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deltagelse i gudstjenesten på plejehjemmet
den 23.12. Der var stor ros fra beboere,
personale og familie. Lad mig derfor
benytte lejligheden til at udtrykke stor tak
til børnene i koret selvfølgelig; men også
til deres forældre og familier, som er så
gode til at bakke op om korarbejdet ved
forskellige arrangementer som fællesspisning, 1. søndag i advent med mere i kirke
og sognegård. Tak for hjælpen og at I også
var klar lige den dag på trods af den meget
travle tid, vi ved, det er for både jer og
børnene i julemåneden.

Høj trivsel i Bramdrup
Craig Marshall og Iver Lauritzen

Vi har taget hul på 2019. Ved udgangen
af 2018 oplevede vi i adventstiden et
velsignet antal arrangementer i kirke og
sognegård, hvor alle havde mulighed for at
jule, hver efter sit behov. Og sådan skal det
vedblivende være. For som vi synger: ”rør
blot ikke ved min gamle jul”.
En af flere oplevelser, jeg selv havde, var
i kirken den 16.12. med voksenkoret og
Luciaoptog og sang af glade børn fra børnekoret under ledelse af Camilla Svanberg.
Menighedsrådet retter en tak til Camilla og
de frivillige hjælpere/kortanter, der trækker
et stort læs hver uge med koret.
Desuden har jeg fået fortalt, at beboerne
på plejehjemmet Kirsebærhaven også fik
en glædelig oplevelse med børnekorets
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Det er overskriften på en artikel på Haderslev Stifts hjemmeside og facebookside
lige nu. www.haderslevstift.dk
Artiklen er et dobbelt interview med medarbejderrepræsentant Craig Marshall og
kirkeværge Iver Lauritzen omhandlende en
vel gennemført APV (Arbejdspladsvurdering) ultimo 2018. Craig Marshall udtaler,
at ”trivslen er høj blandt medarbejderne
og arbejdspladsen helt i top.” APV’en gav
medarbejderne inspiration til at indstille
Bramdrup kirke som kandidat til ”Årets
bedste arbejdsplads” i en konkurrence
gennemført af organisationen Great Place
To Work.
Artiklen findes også på Haderslev Stifts
Facebook side, Haderslev Stifts Hjemmeside og på Bramdrup Kirkes hjemmeside.
www.bramdrupkirke.dk
I taknemmelighed og stolthed
Menighedsrådet ved Bramdrup Kirke

Bramdrup Kirke er en romansk kirke, der
er opført i 1100-1200 tallet. Det eneste,
der er tilbage af den oprindelige kirke, er
tårnet. Resten af kirken blev nedbrudt og
genopbygget i 1880 i forbindelse med en
brand og almindelig forfald. Kirken blev
i sin tid bygget til et meget lille sogn og i
forbindelse med den kraftige udbygning
af sognet gennem de seneste mange år,
har der gentagne gange været for lidt
plads i kirken i forbindelse med bryllupper, barnedåb og bisættelser/begravelser.
Menighedsrådet har derfor igangsat et
forberedende arbejde med henblik på at
udvide kirken med en samtidig tiltrængt
renovering. Arbejdet sker i tæt samarbejde
med R–Arkitekterne fra Odense. Kirken er
tænkt udvidet med knap 7 meter mod øst
og bygning af et depot mod nord modsat

våbenhuset. Udbygningen af kirkeskibet
giver 52 ekstra faste pladser og 57 ekstra
stolepladser samt plads til andre arrangementer, så som kor-aftener o.a.
Arkitekterne har tilstræbt en løsning, der
med respekt for den oprindelige kirke,
viser samspillet mellem gammelt og nyt,
bl.a. ved genbrug af kvadre og med en
delvis kalket facade, der giver en god
modvægt til tårnet. Menighedsrådet er
meget tilfreds med den fine tilslutning
og det engagement, der var fra sognets
indbyggere både på orienteringsmødet
den 11. november 2018 og efterfølgende.
Alle kommentarer og gode ideer er noteret
og vil indgå i arbejdet med kirkeudvidelsen. Skitseforslaget, der viser den tænkte
udbygning af kirken er i øvrigt vist på
Bramdrup Kirkes hjemmeside.
BRAMDRUP KIRKE
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Nu er vi gået i gang med at fastlægge
udsmykningen af kirkerummet og i den
forbinde har der været holdt to inspirationsmøder i oktober og november 2018
med store kapaciteter på området ”moderne kirkekunst”, her kan bl.a. nævnes
lektor Benny Grey Schuster, kunsthistoriker, pastor Lisbeth Smedegaard Andersen og lektor Hans Jørgen Frederiksen,
Aarhus Universitet, og den 10. januar
2019 har vi på opfordring haft det første
meget positive møde med kirkeudsmyknings-udvalget under Akademirådet, der
er en uvildig instans, som giver gratis
rådgivning og anbefaling af kunstnere,
som vi kan vælge, hvis vi ønsker det.
Da kirkebuerne vil blive fjernet, åbner

