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Formanden har ordet

En opløftende besked...
I skrivende stund (pinsen 2020) har vi endelig, endelig modtaget opløftende besked
fra myndighederne om at det igen vurderes
forsvarligt at åbne landets kirker. Ganske
vist betinget men dog en åbning.
Således blev Kristi Himmelfart den kirkebegivenhed, der også her i Bramdrup
genskabte håbet om en tilbagevenden til
mere normale tider. Det var en tung tid
at gennemleve. Hvem havde nogensinde
forestillet sig en påskehøjtid uden kirkegang.
Med små step ad gangen bevæger vi os nu
hen imod det aktivitetsniveau, vi kendte før besøget af de ubudne gæster. De

kirkelige handlinger finder deres tilpassede
rytme og alle andre aktiviteter startes op i
takt med myndighedernes ændrede forsamlings restriktioner. Naturligvis og altid på
forsvarlig vis.
At mange, ligesom vi, har savnet fællesskabet, fik vi en bekræftelse på ved det
første møde med frivillig gruppen i juni
måned hvor 30 personer var samlet i sognegården til samvær og samtale.
Jeg byder på menighedsrådets vegne hjertelig velkommen til alle nye som velkendte
i Bramdrup Sogn i kirke og sognegård.
Jens Christensen, Formand

Velkommen til ny gravermedhjælper
Stillingen som deltidsansat gravermedhjælper er igen besat. Menighedsrådet har
pr. 10. marts 2020 ansat Bente Johnsen i
stillingen som sæsonbestemt gravermedhjælper. Bente har erfaring med jobbet
fra tidligere ansættelser på andre kirkegårde i lokalområdet. Desuden har Bente
kendskab til miljøet, idet hun er gift med
ledende graver i et nærliggende sogn.
Vi oplever, at Bente er faldet rigtig godt
til ved Bramdrup kirke og kirkegård og
fungerer perfekt sammen med kollegerne.
Vi byder Bente hjertelig velkommen og
ser frem til et gensidigt godt og givende
samarbejde.
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Har du det som mange andre?
Mange vil gerne bidrage til
fællesskabet

Knapt hver anden dansker vil gerne bidrage til deres lokalsamfund. De vil gerne
hjælpe andre og være en del af fællesskabet som frivillige i foreninger eller organisationer. Det får de også selv noget ud af.
• De kommer med i et netværk og udbygger deres eget
• De møder andre engagerende mennesker
• De lærer nyt og prøver kræfter med
opgaverne
• De bruger deres evner og erfaringer
• De gør en forskel for andre og for sig
selv
Har du det på samme måde? Kan du lide at
gøre en indsats for andre og for fællesskabet? Kunne du tænke dig at sætte præg på
din kirke? Det har den brug for!

Der er også frivillige
i Bramdrup kirke

Din kirke kan ikke være kirke uden frivillige. De frivillige er ikke nødvendigvis dybt
troende eller specielt hellige, men afspejler
os, som bor i Danmark. Her arbejder alle
på at skabe liv og vækst i kirken, men der
er plads til forskellighed, og også det du
kommer med.
Som frivillig kan du være med til gøre din
kirke til mere end en bygning og kirkelige
handlinger. Overordnet er der to måder at
være frivillig i kirken.
• Du kan hjælpe med planlægning og
praktisk arbejde i forbindelse med aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre.

• Du kan deltage i ledelsen af sognet som
medlem af menighedsrådet og være med
til at præge kirken fremover.
Der er mange muligheder, og de frivilliges
opgaver spænder meget vidt.

Hvad får du ud af at være frivillig?

Din indsats vil blive set og påskønnet
af dem, der bruger din kirke. Du bliver
også en del af det fællesskab, der gør din
kirke levende. Som frivillig i kirken får du
meget igen.
• Du får relationer til andre i dit lokalsamfund
• Du møder andre med interesse for
fællesskabet
• Du får spændende og lærerige opgaver
• Du får medejerskab til din kirke
• Du kan opleve glæden ved at gøre noget
for andre

Hvad nu?

