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Formanden har ordet:

Kirkeværgen har ordet:

Gave til kirken

Status på kirkerenovering og udvidelsesplanerne for Bramdrup Kirke

Dette billede er en tegning, som Bramdrup
kirke har modtaget som gave fra Lillian og
Per Skovbo, Sønderholmsvej 13, Bramdrupdam. Det smukke billede af kirken er
nu ophængt i foyeren i sognegården. Menighedsrådet siger mange tak for billedet.
Desværre er kunstneren
ukendt. Menighedsrådet
er nysgerrig efter at få
kendskab til, hvem der
har tegnet billedet. Så
hvis der sidder en læser
derude med en viden om
det, vil vi utrolig gerne
kontaktes. Det kan oplyses, at Lillians forældre,
Grethe og Jørgen Hansen har været graverpar
ved Bramdrup kirke i
perioden 1963-1982. De
boede i et hus, som ikke
findes mere, der hvor
der nu er bygget et antal
gule dobbelthuse vest

for Centervej ned til Brugsen. Måske kan
dette være et hint.
Formand for menighedsrådet kan gerne
kontaktes på tlf. 2245 0506 eller på mail:
7934formand@sogn.dk

Anlæg og vedligeholdelsesarbejde i 2019
Hen over sommeren bliver kirkekontorbygningen, sognegården og den tidl. præstegård renset for algeangreb og malet, hvor det er tiltrængt. Samtidig bliver flere
vinduer malet og et dørparti udskiftet.
Kapellet og kirken bliver repareret for murskader og kalket. Soklen og murbindere
bliver tjæret.
Toilettet i kapelbygningen får en tiltrængt renovering og bliver samtidig indrettet
som handicap toilet.
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BRAMDRUP KIRKE - TILBYGNING OG INDVENDIG OPDATERING

Selve processen er rykket lidt, da et møde
med en bygningskonsulent fra Nationalmuseet, planlagt i februar, er udsat til juni
i år. I den mellemliggende tid har menighedsrådet bl.a. arbejdet med to temaer.
Udsmykning og medfinansiering.
Her i foråret har MR arbejdet med at indkredse de potentielle kunstnere, vi finder
relevante til udsmykningen. I de planer
indgår flere af de gode forslag, vi modtog
fra borgere på de to offentlige inspirationsmøder i oktober og november 2018,
på orienteringsmødet i november 2018
og efterfølgende. Ud fra de forslag, der er
kommet, kan vi oplyse, at menighedsrådet
i samarbejde med arkitekterne har ændret
i de oprindelige udsmykningsplaner på
flg. områder: indgangspartiet, loftsfarven,
lyskilden, glasmosaikken, bænke/stole opsætning o.a. Her skal nævnes, at modtagne
reaktioner fra menighed og beboere fortsat
vil blive behandlet i menighedsrådet.
Foruden de ovennævnte offentlige møder,
har formanden for menighedsrådet, af Borgerforeningen, været inviteret til offentlig
orienteringsmøde i april måned på aktivitetscenter Toften, samt i Idrætshallen, hvor
repræsentanter for 5-6 lokalforeninger var
tilstede. På begge disse møder blev udtalt
begejstring og anerkendelse af projektet.
Endvidere kan nævnes, at der den 24.
december sidste år, var en helsides omtale af projektet i Jyske Vestkysten, og at

projektet har været omtalt i kirkebladet og
plancher har været offentlig tilgængelige i
sognegården i et par måneder i efteråret.
Som hjælp til finansiering af udsmykning
m.m. har MR planer om at ansøge diverse
fonde om midler, hvilket er normal procedure i forbindelse med denne slags projekter. Hertil har vi valgt at entrere med en
professionel fundraiser. Fondsansøgningerne forventes afsendt i løbet af juni måned.
Næste offentlige møde om projektet er
planlagt at finde sted ved menighedsrådets
årlige orienteringsmøde, som i år finder
sted søndag den 17. november kl. 11.30 i
sognegården.
Menighedsrådet
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Kirke-og kulturmedarbejderen har ordet:

Babysalmesang

Hver onsdag formiddag er der babysalmesang kl. 10.15 i kirken, undtagen i ugerne
26-32 samt uge 42.
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 sammen med
beboerne ca. 4 gange om året – i stedet
for en almindelig babysalmesangstime.
Tilmeld jer hos kirke- og kulturmedarbejderen

Kirkens kor

Kirkens børne- og voksenkor starter ny
sæson i uge 34. Børnekoret med både
spire- og juniorkor starter tirsdag den 20.
august. Voksenkoret starter torsdag den
22. august. Begge kor vil blandt andet
synge til høstgudstjenesten søndag den 15.
september.

