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Bramdrup.
Kunstner:
Verner
Schmidt

Ny frimodighed

Påsken og dens gudstjenester

Rundt om den indvendige del af kuplen på Peterskirken i Rom står: ”Tu es
Petrus” – ”Du er Peter”. Ordene er fra
Matthæusevangeliet, hvor Jesus siger til
Simon, at fra nu af skal han også hedde Peter, fordi det betyder klippe, og ”på
denne klippe vil jeg bygge min kirke”.
Perfekte, fejlfrie og imponerende er ordene – sat ind i guldmosaik i verdens mægtigste kirke i Rom.

Jesus i ypperstepræstens gård kort efter.
Trods Peters åbenlyse svigt og forrædderi, er det ham, Jesus kalder klippe, og
ham, han vil bygge sin kirke på.
Fortællingen om Peter tænder håb i alle
os, der kender til at svigte og til at være
uperfekte og ufuldkomne. Læg mærke til, at det er Kristus, der bygger kirken. Den er hans værk
og ikke menneskeværk. Gud
bygger sit værk – ikke på perfektion og fuldkomne, fejlfrie
mennesker men på mennesker
som du og jeg med det samme
sind som Peter – ham, der frimodigt bekender: ”ja, Herre, du ved, at jeg
har dig kær”.

”Tu es
Petrus”

Men når man lærer Peter bedre at kende (og det kommer vi
til i påskens og pinsens beretninger), så opdager man, at
han ikke er spor perfekt eller fejlfri. Tværtimod, selv om selvsikkerheden
godt nok ikke fejler noget: ”Selvom alle
andre fornægter dig, så vil jeg ikke fornægte dig”, råber han til Jesus den sidste aften. Han har to sværd med og hugger vildt om sig. Men de tre gange Jesus
efterfølgende spørger: ”Elsker du mig?”
hentyder til de tre gange, Peter forrådte
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Så lad os være kirke med glæde og frimodighed. Der er nok af opgaver at tage
fat på!
Sognepræst
Lone Vesterdal

I gudstjenesterne hører vi påskens håb,
forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro på
livet, men også svigt, ensomhed, lidelse
og død. Sådan er indledningsordene på
Folkekirkens hjemmeside*). Her finder
man et flot overblik over påskens dramatiske dage og de tanker og traditioner, der hører påsken til.

•

Kirke i påsketiden
I gudstjenesterne hører vi påskens beretninger ind i vort liv, lige meget hvor
vi er på vej hen, og hvem vi er, kommer Kristus os i møde, hans opstandelsen minder os om, at vi ikke er alene
og hjemløs i verden.

•

•

•
•

Påskens dage og gudstjenester er på
én og samme tid vidt forskellige og
en helhed, hvilket naturligvis også
understreges i Bramdrup Kirke med
gudstjeneste:

Palmesøndag fuld af forventning i
ord og toner.
Skærtorsdags aftengudstjeneste,
som efterfølges af samvær over et
glas vin, kiks og ost i Sognegården. Pris 50 kr. (Husk tilmelding
senest tirsdag d. 11. april kl.
12.00 til kordegnekontoret
tlf. 7556 9453).
Langfredags nedtonede gudstjeneste, som vil være delvis liturgisk
med læsninger fra Vor Herres
lidelseshistorie i en vekslen med
fællessalmer og en kort prædiken.
Påskedag med påskeliljer
og påskesalmer.
2. påskedag i form og indhold
markerer overgangen mellem
højtiden og hverdagen.

*Læs om de beretninger og traditioner, der
hører påsken til, på Folkekirkens hjemmeside: www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider

OPTAKT TIL PÅSKEN TIRSDAG 4. APRIL KL. 14.30
– en gudstjeneste for og med BOFÆLLESSKABET
ved Lone Vesterdal med efterfølgende kaffe i sognegården

Formanden har ordet
GODT NYTÅR!
Selvom det er et stykke tid siden, vi
trådte ind i det nye år, sender jeg hermed mine bedste hilsner til alle læsere
af kirkebladet.
Siden seneste nummer af bladet er der
sket en hel del i Bramdrup Sogn. 2016
var et valgår, og vi fik ved fredsvalg
valgt nyt menighedsråd. Rådet er igen
intakt med 9 medlemmer at fordele opgaverne på. Menighedsrådet har konstitueret sig og posterne er besat. De første møder er afholdt, og alt tegner til, at
bemandingen er tæt på optimal. Det er
glædeligt at konstatere, at også de nyvalgte medlemmer udviser stort engagement og interesse for at fremme et

Kirke- og kulturmedarbejderen har ordet
aktivt kirke- og sogneliv i Bramdrup
og at alle bestræber sig på, at Bramdrup
Kirke fortsat er en god arbejdsplads for
alle medarbejdere.
Jeg ser med glæde frem til et givende
samarbejde i den kommende valgperiode.

