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Præsten har ordet:

“Skæve helligdage”
Vi er nu i den del af kirkeåret, der har
særlig mange af de såkaldt ’skæve helligdage’ – og som ofte kalder på forslag
om at sløjfe en af disse helligdage eller
to.
Et satiriske radioprogram bragte i en
sådan forbindelse et indslag, som man
foregav var et klip fra en ekstraordinær
generalforsamling i FDH: Forenede
Danske Helligdage.
Helligdagene skulle drøfte, hvilken af
dem, de selv ville foreslå, skulle nedlægges.
Bededag vidste straks, at det var de
varme hveder og alle konfirmationerne,
der var dens redning.
Kristi Himmelfarts Dag var udmærket
klar over, at det ikke var dens indhold,
der skulle give den en chance men det
faktum, at den ligger så godt for en hel
lille ferie.
Så var der 2. helligdagene. De vidste, at
de havde det tilfælles, at de alle tre står
i skyggen af højhelligdagene, som evig
og altid gør deres for at løbe med al opmærksomheden, og det på trods af, at
de sådan set slet ikke er noget i sig selv.
Hvad er en juledag, påskedag, pinsedag, hvis ikke de følges op af 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag?
Hver især bygger 2. helligdagene jo bro
mellem højtiden og hverdagen, mellem
den store fortælling og det jævne liv.
De er bindeleddet, de udlægger højtiderne…hver sin!
De tre blev enige om, at 2. juledag og 2.
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påskedag nok havde deres på det tørre.
Folk kunne jo dårligt nå alle julefrokosterne uden 2. juledag. Og 2. påskedag var som skabt til havearbejde. 2.
pinsedag måtte så holde sin forsvarstale, og sagde: at med dén dag i kirkeåret er alle kirkens store fester jo gennemlevet, og skal nu omsættes til dagligt brød (Johs. 6.44-51), nu skal det alt
sammen blive til næring til alle dage. Så
enhver hver dag kan vide, at alle er sat
frie fra den umulige kamp for at finde
Gud eller Paradis eller meningen med
livet, eller hvad vi nu hver især kalder
dét, vi længes efter.
Vi skal ikke søge her eller der i det store
og storslåede, og heller ikke inde i os
selv. Det vi dybest set skal leve ud af,
det gives os…af Gud. Hans ord er som
dagligt brød på denne jord, det er den
næring, der giver os styrke og frimodighed til…hver ny dag.
Alt det talte 2. pinsedag om og fik slet
ikke forklaret, hvorfor den dag ikke
skulle sløjfes.
Se, det meste af ovenstående kom ikke
med i satire-programmet, men man hørte, hvad helligdagene blev enige om, de
blev enige om at foreslå at afskaffe…
søndag! Søndag er så kedelig, mente de
alle sammen.
Men søndag gjorde sig ikke engang
ulejlighed med at tale sin sag. Den er
fortrøstningsfuld. Ikke alene er den
i overtal, den er også tålmodigheden
selv, og den vil til stadighed uge efter

uge fortælle om livets brød, den kærlighed Gud elsker verden med, den nåde
han skænker os, og det kan aldrig blive
hverken overflødigt eller kedeligt, hvad
så ellers hele verden siger. Det er lige

nyt hver gang, det er nu engang det daglige brød, ja, livets brød!
Sognepræst Jette Langgaard Andersen

Nyt fra formanden:

Et nyt år
Ved et årsskifte er det naturligt at reflektere over det forgangne års begivenheder og resultater samt forventninger
til det kommende år. Jeg synes, 2017
har været et godt år for Bramdrup Kirke. Mange af de planlagte og budgetterede håndværksmæssige aktiviteter er
gennemført.
Til stor glæde for alle brugere blev det
året, hvor vi fik færdiggjort og indviet
et dejligt nyt og funktionelt køkken i
sognegården.
Ligeledes er den indvendige del af hele
sognegården blevet grundigt renoveret,
og alle stolene er renset og imprægneret. Kirketårn og kapelbygning er blevet kalket og graverbygningen er malet
udvendig. Der er etableret p-pladser
ved graverkontoret for at lette tilgangen
til kirkegården fra øst siden. 5 energibesparende varmepumper er etableret i
diverse bygninger. I kirken har vi fået
repareret alle fletstole i koret.
Selvom alle disse ting koster penge, er
det vigtigt, at menighedsrådet hele tiden følger op på nødvendig reparation
og vedligehold, så tingene ikke forfalder og dermed bliver meget dyrere at

