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Formanden har ordet

Valg til menighedsråd
2020 er et valgår hvor der igen skal
vælges menighedsrådsmedlemmer. Derfor
afholdes der offentligt orienteringsmøde
om valg i alle sogne tirsdag den 12. maj
2020 kl. 19.30. Også i Bramdrup. Mødet
holdes i sognegården.
På orienteringsmødet skal menighedsrådet
bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende opgaver,
datoer og regler for valgforsamlingen i
september og antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet.
Det er i menighedsrådet man kan gøre sin
indflydelse på kirke- og sognelivet i Bramdrup gældende. Og hvor der er mulighed
for at arbejde med en masse spændende
opgaver. Kirkeudvidelse, personaleledelse,
økonomi, arrangementer, kirkegård- og
bygningsvedligehold, PR og hjemmeside
med mere.
Alle er velkomne
Jens Christensen, Formand

Kommende menighedsrådsmøder
i foråret 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torsdag den 12. marts
Tirsdag den 14. april
Tirsdag den 12. maj (kl. 17.00)
Tirsdag den 9. juni
Tirsdag den 11. august
Tirsdag den 15. september (kl. 17.00)
Onsdag den 22. oktober
Onsdag den 11. november
Tirsdag den 8. december

Hvor intet andet er anført starter møderne
kl. 18.30 i præstekontorets mødelokale.
Møderne er offentlige for alle medlemmer
af folkekirken.
Menighedsrådet.

Kirkeværgen har ordet

Etablering af handikaptoilet ved i
kapelbygningen, m.m.
I efteråret 2019 er toilettet i kapelbygningen blevet fornyet og samtidig indrettet,
som handikaptoilet til glæde for dem der
bruger kørestol eller rollator. Samtidig
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er der også opsat et puslebord i toilettets
forrum.
I forbindelse med etableringen af kirkestien i 2018 blev der lavet en vendeplat-

form uden for toilettet, så den del er også
på plads. Dermed er handikaptoilettet
indrettet efter gældende regler fra DANSK
HANDIKAP FORBUND og er godkendt
af Kolding Kommune.
Af andre tiltag kan nævnes at alle bygninger er blevet malet og tårnet og kapellet er
blevet kalket igen i 2019.

Tagrender er gennemgået for skader og repareret og klokketårnet er blevet lukket af
med trådnet for, at undgå at duer og andre
fugle tager ophold der og sviner. Det har
været et stort problem de seneste år.

Ny kirkesanger

Velkommen til ny kirkesanger
Menighedsrådet har på baggrund af kirkesanger Britta Nordlys fratrædelse ultimo
2019 været i gang med en ansættelsesprocedure for at finde hendes afløser.
På rådets vegne er det mig en stor glæde at
kunne præsentere vor nye kirkesanger.
Vi har ansat Mariane Hansen pr. medio
december 2019, så mange af Jer har nok
allerede stiftet bekendtskab med hende.
Mariane er et forholdsvis kendt ansigt for
mange med tilknytning til kirken, idet hun
er fra lokalområdet og i forskellige sammenhænge har haft sin gang i såvel kirke
som sognegård.
Rådet er overbevist om, at vi med ansættelsen af Mariane Hansen har truffet det
rette valg og vi håber, at vor nye medarbejder vil finde daglig glæde ved arbejdet
i det gode fællesskab ved Bramdrup kirke.
Vi ser frem til et godt gensidigt samarbejde.
Jens Christensen, MR formand

Hilsen fra
vores nye
kirkesanger

”Jeg hedder
Mariane. Jeg
bor i Bramdrupdam sammen
med min familie.
Vi er tilflyttere,
men har efterhånden boet her
i næsten 12 år, hvilket vi er rigtig glade for.
For en del år siden fortalte en ven mig, at
hun var begyndt at synge i et kirkekor, og
at det var så godt. Så da muligheden var
der, begyndte jeg også at synge i kirkekor.
Det er dejligt at synge, og jeg er så glad
for at få mulighed for at synge de mange smukke salmer, vi har i Den Danske
Salmebog. Mange tak for jobbet som
kirkesanger og for den venlige og dejlige
modtagelse, som jeg har fået”.
Med venlig hilsen
Mariane Hansen
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Registrering af bevaringsværdige
gravminder ved Bramdrup Kirke
– fortsat fra 24. årgang nr. 3 – november 2019 til februar 2020
Hvis der på Kolding Provstis kirkegårde
findes bevaringsværdige gravminder, skal
disse registreres som sådan. Det vil sige, at
de enkelte gravminder skal fagligt vurderes
af Museet Koldinghus og godkendes som
bevaringsværdige af provsten.
På Bramdrup Kirkegård har menighedsrådet udvalgt 8 gravminder som vurderes
at være bevaringsværdige. I denne udgave
er der valgt, at omtale de sidste 3 af de 8
gravminder.
Denne smukke gravsten over Grete og
Svend Karnov er illustreret med en frise,
som henviser til Matthæusevangeliets 2.
kapitel vers 1-2’s beretning om De vise
mænd fra Østerland/De hellige tre konger.
Frisen syv arkadefelter læses fra venstre
mod højre i retning mod øst, solopgangens

