op på kirkens store englestige. Vi glæder os til, at alle disse hjemmelavede engle skal pryde kirkerummet hele
julen i Brændkjærkirken.

Juleaftensgudstjenester for børn
Mandag d. 24. december kl. 12.00 og 13.30
Englene svæver på englestigen i kirken som de gjorde den første julenat på himlen, da Jesus blev født. Velkommen til julefortælling,
julemusik, julesang og juleskuespil, julestilhed og et godt julegrin.
I er alle inviteret til juleaften i børnehøjde sammen med os i kirken, når vi fortæller om den første julenat på levende vis, inden julefestlighederne fejres hjemme i de små hjem.
Vi ses!
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Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 3. marts 2019 kl. 10.30
Kom gerne udklædt i kirken og vær med til at fejre fastelavn. Der er lækker musik, korsang,
tøndeslagning og stort kagebord. Det koster 15 kr.
for voksne og børn spiser med gratis Vi har masser af tønder til alle aldersgrupper og kårer konger
og dronninger.
Sognepræst Ole Pihl

Ungkoret i Brændkjærkirken
Ungkoret i Brændkjærkirken er en lille forsamling af de sejeste sangglade piger fra klassetrinene 7. og opefter, og vi søger dig og dig til at komme og være med og bidrage med
dit gode humør. Vi elsker at synge og synes også, at Brændkjærkirken er et herligt sted at være med
plads til enhver.
Vi synger alt muligt forskelligt. Sange vi specielt har været glade for er f.eks.: Michael Jackson Change, Lyse nætter af Alberte, Vindens farver (disney), Overstemmer til Vær velkommen herrens
år, Under stjernerne på himlen af Seebach – og alt muligt andet skønherlig musik! Vi viser sommetider, hvad vi kan til gudstjenesterne i kirken, og indimellem synger vi også til et bryllup – det er
virkelig sjovt.
Man tjener en lille skilling på at komme til korprøver og
gudstjenester, og med tiden kan der være mulighed for at
tjene endnu mere ved at synge mere fast om søndagen.
Er du interesseret i at prøve at synge sammen med os, så
kontakt korleder Kåre Brønserud på email:
kaare@braendkjaerkirken.dk eller tlf. 51 94 95 90
eller kom om tirsdagen kl. 16 og sig hej til os.
Kåre Brønserud, organist

Til de strikkeglade

Har du garnrester, som du ikke bruger?
Har du lyst til at strikke sokker, huer, halstørklæder eller vanter til Hyttebyens beboere?
Hvis du kan svare ja til mindst ét af disse spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig på
kirkekontoret. Vi kan fortælle, at de strikkede produkter vækker jubel og taknemmelighed,
så de luner i mere end én forstand.
Venlig hilsen menighedsplejen
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Adventskoncert
med Kolding Kammerorkester og cembalo
Onsdag den 5. december kl. 20.00
Program:
Kanon for strygeorkester, af Johann Pachelbel
An English Suite, af Charles Hubert Hastings Parry
Polnisches Konzert, af Georg Philip Telemann
Billetsalg ved indgangen. Pris 80,- kr.

Julekoncert med Stig Rossen
Stig Rossen spiller igen i år sine traditionsbundne julekoncerter i
Brændkjærkirken. Det sker lørdag d. 8. december på tidspunkterne kl. 15.00 (p.t. udsolgt), 17.30 og 20.00.
Billetter koster kr. 260,- + gebyr og købes via billetten.dk
For nærmere info kontakt Otto Skak på
		
		
os@ssbad.dk eller tlf. 28 87 50 50.

Julekoncert med LUSANGI
Lusangi holder traditionen tro Gospel Julekoncert i Brændkjærkirken
I år er det torsdag den 13. december kl. 19.30
Billetpriser: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn 3-12 år
(billetter kan købes ved indgangen - vi åbner dørene kl. 19)
Lusangi Gospel Choir giver en livsbekræftende koncert-oplevelse af nærhed og energi. Repertoiret består
primært af nye og ældre amerikanske gospelnumre.
Både fyldt med energi, livsglæde og begejstring, men
også stille, smukke gospelballader og kendte spirituals.
Lusangi er kendt for sin evne til at få publikum til at
gynge med på gospelmusikkens intense stemning og
samtidigt få følelserne frem i de stille sange.
Koret ledes af den super dygtige, inspirerende og erfarne gospelinstruktør Lydiah Wairimu, akkompagneret af den lige så dygtige og erfarne pianist James Khoanyana.
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Lars Lilholt og Shaka Loveless
afholder en fælles koncert i Brændkjærkirken onsdag d. 23. januar kl. 20.00. De to musikere har
fundet sammen efter medvirken i TV programmet: Toppen af poppen, og turnerer
i denne forbindelse med en specielt tilrettelagt kirkekoncert, hvor nyfortolkninger af
hinandens musik og fortællinger er i højsædet. For nærmere info kontakt:
musikdkkundeservice@seetickets.com eller
se mere på www.musik.dk Kontakt kan kun
foregå via e-mail eller den nævnte hjemmeside – ikke telefonisk.

