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”Jeg gør det også for min egen skyld”
v/sognepræst Iben Munkgaard Davids

Han hed Jonas. Vi var kolleger. Han var eftertænksom og delte gerne ud af sin undren.

skjul i en hvalfisk. Jeg tror, han er ude at gøre godt
et eller andet sted, på sin helt egen måde.

Vi arbejdede i en kommunal ungdomsklub. 2
gange om ugen var det os, der sørgede for aktiviteter for de unge og tid til en god snak i sofaen.

Jeg fik lyst til at dele fortællingen om Jonas i dette kirkeblad, da det sætter fokus på frivillighed og
det at gå et stykke livsvej sammen. At være frivillig handler ikke om at glemme sig selv og udføre
et stykke arbejde uden løn. At være frivillig er at
komme som den man er, med det man kan, og
sammen med andre få ting til at ske. Når vi i kirken taler om det dobbelte kærlighedsbud, at elske
Gud og sin næste som sig selv, så betyder det, at
næstekærligheden går begge veje, og at Gud vandrer med hele vejen.

Jonas var studerende som jeg selv. Han manglede
altid penge. Men humøret fejlede intet. Han ønskede sig brændende en kæreste. Han havde ikke
rigtig styr på så meget, men et godt hjerte sad lige,
hvor det skulle.
Julen nærmede sig, og de fleste i klubben begyndte at tale med hinanden om, hvordan julen mon
ville tage sig ud dette år. De fleste af de unge glædede sig til jul. Andre syntes bare at julen var besværlig, for så skulle de til at rejse fra den ene forælder til den anden.
Sådan havde det også været i Jonas´ barndom.
Han havde mange gange ønsket, at han kunne
gemme sig i hvalfisken i 3 dage, indtil julen var
overstået. Det var så besværligt at skulle gøre så
mange tilfredse på én gang. Nu var han blevet 26
år, og i år ville han noget helt andet.
Han kom glædestrålende og fortalte, at han skulle
fejre jul i Frelsens Hær. Han havde meldt sig som
frivillig til at servere julemad for de mange, der
skulle holde jul der. Det gav mening, sagde han.
”Jeg gør det også for min egen skyld”. ”Jeg har også brug for at være der”, sagde han.
Hvad der siden er blevet af Jonas, ved jeg ikke.
Det er efterhånden mange år siden, vi var kolleger
i ungdomsklubben. Jeg tror ikke, han er krøbet i

En besøgsven er ikke en, der alene giver. Det er
også et menneske, der får en hel del. Det er til
gensidig glæde at møde et andet menneske og lære
dette menneske bedre at kende. En vært ved kirkekaffen er en kirkegænger, der har været til gudstjeneste og hjælper til med, at det kirkelige fællesskab
også kan være det, der sker efter gudstjenesten.
En, der strikker dåbsklude, glæder en dåbsfamilie, hun slet ikke har mødt. De, der laver mad og
serverer maden efter godnathistorierne om tirsdagen, er selv helt almindelige mennesker, som glæder sig over at glæde andre, og få mad i maven.
I en reklame, der vises i tv, ser man en gruppe
mennesker, der hver især er forbundet med hinanden, uden at vide det på forhånd. Det kan være
en historie eller et navn eller en oplevelse, de er
forbundet ved. Sådan er det også at være frivillig.
Så er vi pludselig forbundet med andre, og sammen skaber vi historie. Sammen kan vi bare så
meget mere.

