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Fortællingen om et smykke

Formanden har ordet

– og hvad smykket fortæller

Bramdrup kirke og menighedsråd har
fået foræret et indrammet billede. Vi
sender en varm tak til den venlige giver,
Bodil Oxholm fra Sdr. Vilstrup, som har
ønsket på denne måde at sikre billedets
bevaring for eftertiden. Bodil Oxholm
er niece til tegneren af det flotte billede
Sigurd K. Oxholm.

Det fortælles, at da den unge, skønne
tjekkiske prinsesse Dagmar blev gift
med Kong Valdemar Sejr, da gav han
hende et smykke. Det var ikke et elegant diadem, en fornem ring eller et
prægtigt armbånd.
Nej, det var blot…et lille kors.
Det var et lille kors beregnet til at bære
i en kæde om halsen, så det altid kunne
minde hende om de ord, der lyder ved
dåben:
Modtag det hellige korsets tegn
både for dit ansigt og dit bryst
til et vidnesbyrd om, at du
skal tilhøre den korsfæstede
Herre Jesus Kristus.
Med den gave siger han hende: Husk på, at du hverken
er alene eller har dig selv som
dit livs centrum. Husk på, at du lever
over for Gud! Han er din skaber, du er
hans skabning, ja, hans elskede skabning.
Og han fortæller mere endnu med det
lille kors, nemlig at hun tilhører Gud!
De er ægtefolk nu, men aldrig hinandens ejendom. De er ægtefæller i lige
værd og lige ansvar.
Og nok en ting: som Danmarks dronning var hun allerøverst på rangstigen,
men uanset hvor høj en rang hun havde,
og hvor højt agtet hun måtte blive, så
var hun stadig altid et menneske nøjagtig som hver eneste.
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Hun hører Gud til ligesom enhver, og
sådan skulle hun være dronning: agte
sit folk i lige værd og så tage sit ansvar
på sig på den plads, der blev hendes.
***
Allerede 7 år senere måtte han lægge
hende i graven. Vi ved fra folkevisen, at
hun døde i barselsseng og:
UDI RINGSTED HVILER DRONNING DAGMAR – her fik hun
sit gravsted.
Dér fandt man flere hundrede
år senere DAGMARKORSET. Hun havde korset med
sig graven!
– dette lille, enkle symbol på,
at vi hører Gud til, at vi er hans
elskede børn, hvad enten vi lever eller
vi dør.
– at Gud greb ind, at Han brød mørkets
og dødens magt over os, så vi ikke mere
har mørke og døden som vores fremtid,
men det evige livs lys, det løfte gælder
– konger og dronninger
– dig og mig
– hver og én og hver især
– i liv og i død
Det er det, Dagmar-korset fortæller,
men først og fremmest:
det er det, korset, som vi har for vort
ansigt og vort bryst, fortæller.
Det vi har med os fra vores dåb.

Sigurd Oxholm var i en menneskealder
førstelærer i Bramdrup og boede og underviste bl.a. på den gamle skole lige
overfor Bramdrup Kirke. Billedet er en
meget fin og detaljeret tegning af alle
kirker, store gårde og huse osv. i Koldings nordlige opland fra fjorden i syd
over Viuf i nord og ud til Taulov i øst.
Det helt usædvanlige tegnearbejde
strakte sig over flere år, hvor førstelærer
Oxholm i sin fritid cyklede ud i naturen
og tegnede. Alle bygninger er farvede
med de rigtige farver som dengang.
Billedet på 1,25 m x 1 m er et vægkort
og lavet efter Geodætisk Instituts målebordsblade.
Billedet vil, så længe renoveringen af
sognegården står på, være ophængt i
menighedsrådets mødelokale.
Bramdrup menighedsråd har den glæde
at invitere til en lille reception søndag
den 27. august kl. 11.30 i sognegården
lige efter gudstjenesten.
Bodil Oxholm vil sammen med Helga
Steffensen fra Lokalhistorisk Forening

fortælle om billedet og førstelærer
Sigurd K. Oxholm.
Ved samme lejlighed vil menighedsrådets kirkeværge Iver Lauritzen fremvise og fortælle lidt om det splinternye
køkken i sognegården.
Alle er hjertelig velkommen.
Formand Jens Christensen

