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Også tak fra præstekollegaen

Formanden har ordet:

Fratrædelse
Vores frustrationer over at have modtaget Jette Langgaard Andersens opsigelse må ingensinde overskygge den store
glæde, det har været at få lov at samarbejde med Jette i 3 gode og lykkelige år. Jettes personlighed og
faglige dygtighed har været en kæmpe berigelse for samarbejdet
i Bramdrup Sogn
og været med til
at balancere betjeningen af et
bredt udsnit at
menighedens
forventninger.
Jette har været bevidst om,
at ”kirken bør
forny sig… og i
øvrigt holde sig til
de gode, gamle traditioner, sådan som vi
kender dem!” Og hun er
lykkedes med det.
Jeg tænker her bl.a. på hendes andel i
ændringen af de tidligere fælles gudstjenester 2. pinsedag på provstiniveau
til i stedet at afholdes på lokalt plan,
også her i Bramdrup. Og jeg tænker
på Jettes fornyelse af udvalgte gudstjenester til f.eks. fortællegudstjenester, musikgudstjenester, Luthergudstjeneste o.a.
Også skole- og kirkesamarbejdet har
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Jette været med til at udvikle i samarbejde med Lone Vesterdal og kirke- og
kulturmedarbejder Camilla Svanberg.
Et samarbejde som menighedsrådet
vægter højt.
I menighedsrådet har Jette
ofte været den, der hvis
debatterne blev lidt
knudrede, på sin rolige og nøgterne facon og sit klarsyn,
kunne åbne vejen
for den rigtige
løsning.
Og jeg ved, at
også hele personalegruppen
har været vældig
glade for samarbejdet og nydt
godt af Jettes altid
beredvillige hjælpsomhed.
Nu har Jette truffet et valg.
Mener tiden er kommet til at
trække sig fra arbejdsmarkedet og gå
på pension. Og rent sagligt forstår vi jo
trods alt godt hendes valg. Jettes mand
er også gået fra arbejdsmarkedet; og vi
både håber og ønsker for dem, at deres
fremtid må byde på righoldige oplevelser.
I stor taknemmelighed, TAK JETTE.
På MRs vegne Jens Christensen
Formand

Jette har været en kæmpe gave til os i
Bramdrup. Hendes faglighed er helt i
top, hun er dygtig, kompetent og hold
op, hvor har hun været inspirerende at
arbejde sammen med, loyal, idérig og
med et dejligt væsen. Jeg er rigtig taknemmelig for alt, hvad jeg har lært af
Jette og alt, hvad hun har bidraget med
af godt. Hun er gået ind i alle relationer
i sognet på sådan en fin måde, har opbygget tillid og har til fulde levet op til
den tillid, hun er blevet vist. Jeg er meget taknemmelig og glad efter 3 gode
og lykkelige år med Jette. Hun kom
til Bramdrup kirke som vikar, hun var
egentlig gået på pension – men i stedet
valgte hun at blive hos os, og den be-

slutning er vi mange, der har haft daglig
glæde af. Jette efterlader sig respekt og
taknemmelighed hos os alle.
Lone Vesterdal, sognepræst

Og en tak fra Jette

Det, der oprindelig var tænkt som et
ganske kort vikariat, blev til 3 år som
præst i Bramdrup Sogn! Her på falderebet vil jeg takke for stor imødekommenhed, en række af dejlige opgaver og
oplevelser, et inspirerende samarbejde
med menighed, menighedsråd og frivillige og et berigende, trygt og muntert
samspil med alle ansatte – ikke mindst:
sognepræst Lone Vesterdal.
Stor tak for 3 gode år!
Jette Langgaard Andersen

Nyt fra formanden:

Menighedsrådets igangværende aktiviteter
Som følge af Jette Langgaard Andersens fratrædelse har menighedsrådet
i samarbejde med biskoppen i Haderslev Stift og provsten i Kolding Provsti
igangsat proceduren for at finde hendes
afløser. Annoncen er indrykket og møderækken tilrettelagt. Vi tilstræber, at
vores nye præst ansættes pr. 1. august
og derfor haster det. Ikke mindst i denne sommertid.

Kommende
menighedsrådsmøder:
l
l
l
l

d. 21. aug.
d. 18. sept.
d. 30. okt.
d. 12. dec.