Koncertklubben
Koncertklubben er navnet på et tiltag igangsat af oganist Kåre Brønserud, hvor musikinteresserede
mødes med andre fra Brændkjærområdet og hører stemningsfulde koncerter og musikarrangementer
sammen - sommetider også ude af byen. Vi er kort sagt et koncertfællesskab. Vi tager gerne et glas
vin sammen efter koncerterne.
For spørgsmål kontakt Kåre på email kaare@braendkjaerkirken.dk eller tlf. 51 94 95 90.
Koncertklubben vil gerne reklamere for en koncert med Odense Symfoniorkester som hedder Christmas Carols. Navnet siger det hele! Det specielle ved koncerten er, at jeres helt egen organist i Brændkjærkirken synger med sammen med Det fynske kammerkor.
Koncerten foregår onsdag d. 19. december kl. 19.30 i Odense koncerthus og billetter kan købes
via siden Odensesymfoni.dk for kr. 150-225,- + gebyr. Transport bliver du i denne forbindelse nødt til
at sørge for selv, men det oplyses, at toget går nærmest lige til døren.
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Torsdagscafe:
Torsdag den 6. december.
Holder vi julefrokost kl. 12.00
Tilmelding til Rita Wienberg på tlf. 20 44 25
00, senest 30.11.
Pris kr. 70,00
Torsdag den 13. december.
Vi hygger med æbleskiver og sang
Torsdag den 20. december.
Kom gerne med en historie om din barndoms
jul
Torsdag den 3. januar.
Vanen tro holder vi nytårskur, med snitter og
boblevand
Torsdag den 10. januar.
Vi får besøg af psykoterapeut Hanne Palm,
som vil fortælle om arbejdet med familier, der
er fanget i misbrug el. andre problemer
Torsdag den 17. januar.
Vi hygger os

Torsdag den 24. januar.
Kaj Thomasen kommer og læser en historie
for os.
Torsdag den 30. januar.
Vi får besøg af sognepræst og tryllekunstner
Jørgen Johansen, som er kendt fra TV.
Et Liv, når det for alvor skal være sjovt, er hans
overskrift for dagen
Torsdag den 7. februar.
Kommer Ole Pihl, og fortæller om Kyndelmisse
Torsdag den 14. februar.
Holder vi hygge
Torsdag den 21. februar.
Får vi besøg af Hans Heinrich Hansen.
Han er tidligere dyrlæge i Hejsager.
Har desuden været formand for det tyske mindretal
Hans emne er: Må et mindretal være nationalistisk?
Torsdag den 28. februar
Hygger vi

Har du lyst til
at læse i biblen
sammen med andre?
Tirsdage i ulige uger kl. 10.00 mødes en
flok nysgerrige og læseglade mennesker og
går på opdagelse i biblen sammen. Man behøver ikke at 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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Højskolesang
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.
12. december, 9. januar, 13. februar
Rigmor & Niels Karstoft

Eftermiddagsmøder
Kom og vær med til spændende foredrag!
Vi mødes fredage i ulige uger kl. 14.30 i kirkens sidehus. Alle er velkomne!
Kaffe med brød koster 25 kr.
7. december
Julen nærmer sig
v. sognepræst Ole Pihl
4. januar
Om moderne kirkekunst med udgangspunkt i
Bjørn Nørgaard
v. Anne Marie Morris, der igennem mange år
har virket i dansk højskoleliv som forstander og
foredragsholder.

1. februar
På cykel fra Esbjerg til Prag
Vi bliver taget med på en spændende cykeltur
fra Esbjerg til Prag.
v. organist Mette Nørup og lærer Poul Nørup
fra Esbjerg.

18. januar
Kejseren af Portugalien
Kom og bliv beriget af den mundtlige fortællekunst, når Bolette Elvstrøm tager os med ind i
en vidunderlig og smertefuld fortælling om en
mands store kærlighed til sin datter. Forfatteren bag historien er Selma Lagerlöf – så der vil
både være plads til smil og tårer – og en pause
midtvejs til en ekstra kaffetår!
v. Bolette Elvstrøm, fortæller og tidl. efterskoleforstander og højskolelærer.

