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PRÆSTEN SKRIVER

Vind i sejlene
v/sognepræst Ole Pihl

Det er godt, når man har vind i sejlene. Så
går det fremad. Det oplevede jeg som gast på et
sejlskib et par gange sidste sommer. Derfor undersøger man som sejler de meteorologiske forhold,
inden man sejler ud. På den måde får man en pejling af, hvordan vinden vil være i sejlene. Det er
en spændende videnskab. Det er også en spændende videnskab at tænke over, hvad der giver os
mennesker vind i sejlene.
Du er del af et os…..
Hvad mon det er, der giver os vind i sejlene som
mennesker? Når jeg stiller mig selv dette spørgsmål, dukker der et gammelt citat op: ”Ask not
what your country can do for you - ask
what you can do for your country” – oversat: ”Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for dit land”. John F. Kennedy, 20. januar 1961.
Kennedys citat viser, at det ikke kun er i dag, vi
bøvler med individualismen. Sygdommen ”Hokus pokus, mig i fokus” er aktuel både i dag, for
58 år siden og for 2000 år siden. Jesus sagde det
med andre ord: ”Elsk din næste”. Det ser ud til,
at det er menneskeligt, at have fokus på sig selv.
Men det, der giver vind i sejlene, det oplever jeg
på det dybe plan og på den lange bane er at have
fokus på andre, at elske sin næste og opdage, at vi
er del af et os.

planer. Vi skal i stedet gå på opdagelse efter storheden, det frisættende og det livgivende i, at vi
som mennesker er en del af et os – både i familien,
blandt venner, i lokalsamfundet, i kirken, i vores
land. Vi skal alle have gang i viskelæderet og omsorgsfuldt gå i gang med at viske alle de skelsættende streger ud, som vi har sat mellem hinanden.
Det vil give os vind i sejlene.
Du er del af et os.
Der skal mere end én til at elske og slås.
Vil du yde dit bedste
For dig selv og din næste,
Må du vælge hver dag mellem tillid og
trods:
Er det mig eller os?
Fra din tå til din top
Er du skabt i et stykke der ikke går op.
Hvad du gi’r på din færden
mangedobles af verden
og la’r tro, håb og kærlighed vokse og nå
fra din top til din tå.
Mel: Sigurd Barrett/ Tekst: Jens Sejer Andersen;
2001; Højskolesangbogen nr. 206. v. 5-6

Vil vi have vind i sejlene både på den lange bane og på det dybe plan, så må vi som mennesker
stoppe med at sætte skel mellem hinanden på alle

Forsidebilledet:
Årets konfirmander havde i efteråret gospeldag og sang så det blafrede i kirkens sejl. Her ses i forgrunden Caroline og Malika, der tydeligt viser at de har fanget, hvad det handler om.
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Påske i Brændkjærkirken
Skærtorsdagsmåltid
Torsdag d. 18. april kl. 17.00
Igen i år spiser vi sammen inde i kirken. Der serveres bl.a. bitre urter,
lam, tårebrød, svampe og opstandelsessalat. Når vi gør det, så gentager vi på smuk, smagfuld og moderne vis Jesu sidste måltid med sine
disciple. Gudstjeneste, fællesskab og påskemåltid smelter på forunderlig vis sammen når nadveren indstiftes og uddeles før der serveres det velsmagende påskemåltid ved
bordene. Jazzmusikerne Michael Olsen, saxofon og Martin Schack, flygel står for gudstjenestens musik sammen med Anne Mette Meyer.
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.
Ole Pihl, sognepræst

Langfredagsgudstjeneste
Fredag. d. 19. april kl. 10.30
Det kræver mod, men nogle gange er det vigtigt at se smerterne i vores liv i øjnene. Det gør vi, når vi
ved gudstjenesten mindes Jesu lidelse og død. Alteret er symbolsk tomt og beklædt med et sort klæde.
Vi lytter til musik og tekster, som midt i mørket dog tænder et håbets lys. ”Mørket overvindes ikke ved
at forbande det, men kun ved at tænde lys!”
Velkommen til musikgudstjeneste med læsninger og bønner.
Ole Pihl, sognepræst