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

Orienteringsmøde for sognet:
l

Formand Jens Christensen

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

Søndag d. 11. nov.
kl. 11.45
(lige efter gudstjenesten)

Alle møder afholdes i sognegårdens
lokaler.
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Nyt fra Kirke- og kulturmedarbejderen:

Nyt fra kirkeværgen:

Bramdrup Kirke – en arbejdsplads helt i top
Som det er et lovkrav, at alle virksomheder gennemfører en arbejdspladsvurdering, den såkaldte APV, så gælder
dette også for kirker og derfor også for
Bramdrup kirke, hvor vi i april har gennemført den lovpligtige 3 årige APV
med hjælp fra en konsulent fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning.
APV omfatter både det fysiske arbejdsmiljø og de psykiske arbejdsmiljø for
kirkens ansatte.
Den gennemførte APV i Bramdrup
kirke må betegnes som en lille succeshistorie, alle kirkens medarbejdere var
involveret og alle områder vedr. det
fysiske arbejdsmiljø blev stort set løst
med det samme.
Også på området for det psykiske arbejdsmiljø, er det glædeligt, at samarbejdet medarbejderne imellem og
samarbejdet mellem medarbejderne,
præsterne og menighedsrådet blev
fremhævet som værende helt i top. Resultatet kommer dog ikke helt bag på os
i menighedsrådet. Når man kommer i
kirken dagligt, er det nemt at bemærke
den gode ånd og glade stemning, der
hersker. Alligevel glæder vi os over, at
det nu også står sort på hvidt.

Anlægs- og
vedligeholdelsesarbejde

Den nye handicapvenlige belægning på
kirkestien fra sognegården til kirken er
ved at være klar til brug. Ved indgangen
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til toiletbygningen afsluttes stien med
en kørestolsvenlig platform.
Stendiget mod vest er også blevet genetableret, da der var begyndt at falde
sten ud på fortovet.
Vores gartner har udført et flot arbejde
både med kirkestien og stendiget.
Samtidig har lågerne ind til kirkegården
fået en tiltrængt afrensning og er blevet
varmgalvaniseret og der er sat nye låse
i. Det gælder dog ikke hovedlågen der
skal fornyes på et tidspunkt.
Hen over sommeren bliver kapel, graverbygning, kirkekontorbygningen og
sognegården renset for algeangreb og
malet, hvor det er tiltrængt.
Kirkeværge Iver Lauritzen

Velkommen til en ny sæson
– i børnekoret og voksenkoret

5 års dåbs jubilæum
– blev du døbt for 5 år siden?
Så er der nemlig grund til at holde
fest og fejre, at dengang skete der
noget vigtigt. Vi inviterer til dåbsjubilæum i forbindelse med gudstjenesten i kirken søndag den 30.
september kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der boller, saftevand,
kaffe/te i sognegården. Husk at
tilmelde jer hos kordegnen senest
fredag den 28. september kl.
12.00. Alle er velkomne, både dem,
der har dåbsjubilæum og dem, der
bare gerne vil til gudstjeneste.

Man kan spørge sig selv:
Hvorfor synge i kor?
– Fordi det er sjovt at synge
– Fordi det dejligt at synge sammen
med andre
– Man lærer gode sange
– Man lærer at bruge sin stemme.
Undersøgelser viser at børn, der synger i kirkekor, lærer disciplin og at vise
hensyn over for andre. Man lærer at opføre sig pænt i kirken – over for menigheden, og man udvikler ansvarsfølelse
over for hinanden og for fællesskabet.
Når man synger i kirkekor, uanset om

man er ung eller gammel, får man en
fortrolighed med kirken og med gudstjenesten og salmerne. Noget man kan
bruge gennem hele livet. For kirken er
en del af vores liv, vores kristne kultur
– lige fra starten til slutningen af livet.
Når man går i kirkekor, får man ikke
bare en stemme for livet, men også en
lære for livet.
Børnekoret øver hver tirsdag efter skole. Spirekoret er for 2. og 3. klasse,
mens Juniorkoret er for 4. klasse og
op. Voksenkoret øver torsdag aften. Se
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opstartsdato og øveprogram på kirkens
hjemmeside.
I år vil korene blandt andet deltage ved
høst- og dåbsjubilæumsgudstjeneste.
Voksenkoret vil være med til efterårets