Er du blevet interesseret? Så ring til din
menighedsrådsformand Jens Christensen
på tlf. 2245 0506 eller mød op til en fælles
orientering den 18. august. Her kan du
høre mere om, hvad der foregår i kirken og
møde nogle af de frivillige. Orienteringsmødet er den 18. august 2020 kl. 19.30
og finder sted i Sognegården, Kirkely 15,
6000 Kolding.

Vi glæder os til at se dig til orienteringsmødet!
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Orienteringsmøde
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.30 i sognegården (dørene åbnes kl. 19.00)
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020 i Bramdrup Sogn. Få indﬂydelse på din
kirkes liv i fremtiden.
Kom og hør mere om, hvordan du kan
være med til at gøre en forskel og aktivt
medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet er din lokale
kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Ud over aktiviteterne
og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver,
hvor du kan være med til at bestemme,
hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale
sogn.

Dagsorden for orienteringsmødet:

På grund af myndighedernes gældende
forsamlings restriktioner er det nødvendigt med tilmelding til kordegnekontoret. Tlf. 75569453 eller 23484881;
Mail: evks@km.dk. Oplys navn og tlf.
nr. Medbring af samme grund selv din
kaffe og kop. Tilmeldingsfrist mandag
den 17. august 2020 kl. 12.00.

Kort pause
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1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode og orientering om det
kommende menighedsråds opgaver.
4. Redegørelse for det seneste års regnskab
samt det kommende års budget.
5. Kort orientering om kirkerenoveringen
v/Iver Lauritzen, kirkeværge
6. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved
menighedsrådet og debat.
7. Orientering om datoer og regler for
opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse
afstemningsvalg.

8. Oplysning om antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet.
9. Foreløbigt overblik over, hvem der
eventuelt er interesserede i at opstille
som kandidater og stedfortrædere på
valgforsamlingen i september.
Alle menighedsrådsmedlemmer er på
valg hvert 4. år. Mulighed for genvalg. 3
nuværende medlemmer har tilkendegivet,
at de ikke ønsker genvalg. Det medfører
behov for i det mindste et par nye medlemmer. Men alle interesserede kandidater
er hjertelig velkomne. Også kandidater
med interesse for personaleforhold.
I et menighedsråd benævnes denne som
kontaktperson.

Kontaktpersonens arbejdsområder:
• Medarbejdernes bindeled til MR i
dagligdagen om ansættelsesmæssige
forhold
• Ansvarlig for de personaleadministrative forhold
• Sikre korrekt registrering af timesedler,
sygdom og ferie
• Afholde årlige MUS samtaler og et
personalemøde
• Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
I Bramdrup varetages APV og arbejdsmiljø
pt. af kirkeværgen.
De fleste personaleopgaver løses i tæt samarbejde med provstiets HR konsulenter.
Menighedsrådet
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Valgforsamling
Valg til meninghesråd i Bramdrup Sogn, afholdes tirsdag den 15. september 2020
kl. 19.30 i sognegården (dørene åbnes kl. 19.00)
Der er valg til menighedsråd i Danmark
hvert 4. år hvor alle menighedsrådsmedlemmer er på valg. Der er mulighed for
genvalg.
Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig,
hvilket betyder, at alle interesserede har
mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken
med valgret i det pågældende sogn, samt
sognebåndsløsere, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.
På grund af myndighedernes forsamlings restriktioner er det nødvendigt
med tilmelding til kordegnekontoret.
Tlf. 75569453 eller 23484881; Mail:
evks@km.dk. Oplys navn og tlf. nr.
Medbring af samme grund selv din kaffe og kop. Tilmeldingsfrist mandag den
14. september kl. 12.00.
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På valgforsamlingen opstilles kandidater,
der er mulighed for debat, og der gennemføres en hemmelig skriftlig afstemning.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der
er valgt til menighedsrådet for de næste 4
år.
Eksempler på opgaver for menighedsrådsmedlemmer:
• Være med til at fremme det kirkelige
liv i Bramdrup Sogn
• Få indflydelse på hvilke aktiviteter, der
skal tilbydes og til hvem
• Træffe afgørelse om hvordan sognets
økonomiske midler skal forvaltes
• Foretager indstilling til ledige præstestillinger og deltager i valg af biskop
• Ansætter øvrige medarbejdere
• Administrerer sognegård, kirke og
kirkegård.