Påskedag: Barmhjertighed
Søndag d. 21. april kl. 10.30
Pietà betyder “barmhjertighed” på italiensk. Desuden er det en betegnelse for en kunstnerisk fremstilling af jomfru Maria med den døde Jesus på skødet. Den mest kendte Pietà er Michelangelos Pietà i
Peterskirken i Rom. Maria sidder med den døde Jesus i sine arme, og viser sin smerte, men samtidig
udstråler hun den største barmhjertighed.
De hænder, der favner et menneske ved dets død og bærer det ind til en glædelig opstandelse, er hænder som tilhører en kærlig mor, der vil sit barn det bedste. Det er Gud, der rummer det hele, der rummer hele mennesket.
Når vi ikke kan skue en vej at gå videre ad, må vi igen og igen mindes om, at Gud har lovet os en glædelig opstandelse i hverdagen såvel som i evigheden. Det er den forkyndelse, der må lyde ved enhver
begravelse til trøst for de levende. Det er den forkyndelse, der må lyde ved enhver gudstjeneste til trøst
og omsorg, for os mennesker, der færdes i denne verden på godt og ondt.
Det er samtidig vores opgave at bære dette budskab med os, og fortælle det videre til de mennesker,
vi møder på vor vej, om ikke på anden måde, så med vore hænder, i hjælp og omsorg for hinanden.
Dette budskab skal fejres påskedag i Brændkjærkirken. Velkommen til alle.
Iben Munkgaard Davids, sognepræst
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Forsoning og skønlitteratur
To onsdag formiddage med studiekreds i fastetiden.
I fastetiden nærmer vi os påsken, hvor forsoning er et stort tema.
Men hvad er forsoning egentlig?
Og hvordan kan vi tale om det i dag?
Til det vil vi bl.a. søge inspiration i skønlitteraturen og nyde glimt fra tre af vores tids store forfatterinder, danske Ida Jessen, amerikanske Marilynne Robinson og canadiske Alice Munro.
Vel mødt til hygge og eftertanke!
Vi mødes onsdag d. 27. marts og onsdag d. 3. april kl. 10.45-12.00 i kirkens sidehus.
Man skal ikke melde sig til.
Maja Nørtoft Lomholt, sognepræst

Halvtimes koncert
i kirken med Kåre
ved flygelet
Onsdag d. 27. marts
kl. 17.15 inviterer kirkemusiker Kåre Brønserud dig til en lille
halvtimes koncert soiré
i Brændkjærkirkens kirkerum. Det kommer til
at foregå ved flygelet,
hvor der bl.a. præsenteres musik af Beethoven – fra en af den
kendte komponists store kendte klaversonater.
Kom og nyd et lille åndehul i vores fælles
smukke kirkerum, hvor de lækre instrumenter og den gode akustik bidrager til
musikalske stjernestunder.
Efter koncerten skåler vi hinanden god aften i et glas portvin.
Kåre Brønserud, kirkemusiker
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Drømme
og virkelighed!
- en kunstudstilling
Nu bliver det virkeligt forår, når vi byder
kunstner Ester Kjær Geiger indenfor med
sine værker.
Ester har udstillet aktivt siden 1984, med sine kraftfulde og inspirerende oliemalerier.
Hun understøtter sine værker med citater
som: ”Kunst har en fortryllende egenskab. Jo flere tanker der fordøjer den, desto længere lever den”,
Michelangelo.
Inspirationen findes i naturens forandring,
menneskets foretagsomhed og fortællingens
kunst.
Der bydes velkommen med fernisering
søndag den 17. marts, med et lille traktement og møde med kunstner Ester Kjær
Geiger.
Udstillingen kan opleves fra søndag den 17.
marts til søndag den 14. april 2019
Grethe Thomasen, kunstudvalget

Mandehørm i Brændkjærkirken
forår 2019
Vi mødes tirsdage kl. 19.30, hvor vi sammen skaber et rum for gode relationer og drøfter kristendom, liv og tro på mandevis. Vores tilgang til dagens temadrøftelse er: Hvad kan jeg bruge det til?
Giver det mening for mig? Vores tilgang til hinanden er: Vi er sjældent helt enige og behøver heller
ikke være det! Men vi bliver som oftest klogere. Der er ingen forberedelse!
Kl. 21.00 præsenteres aftenens specialøl, som nydes sammen med en lille anretning i hyggeligt
selskab. Pris: 50,- kr. pr. gang. Vi skiftes til at arrangere den lille anretning, som også kan bestilles
udefra.
Tilmelding til Ole Pihl, 20651653, op@km.dk – døren er dog altid åben, da vi naturligvis deler
som brødre!
Dato: Tirsdag d. 2. april; Tirsdag d. 30. april; Tirsdag d. 28. maj
Ole Pihl, sognepræst