der sig nye muligheder for udsmykning af
kirkerummet, hvor Niels Skovgaards flotte
freskomaleri af ”Den barmhjertige Samaritan” fra 1917 er fredet og ikke vil blive
berørt af byggeriet.
En foreløbig tidsplan for byggeriet er
påbegyndelse i marts 2020 og afslutning
i august 2021. Den endelige tidsplan kan
blive påvirket af om Nationalmuseet finder
noget interessant under udgravningerne
og afhænger naturligvis af den endelige
godkendelse af udbygningen fra Haderslev
Stift. I byggeperioden vil gudstjenester
blive afholdt i sognegården og andre kirkelige handlinger i omegnens kirker.
Iver Lauritzen, Kirkeværge

Kirke-og kulturmedarbejderen har ordet:

Frivillige ønskes – er det noget for dig?
Der er for tiden åben
for en frivillig mere på
holdet omkring babycafeen, som er åben hver
onsdag kl. 11. Vi er lige
nu 3 damer, som på skift
dækker bord, luner boller
m.m. og hygger sammen med babysalmesangsholdet.
Vi mangler en person som vil være med
ca. en gang om måneden og tage den 4.
onsdag (eller 5. onsdag) i hver måned,
og som også kan hjælpe til, hvis en af de
andre er syge eller er på ferie – ligesom de
andre vil hjælpe dig.
Man er alene i babycafeen, men der er
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mulighed for at blive lært godt op hos de
andre, så man ved, hvad man skal gøre.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Camilla Svanberg for mere information.
Har du lyst til at være frivillig, men ikke
noget fast som baby-cafeen, så er det også
muligt.

Babysalmesang

Hver onsdag formiddag er der babysalmesang kl. 10.15 i kirken, undtagen i uge
42, ugerne 51-1 samt uge 7. 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 del-

tage – dog 10 kr for kaffe og hjemmebag i
babycafeen i sognegården bagefter.
Vi tager også på babybesøg på plejecenteret Kirsebærhaven og synger sammen med
beboerne ca. 4 gange om året – i stedet
for en almindelig babysalmesangstime.
Tilmeld jer hos kirke- og kulturmedarbejderen.

3 x matiné

Kirkens kor

Kirkens store børnekor med både spire- og
juniorkor vil blandt andet synge til fastelavnsgudstjenesten den 3. marts og søndag
den 12. maj.
Voksenkoret vil i foråret samarbejde med
Nr. Bjert koret til fælles musikgudstjenester søndag den 24. marts. Se annonce
andet sted i bladet. De vil også synge med
til befrielsesgudstjenesten søndag den
5. maj. Har du lyst til at være med i et af
korene, er du meget velkommen. Se mere
informationer på kirkens hjemmeside
under aktiviteter.

Korworkshop

2. pinsedag – 10. juni kl. 10-14
Åben korworkshop for alle voksne, der har
lyst til at synge i kor. Det er dog en fordel,
hvis du har prøvet det før. Korworkshoppen bliver ledet af Camilla Svanberg og
Heine Skov Jensen. Vi synger salmer, der
skal bruges til musikgudstjenesten senere
på dagen. Det er gratis at deltage. Husk
blot at tilmelde dig til kirke- og kulturmedarbejderen. Se mere om programmet 2.
pinsedag andet sted i bladet.
Camilla Svanberg,
Kirke- og kulturmedarbejder

Søndag den 24. februar
Ved årets første matiné kan man
høre toner fra mellemkrigstiden.
Jeg vil præsentere en del korte
klaverstykker som stilistisk peger i
flere forskellige retninger, lige fra
det folkelige til det modernistiske
– et varieret program med lidt for
enhver smag. Varighed ca. 25 min.
Søndag den 28. april
Dette er en orgelmatiné i stil med
tidligere orgelmatinéer. Varighed
ca. 15 min.
Søndag den 12. maj
Klavermatiné. Varighed ca. 20 min.
Der vil hver gang være en kop kaffe/te efter gudstjenesten og inden
matiné.
Med venlig hilsen
Organist, Heine Skov Jensen
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Sogneindsamling søndag den 10. marts

Hjælp med at gøre verden klimaklar

Fastelavnsfest
i kirke og sognegård

Gudstjeneste i kirken kl. 9.00 – Indsamlere mødes i sognegården kl. 10.00

Klædt på til klimaet

Søndag den 3. marts kl. 10.30 inviterer vi til årets
fastelavnsgudstjeneste og fastelavnsfest. Vi begynder
i kirken med børnegudstjeneste med masser af sang og
musik og udklædte børn og voksne. Efter gudstjenesten holder
vi fest i sognegården med hot dogs og sodavand, og vi skal
naturligvis ”slå katten af tønden”. Kom og vær med til en festlig
fastelavnsfest. Det koster 50 kr. for voksne og børn er gratis.