Forsidebilledet:
Billede fra Skærtorsdagsmåltid i kirken, hvor familien Antonsen
her er samlet om at være med.
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Bogreception på Brændkjærbogen 2019
Brændkjærkirkens sidehus
Grundlovsdag onsdag d. 5. juni kl. 15.00-16.00
– en del af Brændkjær Byfest 2019
Kom og se verdens første Brændkjærbog. Du kan
kigge i den, få den med hjem og få den signeret af forfatterne. Sognepræst Ole Pihl vil fortælle om bogens
tilblivelse, og der vil blive serveret lidt godt til ganen.
Bogen er lavet af lokale kræfter og i samarbejde med
Kolding Stadsarkiv. Den er redigeret af freelancejournalist Marlene Grøftehauge. Brændkjærbogen
er økonomisk støttet af Kolding Kommunes Kulturpulje, Brændkjærbestemmer puljen og Brændkjærkirkens menighedsråd.
Med bogen ønsker vi at være med til at opdyrke en Brændkjæridentitet, så Brændkjær bliver et endnu bedre sted at bo, hvor vi føler, at vi hører sammen og ser op og hilser på hinanden, når vi går
forbi hinanden på gaden. Bogen vil indeholde såvel nye som gamle Brændkjærhistorier, interviews
med personer fra Brændkjær, kort over Brændkjær og på den måde give mulighed for egne små byvandringer i vores ”landsby i byen” Brændkjær.
Bogen bliver efter udgivelsen gratis husstandsomdelt til alle husstande i Brændkjær. Har du lyst til
at tage en lille omdelingsrute, er du velkomme til at kontakte Ole Pihl – mail: op@km.dk - mobil:
20651653.
Velkommen til bogreception for Brændkjærbogen 2019, hvor det vil emme af Brændkjærånd! Vi vil
naturligvis også synge Brændkjærsangen sammen. Bogreceptionen er en del af Brændkjær Byfest
2019. Se mere på brændkjær.dk og i det husstandsomdelte byfestprogram.
Vi ses,
sognepræst Ole Pihl

Vi mangler en frivillig til sorggruppen
for børn og unge
Kolding Sorggrupper for børn og unge, som har mistet forældre eller søskende har holdt til i
Brændkjærkirken i 14 år. Et godt og vigtigt arbejde, som ikke kunne gøres uden vores frivillige
hjælpere i køkkenet! Dem eftersøger vi nu lidt flere af. En praktisk hjælper kommer tirsdag aften i de ulige uger og vasker op og rydder op i køkkenet. Vi spiser ved 18-tiden, så det er i tidsrummet derefter. Det tager en times tid og som det er nu, vil det være en gang om måneden.
Det er ærlig talt et lidt kedeligt stykke arbejde, for der er ikke tid for os til at snakke - vi er optagede af børnene og de unge mennesker. Til gengæld kan man være helt sikker på, at vi er
meget glade og taknemmelige for hjælpen og man kan spise aftensmad, inden man går.
Hvis du vil vide mere kan du ringe til Birgit Fur på 23342853.
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”Det bedste ved at være frivillig er helt klart
fællesskabet med alle de skønne mennesker”
Sådan siger Rita Wienberg, en af de mere end
90 frivillige, der løser
små og store opgaver i
Brændkjærkirken. Man
kan møde hende i Torsdagscafeen, hvor hun finder inspirerende talere,
sørger for brød og kaffe
til alle og altid står klar
med et smil, et knus og
et ’ hvor er det dejligt at
Rita Wienberg
se dig’. ’Jeg har altid arbejdet med mennesker’ fortæller Rita, ’og da jeg
sagde farvel til mit job, manglede jeg noget nyt at
kaste mig over’. Dette nye fandt hun rig mulighed
for at give sig i kast med i kirken. Her engagerede hun sig hurtigt i besøgstjenesten, hvor hun finder besøgsvenner til de, der trænger til besøg. ’Det
fællesskab af frivillige og ansatte ved kirken, er for
mig det, der giver mening i livet. Nok det mest
givende man kan tænke sig. Samtalerne, smilene,
fortroligheden, og så alle de knus og kram man
får’ fortæller Rita.
Det sjove og givende fællesskab folder sig ud i fuldt
flor, når kirken samler
alle de frivillige til årets
frivilligfest! Så er rammerne sat for en festlig aften med god mad og vin,
sang, sjov, taler og ansatte på slap line. Her kan Kaj Thomasen
man virkelig opleve, hvor mange vi er om at holde kirke her. ’Det er simpelthen festen, vi ikke vil
gå glip af. Især nu, hvor vi også får portvin’ siger
Kaj Thomasen med sit vanlige glimt i øjet, og jeg
må give ham ret. Kaj er medlem af menighedsrådet og laver sammen med sin kone Karna, pasta
og kødsovs til Godnathistorie. Før i tiden var Kaj
ansat som kirketjener, og nu er han frivillig. Da
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jeg i sin tid blev ansat, var det Kaj, der gjorde et
stort nummer ud af, at jeg forstod, hvor vigtigt det
er, at vi arbejder godt sammen med de frivillige.
’Og du skal vide’ sagde han, ’at de gør det også,
fordi de selv får noget ud af det’. Kaj kommer med
et eksempel: ’Jeg kommer gang på gang hen i kirken og oplever at få ødelagt mit dårlige humør’,
ler han. ’Det er da noget værre noget’
Der er mange måder at komme i gang
med sine frivillige
opgaver på. Karin
Susanne Sørensen
hjælper i køkkenet til
Godnathistorie, bager til arrangementer og har hjulpet til
Skærtorsdag.
’Jeg
blev spurgt en dag,
for nogle år siden,
om jeg havde lyst og Karin Susanne Sørensen
mulighed for at hjælpe. Det var blot en naturlig
ting for mig at give en hånd med’ siger Karin.
’Jeg kom her med min datter, da hun var yngre
og sang i kor og så videre, og vi nød godt af, at
andre lavede Godnathistoriemaden til os - nu har
jeg tid til at give lidt tilbage’. Karins kollegaer har
spurgt ind til, om hun er meget troende, siden hun
hjælper til i en kirke. ’Jeg har forklaret dem, at det
ikke har noget med min tro at gøre, men helt klart
er, fordi fællesskabet trækker i mig. Her er højt til
loftet og en behagelig omgangstone. Efter en hård
dag på arbejdet er det en ren befrielse blot at kunne hjælpe til med noget praktisk, hvor der ikke
skal tænkes dybe tanker. Det bedste ved at være
her er, at man altid føler sig velkommen, og at der
er plads til forskelligheder’ siger Karin.
Der foregår et væld af ting i kirken i løbet af en
uge, og for at det kan lykkes, må gode frivillige
kræfter og ansatte arbejde godt sammen. Ram-