4. maj gudstjeneste for fred og frihed
For voksne og børn kl. 19.00-19.45
I taknemmelighed over at leve i en fri del af verden i en fredelig tid, samles vi for at minde hinanden om, at hverken frihed eller fred er noget, vi
kan tage for givet. Historien må vi voksne give videre til børnene, og derfor holder vi i Brændkjær 4. maj gudstjeneste så både børn og voksne kan
være med.
Jazzmusikere, juniorkor, børnekor og damekor er med til at gøre vores traditionsrige gudstjeneste til
en lys, smuk og bevægende forårsaften for børn og voksne, så vi fulde af lys og håb kan gå hjem og
sætte lys i vinduerne sammen.
Efter gudstjenesten er der lørdagsslik til alle børn
og et lille glas til de voksne på kaffevognen i sideskibet.

Anne Mette Meyer,
kirke- og kulturmedarbejder

5

”Vind i sejlene”
interview med en meteorolog af Iben Munkgaard Davids
Hvordan kan vi beskæftige os med vind uden at tale med en
meteorolog? Derfor satte jeg mig for at kontakte Danmarks
Meteorologiske Institut, DMI. De var meget behjælpelige.
En af deres meteorologer, Mille, som også er sejler, stillede
op til et interview.
Der er noget i luften på denne vinterkolde torsdag
i januar. Der er endnu koldere vejr på vej. Jeg ringer op til DMI, og efter aftale tager Mille telefonen. Mille fortæller, at der er døgnbemanding hos
DMI. Hun har vagten til kl. 19.
Mille, hvis jeg siger vind i sejlene, hvad får det så dig til
at tænke på?
”Det får tingene til at drive fremad. Det sætter
gang i, at man bevæger sig fremad. Ingen vind, så
kommer man ikke langt”.
Mille fortæller, at hendes interesse for meteorologien er tæt forbundet med hendes interesse for
sejlsport. Hun har sejlet siden 1996, først jolle,
så kølbåde og er i øjeblikket på et kvindehold i et
matchrace. Jeg fornemmer tydeligt hendes glæde
ved denne sport og interesse for en vigtig betingelse for udøvelsen af sejlsport:
”Det er altid spændende, hvilket vejr vi får? Er der
for meget eller for lidt vind? Vinden er absolut den
vigtigste faktor”.
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Mille beskæftiger sig til daglig med bl.a. flymeteorologi. Her er vind også en stor faktor.
Jeg spørger ind til, hvad meteorologer siger, når de skal beskrive vind, andet end det vi andre mærker på kinden, når
vi går udenfor. Mille fortæller:
”Vind har en retning og en hastighed. Der er stor
forskel på tyngden i vind. Massen er større i den
kolde luft end i varm luft. Om sommeren kan det
godt blæse kraftigt, men vinden er ikke tung på
samme måde, som i den kolde luft. Vi måler vinden i meter pr. sekund. Man kunne også måle
vinden i kraft i stedet. Hvad luftmassen er. Det
danske vejr er præget af fire forskellige luftmasser: maritim polarluft giver køligt vejr med byger,
kontinental polarluft giver koldt og tørt vejr, maritim tropikluft giver lunt, men diset vejr og tåge
om natten, og endelig giver kontinental tropikluft
varmt og tørt vejr”.
Jeg takker Mille for hendes tid og tanker om vind. Det er
spændende at møde et engageret menneske. Det har givet
mig noget at tænke over. Vi taler om fremdrift mange steder,
men der skal kraft til, ellers kommer man ikke langt. Vi er
afhængige af andre faktorer end os selv.

Folkekirkens Nødhjælp har brug for dig til årets store indsamling

”For alt i Verden”
Søndag d. 10. marts
Vi samler ind til de mennesker, som er ramt af klimaforandringer og bor i de fattigste egne på jorden. De har brug for vores hjælp til klimatilpasning og omstilling - en proces vi som indsamlere kan
være med til at gøre en forskel på, ved at sige ja tak som indsamlere til Folkekirkens nødhjælp.
Kirker over hele landet er med til at samle penge ind denne dag. Også vi i Brændkjær.
Vil man gerne samle ind, kan man enten sende mig en mail på ”hk.bitsch@stofanet.dk” med
overskriften indsamler - eller gå på folkekirkens nødhjælps hj.side. https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling/bliv-indsamler - husk gerne vælg Brændkjær sogn :-)
Vi sender de første afsted kl.10.00 fra kirkens sidehus.
Jeg glæder mig til at se alle, der har tid og lyst til at give en hånd med!
Henning Bitsch,
indsamlingsleder og menighedsrådsmedlem.