Musikgudstjeneste den 24. marts kl. 14.00

Fra venstre: Lone Vesterdal, Katrine Papsø Andersen, Camilla
Svanberg og Susanne Elbæk.

Søndag den 24. marts samarbejder
Bramdrup Kirke og Nr. Bjert Kirke om
en musikgudstjeneste med deltagelse af
begge kirkers kor. Gudstjenesterne finder
sted i Nr. Bjert Kirke kl. 10.30 og i
Bramdrup Kirke kl. 14.00. Ved begge
gudstjenester vil kor-musikken have en
fremtrædende plads.
Sognepræsterne Lone Vesterdal (Bramdrup) og Katrine Papsø Andersen (Nr.
Bjert) samt organist Susanne Elbæk med
Nr. Bjert Koret og kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg med Bram-
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Jette Langgaard Andersen.

drup Kirkes Voksenkor medvirker. Vi har
inviteret tidligere sognepræst Jette Langgaard Andersen som gæsteprædikant i
Bramdrup. Sognepræst Lone Vesterdal
og den tidligere kollega Jette Langgaard
Andersen er sammen om gudstjenesten,
hvor Jette er gæsteprædikant. Efter
gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset/
kirken, og menigheden har her lejlighed
til et hjerteligt gensyn med Jette.
Hilsen Lone Vesterdal og
Camilla Svanberg,

Mor og barn samler ind – Tusindvis af danskere
er hvert år med til at samle millioner ind til
verdens fattigste.
Fotograf: Mikkel Østergaard

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts kl. 1014. Som indsamler kan du klæde verden på
til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere
dit affald og droppe flyrejsen – men hvor
meget forskel kan du egentlig gøre ene
mand eller kvinde? Godt spørgsmål. Det
er let at føle sig magtesløs, når vi gang
på gang hører om klimaforandringernes
konsekvenser. Men her er din chance for at
gøre noget, der virkelig nytter.

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer,
som rammer os alle sammen. Men som
rammer særligt stærkt i verdens fattigste
lande. Her er man ikke nær så godt klædt
på til det nye klima, som vi er i Danmark.
Man mangler kloaksystemer, der kan
aflede vandet ved oversvømmelser. Man
mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer
depoterne. Mangler mad, når ressourcerne
slipper op.
Som indsamler er du med til at samle ind
til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre
et værn mod katastrofer. Du er med til at
samle ind til rent drikkevand og mad, der
kan overleve tørken. Du er med til at klæde
verden på til klimaforandringerne. Og du
er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af
indsamlere, der står sammen om verdens
nok vigtigste sag.

Tilmeld dig som indsamler på
Blivindsamler.dk

Bramdrupdam er klar til at gøre verden
klimaklar ved indsamlingen den 10. marts
– mød op i sognegården kl. 10.00. ”Den
årlige sogneindsamling er altid en hyggelig søndag. Det er en god og meningsfuld
måde for familier at være sammen på, og
det samler folk om en vigtig sag til gavn for
verdens fattigste,” – siger Jørn Karlskov,
indsamlingsleder i Bramdrupdam.
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DSUK i Haderslev Stift
afholder årsmøde for 2018
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 14.00
i Bramdrup Sognegård

Sogneaften om salmedigterne Brorson og Stub
”Morgensang, klokkeklang og vægtergang”

Forårets
konﬁrmationer

Årsmødet begynder med foredrag af
Kenneth Berg, tidl. præst i Toronto. Han
vil fortælle om sine oplevelser som præst
i Canada.
Efter foredraget er der kaffebord med
hjemmebag. Mens vi drikker kaffen, afholdes der lotteri og auktion over skænkede
gaver.
Derefter afholdes generalforsamling
ifølge DSUK´s love:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Drøftelse af det kommende års
arbejde
5. Kassererens beretning
6. Valg til bestyrelsen: På valg er:
Borghild Larholm, Ingrid Lind
Jørgensen, Kirsten Vigen Clausen:
Alle modtager genvalg
7. Valg af suppleant: For nuværende
har vi ingen suppleant
8. Valg af repræsentanter til DSUK´s
landsmøde, som finder sted fredag
d. 23. og lørdag 24. aug. 2019
9. Valg af revisor: På valg er Johannes
Jehøj Madsen: Modtager genvalg
10. Eventuelt
Mødet slutter med andagt.
Forslag der skal med på Generalforsamlingen, sendes til Kirsten Vigen Clausen
kirstenvigen@dlgmail.dk el. Ulf Hedemann ingulf@mail.dk senest 1. marts 2019
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Kommende
menighedsrådsmøder