Babysalmesang
Hver onsdag formiddag er der babysalmesang kl. 10.15 i kirken. Vi
starter op efter ferien onsdag den
15. august. 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 anden voksen. Det er gratis at deltage – dog
10 kr for kaffe og hjemmebag i babycafeen i sognegården bagefter.
Vi tager også på babybesøg på
plejecenteret Kirsebærhaven og
synger for beboerne ca. 4 gange
om året – i stedet for en almindelig
babysalmesangstime.
Tilmeld jer hos Camilla Svanberg
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sangaftener. Børnekoret vil også synge
til morgensang på skolen. I april måned
havde vi en hyggedag hos oldfrue Lene
Larsen med snobrød.

Nyt fra organisten:

Matiné i kirken

– I forlængelse af søndagshøjmessen afholdes matiné 2 gange i
efteråret. I forbindelse hermed kan
en kop kaffe nydes i kirken.

Har du lyst til at blive frivillig i kirken?
Læs her hvordan Tove blev det. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Camilla Svanberg, hvis det også er noget for dig.
At være frivillig ved Bramdrup kirke,
er for mig en livgivende og positiv
oplevelse.
Her møder jeg i fællesskabet masser af smil, og
nye input i en hverdag,
der pludselig blev
vendt på hovedet.
For præcist 1 år siden mistede jeg
min mand, Jens.
Her begyndte også
min daglige gang på
kirkegården og mine
regelmæssige besøg i
kirken.
En fredag jeg gik og vandede
de smukke kranse på Jens´ gravsted, kom graveren Erik og spurgte, om
jeg ville med til morgenandagt. Jeg takkede ja til den spontane invitation.

Det var her min lyst til at melde mig
som frivillig startede, og jeg kontaktede kirke- og kulturmedarbejder Camilla, som
hurtigt fik mig præsenteret for babycaféen.
Et super dejligt samlingssted for nybagte
mødre og deres babyer.
At være frivillig har
gjort et stort indtryk
på mig. Den åbenhed
og venlighed jeg møder er virkelig livgivende og positiv.
Jeg benytter her lejligheden
til at sige et stort TAK!
Venlig hilsen
Tove Klinge

Matiné falder på følgende dage:
Søndag den 23. september
Klavermatiné med klaverværker fra
romantikken. Varighed ca. 20 min.
Søndag den 18. november
Orgelmatiné – Varighed ca 15 min.
Med venlig hilsen
Organist Heine Skov Jensen

Læsekredsen
Efter en god sæson holder læsekredsen sommerpause
og begynder igen mandag den 3. september kl.
19.30 i sognegården. Både nye og tidligere deltagere
er velkomne.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Magda Knudsen
Tlf. 7556 8744 el. 2043 8744
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Konfirmandtiden, der gik...

Sensommerfest

Tirsdag den 28. august kl. 17-19.30
– inviterer vi til årets sensommerfest.
Vi samles (hvis vejret holder) på gårdspladsen ved sognegården, hvor Trio
Fabula spiller salmer på caribisk! Polkalypso eller quelpe, som det hedder i
Caribien. Tine K. Skau (basklarinet og
blokfløjter) og Kai Stensgaard (steeldrum, congas mm) sender musikalsk
caribisk varme ud i den danske sensommer med svingende salme- og calypsorytmer. Vi får besøg af Aksel Kristiansen, der bager pandekager til os alle

på sin fantastiske pandekagebageopfindelse. Der er pandekager til hovedret og pandekager med is til dessert.
Vores organist Heine Skov Jensen spiller på flyglet, og vi synger sensommerens sange. Velkommen til fest for store
og små, unge og gamle.
Tilmelding til kordegnen senest fredag
den 24. august kl. 12. Pris: 50 kr. for
voksne. Børn spiser gratis.