Fællekirkelige aftener
Spændende foredrag for alle, når vi åbner kirkens døre under overskriften: Fælleskirkelig aften!
Det koster ikke noget at deltage, man skal ikke melde sig til, men man betaler lidt for kaffen og
brødet!
KOM I GANG MED DEN VIGTIGE SAMTALE
Torsdag den 21.03. kl. 19.30
At kunne og turde tale om tro på en naturlig og dagligdags måde er en berigelse. Det er ikke altid
let. Hvorfor mon ikke det? Og hvad kan vi gøre for at det bliver mere lige til?
Sognepræst og kirkekonsulent Jens Rønn Sørensen, opfordrer os til at komme i gang med at tale tro
med hinanden. Der er lagt op til en spændende aften i godt selskab.
LYSET I ET MENNESKES HJERTE
Torsdag den 04.04. kl. 19.30
Foredragsholder er denne aften Lars Muhl, musiker, sanger og forfatter.
Overskriften er titlen på hans seneste bog, som fortæller om, hvordan vi mennesker aktiverer vort
skjulte potentiale
Lars Muhl fortæller om Essæerne på Jesu tid, og han vil ligeledes synge sange på Jesu sprog, aramæisk. Lars Muhl har for kort tid siden meldt sig ind i Folkekirken igen for at støtte op om kristendommen i Danmark, men mener, at kirken skal reformeres. Det bliver spændende at møde en ildsjæl.
7

Godnathistorie
og aftensmad
Tirsdage kl. 17.00 - ca. 18.15, hvor vi er færdig med at spise.
En halv times tid i kirken med puder på gulvet, dejlige sange og salmer og
måske nogle børn, der synger for os. Vi tænder fortællelyset, så du kan lytte
til en rigtig god historie. Bagefter er der aftensmad til alle i sidehuset. Det
koster ikke noget og man skal ikke melde sig til. Godnathistorie er for børn og voksne.
Alle er velkomne.
Vi fortæller godnathistorie tirsdag d. 19. marts og 28. maj (sommerafslutning med grill)

Påskegudstjeneste
for børn
Søndag d. 7. april kl. 10.30
Påsketid med forårsfornemmelser er måske
den mest underfulde tid på året?
Livet pibler frem fra jordens mørke og til os
lyder fortællingen om kærligheden, der tåler
alt, tror alt, håber alt og udholder alt.
Vi tager forskud på påsken i børnehøjde og
samler traditionen tro påskeæg efter gudstjenesten.
Der er også påskeæg til
de voksne ved kaffevognen, og vi glæder
os til at se alle børn
og voksne, der har
lyst til at være med.
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Spirekor
for 0.-1. klasse
Fredage kl. 14.30-15.15

Sang og bevægelse for alle sangglade drenge og piger. Man melder sig til med en mail
til korleder Anne Mette Meyer. Børn fra alle skoler er velkomne. Går dit barn i Brændkjær SFO bliver det fulgt til og fra kirken.
Spirekor begynder 26. april og slutter
14. juni.

Børnekor
for 2.-3 klasse

Juniorkor
for 4.-7. klasse

Sangglade drenge og piger er velkomne
i koret, som løbende optager nye sangere.
Tilmelding hos Anne Mette Meyer

Alle sangglade børn er velkomne. Man
melder sig til hos Anne Mette Meyer.

Mandage kl. 14.30-15.15

Tirsdage kl. 15.15 -16.15

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 mail: kaare@braendkjaerkirken.dk eller tlf.
51949590 eller kom om tirsdagen kl. 16 og sig hej til os.

Babyrytmik
Fredag formiddag kl. 11.00
Alle forårets hold er fyldt op, men skriv, hvis du ønsker en plads på de hold, der begynder d. 30.
august.
Anne Mette Meyer
tlf. 51 16 91 01
annemette@braendkjaerkirken.dk
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Sommerkunstskole for børn i 2.-7. klasse
– hold sommerferie i kirken i uge 28
Mød ind til morgenmad med farvelade, formgivning, fællesskab og fernisering hver dag i uge 28
undtagen lørdag. Kunster Gitte Lustrup underviser børnene i kreative teknikker, så vi kan udtrykke
årets tema i form og farver.
Mandag til fredag er fra kl. 9.45-14.30
Søndag d. 14. juli afslutter vi med en festlig
fernisering og gudstjeneste kl. 10.30.
Tilmelding hos Anne Mette Meyer inden 1.
juni. Man får besked, om man er kommet
med på holdet senest 7. juni. Der er plads til
15 børn. Det koster ikke noget at deltage i
sommerkunstskolen.