merne og mulighederne
sættes i høj grad af medlemmerne af menighedsrådet.
Her har Henning Bitsch sat
et tydeligt aftryk gennem
de seneste 2 ½ år. ’Det har
været utrolig spændende at
få et godt indblik i de mange ting, der gør, at kirke det
Henning Bitsch
er noget som er døgnet rundt
ugen igennem - næsten. Vi i menighedsrådet arbejder for at dyrke kirken også i hverdagen, så det
ikke kun er noget, der foregår søndag formiddag’
fortæller Henning med begejstring. ’Jeg har især
været glad for at være indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps store sogneindsamling. Det er
en sjov, konkret og kortvarig opgave, hvor resultatet er til at føle på. Det er dejligt at opleve den
’holdånd’, som får et godt resultat i hus’
Rita og Henning er enige om en ting: Det bedste
ved at være frivillig er helt klart glæden ved at få

lov at gøre en indsats for kirken - stor eller lille- og
at være en del af fællesskabet med disse skønne
mennesker.
’Og en ting mere’ tilføjer Rita, ’nemlig at møde
nye mennesker og få lov at kende deres livshistorie. Det er så berigende og noget, jeg kan anbefale
enhver, der har et par timer til overs’.
Nu er det blevet tid til at takke Henning, Rita,
Kaj og Karin, fordi de brugte lidt af deres tid
-ganske frivilligt- på at bidrage til min artikel om
frivillighed i Brændkjærkirken. Tak for jer!
Har du fået lyst til at være en del af det værdifulde
frivillige fællesskab, der løfter små og store opgaver, så tag fat i Jytte på kordegnekontoret, Rita
Wienberg eller en af os andre. Du er velkommen!
Anne Mette Meyer,
kirke- og kulturmedarbejder

Frivillig festen 2019
med 90 glade gæster
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Fra livets sejr til åndens nærvær
Nu har vi fejret både jul og påske! Men historien er slet ikke slut.
Forude i vores kirkeår venter bevægelsen videre fra påsketidens bragende lys til pinsetidens fest for Helligånden. Eller med andre ord – fejringen af, at Gud vil være til stede hos os. Og det kommer Han til at være – ikke bare hele den lange vej gennem sommerens og efterårets trinitatis-tid, men helt ind i evigheden.
Kom og vær med i historien!