BRAMDRUP KIRKES FOLKEKOR
Har du lyst til at synge i kor?
Folkekoret øver torsdage kl. 19-21
i sognegården. Se nøjagtige datoer på
kirkens hjemmesiden:
www.bramdrupkirke.dk/aktiviteter/kor

Jens Christensen, Formand
Kommende menighedsrådsmøder:
· Torsdag

d. 23. marts kl. 18:00

· Onsdag

d. 17. maj

· Torsdag

d. 27. april kl. 18:00

· Onsdag

d. 14. juni

Der kræves ingen særlige forudsætninger. Blot glæden ved musikken, og mod
på flerstemmig korsang. Vi synger ryt-

miske og klassiske salmer og sange, og
hygger med kaffe.
Folkekoret vil blandt andet være med
til korworkshop og musikgudstjeneste
2. pinsedag.
Er det noget for dig, så tilmeld dig hos
Camilla Svanberg.

kl. 18:30
kl. 18:30

Børneloppemarked søndag 12. marts kl. 10-12
I forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, vil vi igen
i år invitere alle børn (og deres
forældre) til børneloppemarked i sognegården (indendørs). Man betaler 50 kr.
for et bord. De 50 kr. går
ubeskåret til landsindsamlingen – overskuddet fra
børnenes salg er selvfølgeligt deres eget. Så er det tid
til en forårsoprydning på
værelser/lofter/skur m.m.,
så kom og vær med og
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støt et humanitært formål. Har du ikke
noget at sælge, så kom og gør en god
handel og hav en hyggelig dag i lokalsamfundet. Du kan også melde dig som
indsamler, hvis du vil give et par timer.
Der kan købes kaffe og kage til fordel
for indsamlingen.
Borde kan reserveres og betales (ved tilmelding) hos kordegn Eva Sunesen på:
Mail evks@km.dk / Tlf. 7556 9453, efter
først-til- mølle princippet.
Vi ser frem til en hyggelig dag.
Velkommen.

Læs mere om børnekoret
på kirkens hjemmeside.

BRAMDRUP BØRNEKOR
5. november var børnekoret til FUK’s
korstævne i Haderslev Domkirke sammen med mange andre kirkekor fra
hele stiftet. Det var spændende at komme ud af huset, og opleve andre børn,
der også kunne lide at synge, og det
var en stor oplevelse, at blive undervist
af en anden korleder.

Børnekoret vil blandt andet være
med til gudstjenesten Mariæ Bebudelsesdag søndag den 2. april.

Til marts tager vi afsted igen. Denne
gang til Taulov Kirke.

•

•
•

Børnekoret øver hver tirsdag efter
skole, og er fra 2. klasse og opefter.
Først åbner korcafeen, hvor der serveres boller og frugt, og bagefter
øver vi i korlokalet i sognegården.
Har du lyst til at være med, så tilmeld dig hos Camilla Svanberg.
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Kirke- og kulturmedarbejderen har ordet
BABYSALMESANG
Forestil dig en stund med tid og ro til
dig og dit barn i et smukt kirkerum fyldt
med fred og smukke sange og salmer…
Det vil vi gerne give dig mulighed for at
opleve i Bramdrup Kirke hver onsdag
formiddag kl. 10.15.

med beboerne – ca. 4 gange om året – i
stedet for en almindelig salmesangstime. Babysalmesang holder ferie i uge 7
og i uge 15.
Tilmeld dig og dit barn hos
Camilla Svanberg.

Babysalmesang er for alle børn fra 0-1
år og deres ledsager: mor, far eller bedsteforældre. Der kræves ingen særlige
forudsætninger, blot at du har lyst til en
stund med sang og leg i samvær med dit
barn. Alle er velkomne, og det er gratis at
deltage – dog kr. 10 for kaffe og hjemmebag i babycaféen i sognegården bagefter.

Indsamlinger
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Del din søndag med verdens mest udsatte
SØNDAG D. 12. MARTS 2017 håber
Bramdrup Sogn at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest
udsatte mennesker en håndsrækning.