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 Brændkjærskolen.
Første gang er onsdag d. 24. april og sidste gang er d. 26. juni.
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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. Ofte kommer en gæst udefra forbi og fortæller om spændende
emner og oplevelser. Det skal flere have del i. Der er mulighed for hyggeligt samvær for
både mænd og kvinder. Alle er velkomne.
Her er datoerne, hvor vi får besøg ude fra:
Den 7. marts får vi besøg af Ea Særkjær.
Hun arbejder for KFUM sociale arbejde, det
kan f.eks. handle om børn med mindreværd
og forskellige problemer.
Den 21. marts kommer slægtsforsker Valdemar Eden. Han vil denne gang fortælle om
sin onkel, der drog til Australien.

Den 16. maj kommer Lisbeth
Filtenborg og fortæller Bibelhistorier for voksne.
Den 23. maj får vi besøg af Else Oxenvad,
som vil indvi os i den gave, hun lavede til sit
barnebarns konfirmation. Hun kalder sit oplæg: En anderledes konfirmationsgave.

Den 4. april får vi besøg af Folkekirkepræst
Peter Nikolaj Frøkjær fra Fredericia. Han vil
fortælle om sin tid, som udsendt for Danmission til Hong Kong.
Den 25. april kommer tidligere sognepræst
ved Ansgar kirke i Odense, Agnete Holm
Hvidt, og fortæller eventyr og sagn på fynsk.
Den 2. maj får vi besøg af Frede Nielsen,
som vi kender som leder af gruppen Skovtrolden. Han taler om myter, sagn, almuesnak og
overtro.

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. marts, 10. april og 8. maj
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Eftermiddagsmøder
Hvad er eftermiddagsmøderne egentlig?
Det kan siges ganske kort: Spændende
foredrag og hyggeligt samvær!
Vi mødes fredage i ulige uger kl. 14.30 i
Brændkjærkirkens sidehus.
Alle er naturligvis velkomne!
Kaffe med brød koster 25 kr.
1. marts
Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland – og
så er noget af det ”æ engang løwn”!
v. sognepræst Johannes Gjesing, Gram
15. marts
Demens og hukommelsens problemer
Kom og bliv klogere på demens – en sygdom i
hjernen, som ikke kan helbredes, men som dog
kan lindres på mange måder.
v. læge Anne Brahe fra Lægerne i Bjert
29. marts
Kunsten at kede sig
”Intelligente mennesker keder sig aldrig”, siger man. Men det passer ikke; de fleste af os

kan sagtens kede os alligevel! Men hvad vil det
egentlig sige at kede sig? Hvorfor har de fleste
af os det svært med kedsomheden og skynder
os væk fra den? Og hvad mister vi, hvis ikke vi
tør tage ophold i kedsomheden?
v. sognepræst Kristian Bøcker, Jelling
12. april
På lurenkig til evigheden – om maleren Poul
Anker Bech
Vi tager på opdagelsesrejse i den vendsysselske maler Poul Anker Bechs surreelle billedverden, der rummer underfundige, humoristiske og dybt alvorlige elementer, der får os til at
stoppe op og undres, ikke bare over billedet,
men over livet i al dets forunderlighed.
v. højskolelærer Anja Kjølby, Løgumkloster
26. april
Musik
v. vores dygtige organist Kåre Brønserud
Kontaktperson for eftermiddagsmøderne:
Rigmor Karstoft. Tlf.: 75566227

Navne på konfirmander 2019
og indskrivning af næste års konfirmander
Skal dit barn være kondirmand i Brændkjærkirken 2019-2020 er der indskrivning onsdag d. 22.
maj kl. 19.30 i kirken.
Navnene på årets konfirmander og hvornår de konfirmeres, finder du på kirkens
hjemmeside.
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Koncertklubben!
Koncertklubben er et tiltag igangsat af organist Kåre Brønserud, hvor musikinteresserede mødes
med hinanden 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.
Har du lyst til at tage med os til næste arrangement, så ring eller skriv til Kåre på mail kaare@braendkjaerkirken.dk eller tlf. 51949590.
Vi vil gerne have flere med!
Torsdag d. 9. maj kl. 19.30 finder et interessant musikforedrag sted på Nicolai Scene i Kolding.
Det er korleder for Danmarks Radios pigekor Philip Faber, der kommer og fortæller om sit arbejde
med musikken og hvad det er, der har drevet ham så vidt. Foredraget, der har samme navn, som en
kendt julesalme: Hjerte løft din glædes vinger, vil uden tvivl også indeholde momenter, hvor Philip
vil demonstrere hvordan sang kan formidles til alle mennesker uanset kundskaber
Billetter til foredraget koster kr. 125,- for voksne og kr. 75,- for pensionister og købes via Nicolai scenes hjemmeside https://nicolai.kolding.
dk/Koncerter/philip-faber
Skynd dig at købe billet – de bliver gerne udsolgt.
Kåre Brønserud
Organist