Maria Frederiksen

Torsdag den 28. marts kl. 19.30 skal
det handle om salmedigterne Hans Adolf
Brorson og Ambrosius Stub. Vi får
besøg af sognepræst i Sdr. Stenderup,
Maria Frederiksen, som vil holde noget,
hun kalder for en ”salme-sangs-fortælling” under overskriften ”Morgensang,
klokkeklang og vægtergang”. Gennem
fælles salmesang og Maria Frederiksens
fortælling følger vi salmedigterne Brorson og Stub fra deres fødsel og opvækst
– til deres liv og arbejde i det gamle
Ribe, hvor de nærmest boede dør om
dør, og begge endte deres dage. Maria
Frederiksen er selv vokset op i det gamle
Ribe og tager undervejs små selvbiografiske afstikkere. Det bliver en aften fuld
af salmefortælling og salmesang. Alle er
hjerteligt velkomne!
Kaffe/te og brød á 25 kr.
Foredraget foregår i Sognegården

Forårets konfirmationer nærmer sig. I
år skal vi konfirmere de to 8. klasser fra
Bramdrup Skole. Konfirmationerne foregår Store Bededag fredag den 17. maj:
– 8. A. konfirmeres kl. 9.30
– 8. B konfirmeres kl. 11.15
Der er mulighed for at aflevere telegrammer og gaver til konfirmanderne i
poser opstillet i sognegården. Der er liste
med navne på konfirmander på kirkens
hjemmeside www.Bramdrupkirke.dk fra
begyndelsen af marts.

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Tirsdag den19. februar
Onsdag den 13. marts
Tirsdag den 9. april
NB: kl. 20.30
Onsdag den 8. maj
Onsdag den 12. juni
Torsdag den 15. august
Tirsdag den 17. september
Tirsdag den 22. oktober
Onsdag den 13. november
Tirsdag den 10. december

Alle møder begynder kl. 18.30.
Datoen for orienteringsmødet i efteråret kommer senere (se hjemmeside).

E

fter længere tids overvejelser og samtaler, er jeg udtrådt af menighedsrådet pr. 1. januar 2019.
Både medarbejdere og menighedsråd er personer, der arbejder godt sammen
på bedste måde, for at Bramdrup kirkes arbejde kan fremstå imødekommende, venlig og udviklende for alle, der kommer i kontakt med dem i forbindelse
med aktiviteter i sognegården, i kirken og andre sammenhænge i sognet.
Dette har været medvirkende til, at den tid jeg har været medlem af menighedsrådet har været spændende og lærerig for mig.
Valget om at udtræde af menighedsrådet blev blandt andet nødvendig gjort
af, at mine forældre som er godt oppe i årene, har mere og mere behov for
støtte og den vil jeg meget gerne give dem, i samarbejde med mine søstre.
Tak for de godt 2 år jeg har været med i menighedsrådet.
Venligst Inge Raal
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ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Fastelavnsgudstjeneste i kirken med efterfølgende tøndeslagning og hot-dogs
i sognegården
Gudstjeneste. Kl. 10.00-14.00 er der sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
Før søndagen i sognegården
Musikgudstjeneste i kirken
Foredrag ved sognepræst Maria Frederiksen, Sdr. Stenderup
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Minikonfirmander medvirker ved gudstjenesten og efterfølgende brød/sodavand og
kaffe i sognegården
Gudstjeneste med Bofællesskabet og efterfølgende eftermiddagskaffe i sognegården
Før søndagen i sognegården
Skærtorsdagsgudstjeneste i kirken med efterfølgende brød/ost og vin i sognegården
Musikalsk 2. påskedag med Salmetrioen og matiné efter gudstjenesten