Kommende menighedsrådsmøder:
l
l
l
l
l

Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag

d. 16. august
d. 21. september
d. 24. oktober
d. 22. november
d. 12. december

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30

Bramdrup menighedsråd indkalder iht
menighedsrådslovens § 41 stk 2 til det
årlige orienteringsmøde
søndag den 24. september
kl. 11.30 i sognegården.
Menighedsrådet vil aflægge beretning
over det forgangne år samt nye planer;
endvidere orientere om årets regnskab
og budget for 2018.
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Kirke- og kulturmedarbejderen har ordet
BABYSALMESANG
Hver onsdag formiddag, fra den 16.
august, er der babysalmesang kl. 10.15
i kirken. Vi synger og leger, danser,
puster sæbebobler og meget andet.
Alle børn mellem 0 og 1 år er velkomne
sammen med deres ledsager: mor, far
eller bedsteforældre. Det er gratis at
deltage – dog 10 kr for kaffe og hjemmebag i babycafeen i sognegården bagefter.

BRAMDRUP
BØRNEKOR

Vi tager også på babybesøg på plejecenteret Kirsebærhaven og synger
sammen med beboerne ca. 4 gange
om året – i stedet for en almindelig
babysalmesangstime.
Har du lyst til at synge i kor?
Tilmeld dig og dit barn hos
Camilla Svanberg

Børnekoret starter op
efter sommerferien tirsdag den
22. august – efter skole
Vi øver i sognegården i korlokalet.
• Spirekoret er for 2. og 3. klasse – som
bliver hentet på skolen, øver kl. 14.45
til 15.30.
• Juniorkoret er for 4. klasse og op,
øver først sammen med spirekor og
derefter alene fra kl. 14.45 til 16.15.

BRAMDRUP KIRKES VOKSENKOR
Koret øver torsdag kl. 19-21 i
sognegården. Se nøjagtige datoer på
kirkens hjemmeside:
www.bramdrupkirke.dk/aktiviteter/kor

Voksenkoret vil blandt andet være med
til Kolding Kulturnat til arrangementet Luther lagkage og alsang den 25.
august.

Der kræves ingen forudsætninger.
Blot glæden ved musikken, og mod på
at lære flerstemmig sang. Vi synger
rytmiske og klassiske salmer og sange,
og hygger med kaffe.

Har du lyst til at være med, så tilmeld
dig hos Camilla Svanberg
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Korcafeen er åben efter skoletid, hvor
der serveres boller og frugt, inden vi
skal synge.
For de ældste elever er det også muligt
at komme fra kl. 15.30, hvis man får
senere fri.
Vi øver både sange og salmer, og synger til forskellige gudstjenester. Vi
tager også ud af huset – til stævner og
møder andre kor. Billedet er fra Taulov Kirke, hvor vi sang til korstævne i
marts måned.
Tilmeld dig hos Camilla Svanberg
Læs mere om børnekoret på
kirkens hjemmeside.

BLIV FRIVILLIG
I KIRKEN
Bramdrup kirke har et bredt udvalg af aktiviteter for både børn og
voksne i alle aldre. Blandt andet
foredrag, gudstjeneste for bofællesskabet med kaffe bagefter, korcafe
og babycafe, vores månedlige andagt om fredagen eller før søndagen,
sensommerfest og meget andet. Der
er også flere nye ting i støbeskeen.
Går du med en lille hjælper i maven,
og har lyst til at hjælpe os med for
eksempel at lave kaffe, bage kage,
vaske op eller andet, vil vi være meget glade for et par ekstra hænder.
Vi holder af og til kaffemøder for
de frivillige, hvor vi fortæller om
kommende arrangementer, og hvert
år holder kirken også en fest for
de frivillige, som tak for det store
arbejde de gør for os.
Du kan kontakte mig, kirke- og
kulturmedarbejder, eller en af præsterne og høre mere, hvis det skulle
have din interesse.
Med venlig hilsen
Camilla Svanberg
Kirke- og kulturmedarbejder
v/Bramdrup Kirke
Tlf. 6139 2360
kirkekultur.bramdrup@gmail.com
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Konfirmandundervisning 2017/2018
– Hvad er konfirmation?
– Hvem kan blive konfirmeret?
– Hvordan foregår konfirmation?
– Hvad laver man ved konfirmationsforberedelsen?
– Hvem kan følge undervisningen?
…og en hel del andre spørgsmål har
eleverne i de kommende 8. klasser på
Bramdrup Skole forhåbentlig fået svar
på, ved et træf med ”deres” præst på
skolen i løbet af juni måned.
Når vi så skriver august, går undervisningen i gang.