erstatte. Heldigvis er der god hjælp at
hente i Kolding Provsti.
For 2018 og videre frem ser ønskelisten
foreløbig således ud:
Færdiggørelse af granitbelægning på
kirkesti, reparation af kirkediger ved
kirke- og præstegård, flere p-pladser
ved kirkekontoret, istandsættelse af toilet ved kapellet, nyt thekøkken i graverbygningen, rensning og galvanisering
af kirkelåger, styning af store trækroner
på kirkegården samt indkøb af ny kopimaskine.
Udvalget for arbejdet med en udvidelse
af kirken forventes i 2018, sammen med
arkitekten, at nå væsentlig tættere på
et endeligt og gennemarbejdet skitseprojekt til det videre arbejde frem mod
godkendelse og igangsættelse.
Kirkens kor
I det righoldige repertoire af kirkelige
aktiviteter i vort sogn hen over året,
vil jeg have lov til at fokusere lidt på
kirkens kor. Vi er mange, der hver dag
glæder os over kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanbergs dygtige
korarbejde. Camilla har siden sin an-
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sættelse, hvor hun næsten startede fra
scratch, fået oparbejdet et spirekor for
børn i 2. og 3. klasse og et juniorkor
for de lidt større, tæt ved i alt 30 deltagere. Hver tirsdag eftermiddag er der
dømt hygge med fællesskab, lidt mad
og drikke samt masser af sang af glade
barnestemmer. Jeg ønsker koret, Camilla og hendes uundværlige hjælpere god
vind fremover i udviklingen af koret.

Men også for de voksne er der mulighed for glæden ved at synge i kor.
Formand Jens Christensen
Kommende menighedsrådsmøder frem til sommerferien:
l
l
l

Tirsdag d. 13. marts
Tirsdag d. 15. maj
Onsdag d. 13. juni

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30

Nyt fra Kirke- og kulturmedarbejderen:

Kor i Bramdrup Kirke
– vi har to kor knyttet til kirken.
Voksenkoret er i rivende udvikling og
vi søger nye medlemmer. Gerne damer.
Vi øver ca. hver anden torsdag kl. 1921 i sognegården. Se kirkens hjemmeside for datoer.
Koret deltager blandt andet til gudstjeneste 2. pinsedag, hvor der er kordag
om formiddagen. Se omtalen i bladet.
Børnekoret øver hver tirsdag efter skole, og består af et spirekor for 2. klasse

og et juniorkor for de lidt ældre. Læs
mere om øvetidspunkter og kor-cafe på
kirkens hjemmeside.
Koret deltager i et korstævne for børn i
Århus mandag den 19. marts. Det bliver spændende.
Børnekoret synger til gudstjeneste i kirken søndag den 15. april.
Har du lyst til at være med – i voksenkoret eller børnekoret, så tilmeld dig
hos Camilla Svanberg.

Babysalmesang

Nyt fra kirkeværgen:

Anlæggelse af ny belægning på kirkegårdssti

Der er nu givet tilladelse fra provstiet
til, at der kan lægges en ny belægning
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på den del af kirkegårdsstien, der går
fra parkeringspladsen ved kirkekontoret og via toilet/kapel op til kirken (se
ovenstående skitse).
Stien får en handikapvenlig belægning
med 100 cm. brede granitfliser. Den
nye sti letter samtidig arbejdet for kirkegårdspersonalet. Arbejdet vil blive
sat i gang i foråret 2018, så snart vejret
tillader det.
Kirkeværge Iver Lauritzen

Hver onsdag formiddag er der babysalmesang kl. 10.15 i kirken,
undtagen i ugerne 7, 13, 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 Camilla Svanberg

Store bagedag
Som noget nyt inviterer vi til en
bagedag.
Tanken er, at der med jævne mellemrum samles et hold af interesserede, som vil være med til at
bage diverse bagværk som f.eks.
boller, kager m.m. til et lager. Lene
Larsen vil stå for bagedage med
indkøb m.m. Næste bagedag er
torsdag den 22. marts.
Kontakt Lene Larsen eller Camilla
Svanberg for mere information.
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Har du lyst til at blive frivillig i kirken?

Minikonfirmander

– kontakt kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg, hvis du er
interesseret i at hjælpe til.
Læs her Annemaria Bærenholdts
fortælling:

Være det ”bagland” som menighedsråd
og ansatte kan gøre brug af.

At være frivillig ved Bramdrup
kirke er en berigelse, hvor man
oplever glæde, fællesskab og
samhørighed.
Erik og jeg kom i 1992 til
Bramdrup sogn som pensionister, og jeg kom i
menighedsrådet ved valget i november og var
der i 8 år og har siden
fortsat som frivillig i
mange forskellige sammenhænge. Opgaverne
har været forskellige –
selvfølgelig – i de 25 år,
der er gået.
Altid en glæde at være med
som tiderne har skiftet og nye tiltag
er kommet. Præster som vi i årene har
sagt farvel til – nye er kommet til, men
vi har altid følt, der var stærkt brug for
frivillige hænder. Som der står i en salme: ”Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene”, og så længe, at
kræfterne slår til, vil jeg gerne være en
af disse levende stene.
Det kan gøres på mange måder:
Bage en kage, hjælpe med opvask,
sætte borde og stole op, dække borde,
rydde op. Ja deltage i de forskellige
arrangementer, der foregår i kirke og
sognegård.