Valgforsamlingen skal afvikles efter en
fast dagsorden:

10. Valg af stedfortrædere efter samme
procedure.

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.

11. Valgbestyrelsen orienterer om
resultatet af valgforsamlingen samt om
muligheden for afstemningsvalg og
fristen for at indlevere en kandidatliste.

2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet
beskriver menighedsrådets opgaver,
kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

12. Eventuelt.
Menighedsrådet

5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til
kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne
ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering
af afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen.
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Sensommersang i kirken

Kirke- og kulturmedarbejderen har ordet

Tirsdag den 25. august kl. 19.30 inviterer
vi til sensommersang i kirken. Vi får besøg
af Hans Dammeyer, der er organist ved
Skjoldhøjkirken i Århus og har komponeret flere af Højskolesangbogens melodier.
Hans Dammeyer, der er medredaktør af
den nuværende udgave, vil spille for og
fortælle baggrundshistorier om sangene. Vi
skal synge Højskolesangbogens 18. udgave
ud, mens vi venter på den 19. udgave der
er på vej ind.
Debat om sangvalget har der altid været i
forbindelse med en nye udgave og derfor
vil vi både kigge frem og tilbage i historien
i forbindelse med sangene. Den coronaramte genforeningsfejring vil vi også forsøge at råde lidt bod på. Velkommen til en
dejlig aften med sensommersang i kirken.

Har du lyst til at synge, og går du i 2.-3.
klasse eller 4.-9. klasse er du meget velkommen.

inkluderer både rytmiske sange, danske
sange, salmer og klassiske satser. Voksenkoret øver torsdage kl. 19-21 i Sognegården cirka hver anden uge.

I den nye sæson, vil både spire- og juniorkoret få nye øvetider.

Alle er velkomne.
Ny sæson starter 20. august.
Læs mere om koret på kirkens hjemmeside. Find voksenkoret under kirkens
aktiviteter.

Vi øver hver TORSDAG i Sognegården,
Kirkely 17
• Spirekor øver kl. 13.30 - 14.15.
Børnene hentes fra Bramdrup Skole
kl. 12.55.
• Juniorkor øver kl. 15.15 - 16.00
Ny sæson starter 27. august.
Læs mere og tilmeld dig på kirkens hjemmeside. Find børnekoret under aktiviteter.
Hans Dammeyer

Der er tilmelding til denne sensommersangaften på kirkekontoret, telefonisk eller på mail. Tilmelding
senest tirsdag den 21. august kl. 12.00. Når der er tilmeldt 33 deltagere vil øvrige tilmeldte blive
anført på venteliste. Dette gør vi af hensyn til retningslinjerne i forbindelse med COVID19.

Konﬁrmationer
Forsidebilledet på dette kirkeblad er en håndfuld is, som konfirmanderne købte for et
gavekort, som kirken gav til dem i maj, hvor de efter planen skulle være konfirmeret.
Det blev de ikke. Men den 13.-14. juni havde vi to dejlige konfirmationsdage, med
flot vejr og godt og festligt humør.
Nu begynder vi undervisningen af to nye konfirmandhold i uge 36. Konfirmanderne
bliver undervist hver onsdag morgen i efteråret, og i foråret består undervisningen
af en række temadage. Vi fejrer deres konfirmationer fredag den 30. april 2021. På
grund af det planlagte kirkebyggeri vil konfirmationerne foregå i Harte Kirke.
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Opstart af børnekorene

Opstart af Voksenkoret

Vi er et kor for voksne i alle aldre, hvor
sangglæde, venlighed og fællesskab er i
top.
Vi synger alt muligt forskelligt. Stilen