Vi tager også på babybesøg på plejecenteret Kirsebærhaven og synger sammen

Ved gudstjenester i Bramdrup Kirke er
der i november samlet 627,50 kr. ind
til krigens ofre i Syrien. Hjælpen fordeles via Folkekirkens Nødhjælp. I december samlede vi 1096 kr ind til Syrien. Juleaften kom der 967, 50 kr. ind
til Børnesagens fællesråd. Nytårsdag
blev der samlet 286 kr. ind til Det danske Bibelselskab.

Sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp

I januar er der samlet 517 kr. ind til
Syrien. Vi fortsætter de kommende
måneder med at samle ind til Syrien
via Folkekirkens Nødhjælp.

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed
ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig
af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage
både i vores kultur og kristendom. Vi
kender den blandt andet fra lignelsen
om ”Den barmhjertige samaritaner” fra
Lukasevangeliet. Derfor er ideen om at
dele med sin næste hovedoverskriften
for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.
Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at
redde liv, opbygge robuste samfund og
bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo
er en fisk, og vores måde at arbejde på
lyder helt forenklet: Folkekirkens Nød-

hjælp skaffer ikke kun en sulten mand
en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.
I al vores arbejde indgår hjælp til selvhjælp, så projekterne bærer sig selv,
når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for
mennesker, der bliver i stand til selv at
forme deres fremtid - og altid efter en
omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst.
I 2016 samlede vi ca. 21.000 kroner ind
i Bramdrup, og vi håber at kunne gøre
det lige så godt i 2017. Vær med til at
gøre Sogneindsamling 2017 til vores
bedste indsamling nogensinde.
Sæt X i kalenderen og meld dig som indsamler til søndag d. 12. marts 2017 hos
indsamlingsleder Jørn Karlskov:
Tlf.: 25143018
Mail: joern.karlskov@skolekom.dk
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Velkommen til årsmøde

REFORMATIONSJUBILÆET 2017

TIRSDAG D. 7. MARTS 2017 KL. 14.00

LUTHERS SALMER – FOREDRAG I MARTS

DSUK’s stiftsbestyrelse for Haderslev
stift afholder årsmøde i Bramdrup Sognegård tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 14.00.
Betegnelsen DSUK står for ”Danske Sømands- og Udlandskirker”, som er en organisation, der meget betegnende kaldes
den danske folkekirkes ”udenrigstjeneste” eller ”folkekirkens forlængede arm”.
Hvert eneste sogn i Danmark har folk,
der tager på rejse eller ophold i udlandet. Mange er udsendt af danske virksomheder, andre er ansat i internationale organisationer. De bor og arbejder
i det fremmede. DSUK er et samlingspunkt i udlandet. Her mødes danskere for kortere eller længere tid: søfolk,

lastbilchauffører, rygsækturister, aupair piger – og mange andre. DSUK
er kort sagt en organisation af stor værdi
for danskere i udlandet.
Alle er hjerteligt velkomne til vores
årsmøde den 7. marts. Mødet begynder
kl. 14.00 med foredrag af sognepræst
Lone Vesterdal, Bramdrup. Emne:
”Arven fra Luthers reformation,” Efter
foredraget vil der blive serveret kaffe à
40 kr., og der vil være lotteri med mange gode gevinster.
Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om
vores årsmøde den 7. marts.
På stiftsbestyrelsens vegne: Ingrid Lind

Noget om engle

Reformationsjubilæet 2017 byder på en
storslået buket af arrangementer rundt
om i hele landet, ja, såmænd
mange steder i hele verden.
Bramdrup Sogn bidrager til buketten, og her i
foråret er det med en aften fuld af sang sammen
med biskop Marianne
Christiansen. Helt præcis
torsdag d. 30. marts.
Aftenen har overskriften:
”Luthers salmer”
Marianne Christiansen tager afsæt i
Luthers udsagn: ”Musikken forkynder for hjertet, hvad teologien forkynder for forstanden”. Og det var ikke
kun teori, men også praksis for musikeren, komponisten, salmedigteren og
prædikanten Luther, som fik tilnavnet
”Nattergalen fra Wittenberg”. Luthers

forståelse af musikken som en gave og
af salmesangens betydning har præget
både vores kultur og kirke, og Luthers salmer er stadigvæk en
levende del af dansk salmesang, der forbinder os med
resten af verden.
Praktiske oplysninger:
- Tidspunkt: kl. 19.30
- Sted: Bramdrup Sognegård
- Pris: kr. 25.00 incl. kaffe/the
Andre arrangementer
Man kan orientere sig om Luther, reformationen og Luther-arrangementer her
til lands på hjemmesiden:
www.Luther2017.dk
Arrangementer i Kolding Provsti finder
man på: www.koldingprovsti.dk/lutheri-kolding-provsti-2017