Opgaverne for mit vedkommende
har været forskellige:
I kirken var jeg med på et hold,
der om søndagen læste epistelteksten. Af praktiske
gøremål var der frokoster
efter gudstjenester (6
gange om året); håndarbejdsklub til vort årlige
børnedyrskue med forskellige tiltag; på skift
dække borde og rydde
op efter sogneeftermiddage og aftenarrangementer.
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Nu er det kaffebrygning m.v. til
formiddagsandagterne i kirken den
første fredag i måneden, og den fine titel: ”kor-tante” – en hjælp til Camilla,
når der opstår ”små og store problemer”
for den ene eller anden i børnekoret.
Jeg slutter med mottoet fra et billede,
vi har herhjemme – en tegning af et billede af Jesus på korset, uden hænder.
Under billedet står der: Jeg har ingen
andre hænder end dig.
Med venlig hilsen
Annemaria Bærenholdt

Minikonfirmand-undervisningen er kommet godt i
gang. Holdet har 20 elever fra 3. klasserne på Bramdrup Skole. Her er et billede af Jan og Tristan fra 3.c,
som viser døbefonte, de har lavet i ler.
Minikonfirmanderne holder afslutning søndag den
18. marts, hvor de først deltager i gudstjenesten med
indslag, og bagefter i sognegården sammen med deres
familie.

Nyt fra organisten:

Matiné i kirken

– I forlængelse af søndagshøjmessen afholdes matiné i kirken 3 gange inden
sommer. I forbindelse hermed kan en kop kaffe nydes i kirken.
Matiné falder på følgende dage:
Søndag den 25. februar
Ved årets første matiné kan man høre
franske toner på klaveret i kirken. Jeg
vil spille stykker af de to store mestre
i den impressionistiske stil – Debussy
og Ravel. Varigheden bliver ca. 20 min
samt en meget kort introduktion.
Søndag den 22. april
Dette er en orgelmatiné i stil med tidligere orgelmatinéer. Varighed incl. introduktion bliver ca. 15 min. Programmet
kommer til at indeholde flere stykker af
festlig karakter, da konfirmanderne får
mulighed for at vælge musik fra dagens
program til de nært forestående konfirmationer.

Søndag den 10. juni
Med denne sidste orgelmatiné inden
sommer vil jeg gerne invitere til kongeligt bryllup i Bramdrup Kirke.
Jeg er dog heller ikke lige leveringsdygtig i kongelige, men Widor’s Toccata, musikken som hører til, den er en
matiné med festlig fransk orgelmusik.
Varighed incl. introduktion bliver ca.
15 min.
Med venlig hilsen
Organist, Heine Skov Jensen
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Nyt om konfirmationer

Påsken i Bramdrup Kirke

Vi har 4 konfirmationer dette forår.
Store Bededag, fredag den 27. april
bliver 8.a konfirmeret kl. 9.30. 8.b konfirmeres kl. 11.15. Lørdag den 28.
april konfirmeres 7.-8.x kl. 9.30 og 8.c
konfirmeres kl. 11.15. Der vil være poser opstillet i sognegården, hvor man
kan lægge telegrammer, gaver osv.
Fra midten af marts måned vil navnene
på alle forårets konfirmander være at
finde på kirkens hjemmeside.
I 2019 har vi to konfirmationer. 8.a og

Vi begynder påskefejringen Palmesøndag med gudstjeneste kl. 10.30.
Skærtorsdagsgudstjeneste er en aftengudstjeneste. Her skal vi lytte til
beretningen fra den sidste aften, Jesus
og hans disciple var samlet – sådan som
evangelisten Johannes fortælle den.
Aftenens særlige karakter understreges
musikalsk ved harpenist Annemarie
Høsts medvirken.
Efter gudstjenesten serveres lidt brød,
ost og et glas vin i sognegården (pris
kr. 50).
HUSK tilmelding til denne del af aftenen: senest tirsdag den 27. marts til
kordegnen.

8.b som begge konfirmeres Store Bededag fredag den 17. maj.
Indskrivning til konfirmationsundervisning for skoleåret 2018/2019 foregår fra maj og sidste tilmeldingsfrist
er mandag den 25. juni. Tilmeldingen kan foregå elektronisk via kirkens
hjemmeside eller ved at udfylde tilmeldingsblanketter, som bliver udleveret i
klasserne. Tilmeldingsblanketter afleveres på kirkekontoret eller i kirkens
postkasse.