Aftengudstjeneste d. 2. juni kl. 19.00
På vippen mellem påske og pinse holder vi aftengudstjeneste med nadver og musikalske gaver fra kirkesanger Sofie Frandsen Eller og organist Kåre Brønserud. På søndagene siden påskedag har Jesus i prædiketeksterne holdt en række enetaler, hvor han bl.a. har fordybet sig i
opstandelsens betydning. Men her på den sidste søndag før pinse begynder verden udenfor at presse sig på. Hvad vil det sige at være en
kristen midt i verden?
Maja Nørtoft Lomholt, sognepræst

Pinsedag d. 9. juni kl. 10.30
Gudstjeneste med indvielse af det nyrenoverede orgel
Vidunderligt mærkeligt - vi hører om Helligånden som en lyd af et kraftigt vindstød og som tunger af ild.
Sådan kom Helligånden til jorden. Gud er allesteds nærværende og hos os, i os, omkring os. Vidunderligt mærkeligt og uforståeligt! Og ikke bare os der bor i Brændkjær - eller Danmark - eller Europa. Vi vil
høre læsninger på forskellige tungemål. For Guds nærvær og fred er til alle mennesker i hele verden – og
du kan være med!!
Hvis du kan et sprog, som ikke er pæredansk eller måske en dialekt og har lyst til at læse en lille tekst på
dit sprog ved gudstjenesten, så skynd dig at ringe eller skrive til sognepræst Ole Pihl herom. (20651653,
op@km.dk)
Ole Pihl, sognepræst
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2. Pinsedag d. 10. juni kl. 10.30 i Geografisk Have
”Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet.”

Det er pinsetid og den tid, hvor sognene i den sydlige del af byen går sammen om at holde friluftsgudstjeneste.
Lige midt i rosernes skær vil vi fejre gudstjeneste med salmesang, ord at tage med sig, og mulighed for at
møde menigheder fra de andre sogne.
Tag madkurven med og nyd den i haven efter gudstjenesten.
Velkommen til alle.
Iben Munkgaard Davids, sognepræst

Trinitatis søndag d. 16. juni kl. 10.30
Gudstjeneste med indvielse af ny messehagel
Ved de største højtider i kirken dækkes præstens sorte kjole af den
hvide farve.
Præsten tager messehagel på ved nadveren. Den hvide farve er lysets, opstandelsens og livets farve. Den symboliserer renhed, glæde,
hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. Den gør sig bl.a. gældende i kirken ved påske og jul.
Da der er længe til jul, og vi lige har fejret påske, har vi valgt at indvie
vores nye hvide messehagel Trinitatis søndag. Denne søndag er også
en festdag, da det er indledningen til trinitatis tiden, fejringen af den
treenige Gud, som Far Søn og Helligånd.
Den nye hvide messehagel er - som den grønne - særligt skabt til
Brændkjærkirken. I den nye messehagel kan man bl.a. se kirkens segl
i form af nogle fine hvidbroderier doneret af flere fra menigheden.
Velkommen til en festgudstjeneste, hvor messehagelen tages i brug
for første gang. Bagefter vil der være kirkekaffe, hvor Historicum,
der har syet messehagelen, vil fortælle lidt om tilblivelsen.