SØNDAG D. 2. APRIL 2017 KL. 10.30
Gudstjeneste og afslutning på forårets
mini-konfirmand-forløb.
En engel fortæller Maria, at hun skal
føde Jesus: – Hvordan ser en engel
egentlig ud? – Har engle vinger? – Kan
man overhovedet se engle? – Hvorfor
begynder engle altid med at sige: Frygt
ikke!? – Hvornår er det engle dukker op?
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Når mini-konfirmanderne medvirker
ved gudstjenesten denne dag, vil det
være nogle af de spørgsmål, der kredses
om … i ord, optrin og salmer.
Efter gudstjenesten får mini-konfirmanderne overrakt et diplom ved en lille reception i Sognegården, hvor der også vil
være kaffe/the og brød.
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Årsmøde i DSUK i sogengården.
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården.
Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp efter gudstjenesten
Børneloppemarked i sognegården.
Før Søndagen i sognegården.
Orgelmatiné med Heine Skov Jensen.
Foredrag med biskop Marianne Christiansen, Haderslev, om Luthers salmer.

Tirsdag den 7. kl. 14.00
Fredag den 10. kl. 10.15
Søndag den 12. kl. 10.00 – 14.00
Søndag den 12. kl. 10.00 – 13.00
Fredag den 17. kl. 10.15
Søndag den 19. kl. 11.30
Torsdag den 30. kl. 19.30

Påskegudstjeneste med Bofællesskabet. Med efterfølgende kaffe i sognegården.
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården.
Skærtorsdagsgudstjeneste i kirken med efterfølgende brød/ost/vin i sogengården.
Før Søndagen i sognegården.
Orgelmatiné med Heine Skov Jensen.

Tirsdag den 4. kl. 14.30
Fredag den 7. kl. 10.15
Torsdag den 13. kl. 19.00
Fredag den 28. kl. 10.15
Søndag den 30. kl. 11.30

Befrielsesgudstjeneste i kirken med efterfølgende foredrag og kaffebord i sognegården.
Før søndagen i sognegården.
Orgelmatiné med Heine Skov Jensen.

Fredag den 5. kl. 19.00
Fredag den 19. kl. 10.15
Søndag den 21. kl. 11.30

Musikalsk Workshop i kirke og sognegården.
Musikgudstjeneste i kirken.
Sogneudflugt for Harte og Bramdrup Sogne.
Før søndagen i sognegården.

Mandag den 5. kl. 10.00
Mandag den 5. kl. 16.00
Tirsdag den 13. kl. 09.00
Fredag den 16. kl. 10.15

Den 7. marts
Den 21. marts
Den 4. april
Den 18. april
Den 2. maj

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

Den 16. maj
Den 30. maj
Den 13. juni
Den 27. juni

Lone Vesterdal
Martin Bendixen Rønkilde
Henriette Bacher Lind
Martin Bendixen Rønkilde

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

Gudstjenester på Kirsebærhaven

Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården.

Fredag den 2. kl. 10.15

JUNI

Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården.

Fredag den 5. kl. 10.15

MAJ

Gudstjeneste i kirken med afslutning for minikonfirmander.
Kaffe/brød i Sognegården efterfølgende.

Søndag den 2. kl. 10.30

APRIL

ARRANGEMENT

MARTS

Arrangementer i kirke og sognegård

Konfirmation 2017
Oversigt med navn og adresse på årets konfirmander vil være at finde på kirkens
hjemmeside: www.bramdrupkirke.dk fra medio marts.
De tre hold undervises holdvis onsdag
morgen, men gennem hele forløbet indledes med en fælles mini-gudstjeneste i kirken, og fælles er også: optakten til udflugten i april og selve heldagsudflugten til

henholdsvis Haderslev og Flensborg, en
dag med Folkekirkens Nødhjælp i marts,
en teateroplevelse for hele 8. årgang i
februar – og en aften med en ung cambodjaner fra Konfirmand Aktion i januar.

PINSE I BRAMDRUP SOGN
MUSIKGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG MANDAG D. 5. JUNI

FAKTABOKS OM
ERLING LINDGREN

Fra midt på formiddagen 2. pinsedag
afholdes workshop med et kor, der er
sammensat til dagen.
Workshoppen ledes af komponist og
korleder Erling Lindgren og kirke- og
kulturmedarbejder Camilla Svanberg.