Kirkens børnekor maj 2019.
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I efteråret vil korene også få mulighed for
at deltage i en korworkshop. FUK Haderslev Stift arrangerer hvert år spændende
arrangementer, som vi ofte deltager i. Her
møder vi andre kirkekor og har en dejlig
dag sammen.
Har du lyst til at være med i et af korene,
er du meget velkommen. Se mere informationer om det på kirkens hjemmeside under
aktiviteter.

Frivillige ønskes
– er det noget for dig?
3 hurtige spørgsmål til en frivillig...

Hvad laver du som
frivillig?
Jeg hedder Maja. Jeg har
været frivillig i mange
år. Engang hjalp jeg med
babysalmesang, da det
startede for mere end
10 år siden. Jeg var med ovre i kirken og
sang med. Jeg lavede kaffe og te, som vi
nød bagefter. Vi skulle også have måtter
med til mødrene og babyerne. Det var min
opgave.
I dag laver jeg kaffe til morgenandagt. Det
passer lige til mig.
Jeg dækker op i sognegården inden det
går i gang. Efter kirken serverer jeg kaffe,
rydder og vasker op bagefter.
Hvad får du ud af at være frivillig?
Jeg får meget ud af det. Det samvær man
har, når man er sammen. Man lærer så
mange mennesker at kende, og det sætter
jeg stor pris på. Jeg føler også at det er

gengældt. Hvis man selv giver meget, får
man også meget igen.
Hvad betyder kirken for dig?
Det betyder rigtig meget. Jeg vil ikke sige,
at jeg har været vant til at gå i kirke som
barn. Vi boede langt væk, men mine forældre var troende.
Jeg blev engang spurgt om jeg ville med
i menighedsrådet. Det prøvede jeg så. Jeg
var med i en periode. Da vi så flyttede til
Bramdrupdam tilbage i 90’erne, var der
også nogen, som spurgte om jeg ville være
med i menighedsrådet her. Det ville jeg
gerne, for jeg vidste jo lidt om hvordan det
foregik. Jeg kan også huske, at vi ikke helt

var faldet til. Vi kendte ikke så mange som
nytilflyttere.
Den første gang jeg var med i menighedsrådet her i Bramdrup, var jeg klar over det:
Der hørte jeg hjemme. Det sammenhold
der var, og alle de mennesker, som gerne
ville en. Det var så dejligt.
Jeg kan mærke at kristendommen og kirken betyder rigtig meget for mig, jo ældre
jeg bliver.
Har du også lyst til at være frivillig,
så kontakt:
Camilla Svanberg,
Kirke- og kulturmedarbejder

Præsterne har ordet:

Årets konfirmationer er veloverståede
– og vi er nu i gang med at planlægge næste års undervisning.
Skolen har ønsket at gå over til en anden
form af hensyn til skemalægningen. Vi har
derfor undervisning hver onsdag morgen
kl. 8.15-9.45 hele efteråret og i foråret
foregår undervisningen på nogle hele dage.
Der er åbent for tilmelding til konfirmationerne nu. Man melder sig til med
NEM-id via et link på kirkens hjemmeside,
www.bramdrupkirke.dk

Vedrørende konfirmation og den
kommende udbygning

Byggeriet er planlagt til at gå i gang august
2020. Vi regner derfor med at konfirmationerne kan holdes i Bramdrup Kirke som
vi plejer.
Konfirmationerne i 2021 vil blive holdt i
Harte Kirke pga. den midlertidige lukning
af Bramdrup Kirke.

Vi har fire hold, og der er
konfirmation følgende dage i 2020:

• Store Bededag Fredag den 8. maj:
8. A og 8. B
• Lørdag den 9. maj: 8. C og X-klassen
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Lørdag den 31. august 2019 kl. 10-16 i Bramdrup Sognegård

Årets sensommerfest

Kristendommen i Bayeuxtapetet
Ved mag.art., ph.d. i arkæologi Lise Gjedssø Bertelsen (LGB) og
falkoner Frank Skaarup Hansen (FSH).
Tilmelding skal foregå på Folkeuniversitets hjemmeside: fuodense.dk
Prisen for at deltage er 380 kr.
og 190, hvis man er studerende.