verdenshjørne. Længst til venstre ses fødselsscenen i Betlehem. I de to næste felter
ankommer de hellige tre konger med deres
symbolske, jordiske gaver – guld, røgelse
og myrra – til Barnet, som sidder på sin
mors skød i frisens midterfelt. I de sidste
tre arkadefelter rider de tre konger bort
fra audiensen hos Barnet og Maria, men
nu forsynet med hver sin guddommelige
livstræskvist, symbolet på det evige liv.
Frisen er tegnet af Lise Gjedssø Bertelsen,
Grete og Svend Karnovs datter. Den har
inspiration i frisen på kummen af Åkirkebydøbefonten på Bornholm fra ca. 1200
og billedrunestenen fra Dynna i Norge fra
ca. 1025. Grete Karnov døde julenat 1998
deraf valg af motivet. Stenhuggerarbejdet
er udført af Finn Robstad, Kolding.

Disse to gravsteder for familien Hansen og familien Rønning er smukt indrammet af et støbejernsrækværk. Christian Rønning var kirkeværge ved Bramdrup Kirke og var medvirkende til at kirken blev
bygget, som vi ser den i dag (2019).

2 jernkors med ukendt historie.

Udsmykningen af Bramdrup Kirke
Kirkeudvidelsesudvalget og menighedsrådet har, sammen med arkitekterne, gennem
længere tid arbejdet med planerne for
udsmykningen af den udvidede Bramdrup
kirke.
Det endelige udsmykningsforslag blev vist
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på orienteringsmødet den 17. november
2019. På det efterfølgende menighedsrådsmøde besluttede et flertal, at arbejde videre
med det viste forslag. At vælge de rigtige
kunstnere og udsmykning har taget længere tid og det beskrives i følgende:
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Mødet var meget konstruktivt og miniudvalget blev inspireret til at udforme
udsmykningen af korets inventar i granit,
så det var en helhed i sammenhængen med
døbefonten fra den oprindelige romanske
kirke.

Forløbet omkring udvælgelse

Der har været afholdt to temadage i efteråret 2018 om nyere kirkeudsmykninger,
hvor alle fra Bramdrup sogn og øvrige
interesserede, var inviteret.
Ved disse to temadage gennemgik kunsthistoriker, pastor Lisbeth Smedegaard
Andersen, lektor Benny Schuster, kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen og
sognepræst Søren Nielsen en række værker
af kunstnere, herunder bl.a. Arne Haugen
Sørensen, Maja Lisa Engelhardt, Thomas
Kluge, Peter Callesen, Bertil Vallien, Peter
Brandes, Bjørn Nørgaard, Anette Flensburg o.a.
De to temadage blev evalueret i kirkeudvidelsesudvalget og i menighedsrådet.
Der kom mange input til sognepræst Lone
Vesterdal, både fra de mange deltagere i
temadagene og fra medlemmerne af menighedsrådet, både på mødet og efterfølgende både mundtligt og på mail.
Der var mange konkrete forslag til
kunstnere. Forslagene blev gennemgået
i kirkeudvidelsesudvalget på et møde i
januar 2019.
Der var enighed i udvalget og efterfølgende i menighedsrådet, at motivet på
altertavlen skal være figurativt. Der var
flere forslag til motivet: fødselsscenen i
Betlehem, pinseunderet i Jerusalem, himmelfarten, vandringen til Emmaus og flere
andre. Efter mange overvejelser samlede
udvalget sig omkring en beslutning om at
gå videre med et motiv fra Jesu opstandelse påskemorgen. Begrundelse er, at Jesu
opstandelse er den bærende begivenhed for
kristendommen og den begivenhed, som al
kristen håb kommer fra.
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Billedhugger Laila Westergaard

Thomas Kluge

Thomas Kluges billeder

Derfra begyndte vi at indkredse hvilken
kunstner, der kunne løse denne opgave.
Blandt mange forslag samlede interessen
sig for Thomas Kluges billeder. Efter
telefoniske samtaler med kunstneren havde
vi et møde med ham i forbindelse med
menighedsrådsmødet i april 2019. Efterfølgende besluttede menighedsrådet at
arbejde videre med Thomas Kluge og hans
idé med, at lade motivet være en tolkning
af den tomme mørke gravhule. Som model
vil Thomas Kluge lade en væver fremstille
en kopi af ligklædet fra Torino. På hver
side af billede skal være to tekstfelter med
ordene: ”Han er ikke her” og ”Han er
opstanden”. Lyset fra klædet, der skinner i
mørket og den tilrettede glasgavl bliver et
samlet symbol på opstandelseslyset.
Der blev herefter nedsat et miniudvalg,
med det formål at arbejde videre med at
søge fonde. I januar 2019 holdt miniudvalget et møde med Akademirådet med
henblik på vejledning i processen omkring
valg af kunstner og finansiering osv.