Sogneaften med foredrag
Torsdag den 22. marts kl. 19.30 byder vi velkommen til foredrag i
sognegården ved sognepræst Torben Bramming, forfatter til ”Rantzau
– den hellige kriger” (Kristeligt Dagblads forlag, 2016).
Er det bedst at være
heldig eller dygtig?
Rantzau behøvede
ikke at vælge, han
var begge dele. Han
var en af Danmarkshistoriens
største
feltherrer, skønt fra
Holsten. Han mødte gennem sine
rejser i Europa og Mellemøsten i
1500-tallet farer og eventyr, han
mødte både paven, Luther og Leonardo da Vinci og uden ham havde
vi ikke fået Christian 3. på den danske trone. Foredraget vil handle om
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Rantzaus eventyrlige liv, som foredragsholderen har skrevet den første
biografi om siden 1567.
Torben Bramming er sognepræst
ved Ribe Domkirke og Seem Sogn.
Han har et større teologisk forfatterskab bag sig og er formand for C.S
Lewis-selskabet.
Kaffe/te og brød á 25. kr.

Også Langfredag er der naturligvis
gudstjeneste. Påskedag fejrer vi, at
Jesus opstod fra de døde og med ham:
det levende håb, at dødens magt er
brudt én gang for os alle. Det budskab
og hvad det har at betyde, det er det alt
denne dag fortæller om – såvel blomsterne på alteret som ordene og musikken.

Mandag den 2. april kl. 10.30 er 2.
påskedag. Temaet for gudstjenesten er
”Transformation af sorg”. Ud fra motiver af billedkunstner Kathrine Ærtebjerg vil vi sætte særligt lys på, hvordan
påskens begivenheder transformerer
sorg til glæde. Musikalsk understøttes
temaet af organist Heine Skov Jensen,
der vil præsentere klaverstykket ”Vision” fra Franz Liszts transcendentale
etuder: ”Temaet bygger på den gamle
middelaldersekvens fra 1200-tallet,
”Dies Irae”, som gennem historien har
hørt til liturgien i den katolske kirkes
dødsmesse. Hele vejen optræder ”Dies
Irae” temaet i forskellige musikalske
iklædninger, og jeg hæfter mig særlig
ved stykkets udvikling mod midten,
hvor det samme tema storladent og
nærmest triumferende breder sig ud
over hele klaveret og spiller i dur – her
føles det som om noget er overvundet.
En vigtig pointe med stykket, overordnet set, er at det starter i mol og slutter
i dur, og en eller anden form for forløsning kan fornemmes, selv om det måske ikke er så tydeligt”, siger organist
Heine Skov Jensen.
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Før søndagen i sognegården.
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Gudstjeneste kl. 9.00 – Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
Påskearrangement ved Trio Fabula – for store og små
Bofællesskabets påskegudstjeneste med efterfølgende kaffe
Foredrag med Torben Bramming i sognegården
”Før søndagen” i sognegården
Aftengudstjeneste i kirken med efterfølgende ost/brød og rødvin i sognegården
ARRANGEMENT
NB: Morgenandagt på Kirsebærhaven med efterfølgende kaffe
”Før søndagen” i sognegården
Orgelmatiné i kirken efter gudstjenesten
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Befrielsesgudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe og foredrag i logen
”Før søndagen” i sognegården
2. pinsedagsforedrag ved salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen
Festgudstjeneste i kirken med efterfølgende frokost, foredrag og kaffe
i sognegården
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Eftermiddagsgudstjeneste i kirken med biskop Elof Westergaard, Ribe
Efterfølgende kaffe og foredrag ved Elof Westergaard og kirkegårdsvandring ved
graver Craig Marshall og Elof Westergaard
Orgelmatiné i kirken efter gudstjenesten
Sommerudflugt for Harte og Bramdrup sogne
”Før søndagen” i sognegården

Fredag den 23. kl. 10.15
MARTS
Fredag den 2. kl. 10.15
Søndag den 11. kl. 10-13
Fredag den 16. kl. 16.00
Tirsdag den 20. kl. 14.30
Torsdag den 22. kl. 19.30
Fredag den 23. kl. 10.15
Torsdag den 29. kl. 19.00
APRIL
Fredag den 13. kl. 10.15 – OBS
Fredag den 20. kl. 10.15
Søndag den 22. kl. 11.30
MAJ
Fredag den 4. kl. 10.15
Lørdag den 5. kl. 10.00
Fredag den 18. kl. 10.15
Mandag den 21. kl. 14.00
Søndag den 27. kl. 10.30