Salmer på Caribisk! Polkalypso eller quelpe, som det hedder i Caribien.
Tine K. Skau (basklarinet og blokfløjter) og Kai Stensgaard (steeldrum, congas
mm) sender musikalsk caribisk varme ud i den danske sensommer med svingende
salme- og calypsorytmer.
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Bededag og lørdag løb så konfirmationerne af stablen.
Undervisningsforløb, der indledtes i
september 2017 blev rundet af.
I forløbet har vi oplevet slet ikke så lidt
sammen:
Først og fremmest gudstjenesterne og
de mange onsdag morgner, hvor vi
mødtes alle sammen i kirken til bibelfortælling, sang, trosbekendelse og fadervor, for så holdvis at gå videre med
dagens tema – meget forskellige temaer
men naturligvis med kristendom og kirke og ’det med Gud og os’, som kernen
hver gang.
Derudover var der aftenen med besøg
fra Cambodja og indblik i at være kristen, tilhøre et absolut mindretal i et
overvejende buddhistisk land.
To hele dage sammen er det også
blevet til
– en dag arbejdede vi med påske på
mange måder (bl.a. med illustration
af påskesalmer) – og oplevede ensemblet ExpandingCanvas’ storslåede gengivelse af påsken i tusindvis af
toner og penselstrøg
– en dag satte vi kursen mod Ribe. På
museet Ribes Vikinger hørte vi om
kristendommens komme til Danmark
og om reformationen, vi nød Domkirken, dens storhed og nogle af de
mange kunstværker og detaljer forskellige tider har præget kirken med.
Det er vort håb, at konfirmanderne vil

se tilbage på forløbet som en væsentlig
tid ind i en periode af deres tilværelse,
hvor så meget nyt er på færde og så
mange beslutninger skal træffes.

Konfirmandtiden, der kommer…

Inden sommerferien får de kommende
8. klasser besøg af en af præsterne og
en præsentation af muligheden for at
tage del i konfirmandundervisningen
2018/2019. Der vil blive fortalt lidt om
indhold og givet konkrete oplysninger.
Bl. a. at man skal være døbt for at blive
konfirmeret, men alle, kan følge undervisningen – og at indskrivning til konfirmandundervisning skal ske senest
25. juni (via hjemmesiden eller tilmeldingsblanket afleveres på kordegnekontoret).

Konfirmationsgudstjenester
i 2019:

Bededag den 17. maj
Konfirmander fra 8. A – kl. 09.30
Konfirmander fra 8. B – kl. 11.15
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Før søndagen i sognegården
Sensommerfest i sognegården

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken, kaffe i sognegården
Høstgudstjeneste i kirken, auktion og kaffe i sognegården
Høstgudstjeneste med Bofællesskabet, kaffe i sognegården
Før søndagen i sognegården
Matiné – i kirken
Foredrag i sognegården
Korworkshop
Dåbsjubilæums-gudstjeneste, boller, kaffe og te i sognegården samt koncert

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken, kaffe i sognegården
Temadag om nyere kirkekunst i sognegården
Fortællegudstjeneste og fernisering efterfølgende
Åben koraften i sognegården
Foredrag i sognegården
Før søndagen i sognegården
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken, kaffe i sognegården
Temadag om nyere kirkekunst i sognegården
Allehelgens gudstjeneste med efterfølgende frokost i sognegården
Matiné – i kirken

Fredag den 17. kl. 10.15
Tirsdag den 28. kl. 17.00

SEPTEMBER
Fredag den 7. kl. 10.15
Søndag den 16. kl. 10.30
Tirsdag den 18. kl. 14.30
Fredag den 21. kl. 10.15
Søndag den 23. kl. 11.45
Torsdag den 27. kl. 19.30
Lørdag den 29. kl. 10.00
Søndag den 30. kl. 10.30

OKTOBER
Fredag den 5. kl. 10.15
Lørdag den 6. kl. 10-15
Søndag den 7. kl. 10.30
Torsdag den 11. kl. 19.00
Torsdag den 25. kl. 19.30
Fredag den 26. kl. 10.15
NOVEMBER
Fredag den 2. kl. 10.15
Lørdag den 3. kl. 10-15
Søndag den 4. kl. 10.30
Søndag den 18. kl. 11.45

10. juli
24. juli
07. august

12. juni
26. juni

Martin Bendixen Rønkilde
Aflyst pga. Kirsebærhavens
arrangement
Martin Bendixen Rønkilde
Jette Langgaard Andersen
Martin Bendixen Rønkilde

21. august
04. september
18. september
02. oktober
16. oktober
30. oktober

Lone Vesterdal
AFLYST
Høstgudstjeneste, Lone Vesterdal
Martin Bendixen Rønkilde
NN
Martin Bendixen Rønkilde

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

Gudstjenester på Kirsebærhaven

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken, kaffe i sognegården

AUGUST
Fredag den 3. kl. 10.15

Arrangementer i kirke og sognegård

Høstgudstjeneste
Søndag den 16. september kl.
10.30 fejrer vi årets høst i haver og
på marker. Bramdrup kirkes kor
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, kaffe/te og
fællessang.