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Festgudstjeneste i forbindelse med Danmarks befrielse 1945
Efterfølgende arrangement i sognegården
Konfirmationer i kirken
Før søndagen i sognegården
Sogneudflugt til Rømø/Ballum
ARRANGEMENT
– i forlængelse af gudstjenesten: Orgelmatiné
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
2. pinsedags-fejring med korworkshop, foredrag, kaffe og musikgudstjeneste. Se omtale
Før søndagen i sognegården
Gudstjeneste med inspiration fra C.S. Lewis. Tilrettelagt af Klassiker-trioen.
Efterfølgende frokost, foredrag og sang i sognegården. Se omtale i bladet

MARTS
Fredag den 1. kl. 10.15
Søndag den 3. kl. 10.30
Søndag den 10. kl. 9.00-10.00
Fredag den 22. kl. 10.15
Søndag den 24. kl. 14.00
Torsdag den 28. kl. 19.30
APRIL
Fredag den 5. kl. 10.15
Søndag den 7. kl. 10.30
Tirsdag den 9. kl. 14.30
Fredag den 12. kl. 10.15
Torsdag den 18. kl. 19.00
Mandag den 22. kl. 10.30

MAJ
Fredag den 3. kl. 10.15
Søndag den 5. kl. 10.30
Fredag den 17. kl. 9.30 og 11.15
Fredag den 24. kl. 10.15
Tirsdag den 28. kl. 9.00
JUNI
Søndag den 2.
Fredag den 7. kl. 10.15
Mandag den 10.:
Fredag den 21. kl. 10.15
Søndag den 23. kl. 10.30

Den 5. marts Martin Bendixen Rønkilde
Den 19. marts Lone Vesterdal
Den 2. april Lone Vesterdal
Den 16. april Martin Bendixen Rønkilde
Den 30. april Martin Bendixen Rønkilde

Den 14. maj: Lone Vesterdal
Den 28. maj Martin Bendixen Rønkilde
Den 11. juni: Ingen gudstjeneste
Den 25. juni Ingen gudstjeneste

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

Gudstjenester på Kirsebærhaven

ARRANGEMENT
Orgelmatiné i kirken

FEBRUAR
Søndag den 24. efter gudstj.

Arrangementer i kirke og sognegård

Påsken i Bramdrup Kirke
Vi begynder påskefejringen Palmesøndag
den 14. april med
gudstjeneste kl. 10.30.
Skærtorsdagsgudstjeneste den 18. april
er en aftengudstjeneste
kl. 19.00. Her skal vi lytte til beretningen fra den sidste aften, Jesus og hans
disciple var samlet – sådan som evangelisten Matthæus fortæller den.
Aftenens særlige karakter understreges
musikalsk ved harpenist Annemarie
Høsts medvirken.
Efter gudstjenesten serveres lidt brød,
ost og et glas vin i sognegården (kr. 50).
HUSK tilmelding til denne del af aftenen: senest fredag den 12. april inden
kl. 12.00 til kordegnen.

Langfredag er der liturgisk gudstjeneste
med bøn og salmer kl. 10.30 og påskedag kl. 10.30 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 denne dag fortæller om
– såvel blomsterne på alteret som ordene
og musikken.
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2. påskedag kl.10.30 står i år i musikkens tegn, når Den Nye Salmetrio gæster
gudstjenesten.

Den Nye Salmetrio

De vil spille med på salmerne og levere
flere indslag undervejs. Salmerne vil
fortrinsvis være af nyere dato, men der
bliver også plads til nogle af de gamle.
Efter gudstjenesten og en kop kaffe i våbenhuset, er der matiné i kirken ved Den
Nye Salmetrio, hvor de spiller sange af
Leonard Cohen.
Salmetrioen består af Anette Buonaventzen, vokal, Pojken Flensborg på piano &
orgel samt Ulrik Bust på saxofon, og alle
tre er uddannet på det jyske musikkonservatorium. Så kom og vær med til en
festlig 2. påskedag i kirken.

Pinsen i Bramdrup Kirke
Festlig Pinsedag og 2. pinsedag
– med besøg af lokal salmedigter
Helle S. Søtrup

Søndag den 9. juni
er der festlig pinsegudstjeneste kl. 10.30.
Mandag den 10. juni,
2. pinsedag, har vi
gudstjeneste kl. 16.00.
Vi har i Bramdrup fået
tradition for at sætte særligt fokus på
salmer og fællessang 2. pinsedag. Det vil
vi også gøre i år. Vi har inviteret lektor
Helle S. Søtrup, der til daglig underviser
på IBC Kolding. Derudover er hun også
salmedigter og har udgivet en række
bønner og digte på Eksistensen Forlag.