Babysalmesang

Er du nybagt mor eller far, har du mulighed for at gå til babysalmesang hos os. Vi
glæder os til at starte igen.
Ny sæson begynder onsdag den 19.
august.
Hold 1 kl. 9.45 og Hold 2 kl. 10.45.
Læs mere om holdet og vores babycafe, og
tilmeld dig på kirkens hjemmeside. Find
babysalmesang under aktiviteter.
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Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Møde om dåbsengle i sognegården
Menighedsrådets orienteringsmøde for sognet
Før søndagen i sognegården
Sensommersang i kirken. Se omtale i kirkebladet
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Høstgudstjeneste i kirken
Før søndagen i sognegården
Sogneaften i sognegården med Michael Bach Henriksen, kulturredaktør
ved Kristeligt Dagblad

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Før søndagen i sognegården
Sogneaften i sognegården med forfatter Marianne Gade

Fredag d. 7. kl. 10.15
Tirsdag d. 18. kl. 11.00
Tirsdag d. 18. kl. 19.30
Fredag d. 21. kl. 10.15
Tirsdag d. 25. kl. 19.30
SEPTEMBER
Fredag d. 4. kl. 10.15
Søndag d. 6. kl. 10.30
Fredag d. 18. kl. 10.15
Torsdag d. 24. kl. 19.30

OKTOBER
Fredag d. 2. kl. 10.15
Fredag d. 23. kl. 10.15
Torsdag d. 29. kl. 19.30

På grund af den akutelle Covid19 situation er der ikke gudstjenester på Kirsebærhaven. Vi håber at
kunne genoptage gudstjenesterne i løbet af september.

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

Gudstjenester på Kirsebærhaven

ARRANGEMENT
Matiné ved organisten

AUGUST
Søndag d. 2. efter gudstjenesten

Arrangementer i kirke og sognegård

Bramdrup kirke er kommet på Facebook
Vores kirke er nu gået digitalt, og vi er at
finde på FB – søg efter ”Bramdrup Kirke”.
Hvis I har lyst, skal I ”like” vores side og
på den måde følge med i, hvad der sker i
kirken og sognegården.
Der vil løbende blive lagt opslag, billeder
m.m. op på siden.
Siden administreres af kirkens ene sognepræst Pia Haaning Lorenzen samt vores
kirke- og kulturmedarbejder Camilla
Svanberg.

Sogneaften

De store forfattere om vores tid
Foredrag med Michael Bach Henriksen, kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad
– torsdag den 24. september kl. 19.30
Vi lever i en tid, hvor mange er bekymrede for verden omkring os. Meget af det,
man engang tog for givet, synes at være i
opbrud, og der er stort fokus på, hvad der
skiller os som borgere. Mange føler sig
mere ensomme efter Coronakrisen. Men er
der noget, der binder os sammen? Er der
også håb? Ja, lyder svaret fra en række af
de største internationale forfattere, der alle
kredser om håbet. Hør i foredraget, hvad
Salman Rushdie, Marilynne Robinson og
andre har at sige om håbet i denne tid.
Michael Bach Henriksen er forfatter til

Vær fri, sund og glad – som pensionist
Foredrag af forfatter Marianne Gade, Kolding
– torsdag den 29. oktober kl. 19.30
Pensionister i dag har bedre helbred og er
mentalt langt friskere end tidligere tiders
pensionister. Men hvordan former livet sig
efter arbejdslivets ophør? Er vi opmærksomme på at bruge og glæde os over de
nye muligheder, vi herved kan realisere i
den tredje alder? Er tiden ikke inde til at
bruge den efter eget valg?
Stikord:
Skal man fortsat stå til rådighed? Nu blot
for de voksne børn? Eller børnebørn?
”Vi skal jo ikke være her for evigt.”
Endelig blev det min tur.
Realiser dine drømme. Kom i gang med at
skrive den bog, du altid har drømt om at
skrive.
Begynd at male, spille, synge arier eller

løbe maraton. I erkendelse af, at tiden ikke
er uendelig, men at intet er for sent.
Hæv overliggeren. Du risikerer ikke noget
ved det. Slip præstationsangsten. Optimer
dit liv. Prioriter din tid.