Sommerkunstudstilling
Det levende nære
Sådan tænkte jeg, en dag i Fåborg, på et ganske lille galleri. For det var der, jeg oplevede den farverige kunstner Mette Fage-Pedersen.
Det er derfor med glæde, at vi byder Mette Fage velkommen i Brændkjærkirken.
Det er sommer, det er farver og livsglæde. Det er emner, der optager mennesker i den verden, vi
lever i og det ansvar, der udfordrer os som menighed og borgere.
Der er et meget nærværende budskab i de forskelligartede kunstværker. Det gennemgående træk
er udstråling af optimisme, varme, humor og harmoni. Med symboler af kærlighed, håb, drømme
og universets hemmeligheder.
Der bydes velkommen med fernisering, søndag den 26. maj, med et lille traktement og lejlighed
til at møde kunstneren.
Udstillingen kan opleves fra søndag den 26. maj til søndag den 23. juni 2019.
Grethe Thomasen, kunstudvalget
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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
Tlf. 51 16 91 01
E-mail:
annemette@braendkjaerkirken.dk

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: Anne Mette Meyer (ansvh.).
og Iben Munkgaard Davids.
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.
Søndag d.
Søndag d.
Tirsdag d.
Søndag d.
Søndag d.

3. marts 10.30
10. marts 9.00
17. marts 10.30
19. marts 17.00
24. marts 10.30
31. marts 10.30

Fastelavnssøndag
1.søn. i fasten
2. søn. i fasten

7. april
10. april
14. april
18. april
19. april
21. april
22. april
28. april

Mariæ Bebudelsesdag Børnepåskegudstjeneste
Påske for institutioner
Palmesøndag
Bryd ud i jubel
Skærtorsdag
Gudstjeneste m/ spisning og jazz
Langfredag
Musikgudstjeneste
Påskedag
Festgudstjeneste
2. påskedag
Aftengudstjeneste
1. søn. eft. påske
Fred være med jer!

3. søn. i fasten
Midfaste

Fastelavnsgudstj. m/eft. tøndeslagning og kagebord AMM/OP
Indsamlingsgudstjeneste Folkekirkens Nødhjælp
MNL
Takkesang Damekoret medvirker
OP
Godnathistorier
AMM/IMD
I splid eller i hvile
IMD
En god madpakke
OP

April
Søndag d.
Onsdag d.
Søndag d.
Torsdag d.
Fredag d.
Søndag d.
Mandag d.
Søndag d.

10.30
10.30
10.30
17.00
10.30
10.30
19.00
10.30

AMM/MNL
AMM/MNL
Lene Thiim
OP/MNL
OP
IMD
MNL
Lene Thiim

Maj
Lørdag d.

4. maj 19.00 4. maj gudstjeneste

Søndag d. 5. maj 10.30
Søndag d. 12. maj 10.30
Fredag d. 17. maj
9.15
11.15
Lørdag d. 18. maj 10.30
Søndag d. 19. maj 9.00
10.45
12.30
Søndag d. 26. maj 10.30
Tirsdag d. 28. maj 17.00
Torsdag d. 30. maj 10.30

Aftengudstjeneste
Damekor og juniorkor og jazzmusikere
IMD
2. søn. eft. påske
Den gode hyrde
MNL
3. søn. eft. påske
Sorg og glæde
OP
St. Bededag
Konfirmation
MNL
Konfirmation
OP
Konfirmation
Lene Thiim
4. søn. eft. påske
Konfirmation
OP
Konfirmation
IMD
Konfirmation
Lene Thiim
5. søn eft. påske
Billedtale
OP
Godnathistorier
AMM/OP
Kr. Himmelfartsdag Missionsgudstjeneste m/ eft. arrangement og frokost IMD

Juni
Søndag d. 2. juni

19.00 6. søn eft. påske

Aftengudstjeneste

MNL