Den barmhjertelige samaritan
og børnehaven

4 hold konfirmander bliver der i Bramdrup Sogn.

Torsdag den 18. maj havde vi i Bramdrup Kirke besøg af Blæksprutterne fra børnehaven på Gl. Kongevej
(tidl. Menighedsbørnehaven). Børnene
havde i ugerne op til besøget arbejdet
med Jesu lignelse om Den barmhjertige Samaritan og talt om, hvordan man
hjælper hinanden i hverdagen. Børnene
havde bagt boller og solgt til forældre
og bedsteforældre og pengene, 520 kr.,
forærede de til os i Bramdrup Kirke, så
vi kan sende beløbet til krigens ofre i
Syrien. Det er Folkekirkens Nødhjælp,
der fordeler hjælpen. I Bramdrup Kirke så de vores store kalkmaleri af Den
barmhjertige Samaritan, sognepræst
Lone Vesterdal genfortalte lignelsen for

Konfirmation 2018
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dem, og vi fik talt om, hvordan man i
det daglige er en barmhjertig samaritan
for hinanden. Det var en dejlig formiddag, og vi siger rigtig mange tak til børnehaven for pengene til Syrien. De er
allerede sendt afsted.
Hilsen
Sognepræst Lone Vesterdal

Der er en nært samarbejde på forskellig vis mellem skole og kirke på alle
klassetrin her i sognet – men på 8. årgang er samarbejdet særlig nært: på
skoleskemaet er levnet plads til konfirmandundervisning hver onsdag
morgen, derudover er der planlagt et
par heldagsforløb – bl.a. en udflugt i
foråret.
Vi ser frem til mange gode timer i
kirken og konfirmandstuen med jer nye
konfirmander!
Vel mødt!
Elon Jepsen, Jette Langgaard,
Lone Vesterdal

Indskrivning til konfirmandforberedelse 2017/2018
sker i løbet af juni måned.
– enten elektronisk via kirkens hjemmeside:
www.bramdrupkirke.dk
– eller på tilmeldingsblanket, der udleveres i klasserne.
Blanketten afleveres på kordegnekontoret.
Konfirmationsdage/-datoer 2018 er:
Store Bededag

27. april

Konfirmander fra 8. A

Kl. 09.30

Store Bededag

27. april

Konfirmander fra 8. B

Kl. 11.15

Lørdag

28. april

Konfirmander fra 7. & 8. X

Kl. 09.30

Lørdag

28. april

Konfirmander fra 8. C

Kl. 11.15
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Reformations-markering
LUTHER LAGKAGE OG ALSANG
Fredag 25. august kl. 17.00-18.00 Akseltorv, Kolding
Bramdrup Kirkes Voksenkor indgår i
et mægtigt kor ved en festlig og folkelig
fejring af 500 året for reformationen på
Kulturnatten i Kolding. Arrangementet indledes med musikalske optakter
kl. 16.00 fire forskellige steder i byen.
Deltagere fra vores sogn går sammen
med den musikalske optakt fra Slotssøbadet til Akseltorv. Torsdag den 10.
august kl. 19-20.30 har vi øveaften for
den musikalske optakt i Simon Peterskirken. Alle er velkomne. Tilmelding til
Kirke- og kulturmedarbejder Camilla
Svanberg på: kirkekultur.bramdrup@
gmail.com
Provsten byder velkommen kl. 17.00, og
der vil være lagkage til alle, både børn og
voksne. Under serveringen spiller gruppen Almune musik fra reformationens

tid. Musik er djævelens fjende, mente
Luther, og han skrev selv salmer.
Et udvalg af dem synger vi til alsangen
frem til kl. 18.00. Efterfølgende kan
man opleve mere reformation i Sankt
Nicolai Kirke.
Alle er velkomne, og det er gratis.