JUNI
Fredag den 1. kl. 10.15
Søndag den 3. kl. 14.00

Søndag den 10. kl. 11.30
Tirsdag den 12. hele dagen
Fredag den 15. kl. 10.15

06. marts
20. marts
03. april
17. april
01. maj

Martin Bendixen Rønkilde
Jette Langgaard Andersen
Lone Vesterdal
Martin Bendixen Rønkilde
Martin Bendixen Rønkilde

15. maj
12. juni
26. juni
10. juli
24. juli

Lone Vesterdal
Martin Bendixen Rønkilde
Lone Vesterdal
Martin Bendixen Rønkilde
Jette Langgaard Andersen

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

Gudstjenester på Kirsebærhaven

ARRANGEMENT
Foredrag i samarbejde med Læsekredsen i sognegården. ¨

FEBRUAR
Torsdag den 22. kl. 19.30

Arrangementer i kirke og sognegård

Pinsen i Bramdrup Kirke
Søndag den 20. maj kl. 10.30 fejrer vi
pinsegudstjeneste i kirken med Grundtvigs ”I al sin glans nu stråler solen” og
med beretningen om pinsedag i Jerusalem, der siden er blevet fejret som kirkens fødselsdag.

Efter foredraget er det tid for en kop
kaffe inden gudstjenesten kl 16.00,
hvor koret vil synge både for og med
menigheden i en vekslen med dagens
bibelske tekster og overvejelser over
dagens tema.

2. pinsedags gudstjeneste kl. 16.00 –
bliver en gudstjeneste med masser af
sang. Kor- og fællessang. Nye og velkendte salmer. Flere af salmerne vil
være af Lisbeth Smedegaard Andersen,
som forud for gudstjenesten vil fortælle
om sin salmedigtning.
2. pinsedag – Bramdrup Sognegård
kl. 14.00
”At skrive salmer – mellem tradition
og fornyelse”
– sådan lyder overskriften for det foredrag salmedigter Lisbeth Smedegaard
Andersen vil holde og som hun krydrer
med nogle af sine salmer, måske nogle
af de splinter nye, måske nogle af dem
vi allerede er fortrolige med fra Den
danske Salmebog eller fra en af salmesamlingerne, der netop i disse år ser
dagens lys og som vidner om, at salmedigtningen for tiden i stor grad folder
sig ud tro mod traditionen, fuldstændig
nybrud eller … mellem tradition og fornyelse!
Forud for foredraget har et ad hoc-kor
(se nedenfor) arbejdet med indøvelse af en stribe salmer under ledelse af
kirke- og kulturmedarbejder Camilla
Svanberg og akkompagneret af organist
Heine Skov Jensen.
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Ad hoc-koret – kom og vær med!
Har du lyst til at synge og være med
til at øve nogle af Lisbeth Smedegaard
Andersens nye salmer flerstemmigt? Så
kom og vær med allerede fra kl. 10.00.
i Sognegården.
Koret er åbnet for alle voksne, der har
lyst til at være med.
Heine Skov Jensen, organist, og Camilla Svanberg, kirke- og kulturmedarbejder, vil guide os igennem dagen.
Kl. 12 serveres der middagsmad for alle
medvirkende. Derefter arbejder vi videre med sangene, inden vi møder salmedigteren selv kl. 14.00.
Det er muligt at øve i forvejen på en af
sangene. Kontakt Camilla Svanberg for
tekst/node og øve-lydfil.
Tilmelding senest 1. maj til
Camilla Svanberg på:
kirkekultur.bramdrup@gmail.com

Påsken...genfortalt i forvandlingsbilleder
og forunderlige toner

Bramdrup Kirke fredag den 16. marts kl. 16.00
I løbet af en times tid denne fredag,
eftermiddag kommer vi sammen med
en gruppe fra TrioFabula helt tæt på
påskeberetningen fra Jerusalem.
Det sker med ny og gammel musik,
lydspor, stilhed...og billeder, der bliver
til for øjnene af os for så at forvirres,
forandres, forvandles og fornyes.
Det er med andre ord en overraskende
fortællekunst, der udfoldes denne eftermiddagstime og samtidig en fin optakt
til påsken...for alle!
Og det er moderne teknik, der tages i
anvendelse: Handlinger, motiver, stemninger fremtrylles med lydspor og
spændende instrumenter mens billederne sendes via projektor til kæmpelærred.

Gruppen fra TrioFabula står bag såvel
planlægningen som opførelsen.
Gruppen består af musikperformerne
Tine K. Skau og Kai Stensgaard samt
billedkunstner Karen T.
Deltagelse: GRATIS.
Der serveres lidt godt ’at gå hjem på’!