DAGENS PROGRAM ER:
Kl. 10-14: Korworkshop for alle ved
kirke- og kulturmedarbejder Camilla
Svanberg og organist Heine Skov Jensen.
Åben korworkshop for alle voksne, der
har lyst til at synge i kor. Det er dog
en fordel, hvis du har prøvet det før.
Korworkshoppen bliver ledet af Camilla Svanberg og Heine Skov Jensen. Vi
synger salmer og sange, der skal bruges
til musikgudstjenesten kl. 16.00. Det er
gratis at deltage. Husk blot at tilmelde
dig til kirke- og kulturmedarbejderen.
Kl. 14.00: Foredrag ved Helle S. Søtrup: Der vil blive serveret eftermiddagskaffe og kage undervejs.
Kl. 16.00: Musikalsk pinsegudstjeneste med blandt andet salmer af
Helle S. Søtrup.

Påske i Bofællesskabet

Vi fejrer påskegudstjeneste med Bofællesskabet tirsdag den 9. april kl. 14.30.
Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe i sognegården og fællessang. Alle
er velkomne.
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Befrielsesgudstjeneste med foredrag

2 X Kulturcafé på Biblioteket
Tirsdag den 26. marts
kl. 10.00-11.30

Niels Risbjerg Lai

Thomas Kvist Christiansen og Arlette Andersen.

Søndag den 5. maj kl.
10.30 fejrer vi Danmarks befrielse i 1945.
Vi har gudstjeneste kl.
10.30 med salmer og
prædiken, der er med
til udtrykke taknemmelighed over Danmarks befrielse. Efter
gudstjenesten er der lettere frokostanretning og kaffe/te i sognegården. Vi får
besøg af journalist og forfatter Thomas
Kvist Christiansen. Han har de sidste
seks år arbejdet med at dokumentere den
unikke og gribende historie om et af de
sidste vidner til Auschwitz, den 94-årige
Arlette Andersen. Det er blevet til en

14

film, ”Arlette – en historie vi aldrig må
glemme”, og senest bogen ”Vi er her
for at dø”, der udkom i december 2018.
Mød Thomas Kvist Christiansen, som vil
fortælle om vigtigheden af at dokumentere Arlette Andersens historie, men også
hvorfor arbejdet med bog og film har
udviklet sig til at være mere end blot et
journalistisk og historisk projekt. Der vil
være mulighed for at købe bogen (Pris:
300 kr).
Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde med kirkens nabo, Logen Saxum. Alle
er velkomne til en festlig markering af
befrielsen.

Lone Vesterdal

Tirsdag den 30. april
kl. 10.00-11.30

Ditte Freiesleben

Karin Vium Fristed

Tirsdag den 26. marts kl. 10.00-11.30
er der kulturcafé på Kolding Bibliotek.
Sognepræst Niels Risbjerg Lai, Lejrskov-Jordrup, og sognepræst Lone
Vesterdal vil fortælle om keramikeren
og billedkunstneren Jais Nielsen, hvis
keramiske arbejder netop nu er udstillet
på CLAY museet i Middelfart.

Tirsdag den 30. april kl. 10.00-11.30
er er kulturcafé på Kolding Bibliotek
med Klassiker-trioen, der består af
sognepræst Ditte Freiesleben, lektor
Karin Vium Fristed og sognepræst Lone
Vesterdal. Denne gang handler det om
den engelske forfatter C.S. Lewis forfatterskab og sange og musik fra 1940’erne-50’ernes England.

Jais Nielsen (1885-1961) Elisabeth freskerne.

C.S. Lewis (1898-1963).
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Sogneudflugten tirsdag den 28. maj
Sogneudflugten 2019
for Bramdrup og Harte
sognes pensionister og
efterlønsmodtagere finder sted tirsdag den 28.
maj 2019. 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 Rømø, hvor vi skal besøge
Rømø kirke. Efter en kort pause, hvor der
serveres en kop kaffe/te med en småkage,
besøger vi kirken, hvor der bliver en kort
andagt ved den lokale sognepræst Gertrud
Yde Iversen. Herefter vil vores guide Jørn
Carl, tidl. lærer og forfatter til en bog om
Rømø Kirke og kommandørsten, fortælle
om kirken og dens historie, ligesom vi skal
ud på kirkegården, hvor vi hører om de
særlige ”kommandør gravsten”, som findes
her.
Efter besøget ved kirken kører vi en lille
tur rundt på Rømø, inden der køres mod
Ballum Østerende, hvor vi skal besøge
”Den gamle digegreves gård/ Klægager”,
som er næste mål på turen. Her bliver vi
kl. 12.30 budt velkommen af stedets ejere
Ruth og Christian Lorenzen, som vil servere en dejlig middag med en speciel egnsret
og dessert, som gamle bedstemor lavede
den. Så glæd jer! Efter middagen vil værtsparret fortælle om den fantastisk flotte
gård, som de har restaureret så flot, at den
i 2017 blev kåret som Danmarks flotteste
bondegård. Vi slutter besøget på Klægager
med kaffe med brødtorte og ”Gode Råd”
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Klassiker-søndag om C.S. Lewis