Der er tilmelding til sogneaftenen på kirkekontoret, telefonisk eller på mail. Tilmelding senest onsdag
den 28. oktober kl. 12.00. Når der er tilmeldt 60 deltagere vil øvrige tilmeldte blive anført på
venteliste. Dette gør vi af hensyn til retningslinjerne i forbindelse med COVID19.

Læsekredsen
Mellem frygt og håb – 18 forfattere og
tænkere om eksistens i det 21. århundrede,
Kristeligt Dagblads Forlag.

Der er tilmelding til sogneaftenen på kirkekontoret, telefonisk eller på mail. Tilmelding senest onsdag
den 23. september kl. 12.00. Når der er tilmeldt 60 deltagere vil øvrige tilmeldte blive anført på
venteliste. Dette gør vi af hensyn til retningslinjerne i forbindelse med COVID19.
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Sogneaften

Læsekredsen har haft en rigtig dejlig sæson med spændende bøger.
På grund af Coronakrisen fik vi ikke den normale afslutning.
Men vi starter – om alt går vel – mandag den 7. september 2020
kl. 19.30. Møderne afholdes i Sognegården. Både tidligere og nye
medlemmer er velkomne.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Magda Knudsen, tlf. 7556 8744 el. 2043 8744
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Salmemaraton – 100 salmer

Vi har brug for engle...
Kære alle strikkeglade

Pia Haaning Lorenzen, Lone Vesterdal og Heine Skov Jensen

Sognepræsterne Pia Haaning Lorenzen
og Lone Vesterdal og organist Heine
Skov Jensen indledte for nogle uger siden en gennemgang på kirkens hjemmeside af salmerne fra salmebogstillægget
100 Salmer, som vi jævnligt bruger som
supplement til Den Danske Salmebog
ved gudstjenester i Bramdrup Kirke. På
kirkens hjemmeside www.Bramdrupkirke.dk kan man læse salmeteksterne,
man kan se små film, hvor Heine Skov
Jensen spiller melodierne igennem og
sognepræsterne præsenterer på skrift de
enkelte salmer, to salmer pr. uge, indtil
vi har været igennem hele tillægget. Vi
vil synge tre af disse salmer ved de kommende morgenandagter og Før søndagen
og vi skriver her hvilke af salmerne vi
synger på de enkelte datoer. Så kan man
øve sig i forvejen hjemmefra, og på et
tidspunkt kommer vi til at være helt
hjemmevant i de nye salmer.
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Her kan du se, hvilke salmer vi synger
de enkelte datoer:
• Morgenandagt den 7. august:
800, 801 og 802
• Før søndagen den 21. august:
803, 804 og 805
• Morgenandagt den 4. september:
806, 807 og 808
• Før søndagen den 18. september:
809, 810 og 811
• Morgenandagt den 2. oktober:
812, 813 og 814
• Før søndagen den 23. oktober:
815, 816 og 817
• Morgenandagt den 6. november:
818, 819 og 820
• Før søndagen den 20. november:
821, 822 0g 823
• Morgenandagt den 4. december:
824, 825 og 826
• Før søndagen den 18. december:
827, 828 og 829

Vi søger frivillige, der har lyst til at strikke
dåbsservietter til Bramdrup Kirke.
Der vil være brug for strikkere, som har tid
og lyst til at indgå i en lille produktion af
dåbsservietter. Tanken er at alle børn, der

Menighedsrådsmøder
• Tirsdag den 18. august kl.17.00
• Tirsdag den 18. august kl. 19.30
Orienteringsmøde
• Tirsdag den 15. september kl. 17.00
• Tirsdag den 15. september kl. 19.30
Valgforsamling til menighedsrådsvalg
• Onsdag den 21. oktober kl. 18.30
• Onsdag den 11. november kl. 18.30
• Tirsdag den 8. december kl. 18.30
Møderne er offentlige.
Menighedsrådet / Formanden

fremover bliver døbt i Bramdrup Kirke,
kan få en dåbsserviet med hjem efter dåben, som en gave og et minde for dagen.
Vi har valgt at dåbsservietterne skal strikkes som engle.
Der vil være brug for en produktion på ca.
60 dåbsengle om året.
Garn og strikkeopskrifter vil kunne hentes
på kontoret hos kordegnen i åbningstiden;
(Se i kirkebladet eller på kirkens hjemmeside for åbningstider.)
Vi vil gerne mødes med dig/jer inden
strikkeriet starter, så hvis ovenstående har
vakt interesse, så kom og hør nærmere på
et lille informationsmøde i sognegården
Tirsdag d. 18. august kl. 11.00.
Venlige hilsner fra dåbsengle-udvalget.
Lene Larsen, Mariane Hansen og Hanne
Nygaard
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Magda Knudsen