Konfirmation 2018
Indskrivning til konfirmandforberedelse 2017/2018 sker i løbet af juni måned
- enten elektronisk via kirkens hjemmeside: www.bramdrupkirke.dk
- eller på tilmeldingsblanket, der udleveres i klasserne i slutningen af maj.
Blanketten afleveres på kordegnekontoret
Konfirmationsdage/-datoer 2018 er:
Store Bededag 27. april		

Konfirmander fra 8. A		

Kl. 09.30

Store Bededag 27. april		

Konfirmander fra 8. B		

Kl. 11.15

Lørdag

28. april		

Konfirmander fra 8. C		

Kl. 09.30

Lørdag

28. april		

Konfirmander fra 7. & 8. X

Kl. 11.15

Tre konfirmander fortæller om dén aften:

★★★★★✩
Vi havde d. 18/1-17 besøg af Poul
fra Cambodja, som gav en smag på
hans kultur, hans kristne tilgang til
tingene, familie og land. Det var
spændende og man lærte en hel
masse nye ting om Cambodja og
folket der.

• Komponist med 12 melodier
i den nye Højskolesangbog og
i en lang række nyere salmesamlinger.
• Pensionist siden november
2016, men stadig aktiv som
orgelsolist, jazzpianist, korinstruktør, gæstelærer og foredragsholder
• Leder af Lemvig Kammerkor
og Østjysk Kammerkor
• Organist ved Lemvig Kirke
1991-2016
• Uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut og Det Jydske Musikkonservatorium i
Århus 1977
• Født 1951

Midt på eftermiddagen - kl. 15.00 - er
alle velkomne til fælles kaffebord (kr.
25.00) og en fællessalme eller to i Sognegården. Derpå går vi sammen - med
et enkelt stop undervejs - til gudstjeneste i Bramdrup Kirke.
Gudstjenesten vil rumme fællessalmer,
korindslag, fortælling og et enkelt orgelstykke – alt sammen naturligvis
med fokus på pinsen og dagens evangelium: det stykke af Johannes evangeliet, der kaldes ”den lille Bibel”.

KH Caroline, Fiona og Jonas
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Her giver vi ordet til det nye menighedsrådsmedlem – John Stensberg – som
sidder i kirkens programudvalg. John Stensberg skriver om ”veje” ind i kirken, og om arbejdet med at tænke aktiviteter for alle i Bramdrup Sogn.

Aktiviteter og veje ind i Bramdrup kirke
Sjove! Alvorlige! Musiske! Og meningsfulde børnegudstjenester i øjenhøjde med mine to børn – det har været min
indgang til Bramdrup kirke.
Som nytilflytter til Bramdrup (for 6
år siden), blev kirken et mødested
for nye kontakter. Især med den efterfølgende fællesspisning, sang og
samvær i sognegården. Siden da er
kirken vedblevet at være et omdrejningspunkt: Vi skal til det andet mini-konfirmand forløb, og min datter
Emma, synger på andet år, i kirkens
spirekor. Tilsammen har det givet os
mange gode og alsidige gudstjenester!
Jeg har fået adgang til et rigt og levende
kirkeliv, som giver mig lyst til selv at bidrage. Både som hjælper omkring børnekoret, og de mange arrangementer der
foregår i sognegården, og nu også som
aktiv i menighedsrådet.
Kirkerummet er for mig blevet vedkommende, og jeg kommer der nu også i en
travl hverdag, og tænder et meditativt lys
i lysgloben, og nyder stilheden og muligheden for eksistentiel refleksion.
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Vores kirke er åben - også helt konkret.
Den er både moderne og traditionel. Her
er plads til både anderledes gudstjenester
og til højmessens traditioner, som jeg
også langsomt er ved at lære at kende.
Sådan ser jeg vores kirke: både moderne
og traditionel og med plads til alle. Kirken rummer noget for alle, og er for alle.
Det er både alsidighed og faste traditioner, der kendetegner aktivitetsudbuddet.
Programudvalget og præsentation af
Maja Engelhart
Jeg sidder i programudvalget med Else
Kirkegaard Simonsen og Maja Engelhart, der nu er formand for programudvalget og nyvalgt i menighedsrådet. Else
har stor erfaring fra menighedsrådsarbejde – både fra Bramdrup kirke og også
fra sine 16 år i Jordrup menighedsråd. I
sommeren 2016 indledte Maja et samarbejde med kirke-og kulturmedarbejder Camilla, omkring etablering af babybesøg i Kirsebærhavens plejecenter.
Her deltager de børn, der også kommer
til babysalmesang i kirken.
Maja’s vej ind i kirkearbejdet, gik via
hendes egne gode erfaringer med baby-