LUTHER OG FORFATTEREN JACOB KNUDSEN
Tirsdag d. 26. september kl. 19.30 Bramdrup Sognegård
v/ Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Jakob Knudsen (18581917) er i dag mest
kendt som forfatter til
to af danskernes absolutte yndlingssalmer,
”Se nu stiger solen”
og ”Tunge mørke natteskyer”. Men i
sin samtid og umiddelbare eftertid var
han lige så kendt som forfatter til f.
eks. romanen ”Angst-Mod” om Martin
Luthers liv og troskampe. I den ro-

Torsdag d. 30. november kl. 19.30 Bramdrup Sognegård
Denne aften byder på en indføring i
Luthers liv og virke med fokus på
uddannelse og dannelse.
I løbet af aftenen bliver der lejlighed til
at drøfte spørgsmål som:
”Hvad skal vi med skolen?” og ”Hvorfor underviser vi?”
Kaffe/the og foredrag kr. 25.00

Søndag d. 29. oktober kl. 10.30 i Bramdrup Kirke
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salmer skrevet til jubilæumsåret, kirkens kor medvirker.
Efter gudstjenesten indbydes til frokost i Sognegården, hvor der bydes på
Luther-livretter, bordtaler, kaffe og
Luther lagkage
Tilmelding senest fredag 27. oktober til
kirkekontoret. Pris kr. 30,00

OBS datoen er ny!
Kaffe/the og foredrag kr. 25.00

MED LUTHER I SKOLE

REFORMATIONSGUDSTJENESTE
Med reformationen blev den faste og
velkendte gudstjenesten ændret i såvel
indhold, som form.
Ved gudstjenesten i Bramdrup Kirke
denne søndag vil nogle af ændringerne
fremhæves bl. a. i ord og toner.
En gudstjeneste med masser af musik,
salmer fra reformationstiden og nye

man er det særdeles tydeligt, at Jakob
Knudsen har stor indsigt i og føling
med, hvad der var på færde for reformatoren, ikke mindst i hans barndom
og ungdom. Så selvom ”Angst-Mod”
er en moderne roman giver den et godt
bud på et psykologisk portræt af Martin
Luther.

Sognepræsterne Henrik Vestergaard,
Hejls & Lone Jensen, Stepping
– Frørup.

Reformationen betød nybrud på et væld
af områder.
Undervisningen fik høj prioritet og
skulle være for alle!
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Morgenandagt er aflyst på grund af renovering i sognegården
Før søndagen i kirken - evt. i sognegården, hvis renovering er afsluttet
Koldings Kirker medvirker ved Kulturnatten (se omtale side 4)
Indvielse af nyt køkken i sognegården og reception af billede med Koldings kirker

Fredag den 4.
Fredag den 18. kl. 10.15
Fredag den 25. fra kl. 16.30
Søndag den 27. kl. 11.45

Sensommerfest i sognegården
Før søndagen i sognegården
Høstgudstjeneste med efterfølgende bolle/the/kaffe og auktion i sognegården
Gudstjeneste med Bofællesskabet – efterfølgende eftermiddagskaffe i sognegården
Efter gudstjenesten holder menighedsrådet orienteringsmøde i sognegården
Sogneaften ved biskop Henrik Wigh-Poulsen i sognegården (OBS datoen)

Tirsdag den 5. kl. 17.00- 19.30
Fredag den 15. kl. 10.15
Søndag den 17. kl. 10.30
Tirsdag den 19. kl. 14.30
Søndag den 24. kl. 11.45
Tirsdag den 26. kl. 19.30

Temadag om ” Robust – om tro og magtesløshed ” tilmelding kirkekontoret
Orgelmatiné ved organist Heine Skov Jensen
Før søndagen i sognegården. NB datoændring på grund af efterårsferien
Festgudstjeneste i forbindelse med 500 året for reformationen og eft. frokost og kaffe i
sognegården. Tilmelding kirkekontoret

Tirsdag den 10. kl. 17.00 – 20.00
Søndag den 15. kl. 11.30
Fredag den 27. kl. 10.15
Søndag den 29. kl. 10.30

Alle helgens gudstjeneste med efterfølgende frokost i sognegården

Søndag den 5. kl. 10.30

Den 11. juli
Den 25. juli
Den 8. august
Den 22. august
Den 5. september

Martin Bendixen Rønkilde
Martin Bendixen Rønkilde
Lone Vesterdal
Martin Bendixen Rønkilde
Martin Bendixen Rønkilde

Den 19. september
Den 3. oktober
Den 17. oktober
Den 31. oktober

Lone Vesterdal
Martin Bendixen Rønkilde
Jette Langgaard Andersen
Martin Bendixen Rønkilde