Høstgudstjeneste
med Bofællesskabet
Tirsdag den 18. september
kl. 14.30 fejrer vi høsten 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

To spændende foredrag i sognegården
Livet – det dejligste eventyr.
Kristendommen i H.C. Andersens
forfatterskab

Torsdag den 27. september kl. 19.30
får vi besøg af pastor emeritus, dr. theol. Kaj Mogensen.
H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi
”Mit Livs Eventyr”, ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig,
der er en kjærlig Gud, der fører alt til
det Bedste”. Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker
i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Det er H.C. Andersens
tro, som han enkelt og dybt udfolder i
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Hva’ skriver han om ’håb’?
En aften med Holger Lissner og
nogle af hans salmer

Mange kender Holger Lissners aftensang ”Nu går solen sin vej”, og salmer
som ”Du fylder mig med glæde” og
”Guds fred er glæden i dit sind”. Men
hvad skriver han om håb i sine salmer?
For håbet er vigtigt. Bare det, at vi siger Gud, udtrykker et håb. Håb om, at
noget godt må ske: ”Ske din vilje…”,
eller at det svære ikke bliver det eneste
i vores liv: ”Fri os fra det onde”. Når vi
beder, beder vi med håb. Alle bønnerne
i Fadervor udtrykker et håb, men hvis
alt håb er ude, er livet ude.
Torsdag 25. oktober kl. 19.30 kommer
Holger Lissner til Bramdrup sognegård
for at fortælle om sin salmedigtning og
særligt om dette emne. Og selvfølgelig
skal vi synge de salmer, han vælger ud,
og lære dem, hvis vi ikke kender dem i
forvejen, godt hjulpet af kirke- og kul-

Foto: Christian
Roar Pedersen

turmedarbejder Camilla Svanberg og
Bramdrup Kirkes voksenkor.
OBS:
Som optakt til Lissner-aftenen indbydes til åben koraften sammen med voksenkoret, med andre ord en aften for
alle, der har lyst til særligt at indøve en
række Lissner-sange/salmer.
Den åbne koraften er torsdag den 11.
oktober kl. 19-21 i sognegården (deltagelse: gratis).

Allehelgens gudstjeneste
eventyr og historier, digte, dramaer og
romaner. I foredraget belyses dette ved
en fortolkning af H.C. Andersentekster
- både kendte og mindre kendte. Som
H.C. Andersens forfatterskab vil også
foredraget oplyse og oplive, være til
trøst og glæde. Alle er velkomne, kaffe/
te og brød á 25 kr.

Søndag den 4. november kl. 10.30 årets Allehelgens
gudstjeneste. 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. Anne Marie Høst medvirker ved
gudstjenesten på keltisk harpe.
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Temadage om nyere kirkeudsmykninger
Som led i den igangværende arbejdsproces i udvalget om renovering
og udvidelse af kirken, er vi nået frem til temaet om udsmykning, og i den
forbindelse afholdes 2 temalørdage med kapaciteter på området.
I forlængelsen af gudstjenesten søndag 11. november vil menighedsrådet
orientere om planerne for en kirkeudvidelse.

”Kunst, der vil noget!” Søren Nielsen
fortæller i sit foredrag på sin helt egen
subjektive måde om kirkekunst og præsenterer en række nulevende kunstnere
og kunstværker, (der vil noget!) og lægger op til samtale og debat.”
Søren Nielsen, sogne- og korshærspræst
og kunstformidler og ejer af galleriet
Kunstformidlingen.dk i Holstebro.

Lørdag d. 6. oktober kl. 10.00-15.00
Kl. 10.00:
Morgenandagt i kirken. Derefter kaffe i
sognegården.