Festgudstjeneste, frokost og foredrag
Vi inviterer igen i år til festgudstjeneste,
frokost og foredrag med fokus på en
klassisk forfatter. Søndag den 27. maj
kl. 10.30 sætter vi lys på den engelske
forfatter Dorothy Sayers (1893-1957).
Hun vil af mange være kendt og elsket
for krimierne med Lord Peter Wimsey
som begavet detektiv. Men at hun også
havde et større teologisk forfatterskab,
er knap så kendt. Har man først bevæget sig ind i krimiens univers, kan man
ikke komme uden om hendes samtidi-

ge, Agatha Christie (1890-1976), den
mest solgte krimiforfatter nogensinde
og kvinden bag de berømte detektiver,
Hercule Poirot og Miss Marple.
Klassiker-trioen (Ditte Freiesleben, Karin Vium Fristed og Lone Vesterdal) har
tidligere arrangeret festlige gudstjeneste- og foredragssøndage med klassiske
forfattere som William Shakespeare,
Charles Dickens, og Jane Austen. Denne gang skal det handle om de to populære kvindelige forfattere, Dorothy
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Sayers og Agatha Christie, hvis liv i sig
selv er romanstof, og deres forfatterskab. Det hele understøttes af sange fra
mellemkrigstidens England.
Velkommen til festgudstjeneste i Bramdrup Kirke søndag den 27. maj kl.
10.30. Ved gudstjenesten synger Ditte
Freiesleben og Lone Vesterdal prædiker. Efter gudstjenesten er der en
lettere frokostanretning og kaffe/te i
sognegården med efterfølgende foredrag ved Karin Vium Fristed. (50 kr.
for anretning, kaffe/te). Af hensyn til
frokosten bedes man tilmelde sig på
kirkekontoret senest fredag den 25.
maj kl. 12.00.
Klassiker-trioen vil også præsentere

Påskegudstjenesten
– med Bofællesskabet
Vi glæder os til at fejre påske med
Bofællesskabet tirsdag den 20.
marts kl. 14.30 i kirken. Efter
gudstjenesten er der eftermiddagskaffe i sognegården, hvor vi
også synger forårs- og påskesange. Alle er velkomne til disse eftermiddage med Bofællesskabet.
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Sogneudflugt
Dorothy Sayers og Agatha Christies
forfatterskab ved Kolding Biblioteks
kulturcafé tirsdag den 22. maj kl.
10-11.30.

Sommergudstjeneste
og kirkegårdsvandring
Søndag den 3. juni kl. 14.00 inviteres
til sommergudstjeneste i kirken.
Liturg og prædikant er biskop Elof
Westergaard, Ribe.
Efter gudstjenesten bydes der på eftermiddagskaffe i sognegården med oplæg
ved Elof Westergaard om kirkegårdskultur.
Eftermiddagen slutter med at se nærmere på kirkegårdskulturen på vores
egen kirkegård.
Vandringen ledes af Elof Westergaard
og graver Craig Marshall.
Kaffebord 25 kr.

Sogneudflugten 2018 for Bramdrup og
Harte sognes pensionister og efterlønsmodtagere finder sted tirsdag den 12.
juni 2018. Vi kører som sædvanlig i to
busser, hvor den ene kører fra Harte
kirkecenter kl. 8.30 og begge busser
fra Bramdrup kl. 9.00.
Turen går til Viborg, hvor vi bl.a. besøger Skovgaard museet og Viborg Domkirke.
For 100 år siden – i 1917 – malede
Niels Skovgaard det store fresco-værk
over lignelsen ”Den barmhjertige Samaritaner” i Bramdrup Kirke.
Her i 2018 har Skovgaard-museet i Viborg en særudstilling om netop Niels
Skovgaard.
Dén udstilling vil vi besøge på årets
sogneudflugt. Derudover bliver der
lejlighed til at aflægge besøg i Viborg
Domkirke, hvor det er broderen Jo-

akim, der har sat sit præg med sine
fresco-malerier over bibelhistorien.
Efter middagen og kaffe med kage på
Best Western Golf Hotel (hvor vi tillige
kan nyde beliggenheden ned til Søndersø), går turen videre til Søndermarkskirken. Her holder vi turens andagt – og
der vil blive lejlighed til at høre om og
se ”Hærvejstæppet”, et ganske særligt
broderi, der hen over sine 10 meter viser store og små glimt fra livet på Hærvejen.
Vi regner med at være hjemme igen kl.
ca. 17.00.
Tilmelding til Bramdrup kirkekontor, tlf. 75 56 94 53 eller
Harte kirkekontor, tlf. 75 53 19 94
senest tirsdag den 29. maj 2018 efter
”først til mølle” princippet.
Pris for turen: kr. 200,- pr. person for
beboere i Harte og Bramdrup sogne.
For udensogns deltagere er prisen kr.
400,- (prisen omfatter bus, middag med
isvand og kaffe med kage, samt entre til
Skovgaardmuseet og Hærvejstæppet)
Vel mødt til en dejlig udflugt.
Bramdrup og Harte menighedsråd