Vi holder gudstjeneste på Kirsebærhaven tirsdage i lige uger kl. 10.30.
Alle er velkomne til at være med:

Gudstjenester på Kirsebærhaven

Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården

Fredag den 3. kl. 10.15

NOVEMBER

Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården

Fredag den 6. kl. 10.15

OKTOBER

Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården

Fredag den 1. kl. 10.15

SEPTEMBER

ARRANGEMENT

AUGUST

Arrangementer i kirke og sognegård

Sensommerfest for hele familien
Tirsdag den 5. september kl. 17.00-19.00 i kirken og sognegården
En aften hvor vi samles om sang, god
mad og bibelhistorie på en skæv måde.
Vi begynder i kirken med bibelhistorien.

Måske nogle af børnene, der er med
denne aften, vil hjælpe skuespiller Jens
Jødal med hans tankevækkende gengivelse af Jesu lignelse: Den
barmhjertige samaritaner?
Når vi har oplevet den kendte lignelse (tilført en portion
skør humor), står et veldækket bord klar i Sognegården.
Aftenen rundes af med sang
– af og sammen med Møltrup-koret.
HUSK tilmelding senest
den 1. september til kirkekontoret.
Voksne betaler kr. 30 for
aftenen. Konfirmander og
yngre deltagere uden betaling.
Drikkevarer kan købes.

og der er absolut ikke tale om en almindelig herregård. Møltrup Optagelseshjem er et næsten almindeligt hjem for
hjemløse mænd i alle aldre, der ønsker
at leve i et alkohol- og stoffrit miljø. Et
hjem, hvor mænd (som for kortere eller
længere tid har brug for støtte i deres

liv) kan finde hjælp til at tage livet op
på ny.
Hver onsdag er der mulighed for at gå
til kor. Det er både for beboere, ansatte, frivillige, ja alle der på en eller anden måde har del i stedet. Vi synger og
hygger sammen.

Den barmhjertige samaritaner
MØLTRUPKORET
Ude mod vest – lidt uden for Herning, i nærheden af Vildbjerg – ligger
en gammel, hvidkalket herregård fra
1700-tallet. Der er springvand og stynede lindetræer på gårdspladsen, flotte
og velholdte avlsbygninger omkring en
stilfuld, 3-længet hovedbygning. Her
hører Møltrupkoret til.
Stedet hedder Møltrup Optagelseshjem,
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Søndag den 10. september er også
13. søndag i trinitatis, og dermed dén
søndag i kirkeåret, hvor prædiketeksten
rummer Jesu lignelse: ”Den barmhjertige samaritan”, vel én af de mest kendte
lignelser, og samtidig én af dem, der er
gengivet oftest i billedkunsten.
En af gengivelserne er at se i Bramdrup
Kirke – et frescomaleri fra 1917, som
dermed er 100-års-jubilar! og som i den
anledning vil få noget ekstra opmærk-

somhed i forbindelse med gudstjenesten denne søndag!
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Temadag i sognegården
“Robust – om tro og magtesløshed”
Tirsdag den 10. oktober kl. 17-20 inviterer jeg til temadag i sognegården
At være robust er blevet eftertragtet, og
hyldemetervis af litteratur og en stribe kurser vil gerne hjælpe os til at få
robuste børn, robuste familier, robuste
medarbejdere og arbejdspladser. Men
hvor og hvordan opstår kræfterne hos
os, når vi er ramt af slag så hårde, at vi
ikke kan hente kræfterne hos os selv?
Det er emnet for denne temadag med
sognepræst Lone Vesterdal.
Program:
Kl. 17.00-18.30 i sognegården:
Oplæg, samtale og fællessang. Der vil
være kaffe/te, før vi begynder.
Kl. 18.30-19.00:
Sandwich og vand/øl.
Kl. 19.15-ca. 20.00:
Aftengudstjeneste i kirken.
Af hensyn til anretning og drikkevarer
er der tilmelding til arrangementet hos
kordegn Eva Sunesen på evks@km.dk
eller tlf. 7556 9453 eller på kirkekontoret i åbningstider. Tilmeldingen er senest fredag den 6. oktober kl. 12.00.

Keld Moseholm, UTOPIA 2006
185 cm BRONZE, GRANIT
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Pris 30 kr. Pengene kan betales ved
arrangementets begyndelse (bedst med
aftalte penge).
Der vil være mulighed for at købe Lone
Vesterdals bog ”Robust– om tro og
magtesløshed”, der udkommer på Eksistensen forlag i efteråret.