Indlægget er lettere forkortet.
Hele indlægget kan læses på
www.bramdrupkirke.dk

Else Simonsen

Maja Engelhart

John Stensberg

salmesang. Maja fortæller, at hun oplever det som en gave fra kirken til småbørns familier. Som jeg, har Maja også
erfaret, at skal Bramdrup kirke nå bredere ud, så er fællesskaber, der medregner børn og forældre også en betydningsfuld ”vej at gå”.
Afrunding:
Aktiviteter og fællesskaber der samler
Som afslutning, vil jeg gerne fremhæve,
at vi i programudvalget kun kan lykkes
med vores aktiviteter, fordi der er frivillige, der aktivt hjælper til – både med at
planlægge, afvikle og afrunde et arrangement. Så et stort TAK til alle kirkens
frivillige, som giver idéerne ”vinger”.
Og vi kan kun lykkes, hvis I ALLE –
læsere af kirkebladet – også bidrager,
og kommer med idéer og forslag til,
hvad VORES kirke kunne indeholde af
relevante aktiviteter!
Derfor – har du et forslag eller kommentar til et arrangement, så kontakt os gerne
på mail, eller telefon. Kontaktoplysninger
findes på Bramdrup kirkes hjemmeside:
www.bramdrupkirke.dk. Det er vigtigt!
For så kan vi i programudvalget både

planlægge at ”gå kendte og nye veje! ”.
Og dermed se både kendte og mange nye
ansigter i Bramdrup kirke. Dette er vores
fælles mål i programudvalget.
På vegne af alle i programudvalget,
John Stensberg
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Befrielsesgudstjeneste og foredrag

Kaj Munk – en stjerne i mørket
GUDSTJENESTE OG FOREDRAG FREDAG DEN 5. MAJ KL. 19.00

Kaj Munk

Som mange vil vide var
Kaj Munk sognepræst i
Vedersø, dramatiker og
kritiker af nazismen og
jødeforfølgelserne. Han
blev myrdet af den tyske
besættelsesmagt i 1944.

Ud fra en positivt kritisk tilgang til Kaj
Munk og hans forfatterskab indeholder
foredraget fortællinger og anekdoter,
der forsøger at kaste lys over digterpræstens liv og forfatterskab. Andre personer i samtiden, f. eks. fra modstandsbevægelsen, vil blive inddraget for at sætte
Kaj Munks betydning i perspektiv.

Finn Tarpgaard er tidligere forstander
for Vedersø Idrætsefterskole, driver nu
konsulentvirksomhed.

Morgenandagter
i kirken

Aftenen indledes med gudstjeneste i
Bramdrup Kirke – derpå kransenedlæggelse inden foredraget i Sognegården.
Aftenen er tilrettelagt i samarbejde mellem Serapions-Ordenen Logen
Saxum og Bramdrup Menighedsråd.

Vi har morgenandagt i kirken den 1.
fredag i hver måned. Vi mødes i kirken kl. 10.15 til en kort andagt. Efter
andagten inviterer vi til morgenkaffe/
brød og hyggeligt samvær i sognegården (kaffe á 25 kr.).

Deltagelse i aftenen
incl. kaffe og kage
er gratis!

Datoer for morgenandagter er:
• Fredag 10. marts kl. 10.15 v/ JLAN
• Fredag 7. april kl. 10.15 v/ LV
• Fredag 5. maj kl. 10.15 v/ LV
• Fredag 2. juni kl. 10.15 v/ JLAN
Finn Tarpgaard

Før søndagen
i sognegården
Hver 3. fredag i måneden inviterer vi alle
til at være med til før søndagen i sognegården kl. 10.15. Der kan være undtagelser pga. ferie osv. Hold øje med datoer i kirkeblad og på hjemmeside. Før
søndagen er et frit og åbent forum, hvor
præst og organist gennemgår kommende søndags læsninger og salmer. Vi får
morgenkaffe/brød i løbet af formiddagen (25 kr.).
Før søndagen foregår :
• Fredag 17. marts kl. 10.15 v/ LV
• Fredag 28. april kl. 10.15 v/ JLAN
• Fredag 19. maj kl. 10.15 v/ LV
• Fredag 16. juni kl. 10.15 v/ JLAN