Iben Munkgaard Davids, sognepræst
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Brændkjærkirkens kor
Vi har et rigt korliv her i kirken. De yngste er 5 år og de ældste er over 60. Her er sangglæde, god
musik, sunde sangstemmer og godt fællesskab kerneværdier i alle korene. Kirkens kor bidrager med
musik ved de forskellige gudstjenester - ofte sammen med dygtige jazzmusikere og vores egen kirkemusiker, Kåre Brønserud. Korene løfter fællessangen og er en del af gudstjenestefællesskabet. Det er
med til at gøre vores korarbejde værdifuldt for både sangere og dagens kirkegængere.
Alle kor på nær ungkor ledes af Anne Mette Meyer, som du kontakter for tilmelding eller nærmere
info.
Ungkoret ledes af Kåre Brønserud.
Nogle af korene synger ikke hele året.
Her kan du se dine muligheder for at synge i kor:
Spirekor for 0.-1. klasse
Fredage kl. 13.45-14.30
25. oktober - 6. december
Børnekor for 2.-3. klasse
Mandage kl. 13.45-14.45
26. august - 25. maj
Juniorkor for 4.-7. klasse
Tirsdage kl. 15.15-16.15
27. august - 26. maj
Ungkor for 7. klasse og op
Tirsdage kl. 16.15-17.00
Julekor for damer og børn fra 1. klasse og op.
Mandage kl. 17.15-18.00
18. november - 2. december + 8. december
Damekor
Mandage kl. 19.00- 20.15
2. september - 28. oktober
13. januar - 16. marts
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Anne Mette Meyer
tlf. 51 16 91 01
annemette@braendkjaerkirken.dk

Koncert med fangekoret
Lørdag d. 31. august kl. 14.30 Fangekoret har eksisteret siden midten af 1990’erne og ledes af
ildsjælen Louise Adrian. Hun startede dengang koret i det nu lukkede Vridsløselille Statsfængsel og
de første 10 år hengik i stilhed for offentligheden, men til stor glæde for de indsatte og eksindsatte.
Specielt for koret er nemlig, at tidligere indsatte stadig får mulighed for at synge med i koret – som
en slags livline og holdepunkt.
I 2004 udgav koret imidlertid en CD, og herfra tog begivenhederne fart i det offentliges søgelys:
man fik øje på koret og kunne ved selvsyn se, hvordan musik er en samlende kraft. Selv den mest
hårdkogte forbryder formår at lægge den daglige hakkeorden fra sig og fungere i et fællesskab på
kryds og tværs af svære eksistentielle baggrunde.
I dag er der op mod 2 års ventetid
på at få en koncert med koret, så
det er med at skrive datoen i kalenderen og komme og opleve denne
enestående begivenhed i Brændkjærkirken. Det er ganske gratis,
og det er Brændkjærkirkens menighedsråd, der er værter ved arrangementet.
Kåre Brønserud, organist

Koncert med Pernille Rosendahl
Onsdag d. 23. oktober kl. 20 er der koncert med Pernille Rosendahl i kirken. Tid og rum er temaet og koncertrækken, der afholdes
i kirker landet over kommer i kølvandet på hendes nye album ’The
hurt’. Koncerten starter kl. 20, og dørene åbnes kl. 19. Billetter kan
købes via websiden billet.musik.dk
N.B.: kirkekontoret har ikke noget at gøre med billetsalget og kan
desværre heller ikke svare på spørgsmål om koncerten, der afholdes
af en ekstern aktør. For spørgsmål skal du skrive en mail til denne
mailadresse: musikdk@seetickets.com
Kåre Brønserud, organist
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Indvielse af det nyrenoverede orgel
af Kåre Brønserud