Fortællegudstjeneste
Søndag den 23. juli kl. 10.30
Gudstjenesten vil have et lidt anderledes forløb end det traditionelle, og
prædikenen vil delvis være formet som
en fortælling, der knytter til ved de ord
fra Bjergprædikenen (Matt 5,20-26),
som hører denne sommersøndag til.

Alle helgen
i kirken

Søndag den 5. november kl. 10.30
– inviterer vi til Allehelgens gudstjeneste i
kirken. Vi har tradition
for, at vi denne søndag
samles for at mindes de
mennesker, vi har mistet her i sognet i det forgangne år. Det
er en særlig lejlighed til at høre de afdødes navne læst op i kirken, til at mindes,
lytte og synge. Efterfølgende er menighedsrådet vært ved en hyggelig frokost
i sognegården.
Alle er velkomne. Violinist Jette
Jokumsen og organist Heine Skov
Jensen medvirker med musik.
Frokost i sognegården
efterfølgende, hvor alle er velkomne.

FAKTABOKS
Bjergprædikenen er en af de mest
centrale tekster i Det Nye Testamente fra Matthæus’ fortælling
om Jesus, kapitel 5.
Jesus prædiker for sine disciple og
de mange tilhørere, om hvordan
de skal leve i overensstemmelse
med Gud og loven.

Orgeltoner i
kirken i efteråret
Der har været en god interesse for de
afholdte orgelmatineer i foråret, og
jeg fortsætter derfor med glæde med
afholdelse af orgelmatine i forlængelse af søndagshøjmessen 2 gange
i efteråret. I forbindelse hermed kan
en kop kaffe nydes i kirken. Hver
matine består af en kort introduktion
hvorefter jeg spiller på orglet – i alt
ca. 15 min.
Hvis du er musikinteresseret, kaffeinteresseret, eller begge dele, og har
du lige et kvarter tilovers, så bliv endelig hængende til orgelmatine efter
højmessen.
Der er orgelmatine på følgende søndage: den 15. oktober og den 26.
november.
Med venlig hilsen
Organist, Heine Skov Jensen
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Høstgudstjeneste

Nogle linjer om en god bog

Søndag den 17. september kl. 10.30

”Min mormor hilser og siger undskyld” af Frederik Backman

– fejrer vi årets høst i haver og på
marker. Bramdrup Kirkes Voksenkor
medvirker, og vi opfordrer alle til at
medbringe lidt af havens frugt, grønt og
blomster.

Den medbragte høst bæres ind i kirken
ved gudstjenestens begyndelse og indgår i auktionen i sognegården. Pengene
fra auktion og indsamling går til Folkekirkens Nødhjælp.
I sognegården er der boller/the og kaffe
og fællessang.
Velkommen til høstgudstjeneste.

I denne bog får vi hele pakken: sorg og glæde; ondt og
godt; skam, skyld og tilgivelse; had og kærlighed; død og
liv – samt ikke mindst mistro
og tvivl overfor tro og tillid.
Det hele er pakket ind i en
herlig og hæsblæsende historie om 7-årige Elsa og hendes
fantastiske mormor. Sarte sjæle må ikke lade sig gå på af det
bramfrie sprog visse steder og
kriminalroman-effekter andre
steder. Bag det hele gemmer
hjertevarmen sig. Bogen kan
absolut anbefales.
Britta Nordly,
kirkesanger

Høstgudstjeneste med Bofællesskabet
Tirsdag den 19. september kl. 14.30
– fejrer vi høstgudstjeneste sammen
med beboere og personale fra Bofællesskabet. Vi glæder os til gudstjenesten
og den efterfølgende eftermiddagskaffe
i sognegården. Her vil vi også synge
nogle af efterårets sange sammen.
Alle er velkomne til at være med.
Hilsen
Sognepræst Lone Vesterdal
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Læsekredsen
Læsekredsen starter igen efter sommerpausen, mandag den 4. september
kl. 19.30 i sognegården. Både nye og tidligere deltagere er velkomne.
Magda Knudsen
Tlf. 7556 8744 el. 2043 8744
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“Før søndagen”
i sognegården
Morgenandagter
i kirken
Vi har morgenandagt i kirken den
første fredag i hver måned. Vi mødes
i kirken kl. 10.15 til en kort andagt.
Efter andagten inviterer vi til morgenkaffe/brød og hyggeligt samvær
i sognegården (kaffe á 20 kr.). Folder
med datoer for morgenandagterne fås
ved henvendelse på kirkekontoret.
Datoer for morgenandagter er:
• Fredag den 4. august er desværre
aflyst på grund af køkkenrenovering
• Fredag den 1. september ved LV
• Fredag den 6. oktober ved LV
• Fredag den 3. november ved JLAN