Men turen er ikke slut endnu. Vi stiger
ombord i busserne og får en en fin guidet
bustur rundt i nærområdet ”på spor i Marsken”. Bl. a. skal vi fra bussen se og høre
om Randerup Kirke og Brorson, Kristen
Kold og Ballum Kirke m.m. Efter denne
tur fortsættes hjemover.
Vi regner med at være hjemme igen kl. ca.
17.00
Tilmelding til:
Bramdrup kirkekontor, tlf. 75 56 94 53
eller på mail evks@km.dk
Harte kirkekontor, tlf. 75 53 19 94 eller
på mail jaco@km.dk
– senest tirsdag den 15. maj 2019 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 guidede ture.
Vel mødt til en dejlig udflugt.
Bramdrup og Harte menighedsråd

Ditte Freiesleben, Lone Vesterdal og Karin Vium Fristed.

Traditionen tro holder vi klassiker-søndag
inden sommerferien går i gang. Søndag
den 23. juni kl. 10.30 vil Klassiker-trioen
(Ditte Freiesleben, Karin Vium Fristed og
Lone Vesterdal) sætte lys på forfatteren
C.S. Lewis i både gudstjeneste og efterfølgende foredrag/sang i sognegården.
Clive Staples Lewis (1898-1963), kendt
som C.S. Lewis, var en britisk forfatter og
filolog. Han er nok mest kendt for Narnia-fortællingerne, en klassiker i børnelitteraturen, der handler om eventyrlandet
Narnia og præsenterer magi og kampen
mellem det gode og det onde. Narnia-serien rummer en stærk kristen betydning,
og Lewis har da også et rigt forfatterskab

om den kristne tro, der også omfatter
en rumfarts-trilogi, hvor Lewis blander
traditionelle science fiction-elementer med
udforskningen af de bibelske temaer synd,
syndefald og bod. I foredraget vil der blive
fokuseret på C.S. Lewis’s liv og opvækst,
hans omvendelse til kristendommen og temaer i hans store forfatterskab. Der vil indgå sange og musik fra datidens England.
Programmet er: Gudstjeneste kl. 10.30
med særligt fokus på C.S. Lewis. Derefter
lettere anretning i sognegården, foredrag,
sang og kaffe. Vi slutter ved 14.30-tiden.
Pris: 50 kr. for anretning/kaffe og kage.
Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag den 20. juni kl. 16.00.
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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 1. marts:
PHLO
• Fredag den 5. april:
LV
• Fredag den 3. maj:
LV
• Fredag den 7. 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 22. marts:
• Fredag den 12. april:
• Fredag den 24. maj:
• Fredag den 21. juni:

LV
PHLO
LV
LV

Indsamlinger i kirken
• Ved gudstjenesterne i oktober, november og december samlede vi i alt 1785,50 kr.
ind til Det Danske Bibelselskab. Pengene er sendt, og vi takker for ethvert bidrag.
• Juleaften samlede vi 1374 kr. ind til Børnesagens Fællesråd, som ligeledes er
afsendt og vi takker for pengebeløbet.
• Vi samler i fastetiden ind til KFUM og KFUK i Danmark, undtagen den 10. marts,
hvor de indsamlede penge går til Folkekirkens Nødhjælp.
Som noget nyt har vi fået mobilepay i kirken. Der er derfor sat skilte op i våbenhus og i kirken
med telefonnummer, så man også via mobilepay kan støtte de formål, vi samler ind til i kirken.
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Adresser og telefonnumre
Sognepræst (kbf) Lone Vesterdal (LV)
Træffes på præstekontoret, Kirkely 17, eller efter aftale. Mandag er fridag.
Tlf. 7551 8536 eller 2481 1973, mail: love@km.dk
Sognepræst Pia Haaning Lorentzen (PHLO)
Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Tlf: 6091 7978, mail: phlo@km.dk
Kordegn Eva Sunesen
Træffes på kirkekontoret tirsdag, torsdag og fredag. Tlf. 7556 9453,
mail: evks@km.dk
Kirkekontoret, Kirkely 15.
Tlf. 7556 9453
Kirkegårdskontoret, Nørregyde 11.
Graver Craig Marshall, træffes på tlf. 2024 2981
kl. 9.00-9.30 hverdage undtagen mandag,
mail: graverbramdrup@stofanet.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg
Kirkely 17, 1. sal.,
Træffes bedst tirsdag, onsdag og torsdag
Tlf. 6139 2360, mail: kirkekultur.bramdrup@gmail.com

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:

Et barns fødsel anmeldes. Sædvanligvis foretager jordmoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden
jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage efter fødslen. (Kan ske på www.borger.dk)
Er forældrene ugifte, kan man erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet
sammen. Dette skal ske ved at udfylde en blanket på www.borger.dk, som signeres med Nem-Id af
begge forældre inden 14 dage efter fødslen. Du kan læse mere om det på www.borger.dk.