Vi inviterer til årets sensommerfest tirsdag
den 27. august kl. 17.00-19.30. Vi begynder i kirken med en forestilling af Triofabula med forestillingen David – superhelt
i krig og kærlighed. Vi følger David fra
udvælgelsen til israelitternes kommende
konge – gennem et langt liv i krig, kærlighed og venskab – til den dag han salver sin
egen søn Salomon som tronfølger.
Vi kommer til at møde profeten Samuel,
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Davids brødre, sure Kong Saul, Goliath
og de grumme filistre, vennen Jonathan,
historiefortælleren der giver baggrundsviden, alle Davids hustruer og den elskede
Batseba.
Derefter er der mad, hygge og fællessang
i sognegården. Pris 50 kr. voksne, børn
spiser gratis. Tilmelding ved kirkekontoret
senest fredag den 23. august inden kl.
12.00.

Bayeuxtapet i Normandiet fra 1000-tallets
senere del er en raffineret broderet tegneserie, altså en blanding af tegninger og tekst,
der måler 70 m x ½ m; afslutningen mangler dog i dag. Den store billedberetning er
normannernes triumfberetning, et moralsk
drama om det storpolitiske magtspil i
England og Normandiet, der ledte frem til
hertug Vilhelm af Normandiets invasion af
England og hans sejr i slaget ved Hastings
den 14. oktober 1066 over kong Harald
Godwinson af England. Og kristendommen er nærværende hele tapetet igennem.
Kostbare falke og hunde stod i høj kurs
hos den tids konger og andre magthavere,
og blev anvendt som gaver indflydelsesrige personer imellem, hvilket ikke mindst
falkene i Bayeux-tapetets hovedfrise er
fornemme eksempler på. Værdifulde falke
og hunde signalerede høj økonomisk såvel
som politisk social status i vikingetiden.

10:00-11:45: Kristendommen i Bayeuxtapetet (LGB)
11:45-12:15: Frokostpause
12:15-14:00: Kristendommen
i Bayeuxtapetet fortsat
(LGB)
14:00-14:15: Eftermiddagspause
14:15-16:00: Falke i vikingetiden og på
Bayeuxtapetet med demonstration af levende falk
(FSH)
Lise Gjedssø Bertelsen
Mag.art., ph.d. i arkæologi
Tlf.: 7551 8884
lisegb@outlook.dk
Frank Skaarup Hansen
Falkoner
Tlf.: 2928 8187
frank@frankskaarup.dk
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Sogneaftner i efteråret
Torsdag den 26.
september kl. 19.30
har vi foredrag ved
sognepræst Per
Damgaard Pedersen.

Sang og skønhed

Den armenske
kirkes sang har en særlig krydret klang.
Den er meditativ, enkel og meget skøn og
anderledes. Den danske gudstjeneste er
en gå-ud-i-hverdagen-gudstjeneste. Den
armenske er en stig-op-til-Gud-gudstjeneste, som det er en helt særlig oplevelse at
deltage i. Per D. Pedersen vil tage os med
ind i den armenske sang, og fortælle om
kirken og om hvordan en håndfuld modige
danske kvinder spreder et varmt lys i den
mørkeste del af kirkens historie. Per D.

Pedersen er sognepræst ved Kristkirken,
Kolding. Han har i en årrække boet med
sin familie i Armenien, hvor han var lærer
på præsteuddannelsen og rådgiver for
kirkens ledelse. Han er fortsat tilknyttet
kirkens hovedsæde i Antelias, Libanon.

Pastor Per D. Pedersen, fr. Tahinios Khalil.

Påskemorgen 2019. Den armenske gudstjeneste set fra oven.
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Høstgudstjenester
Torsdag den
24. oktober
kl. 19.30 er der
foredrag ved
professor Per
Schultz Jørgensen.
Vi skal styrke børns karakterdannelse
Hvordan giver vi børn et godt liv – i en
verden i opbrud? Hvordan styrker vi
børns robusthed, ansvarlighed og selvstændighed? Kan børn lære ansvar?
Hvad gør vi som forældre – og som
institution og skole? Oplægget vil pege
på, at vi har langt større muligheder,
end vi tror. Og understrege, at vi som
velfærdssamfund har et stort ansvar for
at handle nu.
Per Schultz-Jørgensen gæster Bramdrup sogn med et foredrag om ”Robuste børn”. Per Schultz-Jørgensen
er børne – og familieforsker, og har
igennem mange år arbejdet med undersøgelser om børn og unge, ligesom
han har deltaget i en række projekter,
der sigter på at skabe bedre forhold for
børn og unge i Danmark og internationalt.
Han har været ansat ved Københavns
Universitet, Socialforskningsinstituttet
og Danmarks Pædagogiske Universitet og har været medlem/formand for
Børnerådet.