Tilmelding seneste onsdag den 3. oktober kl. 12.00.
Forplejning og kaffe á 25 kr.

Kl. 10.30-12.30:
Lektor Benny Grey Schuster, præstehøjskolen Løgumkloster.

bar database: www.modernekirkekunst.
dk. Foredragets fokus er at forsøge at
give et overblik over de ca. 3000 kunstværker, der gennem de seneste godt 60
år har fået plads i de danske kirker.
Benny Grey Schuster, cand.theol. og
siden 1997 lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster. Han har tidligere i to omgange
været ansat ved Det teologiske Fakultet
på Aarhus Universitet afbrudt af små 5
års ophold i Canada som præst for den
danske menighed i Surrey, British Columbia.

KL. 10.30-12.30:
Lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen, Aarhus Universitet.

Kl. 13.15-15.00:
Sognepræst Søren Nielsen, Holstebro.

14

Kl. 12.30-13.15:
Lettere frokostanretning.
Kl. 13.15-15.00:
Lisbeth Smedegaard Andersen, pastor
emeritus, salmedigter, kunsthistoriker
og forfatter.

Lørdag d. 3. november kl. 10.00-15.00
Kl. 10.00:
Morgenandagt i kirken. Derefter kaffe i
sognegården.

Kl. 12.30-13.15:
Lettere frokostanretning.

Kunstværker i de danske kirker de
seneste 60 år
Er ”moderne kirkekunst” det samme
som ”moderne kunst i kirken”? Benny Grey Schusters har siden 2014
gennemført en samlet registrering og
fotografering af al den kunst, som er
kommet ind i Folkekirkens kirker siden
1945. Informationen findes på en søg-

teres en del konkrete billedeksempler
sammen med en række af de principielle overvejelser, de giver anledning til.

”Nyere dansk kirkekunst”: De billedkunstneriske udtryk, der i de seneste årtier har manifesteret sig i kirker i Danmark og i andre lande, er mangfoldige.
Fra ”det smagfulde” og design-agtige til
det frodige og fantasifuldt fabulerende.
Fra det nonfigurative til det hæmningsløst fortællende. I foredraget præsen-

Nyere dansk kirkekunst
Flere og flere kirker får ny kirkekunst
i disse år. Men det er et stadigt spørgsmål, hvordan denne nye kirkekunst
skal udformes. Der skal tages hensyn
til gudstjeneste og liturgi, men også
til de individuelle kirkerum og lokale
forhold. Der vil i foredraget blive vist
eksempler på kirkeudsmykninger af
de mere kendte kunstnere, men også
af de nyeste kirkekunstnere, ligesom
gennemgangen vil spænde fra de store
totaludsmykninger til mindre udsmykninger med en ny altertavle eller en anderledes indgang ind i kirkerummet.
Tilmelding seneste onsdag den 31.
oktober kl. 12.00.
Forplejning og kaffe á 25 kr.
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Fortællegudstjeneste og
fernisering
Søndag den 7. oktober kl. 10.30 vil
gudstjenesten have et lidt anderledes
forløb end traditionelt. Prædikenen vil delvis være
formet som refleksioner, der knytter sig til
bibelske
beretninger og salmer, hvor
motiver med døre
og porte er omdrejningspunkt for
forkyndelse. Fortællegudstjenesten
lægger op til ferniseringen af Mogens
Leanders udstilling,
som finder sted umiddelbart i forlængelse af
gudstjenesten.

Vesterdal – har udmøntet sig i udstillingen PORTALERNES BILLEDVERDEN – der ferniseres i Bramdrup Kirke søndag den 7.
oktober. Mogens Leander – der bla. er kendt
for sin nyfortolkning
af de klassiske ortodokse ikoner –
har til lejligheden
skabt nye bronzeportaler – ikontavler og oliebilleder – der refererer
til Lone Vesterdals
tolkning af begreberne døre – porte og
portaler – set i en kristen
sammenhæng.

Portalernes billedverden

Udstillingen åbner den 7. oktober
og varer til mandag den 12. november.