Kirkeværgen har ordet

Pensioneret lærer og tidligere medlem af
menighedsrådet.

Nyt om udvidelsen af Bramdrup Kirke
Vi er nu nået så langt med opgaven, her
ved udgangen af juni 2020, hvor arkitekterne har udarbejdet et detaljeret
projektforslag med tilhørende budget,
der samtidig, som noget nyt, indeholder
et tillæg til budgettet om anskaffelse af
et helt nyt orgel med pulpitur. Orglet er
planlagt placeret ved indgangen i center
med midtergangen på et såkaldt pulpitur.
Det er en platform der hænger ned fra
tagkonstruktionen og er over hovedhøjde.
Et nyt orgel på pulpitur vil give mere plads
i kirkeskibet og beskytte orglet mod trafik
ud til det nye depot samt give byggeriet en
fin symmetri. Det eksisterende orgel skal
under alle omstændigheder tages ud af
kirken under byggeriet og vi forventer det
kan sælges.
Det fremsendte projekt ligger nu til endelig
godkendelse i Haderslev Stift, hvor vi er
blevet lovet et svar derfra allersenest i uge

28. Det bliver spændende, om der skal
arbejdes videre med projektet, eller om
opgaven kan sættes i gang direkte. Her
skal tilføjes, at Kolding Provsti anbefaler,
at der oprettes et stiftslån til finansiering af
projektet.
Samtidig med dette, er det forberedende
arbejde med at søge fonde og lokale donationer til finansiering af udsmykningen af
kirken godt i gang, så vi kan sende de relevante ansøgninger, når vi har den endelige
godkendelse af projektet.
Ovenstående betyder samtidig at kirken
vil være åben i resten af 2020 og at bygge
opstarten forventes at blive tidligst til
foråret 2021 med en forventet afslutning i
efteråret 2022.
Med venlig hilsen 			
Iver Lauritzen, kirkeværge

Sådan oplevede vi Corona-tiden
Vi har spurgt to borgere fra Bramdrup,
hvordan de oplevede Corona-tiden, hvor
også Bramdrup Kirke var lukket for gudstjenester og det daglige fællesskab. Her er
deres svar:

John Stensberg

Pædagog og medlem af menighedsrådet
ved kirken.
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Hvordan har jeg haft det: Dage i chok over
omfanget af Corona og de ubehagelige
følger: Masse fyringer og altomsluttende
nedlukninger. Død og fortvivelse som
bragede igennem tv’et fra hospitalsgange
i Norditalien. Men også stor glæde over
det nære: smukke anemoner i Marielundsskoven og en uvant, helt blå himmel uden
hvide flystriber. Forunderligt!

Ved nedlukningen midt i marts var jeg
ret forskrækket og turde nærmest ikke gå
udenfor, men heldigvis deler jeg avis med
min nabo, og hun kom ind med den hver
dag, og vi satte os og snakkede.
Læsekredsen var ikke afsluttet, da nedlukningen kom, og her havde jeg en kærkommen anledning til at ringe til dem alle for
at få samling på bøgerne.
John Stensberg

God episode eller oplevelse: Mine fredags
aftener med Fællessang på DR1 sammen
med min søster, som jeg savnede. Hun i
Varde – mig i Kolding. Fællesskab med
hende i sang og en stor glæde over, at dele
denne oplevelse med rigtig mange andre i
Danmark. Så sad vi i hver vores sofa med
vores fælles Phillip Faber krus, som en
kreativ grafiker fra Kolding havde fået sat
i produktion, da alle hendes normale arbejdsopgaver på få dage var blevet Corona
suspenderet.
Overrasket mig: Hvordan helt basale og
dybt indgroede adfærds og samværsformer
på få dage blev ændret så radikalt i det
offentlige rum. Køen ved kassen i Brugsen
og nye fælles accepterede afstandskrav, der
pludselig blev almindelig og helt naturlig
og selvfølgelige. Det overraskede mig – at
vi kollektivt så nemt ændrede samværsvaner og nye måder at interagere på!