Søndag den 15. september kl. 10.30
fejrer vi årets høst på marker og i haver.
Medbring frugt og grønt fra haven, som
kan bæres ind ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten er der boller,
the og kaffe i sognegården og auktion
over det medbragte frugt og grønt.
Tirsdag den 17. september kl. 14.30
fejrer vi høsten sammen med Bofællesskabet. Efter gudstjenesten er der
eftermiddagskaffe i sognegården.

Læsekredsen
Læsekredsen har afsluttet en god
sæson og holder sommerpause.
Vi starter igen mandag den
2. september 2019 kl. 19,30.
Møderne afholdes i sognegården,
og både nye og tidligere medlemmer er velkomne.
Yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til:
Magda Knudsen
Tlf. 7556 8744 el. 2043 8744
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Morgenandagt i kirken og efterfølgende kaffe i sognegården.
Før søndagen i sognegården.
Sensommerfest i kirke og sognegård.
Studiedag i sognegården om kristendommen i Bayeux-tapetet.
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken og efterfølgende kaffe i sognegården.
Høstgudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe/te/brød i sognegården.
Høstgudstjeneste med Bofællesskabet.
Før søndagen i sognegården.
Efter gudstjenesten – lille koncert i sognegården.
Foredrag i sognegården med Per Damgaard Pedersen.
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken. Efterfølgende kaffe i sognegården.
Foredrag i sognegården ved Per Schultz Jørgensen.
Før søndagen i sognegården.

Fredag den 2. kl. 10.15
Fredag den 16. kl. 10.15
Tirsdag den 27. kl. 17.00
Lørdag den 31. kl. 10.00-16.00
SEPTEMBER
Fredag den 6. kl. 10.15
Søndag den 15. kl. 10.30
Tirsdag den 17. kl. 14.30
Fredag den 20. kl. 10.15
Søndag den 22. kl. 11.45
Torsdag den 26. kl. 19.30
OKTOBER
Fredag den 4. kl. 10.15
Torsdag den 24. kl. 19.30
Fredag den 25. kl. 10.15

Den 9. juli: Martin Bendixen Rønkilde
Den 23. juli Pia Haaning Lorenzen
Den 6. august Martin Bendixen Rønkilde
Den 20. august Lone Vesterdal
Den 3. september Martin Bendixen Rønkilde

Den 17. september Lone Vesterdal (Høst)
Den 1. oktober Martin Bendixen Rønkilde
Den 15. oktober Lone Vesterdal
Den 29. oktober 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

AUGUST

Arrangementer i kirke og sognegård

En lille koncert på
ﬂyglet i sognegården

Kommende
menighedsrådsmøder
•
•
•
•

Torsdag den 15. august
Tirsdag den 17. september
Tirsdag den 22. oktober
Onsdag den 13. november

Alle møder starter kl. 18.30

Orienteringsmøde
Søndag den 22. september holder
jeg, umiddelbart i forlængelse
af højmessen, en lille koncert på
flyglet i sognegården. Her vil jeg
præsentere værker kronologisk
op gennem musikhistorien fra
barokken og næsten helt frem til
årtusindskiftet. Koncerten varer
max en halv time, og der vil være
et glas vin og en lille snack.
Med venlig hilsen
Organist, Heine Skov Jensen

• Søndag den 17. november er der
orienteringsmøde for sognet i
sognegården kl. 11.30 efter
gudstjenesten. Det årlige møde
hvor menighedsrådet orienterer
om dets virke det forgangne år og
planer for det kommende.
Samtidig gives en opdateret
status på kirkeudvidelsesplanerne
og hvor langt vi er i processen.
Arkitekterne vil være tilstede.
Menighedsrådet.