15

Projekt i 8. klasserne
– om skyld, skam og aflad

I juni skal 7. klasserne ved Bramdrup
Skole arbejde med emner som skyld,
skam og aflad. Projektet er et samarbejde mellem lærer Birgitte Gade,
Bramdrup Skole, og sognepræst Lone
Vesterdal.
Eleverne skal arbejde med forskellige
vinkler på de tre begreber i forhold til
den moderne tids optagethed af iscenesættelse og behovet for at ”leve op
til”. Sammen læser vi tekster inden for
forskellige genrer for at belyse begreberne gennem tiden - fra folkeviser og

folkeeventyr over Luther og op til nutidige tekster, sange og film. Projektet
bliver et projekt, hvor begge skolens 7.
klasser deltager, og fagligt inddrager
vi primært dansk og kristendomskundskab. Målet er, at eleverne som afslutning producerer en tekst, en lille film, et
maleri eller et stykke musik - et konkret
produkt baseret på det, vi har arbejdet
med. Præsentationen bliver fredag
den 22 juni kl. 8.00 til 9.55 i sognegården, alle er velkomne.
Hilsen Birgitte Gade og Lone Vesterdal

Befrielsesgudstjeneste og foredrag
Lørdag den 5. maj kl.
10.00 inviterer Logen
Saxum og Bramdrup
Kirke til morgengudstjeneste i anledning af
årsdagen for Danmarks
befrielse 5. maj 1945. Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved
mindestenen foran logen. Herefter er
Serapions-ordenens lokale loge Saxum
værter ved morgenkaffe og brød. Årets
foredragsholder er John V. Jensen, museumsinspektør ved Tirpitz:
”Om aftenen den 4. maj 1945 lød befrielsesbudskabet i radio og på gader
og stræder. Det er vist en historie, som
de fleste kender. Færre ved, at den ty-
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ske besættelsesmagt stadig helt frem
til kapitulationen arbejdede på den
såkaldte Atlantvold. Dette gigantiske
forsvarsværk, der strakte sig fra Nordkapp til Biscayen, og som skulle sikre
Vesteuropa mod en allieret landgang.
Med befrielsen standsede arbejdet, og
det gjaldt også arbejdet på den store
Tirpitz-stilling ved Blåvand, som aldrig
blev færdiggjort. I foredraget fortælles historien om Atlantvoldens og Tirpitz-stillingens tilblivelse samt skiftende tiders forskellige syn på bunkerne på
vestkysten. Foredraget vil også komme
ind på, hvorfor bevarelse og erindring
om fx Tirpitz er relevant og vigtig for
eftertiden? Hvis de er det? ”

Hjælp medmennesker
i nød...
Søndag den 11. marts 2018 deltager
Bramdrup sogn i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Vi håber at få så mange frivillige
ud at banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give
mennesker i nød en håndsrækning.
Tidligere år har mange, på tværs af generationer, brugt 3 timer af deres søndag, på at samle ind til de mennesker
der virkelig har brug for hjælp.
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste
samfund, det går værst ud over, når
kloden hærges af fx klimaforandringer.
I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt

derud og styrker de svageste. Men der
må tænkes i nye, innovative baner for at
vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et
pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya
lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at
avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og males
til insektmel, som kan bruges til blandt
andet næringsrige kiks.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter
gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’.
Modtagerne af hjælpen, især kvinder,
er altid direkte involverede og lærer
samtidig nye metoder, der gør dem
mere robuste.
Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler hos Jørn
Karlskov på 25143018 allerede nu – det
nytter!
Eller tilmeld dig som indsamler den 11.
marts på: blivindsamler.dk
Sidste år nåede vi et indsamlingsresultat på 24.000 kr. Vi håber at se dig til en
hyggelig indsamlingsdag.
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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. marts, LV
• Fredag den 13. april, LV
NB: Denne dag foregår morgenandagten på Kirsebærhaven.
• Fredag den 4. maj, JLA
• Fredag den 1. juni, 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 23. marts, JLA
• Fredag den 20. april, JLA
• Fredag den 18. maj, LV
• Fredag den 15. juni, LV
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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

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 15.30

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

Fredag fra kl. 09.00 til 12.00

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.

Indsamlinger i kirken
I november samlede vi ind til Israelmissionen. Der blev sendt 581,50 kr. afsted
til organisationen. I december og januar samlede kirken 405 kr. ind til Det
danske Bibelselskab. Juleaften blev der
samlet 1107,50 kr. ind til Børnesagens
Fællesråd.