Orglet er et gammelt hus… eller, det er kirken i
hvert fald. Orglet er sådan set også gammelt, men
dog 5 år yngre end Brændkjærkirken selv – og så
er det heller ikke et hus. Selvom man faktisk kalder kassen, som piberne står i for orgelhuset. Orgelhuset er det, vi ser, når vi står nede i kirken og
kigger op på orglet: en stor trækasse med metalpiber i fronten.
Fordi orglet er mere end 40 år gammelt, trængte
det ganske enkelt til at blive støvet af og strammet
op. For at gøre det skulle det skilles ad i en ganske væsentlig grad, og når man alligevel havde det
adskilt, kunne man ligeså godt lave et par tilføjelser, som ville gøre orglet mere tidssvarende. Man
ville også gerne give orglet en ny, silkeblød lyd til
at smøre den kære menigheds ører med.
For at opdatere orglet er der blevet installeret et
elektronisk system i instrumentet, som hjælper organisten med at koncentrere sig om at spille på
tangenterne fremfor at skulle sidde og bruge krudt
på at skifte lyde undervejs og kombinere dem på
den rigtige måde. Det bliver
nu gjort af en computer som
er tilkoblet 37 elektriske trækmagneter.
Alt dette har været et kolossalt arbejde, og det endte også med at tage hele 8 uger
med 3-4 mand gående i kirken på fuld tid. Disse mænd
(direktøren er dog en kvinde)
kaldes i fagsprog orgelbyggere. Det siger ikke så meget om, hvad de er for mennesker. Det kommer måske
bagpå nogle af os, men det
viser sig, at det faktisk er helt
almindelige mennesker, der
gemmer sig bag sådan en titel. Ja, hvis jeg skal sige det
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rent ud, så ville det næsten være mere specifikt at
kalde dem snedkere og elektrikere.
Jeg har talt med to af dem. De hedder Jens Miltersen og Niels Clausen og bor begge i Aabenraa
med deres familier. Hhv. 50 og 48 år er de. I privaten lytter de mest til jazz og Bruce Springsteen.
Første spørgsmål lød på, om de, siden de var børn,
havde drømt om at komme til at bygge, udvide og
vedligeholde orgler? Til det var det klare svar nej.
Det viser sig, at vejen for de to ind i branchen gik
via interesse for faget snedkeri. Jens er faktisk også
uddannet elektronikmekaniker og har førhen siddet og repareret radioer og CD-afspillere. Niels
fortæller, at det at blive orgelbygger er en decideret lærlingeuddannelse, som tager 4 år at gennemføre og beskriver uddannelsen med et andet
ord: snedkeruddannelse. Det er altså klart, at arbejde med træ er centralt i faget. Jens fortæller, at
han i sin tid læste en artikel om orgelbyggeri og
fandt det meget tillokkende, at man som orgelbygger var med til at konstruere og forfine kompli-

cerede instrumenter. Han beskriver, at orgelbranchen er ved at være et af de sidste steder, hvor man
stadig arbejder med håndværket snedkeri – altså
med at konstruere og samle små stykker træ til et
stort og flot hele.
Således klogere kom mit næste spørgsmål, som
nok blev opfattet temmelig fjollet, hvilket det sådan set også var. Jeg spurgte om computeren, som
styrer det elektroniske kombinationsanlæg, ville
kunne hackes via internettet således at en gudstjeneste på den måde ville kunne saboteres af ondsindede personer. Jeg tror, at spørgsmålet blev
modtaget med skepsis og måske har de to flinke
mennesker tænkt, at de sad overfor en sindsforvirret person. Den tanke ville jeg ikke fortænke dem
i. Jeg tror, at konklusionen på spørgsmålet blev, at
det i teorien kan lade sig gøre i det omfang, computeren rent faktisk er koblet på internettet, hvilket den kun er, når der bliver lavet service på den.
Min egen vurdering er, at det i princippet ville
kunne lade sig gøre, og tanken morer mig. Når
jeg stillede spørgsmålet, var det sådan set et forsøg
på at være lidt morsom. Den faldt så at sige lidt til
jorden under interviewet. Jeg skulle nok bare have
holdt det for mig selv og opdigtet et svar, men nu
blev det den måde, det kom ud på.
Herefter skulle interviewet lige genstartes: mine gæster forholdt sig en smule fåmælte efter det
spørgsmål. Derfor gik jeg hurtigt videre med et
mere fagligt relevant spørgsmål, og det drejede sig
om, hvad karakteren af den nye lyd – eller den
nye samling af piber – er. Jens og Niels fortæller,
at lyden (red.: registeret) i sig selv faktisk er ganske
anonym og ikke gør noget stort væsen af sig.
Men nu kommer det pudsige: det, den faktisk er
sat i verden for at gøre er at opføre sig ustemt i forhold til de andre lyde i orglet – navnlig én bestemt
anden lyd, som den specielt er velegnet til. Ved at
stå og være lidt ustemt på samme tid som sin søsterlyd, skaber den selvsagt en slags mislyd. Men
det er netop den mislyd, man har stræbt efter at
opnå! For lige netop den effekt, styret og præcist
tilrettet som den er, skaber en underfundig fornemmelse af skybløde engledun i en blid himmelbrise. Og skybløde engledun i blid himmelbrise