15. februar
Fra lægesekretær i Holland til landmandskone
i Danmark
v. Nel Knudsen
1. marts
Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland – og
så er noget af det æ engang løwn!
v. sognepræst Johannes Gjesing, Gram
Kontaktperson for eftermiddagsmøderne:
Rigmor Karstoft. Tlf.: 75 56 62 27

Fælleskirkelig aften
Torsdag den 21. februar kl. 19.30

Bøn i kirkens
sidehus
Hver torsdag 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.

Får vi besøg af Biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard.
Han har altid skrevet digte, notater og noter, og har udgivet en
række bønner til kirkeåret.
Hans emne for aftenen er: Bønnens sprog deler vi.
Fotograf: Gitte Volsmann

Kontakt Rita Wienberg på tlf. 20
44 25 00 for at høre nærmere.
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KONTAKT OG ADRESSER

Adresser m.m.
Brændkjærkirken
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73
Kordegnekontoret
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

Kirketjener
Iben Ikkala
Tlf. 20 14 32 10
E-mail:
kirketjener@braendkjaerkirken.dk

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

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

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

Kirke- og kulturmedarbejder
Anne Mette Meyer
Orlov

Sognepræst
Maja Nørtoft Lomholt
Tlf. 21 48 08 91
E-mail: mnl@km.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
Konfirmandpræst
Lene Thim
Tlf. 24 48 60 90
E-mail: leth@km.dk
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www.braendkjaerkirken.dk
Kirken er åben for besøgende alle
hverdage mellem kl. 10.00 – 16.00.

Kirkebladet

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.
Redaktionsudvalg: Ole Pihl og Jytte Meyer
Madsen (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. 2. dec. 10.30 1. søn. i advent
Onsdag d. 5. dec. 9.30
10.30
Søndag d. 9. dec. 10.30 2. søn. i advent
Søndag d. 16. dec. 10.30 3. søn. advent
Fredag d. 21. dec. 10.00 Skolejul
12.15
13.15
Søndag d. 23. dec. 16.00 Lillejuleaften
Mandag d. 24. dec 12.00 Juleaften
13.30
14.45
16.00
Tirsdag d. 25. dec. 10.30 Juledag
Onsdag d. 26.dec. 10.30 2. juledag
Søndag d. 30. dec.
Julesøndag
Mandag d. 31. dec. 15.00 Nytårsaften

Adventsgudstjeneste, Ungkoret medvirker
Jul for dagplejebørn og vuggestuer
Jul for børnehaver
Krybbespil – kirkens kor
og kommende minikonfirmander medvirker
En profet
Jul for Specialcenter Brændkjær
Jul for 0.- 6. klasse
Jul for 7.- 9. klasse
Aftensang
Børnegudstjeneste
Børnegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Juleevangeliet
Sankt Stefans dag
Der henvises til andre kirker
Nytårsgudstjeneste
m/ eft. flg. bobler, kransekage og fyrværkeri

IMD
IMD
IMD
MNL/OP
OP
IMD
MNL/OP
MNL/OP
IMD
MNL/OP
MNL/OP
IMD
IMD
MNL
OP

OP

Januar
Tirsdag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.

1. januar
6. jan. 10.30
13. jan. 19.00
20. jan. 10.30
27. jan 10.30

Nytårsdag
H3Kssøndag
1. søn. eft. H3K
2. søn. eft. H3K
3. søn. eft. H3K

Der henvises til andre kirker
De vise mænd
MNL
Aftengudstjeneste
Bitten Weile
Brylluppet i Kana – jazzgudstjeneste
IMD
Gudstjeneste m/fernisering for konfirmanders ikoner OP

3. feb.
5. feb.
7. feb.
10. feb.
17. feb.

4. søn. eft. H3K
Godnathistorie

Stormen på søen

Februar
Søndag d.
Tirsdag d.
Torsdag d.
Søndag d.
Søndag d.

Søndag d. 24. feb.

10.30
17.00
19.00
10.30
10.30

De 9 kyndelmisselæsninger
Sidste søn. eft. H3K
Rejs jer, og frygt ikke!
Søndag Septuagesima Ligeløn

10.30 Søndag Seksagesima

Lignelser

MNL
MNL
Aarhus Efterskole/OP
IMD
IMD
OP

Marts
Søndag d. 3. marts 10.30 Fastelavnssøndag

Fastelavnsgudstjeneste
m/ eft. tøndeslagning og kagebord

AMM/OP