Hver 3. fredag i
måneden inviterer
vi alle til at være med
til “før søndagen” i sognegården
kl. 10.15. Der kan være undtagelser
pga. ferie osv. Hold øje med datoer i
folder, kirkeblad og på hjemmeside.
Før søndagen er et frit og åbent forum,
hvor præst og organist gennemgår kommende søndags læsninger og salmer. Vi
får morgenkaffe/brød i løbet af formiddagen (25 kr.) Før søndagen foregår:
Fredag den 18. august ved JLAN. Hvis
vi er heldige, er køkkenrenoveringen
afsluttet. Ellers er vi i kirken eller i
menighedsrådets mødelokale.
“Før søndagen” foregår:
• Fredag den 15. september ved LV
• Fredag den 27. oktober ved JLAN
• Fredag den 17. november ved LV
• Fredag den 15. december ved LV

Indsamlinger i kirken
I marts samlede vi 647,50 kr. ind til
krigens ofre i Syrien, og i april samlede
vi 518 kr. ind til samme formål. Det er
Folkekirkens Nødhjælp, der fordeler
hjælpen. Påskedag den 16. april samlede vi 92 kr. ind til KFUM og KFUK
i Danmark. I maj samlede vi 767,50 kr.
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Adresser og telefonnumre
Sognepræst (kbf) Lone Vesterdal
Træffes på præstekontoret, Kirkely 17, eller efter aftale. Mandag er fridag.
Tlf. 7551 8536 eller 2481 1973, mail: love@km.dk
Sognepræst Jette Langgaard Andersen
Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Tlf: 2288 4091, mail: jlan@km.dk
Kordegn Eva Sunesen
Træffes på kirkekontoret tirsdag, torsdag og fredag. Tlf. 7556 9453,
mail: evks@km.dk
Kirkekontoret ved præstegården, Kirkely 15.
Tlf. 7556 9453
Kirkegårdskontoret, Nørregyde 11.
Graver Craig Marshall, træffes på tlf. 2024 2981
kl. 9.00-9.30 hverdage undtagen mandag,
mail: graverbramdrup@stofanet.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg
Kirkely 17, 1. sal.,
Træffes bedst tirsdag, onsdag og torsdag
Tlf. 6139 2360, mail: kirkekultur.bramdrup@gmail.com
Kirkeværge Iver Lauritzen
Tlf. 2269 5025
Menighedsrådsformand Jens Christensen.
Tlf. 2245 0506, mail: 7934formand@sogn.dk

Kirkekontorets
åbningstider:
Tirsdag kl. 09.00 til 14.00
Onsdag kun telefonisk
henvendelse.
Torsdag fra kl. 11.00 til 16.00
Fredag fra kl. 09.00 til 12.00

Ændret åbningstider
på kirkekontoret i uge
27, 28, 29, 30 og 31
– se hjemmesiden

Sådan gør man
Fødsel:

 t barns fødsel anmeldes. Sædvanligvis foretager jordmoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden
E
jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage efter fødslen. (Kan ske på www.borger.dk)
	Er forældrene ugifte, kan man erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen. Dette skal ske ved at udfylde en blanket på www.borger.dk, som signeres med Nem-Id af begge
forældre inden 14 dage efter fødslen. Du kan læse mere om det på www.borger.dk.

Dåb:

 orældrene henvender sig til kirkekontoret angående datoen for dåben samt anmelder navn på barnet
F
og navn og adresse på faddere.

Vielse:	Dato for vielsen aftales med præsten og kirkekontoret. Derefter henvender parret sig til folkeregistret i
bopælskommunen, hvor prøvelsesattesten udstedes. Her medbringes dåbs- eller navneattest for begge,
ved evt. tidligere ægteskab også skilmissebevilling. Prøvelsesattesten sendes eller afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.