Registrering af bevaringsværdige
gravminder ved Bramdrup Kirke
Hvis der på Kolding Provstis kirkegårde
findes bevaringsværdige gravminder, skal
disse registreres som sådan. Det vil sige, at
de enkelte gravminder skal fagligt vurderes
af Museet Koldinghus og godkendes som
bevaringsværdige af provsten.
På Bramdrup Kirkegård har menighedsrådet udvalgt 8 gravminder som vurderes at
være bevaringsværdige. Disse gravminder
vil blive omtalt i dette og i de følgende
kirkeblade. I denne udgave er der valgt at
omtale 2 af de 8 gravminder.
Det første bevaringsværdige gravminde er
Krigsmindemærket fra slagene ved Kolding og Ejstrup den 23. april 1849. Blandt
de faldne, blev 11 danske soldater stedt til
hvile her som den største begravelseshøjtidelighed i kirkens historie.
På mindesmærket er indmuret en mindeplade med navnene på de faldne.
Mindesmærket er rejst af Bramdrup sogns
beboere i 1874, 25 år efter slaget.

Det andet bevaringsværdige gravminde er
denne smukt tilhugget gravsten for Niels
Anton Eriksen, der var landsbylærer og
kirkesanger i Bramdrup. Han var afholdt
af alle i sognet og det var hans fortjeneste
at øvelseshuset (forsamlingshuset) blev
bygget.
...fortsættes i de kommende kirkeblade.
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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 2. august:
PHLO
• Fredag den 6. september: LV
• Fredag den 4. oktober:
PHLO

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 16. august:
PHLO
• Fredag den 20. september: LV
• Fredag den 25. oktober:
LV

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 Pia Haaning Lorentzen (PHLO)
Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Tlf: 6091 7978, mail: phlo@km.dk
Kordegn Eva Sunesen
Træffes på kirkekontoret tirsdag, torsdag og fredag. Tlf. 7556 9453,
mail: evks@km.dk
Kirkekontoret, 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
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 15.30
Fredag fra kl. 09.00 til 12.00

Kirkekontorets åbningstider
i uge 28, 29 og 30
Tirsdage kl. 08.00 til 14.00
Onsdage kl. 09.00 til 14.00
Torsdage kl. 09.00 til 15.00
Mandag og fredag lukket

Sådan gør man
Fødsel:

Et barns fødsel anmeldes. Sædvanligvis foretager jordmoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden
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:

Forældrene henvender sig til kirkekontoret angående datoen for dåben samt anmelder navn på barnet
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 bedemandsfi rma, 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
Juli
Søndag den 7. kl. 10.30 *
Søndag den 14. kl. 10.30		
Søndag den 21. kl. 10.30		
Søndag den 28. kl. 10.30		

3. søn.e.trin – Lignelserne om det mistede får og den tabte mønt
4. søndag e.trin – Splinten i den brors og bjælken i det eget øje
5. søn.e.trin – Peters fiskedræt
6. søn.e.trin – Bjergprædikenen

LV
LV
LV
PHLO

7. søn.e.trin – Jesus hos Zakæus
8. søn.e.trin – Et træ kendes på sine frugter
9. søn.e.trin – Lignelsen om den utro godsforvalter
10.søn.e.trin – Jesus græder over Jerusalem

PHLO
PHLO
LV
LV

August
Søndag den 4. kl. 10.30 *
Søndag den 11. kl. 10.30		
Søndag den 18. kl. 10.30		
Søndag den 25. kl. 10.30		

September
Søndag den 1. kl. 10.30		
11. søn.e.trin – Farisæeren og tolderen i templet
PHLO
Søndag den 8. kl. 10.30		
12. søn.e.trin – Jesus helbreder en døvstum
LV
Søndag den 15. kl. 10.30 & BK VK *13. søn.e.trin – Lignelsen om den barmhjertige samaritaner, høstgudstjeneste LV
14. søn.e.trin – Jesus helbreder ti spedalske mænd
PHLO
Søndag den 22. kl. 10.30 M
15. søn.e.trin – ”Ingen kan tjene to herrer”
LV
Søndag den 29. kl. 10.30 *

Oktober

*)
#)
&)

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

16. søn.e.trin – Opvækkelsen af enkens søn i Nain
17. søn.e.trin – Helbredelsen af manden med vand i kroppen
18. søn.e.trin – Det største bud i loven
19.søn.e.trin – Helbredelsen af den lamme i kapernaum
M)
BK)
VK)
S)

matiné i forlængelse af
gudstjenesten
børnekor medvirker
voksenkor medvirker
Solist

LV
PHLO
LV
LV

LV
Lone Vesterdal
PHLO Pia Haaning Lorenzen

Svan
em

æ

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

www.bramdrupkirke.dk

1713

Søndag den 6. kl. 10.30		
Søndag den 13. kl. 10.30 *
Søndag den 20. kl. 10.30		
Søndag den 27. kl. 10.30		
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