Et samarbejde mellem kunstneren
Mogens Leander og sognepræst Lone

En lys idé
Når de levende lys er tændt ved hver
en gudstjeneste har de dels en praktisk dels en symbolsk betydning – efterhånden mest en symbolsk betydning, nemlig som henvisning til Jesus
som verdens lys, derfor bruges også
kun stearinlys af fineste kvalitet.
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Graver Erik Ravn smelter lysestumperne fra kirkens lys om til bloklys i
6 cm diameter og 20 cm højde. Disse
sælges for kr. 25 (gerne mere) og det
indkomne beløb går ubeskåret til menighedsplejen her i Bramdrup Sogn.

Niels Skovgaard
– ud af sin brors skygge
Broderen er: Joakim Skovgaard, mesteren bag bl.a. de mange malerier i Viborg Domkirke
Fra juni og året ud løfter Skovgaard
Museet i Viborg Niels ud af Joakims
skygge med en udstilling, hvor der vises en perlerække af Niels malerier.
Et af Niels Skovgaards markante værker mangler af gode grunde på udstillingen. Det er fresken/det store kalkmaleri i Bramdrup Kirke over lignelsen
DEN BARMHJERTIGE SAMARITA-

NER fra 1917. Men hvem ved, måske
Bramdrup-maleriet indgår i den helt
nye antologi om Niels Skovgaard, der
udgives i forbindelse med udstillingen?

Korworkshop med Daniel Holm – mest for piger
Efter sidste års succes inviterer vi igen til en spændende korworkshop,
både for børn og voksne.
Kom og syng med Daniel Holm, der
blandt andet har deltaget i The Voice.
Vi vil synge fede pop-sange, både på
dansk og på engelsk. Lørdag den 29.
september kl. 10-15 og søndag den
30. september kl. 10-12.45, med gudstjeneste kl. 10.30 og koncert i sognegården kl. 12.
Korworkshoppen er for både børnekoret og for alle andre børn, der også har
lyst til at synge.
Tag jeres mødre, mormor eller måske
storesøster med. Helst nogen, som kan
lide at synge!
Korworkshoppen er også for voksenkoret, og for alle andre voksne piger,
der har lyst til at synge. Tag jeres datter, barnebarn eller måske naboens barn

med. (Hvis du kender en dreng der er
vild med at synge, må han også komme
med.)
Medbring selv madpakke om lørdagen.
Du får frokost om søndagen.
Korworkshoppen er gratis. Medbring
madpakke, godt humør og sangglæde!
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg, senest fredag den 14. september.
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“Før søndagen”
i sognegården

Morgenandagter
Der er morgenandagt i kirken den første fredag i hver måned. Vi mødes i kirken kl. 10.15 til en kort andagt. Efter
andagten inviteres til morgenkaffe/brød
og hyggeligt samvær i sognegården
(kaffe á kr. 25,-).
Datoer for morgenandagter er:
• Fredag den 3. august
LV
• Fredag den 7. september NN
• Fredag den 5. oktober LV
• Fredag den 2. novemver LV

Den 3. fredag i
måneden inviteres
alle til, at være med
til ”Før søndagen” i sognegården
kl. 10.15.
”Før søndagen” er et frit og åbent forum, hvor præst og organist gennemgår
kommende søndags læsning og salmer.
Der er også mulighed for at drøfte emner som deltagerne ønsker eller foreslår. Vi får morgenkaffe/brød i løbet af
formiddagen kr. 25,-.
”Før søndagen” foregår:
• Fredag den 17. august
• Fredag den 21. september
• Fredag den 26. oktober
• Fredag den 16. november
• Fredag den 14. december

LV
NN
LV
LV
NN

Adresser og telefonnumre
Sognepræst (kbf) Lone Vesterdal (LV)
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 (JLA)
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, mail: majvaenget50@gmail.com

Tirsdag  . . . . kl. 09.00-14.00
Onsdag
kun telefonisk henvendelse.
Torsdag . . . . kl. 11.00-15.30
Fredag . . . .  kl. 09.00-12.00

Sensommer
åbningstider:
i uge 34, 35 og 36
Tirsdag  . . . . kl. 09.00-14.00
Onsdag  . . . . kl. 09.00-14.00
Torsdag . . . . kl. 11.00-15.30

Menighedsrådsformand Jens Christensen
Tlf. 2245 0506, mail: 7934formand@sogn.dk

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:

Indsamlinger i kirken
I marts-maj (til og med 21. maj) samlede vi i alt 1.742,00 kr. ind til KFUM og
KFUK i Danmark. Tak for beløbet, som
er afsendt. I juli og august samler vi ind
til Den internationale menighed i Kol-

Kirkekontorets
åbningstider:

ding. Resten af Trinitatistiden samler vi
ind til Den danske Israelsmission, undtagen høstgudstjenesten, hvor vi samler
ind til Folkekirkens Nødhjælp.