er perfekt at bruge til alt lige fra bisættelser og begravelser til nadver og refleksion og såmænd også
i visse tilfælde bryllupper. Organisten er allerede
ved at have den som sin absolutte yndlingslyd i
hele orglet!
For at vende tilbage til de to interviewede gæster,
så ville jeg gerne høre om, der havde været nogle
udfordringer ved at arbejde med netop dette instrument – arbejdet var nemlig blevet forsinket
i forhold til den oprindelige tidsramme. De fortæller, at der nærmest ikke er noget plads at komme til på. Det har været en æressag på byggetidspunktet at pakke det hele sammen så meget som
muligt selv på trods af de rundhåndede pladsforhold, der hersker rundt om orglet: på pulpituret.
Det har især været en udfordring at indpasse 37
relativt store magneter og trække ledninger gennem hele orglet.
Men nu er det altså afsluttet, og som det nok ikke er gået den skarpe kirkegængers øre forbi, så
er instrumentet allerede taget i brug igen. En formel genindvielse har vi dog ikke markeret, og det
skal vi! Hvilken dag ville være mere passende end
dagen, hvor Helligånden springer som ild og gør
mennesker i stand til at lytte til og tale med hinanden: Pinsedag!
Orgelbruset skal denne dag få et ekstra nøk og
markere, at kirken holder fødselsdagsfest!
Søndag d. 9. juni kl. 10.30: Indvielse af det nyrestaurerede orgel i Brændkjærkirken. Efter
gudstjenesten er der minsandten lagkage og
kaffe.
Det var sådan set det sidste, jeg ville meddele fra starten af.
P.S.: forfatteren Erlend Loe har i en af sine bøger
udtalt, at man bør bruge udråbstegn med største
omhu og forsigtighed. Måske kun en eller i hvert
fald maksimalt to gange i løbet af et helt liv. Jeg
beklager i det lys mine udskejelser i denne skrivelse.
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Kom til Gavekoncert i Brændkjærkirken
Grundlovsdag
5. juni kl. 16.30 – 17.30
Hvad interesserer du dig for? Det er et spørgsmål, som er værd at stille alle mennesker. Alle har noget, de kan inspirere andre med. Alle har noget, de kan glæde andre med. Derfor vil denne stund i
kirken blive fyldt af herlige gaver leveret af børn, unge og gamle fra Brændkjær. Der vil være sang
og musik, digtoplæsning, dans og andre poetiske indslag.
Kom og lad dig overraske!
Bedste hilsner
Maja Nørtoft Lomholt, sognepræst
Koncerten er en del af Brændkjær Byfestens program.

Velkommen til menighedsmøde
i Brændkjærkirken
Søndag d. 1. september umiddelbart efter gudstjenesten ca. kl. 11.50
og forventet afslutning kl. 14.00.
Der er liv i Brændkjærkirken på mange måder. På menighedsmødet vil menighedsrådet gøre status
på det forgangne års liv i kirken og sammen med menigheden se frem mod et nyt spændende år.
Iben Munkgaard Davids vil fortælle om: Fremtidens præster, set ud fra sit job som i uddannelseskonsulent i Haderslev Stift. Desuden vil der være omtale af det forestående menighedsvalg i 2020.
Menighedsrådet er vært med en kirkefrokost efter gudstjenesten, hvor alle er velkomne.
Poul Wienberg,
formand for menighedsrådet

Bøn

Bibellæsning

Hver torsdag kl. 12.00, er der bøn i sidehuset.
(vi vil rigtig gerne have flere med)

Hver anden tirsdag i ulige uger læser vi i
Biblen sammen. Vi mødes i sidehuset kl.
10.00.
Der kræves ingen forberedelse, og man kan
koble sig på, når man har lyst.