Dødsfald:	Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden dvs. præst

ind til Syrien 520 kr. fra Børnehaven på
Gl. Kongevej. Desuden har vi modtaget
500 kr. til menighedsplejen fra en anonym giver, vi takker.

eller kirkekontor. Afdødes dåbsattest og vielsesattest medbringes. Anmeldelsen kan ske på www.
borger.dk eller gennem et bedemandsfirma, som kan sørge for de nødvendige aftaler med præst og kirkegård. Tidspunktet for begravelse aftales med den præst, som skal forrette tjenesten.

Bramdrup Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet for Bramdrup Sogn.
Redaktion PR udvalg og præsterne. Sats og Tryk: From-grafisk as 7552 7711.
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Gudstjenester i Bramdrup Kirke
Juli
Søndag d. 02. kl. 10.30		
Søndag d. 09. kl. 10.30		
Søndag d. 16. kl. 10.30		
Søndag d. 23. kl. 10.30 *
		
Søndag d. 30. kl. 10.30		

3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
Fortællegudstjeneste
7. s. e. trinitatis

Lignelsen om det mistede får og den tabte drakme
Splinten i din brors øje og bjælken i dit eget
Peters fiskedræt
Bjergprædikenen
– lovens krav om retfærdighed
Jesus som gæst hos Zakæus

LV
JLA
JLA
JLA
JLA

8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. søndag efter trinitatis
11. søndag efter trinitatis

Et træ kendes på dets frugter
Lignelsen om den utro godsforvalter
Jesus græder over Jerusalem
Farisæeren og tolderen i templet

LV
LV
JLA
LV

August
Søndag d. 06. kl. 10.30		
Søndag d. 13. kl. 10.30 *
Søndag d. 20. kl. 10.30		
Søndag d. 27. kl. 10.30 &

September
Fredag d. 01. kl. 10.15		
Morgenandagt		
Søndag d. 03. kl. 10.30		
12. søndag efter trinitatis Jesus helbreder en døvstum
Søndag d. 10. kl. 10.30		
13. søndag efter trinitatis Lignelsen om den barmhjertige samaritan
Tirsdag d. 12. kl. 14.30 &
Hverdagsgudstjeneste
Tema: Høst
Søndag d. 17. kl. 10.30 *&
14. søndag efter trinitatis Jesus helbreder spedalske
		Høstgudstjeneste		
Søndag d. 24. kl. 10.30 &
15. søndag efter trinitati
Ingen kan tjene to herrer
			
Efter gudstjenesten: Orienteringsmøde for sognet

LV
LV
JLA
LV
LV

LV

Oktober
Søndag d. 01. kl. 10.30 &
16. søndag efter trinitatis Opvækkelsen af enkens søn i Nain
Fredag d. 06. kl. 10.15		
Morgenandagt		
Søndag d. 08. kl. 10.30		
17. søndag efter trinitatis Helbredelsen af en syg
Søndag d. 15. kl. 10.30 *M
18. søndag efter trinitatis Det største bud i loven, efterfølgende orgelmatiné
Søndag d. 22. kl. 10.30		
19. søndag efter trinitatis Helbredelsen af den lamme
Søndag d. 29. kl. 10.30 &
20. søndag efter trinitatis Lignelsen om kongesønnens bryllup
			
Reformationsfest

JLA
LV
LV
LV
JLA
LV

November
Fredag d. 03. kl. 10.15		
Morgenandagt		
Søndag d. 05. kl. 10.30 &
Alle helgens dag
Saligprisningerne
			
Efter gudstjenesten: Frokost i Sognegården
*) betyder, at der benyttes alkoholfri vin ved altergangen
&) betyder, at der er et arrangement i forbindelse med
tjenesten (se omtale)

LV
LV

M) betyder matiné i forlængelse af gudstjenesten
LV – sognepræst Lone Vesterdal
JLA – sognepræst Jette Langgaard Andersen

Svan
em

æ

1713

Ændret åbningstider på kirkekontoret uge 27, 28, 29, 30 og 31
– se hjemmesiden
5
rke
t tryksag

4

Kirkebil: Kan benyttes af ældre og gangbesværede. Man ringer blot senest fredag kl. 12.00 til kordegn Eva Sunesen på kirkekontoret, tlf. 75 56 94 53

www.bramdrupkirke.dk