 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

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.
Ansvarshavende Lone Vesterdal. Sats og Tryk: From-grafisk as 7552 7711.
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Gudstjenester i Bramdrup Kirke
Juni
Søndag d. 24. kl.10.30 VK

4. søndag eft. trinitatis

Kærlighed til fjenderne

LV

5. søndag eft. trinitatis
6. søndag eft. trinitatis
7. søndag eft. trinitatis
8. søndag eft. trinitatis
9. søndag eft. trinitatis

Peters bekendelse
Den rige unge mand
Ikke en spurv falder til jorden
Husene på sand eller klippe
Den utro godsforvalter og enken og dommeren

LV
EL
EL
EL
EL

Juli
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 01. kl.10.30		
d. 08. kl. 10.30		
d. 15. kl. 10.30 *
d. 22. kl. 10.30		
d. 29. kl. 10.30		

August
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 03. kl.10.15 &
d. 05. kl. 10.30		
d. 12. kl. 10.30 *
d. 19. kl. 10.30		
d. 26. kl. 10.30		

Morgenandagt		
10. søndag eft. trinitatis Denne slægt ligner børn, der sidder på torvet og...
11. søndag eft. trinitatis Kvinden, der salver jesu fødder
12. søndag eft. trinitatis Om bespottelsen mod Helligånden
13. søndag eft. trinitatis Zebedæussønnerne og pladserne i Jesu rige

LV
LV
LV
NN
LV

14. søndag eft. trinitatis Den lamme ved Bethesda dam
Morgenandagt		
15. søndag eft. trinitatis Jesus besøger Martha og Maria
16. søndag eft. trinitatis Lazarus’ opvækkelse – Høstgudstjeneste
17. søndag eft. trinitatis Levis kaldelse
18. søndag eft. trinitatis “Jeg er vintræet, I er grenene” dåbsjubilæum

EL
LV
LV
NN
LV
LV

September
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 02. kl.10.30		
d. 07. kl. 10.15 &
d. 09. kl. 10.30		
d. 16. kl. 10.30 &BK+VK
d. 23. kl. 10.30 M
d. 30. kl. 10.30 & kor

Oktober
Fredag d. 05. kl. 10.15 &
Morgenandagt		
Søndag d. 07. kl. 10.30 & VK
19. søndag eft. trinitatis Jesus kalder de færste diciple,
				
fortællegudstjenest og fernisering
Søndag d. 14. kl. 10.30		
20. søndag eft. trinitatis Lignelserne om de to sønner og om de upålidelige
				
vingårdsmænd
Søndag d. 21. kl. 10.30		
21. søndag eft. trinitatis Lignelsen om de golde figentræ
Søndag d. 28. kl. 10.30		
22. søndag eft. trinitatis Hvem er den største i Himmeriget?

LV
LV
NN
EL
LV

November
Fredag d. 02. kl. 10.15		
Søndag d. 04. kl. 10.30		

Morgenandagt		
Allehelgens		

LV
LV

Gudstjenestelisten er med forbehold. Vi kender endnu ikke den kommende præsts kalender, og derfor kan der forekomme ændringer.

#)

M)

LV
EL
NN

Lone Vesterdal
Erik Langkjer

Kirkebil: Kan benyttes af ældre og gangbesværede. Man ringer til kirkekontoret i åbningstiden tlf. 75 56 94 53

www.bramdrupkirke.dk

em

matiné i forlængelse af
gudstjenesten
BK) børnekor medvirker
VK) voksenkor medvirker
S)
Solist

Svan

&)

der benyttes alkoholfri vin ved
altergangen
der efterfølgende: serveres kaffe
i våbenhuset
der et arrangement ifm. tjenesten
(se omtale)

æ
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