Kontaktperson Rita Wienberg

Kontaktperson Rita Wienberg
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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 25 kr. Ca. hver 14. dag kommer en
gæst udefra forbi og fortæller om spændende
emner og oplevelser. De torsdage, hvor der ikke er en taler på, hygger vi os sammen med
sang, oplæsning og gode samtaler. Alle er velkomne.
Torsdag den 13.06.
Vi skal høre om Genforeningen, et aktuelt
emne, idet fejringen for 100 året begynder allerede foråret 2020.
Tidligere viceskoleinspektør, og rejseleder Kaj
G. Nielsen, kommer og fortæller.
Torsdag den 27.06.
Tager vi på udflugt til Kellersminde Museum
i Brejning.

Vi får serveret kaffe på stedet, som vi selv skal
betale, prisen er 45,00 kr.
Max antal er 30, og tilmelding skal ske til Rita
B. Wienberg på tlf. 20 44 25 00
AFGANG FRA KIRKEN KL. 09.30
Torsdag den 11.07.
Hvad ved vi om Engle?
Foredrag og samtale om vores viden om Skytsengle, Ærkeengle og ”dem der går gennem
stuen” v/ Rita Brohus Wienberg

Torsdag d. 25.07.
Vi tager igen i år på tur til Geografisk Have, og har kaffe og rundstykker med, som vi
nyder i lysthuset. Derefter mulighed for at se
haven.

Torsdag den 01.08.
Igen får vi besøg af Metha Kjeldsen. Denne
gang vil hun underholde os med klovneri, som
hun tidligere har moret både børn og voksne
med. Vi får en både festlig og underholdende
formiddag. Tag gerne børnebørn med.
Torsdag den 08.08.
Kommer Generalsekretær for Mission Afrika,
Henrik Engelbrekt Refshauge.
Kaldet til at forvandle, - hvad jeg lærte på den
anden side af byskiltet, har han kaldt sit foredrag.
Vi skal bl.a. høre om fordomme og forsoning.
Torsdag den 22.08.
Vi får besøg af tidligere skolelærer Henning
Haugaard.
Mange kender Henning fra Grænseforeningen Kolding. Denne gang vil han fortælle os
om Guldhornenes historie, og hvordan han
tolker indskriften på hornene, som jo står med
runer.
Kontaktperson Rita Wienberg
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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

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
Sognepræst
Maja Nørtoft Lomholt
Tlf. 21 48 08 91
E-mail: mnl@km.dk
Sygehuspræst
Birgit Fur
Tlf. 23 34 28 53
Kirketjener
Iben Ikkala
Tlf. 20 14 32 10
E-mail:
kirketjener@braendkjaerkirken.dk
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www.braendkjaerkirken.dk
Kirken er åben for besøgende alle
hverdage mellem kl. 10.00 – 16.00.

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

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
Juni
Søndag d. 2. juni
Søndag d. 9. juni
Mandag d. 10. juni
Søndag d. 16 juni

19.00
10.30
10.30
10.30

6.søn eft. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis Søndag

Søndag d. 23. juni
Søndag d. 30. juni

10.30 1. søn. eft. trin
10.30 2. søn. eft. trin

Aftengudstjeneste
MNL
Festgudstjeneste med indvielse af orglet
OP
Friluftsgudstjeneste i Geografisk Have - se omtale Flere præster
At blive født på ny –
Indvielse af ny messehagel – se omtale
IMD/OP
De dødes rige
IMD
Invitation til fest
MNL

7. juli
14. juli
21. juli
28. juli

10.30
10.30
9.00
10.30

3.søn. eft. trin
4. søn eft. trin
5.søn.eft.trin
6. søn. eft. trin

Glæd jer
Døm ikke
Morgengudstjeneste
Forsoning

4. august
11. august
18. august
25 august

10.30
10.30
10.30
10.30

7. søn. eft. trin
8. søn. eft. trin
9. søn. eft. trin
10. søn eft. trin

At blive set
Træ og frugter
Gældssanering
At rydde op

MNL
IMD
MNL
OP

At bede

IMD

Juli
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.

OP
OP
Bitten Weile
IMD

August
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.

September
Søndag d. 1. september 10.30 11. søn eft. trin