Dåb:

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

Vielse:

Dato for vielsen aftales med præsten og kirkekontoret. Derefter henvender parret sig til folkeregistret i
bopælskommunen, hvor prøvelsesattesten udstedes. Her medbringes dåbs- eller navneattest for begge,
ved evt. tidligere ægteskab også skilmissebevilling. Prøvelsesattesten sendes eller afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.

Dødsfald:

Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden dvs. præst
eller kirkekontor. Afdødes dåbsattest og vielsesattest medbringes. Anmeldelsen kan ske på www.
borger.dk eller gennem et bedemandsfi rma, som kan sørge for de nødvendige aftaler med præst og kirkegård. Tidspunktet for begravelse aftales med den præst, som skal forrette tjenesten.

Bramdrup Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet for Bramdrup Sogn.
Ansvarshavende Lone Vesterdal. Sats og Tryk: From-grafisk as 7552 7711.
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Gudstjenester
i Bramdrup Kirke
Marts
Søndag den 3. kl. 10.30 *&BK
Søndag den 10. kl. 9.00		
Søndag den 17. kl. 10.30		
Søndag den 24. kl. 14.00 #VK
Søndag den 31. kl. 10.30		

Fastelavnsgudstjeneste – Jesu dåb
1. søndag i fasten – Fristelsen i ørkenen
2. søndag i fasten – Den kana’anæiske kvinde og hendes datter
Musikgudstjeneste 3. søn. i fasten – Jesus uddriver en stum ånd
Midfaste – Bespisningen i ørkenen

LV
PHLO
LV
LV
PHLO

April
Søndag den 7. kl. 10.30 *&
Søndag den 14. kl. 10.30		
Torsdag den 18. kl. 19.00		
Fredag den 19. kl. 10.30		
Søndag den 21. kl. 10.30		
Mandag den 22. kl. 10.30 #
Søndag den 28. kl. 10.30 M

Mariæ Bebudelse – Gabriels besøg hos Maria (afslutning minikonfirmander) LV
Palmesøndag – Jesu indtog i Jerusalem
LV
Skærtorsdag – Nadveren indstiftes
LV
Langfredag – Jesu korsfæstelse og død
PHLO
Påskedag – Kvinderne ved Jesu grav
LV
2. Påskedag – Vandringen til Emmaus
PHLO
1. søn.e.påske – Den vantro Thomas
LV

Maj
Søndag den 5. kl. 10.30 &VK
Søndag den 12. kl. 10.30 *BKM
Fredag den 17. kl. 9.30 og 11.15
Søndag den 17. kl. 10.30		
Søndag den 26. kl. 10.30		
Torsdag den 30. kl. 10.30		

2. søn.e.påske – Den gode hyrde
LV
3. søn.e.påske – ”En kort tid, så ser I mig ikke længere..”
PHLO
Konfirmation		
LV og PHLO
4. søn.e.påske – Talsmandens komme
LV
5. søn.e.påske – ”Bed og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen”
LV
Kristi Himmelfartsdag – Kristus opfarer til himlen
LV

Juni

*)
#)
&)

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

6. søn.e.påske – Helligånden og disciplenes vidnesbyrd
Pinsedag – Talsmanden, Helligånden, taler i Jesu navn
2. Pinsedagsgudstjeneste – Således elskede Gud verden, at han gav
sin enbårne søn – se omtalen i bladet
Trinitatis søndag – Nikodemussamtalen
1. søn.e. trin – Den rige mand og Lazarus
M)
BK)
VK)
S)

matiné i forlængelse af
gudstjenesten
børnekor medvirker
voksenkor medvirker
Solist

PHLO
PHLO
LV
LV
LV

LV
Lone Vesterdal
PHLO Pia Haaning Lorenzen

Svan
em

æ

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

www.bramdrupkirke.dk
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Søndag den 2. kl. 10.30 *
Søndag den 9. kl. 10.30		
Mandag den 10. kl. 16.00 &VK
			
Søndag den 16. kl. 10.30		
Søndag den 23. kl. 10.30 &
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