Orgelmatiné med Heine Skov Jensen

Kulturcafé på Kolding Bibliotek

ORGELTONER I KIRKEN I FORÅRET

TIRSDAG 25. APRIL KL. 10.00-11.30 INVITERER VI

I forlængelse af søndagshøjmessen afholdes orgelmatiné 3 gange i foråret. I
forbindelse hermed kan en kop kaffe
nydes i kirken. Hver matiné består af
en kort introduktion, hvorefter jeg spiller på orglet - i alt ca. 15 min. I løbet af
serien henover foråret vil jeg således i
alt præsentere et større orgelværk samt
10 mindre orgelstykker.
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Hvis du er musikinteresseret, kaffeinteresseret eller begge dele, og har du lige et
kvarter tilovers, så bliv endelig hængende
til orgelmatiné efter højmessen.
Der er orgelmatiné på følgende søndage:
19. marts, 30. april og 21. maj.
Med venlig hilsen Heine Skov Jensen

TIL KULTURCAFÉ PÅ KOLDING BIBLIOTEK
Karin Fristed

Tidl. gymnasielærer Karin Fristed
præsenterer den engelske forfatterinde Jane Austen, i forbindelse med
200-året for hendes død. Tidligere
sognepræst ved kirken, Ditte Freiesleben synger engelsk musik fra tiden, og

sognepræst Lone Vesterdal fortæller om,
hvorfor Jane Austen
stadig er en relevant
og aktuel forfatter at
beskæftige sig med.
Ditte Freiesleben
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Adresser og telefonnumre
Sognepræst (kbf) Lone Vesterdal
Træffes på præstekontoret, Kirkely 17, eller efter aftale. Mandag er fridag.
Tlf. 7551 8536 eller 2481 1973, mail: love@km.dk

Frokost på Hopballe Mølle

Kongernes Jelling

Sogneudflugten 13. juni 2017
Sogneudflugten 2017 for Bramdrup og
Harte sognes pensionister og efterlønsmodtagere finder sted tirsdag den 13.
juni 2017. 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.

til kaffe og kage. Vi regner med at være
hjemme igen kl. ca. 16.45.

Turen går til Kongernes Jelling og Hopballe Mølle. Vi begynder med morgenandagt i Jelling kirke, hvor der også vil blive fortalt lidt om kirken, og efterfølgende
vil der være mulighed for at vælge mellem
rundvisning i monumentområdet (to hold
af højest 25 personer) og foredrag i salen.
Vi slutter af med besøg i Jellingcenteret,
hvor vi på egen hånd kan se udstillingen
Kongernes Jelling.

Pris for turen: kr. 200,- pr. person for beboere i Harte og Bramdrup Sogne. For
udensogns deltagere er prisen kr. 400,Vel mødt til en dejlig udflugt.

Kl. 12.30 køres der til Hopballe Mølle,
hvor vi skal spise en dejlig middag med
bl. a. de berømte Hopballe kyllinger m.m.
Stedets værtinde Dorte vil fortælle om
stedet og deres berømte kyllingeopdræt.
Efter middagen vil der være tid på egen
hånd til at bese omgivelserne og besøge
gårdbutikken, hvor der bl.a. kan købes de
lækre Hopballekyllinger og andre lækkerier. Inden hjemturen samles vi kl. 15
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TILMELDING til Bramdrup kirke
kontor, tlf. 7556 9453 eller på mail:
evks@km.dk senest fredag den 2. juni
2017 efter ”først til mølle” princippet.

Bramdrup og Harte menighedsråd

Læsekredsen
Læsekredsen mødes stadig den første mandag i måneden i sognegården. Sidste gang i denne sæson er
mandag den 3. april. Derefter sommerpause, og vi mødes igen mandag
den 4. september 2017 kl. 19.30 i
sognegården. Både nye og tidligere
deltagere er velkomne.
Magda Knudsen Tlf.: 7556 8744
eller 2043 8744

Sognepræst Jette Langgaard Andersen
Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Tlf: 2288 4091, mail: jlan@km.dk
Kordegn Eva Sunesen
Træffes på kirkekontoret i åbningstiden. Tlf. 7556 9453, mail: evks@km.dk
Kirkekontoret ved præstegården, Kirkely 15.
Tlf. 7556 9453
Kirkegårdskontoret, Nørregyde 11.
Graver Craig Marshall, træffes på tlf. 2024 2981
kl. 9.00-9.30 hverdage undtagen mandag,
mail: graverbramdrup@stofanet.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg
Kirkely 17, 1. sal.,
Træffes bedst tirsdag, onsdag og torsdag
Tlf. 6139 2360, mail: kirkekultur.bramdrup@gmail.com
Kirkeværge, Iver Lauritzen
Tlf. 2269 5025
Menighedsrådsformand Jens Christensen.
Tlf. 2245 0506, mail: 7934formand@sogn.dk

Kirkekontorets
åbningstider:
Tirsdag og onsdag fra
kl. 09.00 til 14.00
Torsdag fra kl. 11.00 til 16.00
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.