Mine gode naboer og jeg, som bor ved
en lille skov, blev enige om at lave hver
vores kande kaffe og mødes på skovens
festplads, hvor vi så kunne sidde med god
afstand og ordne verdenssituationen.
Det mærkeligste var, at selv kirken var
lukket. Men også særdeles mærkeligt at
komme tilbage igen og sidde langt fra
hinanden.

Magda Knudsen
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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 hyggeligt samvær
i sognegården. Medbring selv kaffe/the
og brød.
Datoer for morgenandagter er:
• Fredag den 7. august:
PHLO
• Fredag den 4. september: LV
• Fredag den 2. oktober:
PHLO
• Fredag den 6. november: LV
• Fredag den 4. december: 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.
Medbring selv kaffe/the og brød.
”Før søndagen” foregår:
• Fredag den 21. august:
• Fredag den 18. september:
• Fredag den 23. oktober:
• Fredag den 20. november:
• Fredag den 18. december

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 eller 2348 4881,
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

Kirkekontorets
åbningstider:
Tirsdag kl. 09.00 til 14.00
Onsdag kun telefonisk
henvendelse.

Kirkeværge Iver Lauritzen
Tlf. 2269 5025, mail: majvaenget50@gmail.com

Torsdag fra kl. 11.00 til 15.00

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

Fredag fra kl. 09.00 til 12.00

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.

Sommermatiné

Dåb:

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

I forlængelse af højmessen søndag den 2. august
holder jeg en matiné i kirken. Programmet varer
20-25 min, og det bliver et uddrag af et større koncertprogram som jeg spiller på Kulturøen i Middelfart dagen efter. Ved denne matiné kan man høre
klaverværker af bl.a. Glinka/Balakirev og Ravel.

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.

Med venlig hilsen
Organist, Heine Skov Jensen
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PHLO
LV
PHLO
LV
LV

Adresser og telefonnumre

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
August
Søndag den 2. kl. 10.30 M
Søndag den 9. kl. 10.30		
Søndag den 16. kl. 10.30 *
Søndag den 23. kl. 10.30		
Søndag den 30. kl. 10.30		

8. s.e.trin. – Husene på sand eller klippe
9.s.e.trin. – Tjenerne skal være vågne/enken og dommeren
10.s.e.trin. – Denne slægt ligner børn, der sidder på torvet
11.s.e.trin. – Kvinden, der salver Jesu fødder i farisæerens hus
12. s.e.trin. – Konfirmation

PHLO
PHLO
LV
LV
PHLO

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

13. s.e.trin. – Zebedæussønnerne og pladserne i Jesu rige
Høstgudstjeneste
14.s.e.trin. – Den lamme ved Betesda dam
15. s.e.trin. – Jesus besøger Martha og Maria
16.s.e.trin. – Lazarus’ opvækkselse

LV
LV
PHLO
LV

Oktober

*)

LV
Lone Vesterdal
PHLO Pia Haaning Lorenzen

PHLO
LV
LV
PHLO

Svan
em

M)

der benyttes alkoholfri vin ved
altergangen
matiné i forlængelse af
gudstjenesten

17. s.e.trin. – Levis kaldelse
18.s.e.trin. – Jeg er vintræet, I er grenene
19. s.e.trin. – Jesus kalder de første disciple
20.s.e.trin. – Lignelserne om de to sønner og om de upålidelige
vingårdsmænd		

æ

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

www.bramdrupkirke.dk
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Søndag den 4. kl. 10.30		
Søndag den 11. kl. 10.30		
Søndag den 18. kl. 10.30 *
Søndag den 25. kl. 10.30		
			

5
rke
t tryksag
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