Adresser og telefonnumre

Der takkes for de mange bidrag til indsamlingerne. I marts og april samles
der ind til KFUM og KFUK i Danmark,
undtagen den 11. marts, hvor der er
sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. I maj og juni samles der ind til
Israelsmissionen.

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

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
Februar

Søndag d. 18. kl. 10.30		
Søndag d. 25. kl. 10.30		

Marts

Fredag d. 02. kl. 10.15		
Søndag d. 04. kl. 10.30 VK
Søndag d. 11. kl. 10.00 &
			
Søndag d. 18. kl. 10.30 *&
Tirsdag d. 20. kl. 14.30 &
Søndag d. 25. kl. 10.30		
Torsdag d. 29. kl. 19.00 &S
Fredag d. 30. kl. 10.30		

1. s. i fasten
2. s. i fasten

Forudsigelse af Peters fornægtelse
”Jeg tror, hjælp min vantro”

Morgenandagt		
3. s. i fasten
At have Gud eller Djævelen til fader
Midfaste
Jesus siger: ”Jeg er livets brød”
– herefter landsindsamling for FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Mariæ Bebudelsesdag Marias lovsang
Emne: Påsken
...særligt for Bofællesskabet
Palmesøndag
Maria salver jesu fødder
Skærtorsdag
Jesus vasker disciplenes fødder
Langfredag
Jesu korsfæstelse og død

April

Søndag d. 01. kl. 10.30		
Påskedag
Mandag d. 02. kl. 10.30		
Anden påskedag
Søndag d. 08. kl. 10.30		
1. søndag efter påske
Fredag d. 13. kl. 10.15 OBS Morgenandagt
				
Søndag d. 15. kl. 10.30 *BK 2. søndag efter påske
Søndag d. 22. kl. 10.30 M/VK 3. søndag efter påske
Fredag d. 27. kl. 09.30		
Store Bededag
kl. 11.15			
Lørdag d. 28. kl. 09.30			
kl. 11.15			
Søndag d. 29. kl. 10.30		
4. søndag efter påske

Maj

Fredag d. 04. kl. 10.15		
Lørdag d. 05. kl. 10.00 &
Søndag d. 06. kl. 10.30		
Torsdag d. 10. kl. 10.30 S
Søndag d. 13. kl. 10.30 *
Søndag d. 20. kl. 10.30		
Mandag d. 21. kl. 16.00 &
Søndag d. 27. kl. 10.30		
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Juli

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
*)
#)

LV
LV
LV
JLA
LV

Kvinderne ved Jesu grav
Maria Magdalene i gravhaven
”Simon, elsker du mig?”
OBS – sted:
Plejecenter Kirsebærhaven, Kirsebærvej 4
”Mine får hører min røst”
Vejen, sandheden og livet
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie ...”

JLA
LV
LV
LV
JLA
EL
JLA
MNL
LV
JLA

Morgenandagt		
Befrielsesdagen
- efter gudstjenesten: arrangement i Logen
5. søndag efter påske Jesu ypperstepræstelige bøn (I)
Kristi himmelfarts dag Kristus opfarer til himlen
6. søndag efter påske Jesu ypperstepræstelige bøn (II)
Pinsedag
Sandhedens ånd, Helligånden, skal vejlede …
2. pinsedag
”Jeg er det levende brød, …”
Trinitatis søndag
Missions- og dåbsbefalingen

JLA
LV
LV
LV
JLA
LV
JLA
LV & DF

d. 01. kl. 10.15		
d. 03. kl. 14.00 &
d. 10. kl. 10.30 *M/BK
d. 17. kl. 10.30		
d. 24. kl. 10.30 VK

Morgenandagt		
1. søndag eft. trinitatis Den rige bonde
2. søndag eft. trinitatis ”Den, der ikke bærer sit kors og …”
3. søndag eft. trinitatis Lignelsen om den fortabte søn
4. søndag eft. trinitatis Kærlighed til fjenderne

LV
EW
JLA
LV
LV

d. 01. kl.10.30		
d. 08. kl. 10.30		
d. 15. kl. 10.30 &
d. 22. kl. 10.30		

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

LV
JLA
JLA
JLA

M)

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

LV
JLA
DF
EW
EL
MNL

Lone Vesterdal
Jette Langgaard Andersen
Ditte Freiesleben
Elof Westergaard
Erik Langkjer
Maja Nørtoft Lumholt

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

www.bramdrupkirke.dk

em

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

Peters bekendelse
Den rige unge mand
Ikke en spurv falder til jorden
Husene på sand eller klippe

Svan

&)

LV
LV
JLA

æ
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Juni

JLA
LV
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