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.
Redaktion PR udvalg og præsterne. Sats og Tryk: From-grafisk as 7552 7711.
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Gudstjenester i Bramdrup Kirke
Marts
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 05. kl. 10.30		
d. 12. kl. 09.00 OBS
d. 19. kl. 10.30 *#M
d. 26. kl. 10.30		

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste søndag

Fristelsen i ørkenen
”Smuler fra de riges bord”
Jesus uddriver en stum ånd
Bespisningen i ørkenen

LV
JLA
LV
LV

Mariæ Bebudelsesdag
… om påsken
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske

Gabriels besøg hos Maria
Fortrinsvis for Bofællesskabet
Indtoget i Jerusalem
Nadverens indstiftelse
Jesu korsfæstelse og død
Kvinderne ved Jesu grav
Vandringen til Emmaus
Den vantro Thomas
Den gode hyrde

JLA
LV
LV
LV
JLA
LV
JLA
LV
JLA

April

Søndag d. 02. kl. 10.30 *
Tirsdag d. 04. kl. 14.30 &
Søndag d. 09. kl. 10.30		
Torsdag d. 13. kl. 19.00 &
Fredag d. 14. kl. 10.30		
Søndag d. 16. kl. 10.30		
Mandag d. 17. kl. 10.30		
Søndag d. 23. kl. 10.30		
Søndag d. 30. kl. 10.30 #M

Maj

Fredag d. 05. kl. 19.00 &		
Søndag d. 07. kl. 10.30		
3. s. e. påske
Fredag d. 12. kl. 09.30		
Bededag
Fredag d. 12. kl. 11.15		
Bededag
Lørdag d. 13. kl.10.30			
Søndag d. 14. kl.10.30 *
4. s. e. påske
Søndag d. 21. kl.10.30 #M
5. s. e. påske
Torsdag d. 25. kl.10.30		
Kristi Himmelfarts Dag
Søndag d. 28. kl. 10.30		
6. s. e påske

Befrielsesgudstjenesten
JLA
”En kort tid, så ser I mig ikke længere …”
LV
Konfirmation
JLA
Konfirmation
EJ
Konfirmation
LV
Talsmanden kommer
LV
”Bed og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen” LV
Kristus opfarer til himlen
JLA
Helligånden og disciplenes vidnesbyrd
LV

Juni
Søndag d. 04. kl. 10.30		
Pinsedag
Talsmanden, Helligånden, taler i Jesu navn
Mandag d. 05. kl. 16.00 &
2. pinsedag
Således elskede Gud verden, at han gav sin Søn
OBS kaffe kl. 15.00				
Søndag d. 11. kl. 10.30		
Trinitatis
Nikodemustalen
Søndag d. 18. kl. 10.30 *
1. s. e. trinitatis
Den rige bonde og Lazarus
Søndag d. 25. kl. 10.30		
2. s. e. trinitatis
Lignelsen om det store gæstebud

LV
JLA
LV
JLA
LV

Juli
Søndag d. 02. kl. 10.30		
3. s. e. trinitatis
Søndag d. 09. kl. 10.30		
4. s. e. trinitatis
Søndag d. 16. kl. 10.30		
5. s. e. trinitatis
Søndag d. 23. kl. 10.30 *
6. s. e. trinitatis
			
Søndag d. 30. kl. 10.30		
7. s. e. trinitatis

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

LV
JLA
JLA
JLA
JLA

Svan

EJ sognepræst Elon Jepsen, Harte V
LV sognepræst Lone Vesterdal
JLA sognepræst Jette Langgaard Andersen
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æ
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*) betyder, at der benyttes alkoholfri vin ved altergangen
#) betyder, at der efterfølgende serveres kaffe i våbenhuset
&) betyder, at der er arrangement i forbindelse med tjenesten (se omtale)
M) betyder matiné i forlængelse af gudstjenesten

5
rke
t tryksag

4

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

www.bramdrupkirke.dk