Der blev holdt møde i kirkeudvidelsesudvalget i februar 2019, denne gang med
henblik på at finde en dygtig billedhugger,
der kunne hjælpe os med at løse indretningsopgaven i granit. Der blev peget på
Laila Westergaard til at løse denne opgave.
Dette blev forelagt MR ved det efterfølgende MR møde i marts 2019. På mødet
gav MR udvalget opbakning til at gå
videre med forslaget. Efter et møde med
kunstneren i maj 2019, blev det besluttet
i menighedsrådet, at arbejde videre med
Laila Westergaard.
Afgørende for valget af de to kunstnere har
været deres faglige, kunstneriske dygtighed. Vi mener at have peget på en teknisk
set usædvanlig dygtig billedkunstner og

Laila Westergaard

billedhugger. Vi er trygge ved deres arbejde, fordi vi har set en række eksempler
på deres tidligere værker og har brugt en
del tid på samtaler med dem om arbejdet. Vi har oplevet, både personligt og på
skrift, hvordan de begge gør sig teologiske, trosmæssige overvejelser over deres
arbejde, og vi har erfaret at både teologi
og tro spejler sig i den fortolkningsrigdom,
som deres kunst giver fra sig. Vi oplever
deres kunst som billeder og former, der er
med til at understøtte den kristne forkyndelse om opstandelsens under og samtidig
giver mange muligheder for tolkninger og
inspiration.

Gennemgang af projektet ved
kunsthistoriker

I januar 2020 blev der holdt et møde med
Hans Jørgen Frederiksen. Menighedsrådet
og arkitekterne var inviteret til mødet.
Hans Jørgen Frederiksen har indtil årsskiftet været lektor i Kunsthistorie på Aarhus
Universitet. Han er gået på pension her i
det nye år, men arbejder fortsat med undervisning, foredrag osv. Hans område er
sammenhængen mellem billeder og tro, og
han har skrevet flere bøger om romanske
kirker, billedkunsten i katolske kirker og
kirkekunst gennem tiden.
På mødet gennemgik Hans Jørgen Frederiksen (HJF) det projektforslag, der blev
vist på orienteringsmødet i november 2019
for blandt andet at sætte både arkitektur
og billedkunst ind i en større kunstnerisk
sammenhæng. Hans helhedsindtryk af
projektet er, at det respekterer traditionen.
Romanske kirker er blevet bygget ud i
mange tider og bærer præg af skiftende
tiders formsprog. Projektet føjer sig ind
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Hans Jørgen Frederiksen

i denne tradition, og han var optaget af,
at det projekterede står ved, at det er nyt.
Med hensyn til den kunstneriske udsmykning vurderer HJF, at Thomas Kluges
billeder er et unikt oplæg, og det er svært
at finde et sidestykke. Både Thomas Kluge
og Laila Westergaard har dømmekraft,
der er til at stole på. HJF understregede,
at det mørkes funktion i sammenhængen
er det, der bærer det hvide ligklæde frem,
ligesom lyset fra øst. Visuelt bæres lyset
frem af mørket. Teologisk giver det god
mening, det fremhæver troen på opstandelsen: Ingen vej til opstandelse uden
gennem døden. HJF finder, at Thomas
Kluges tekniske evner er unikke. Han
maler magisk realistisk og knytter derved
an til en ganske bestemt tradition, nemlig
1600-tallets kunst, i stil med italienske
Caravaggio: Lys-i-mørke-maleri. Det er
mørket bagved, der bærer det, vi skal se,
frem. Det er en særlig form for kontemplativ, meditativ kunst. Sort er mangel
på lys, men det er i kristen tradition også
det gamle symbol på Gud, det ingenting,
hvori alt var potentielt tilstede. Det sorte
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er ikke bare nød og elendighed, men det
er også begyndelsen: Guds ånd svævede
over vandene, som der står i skabelsesberetningen. I teologihistorien taler man om,
at, af respekt for mysterierne, er det mest
oplagte symbol for Gud faktisk mørket: Af
mørkets ingenting kommer alt. Mørket er
ikke bare kaos, det er styret af en orden.
Sort er derfor ikke kun symbol på langfredag. Det sorte har også en eminent evne til
at trække lyset frem, og brugt på rette vis
får farven sort det udenom-liggende til at
leve. HJF foreslog, at det ville være mest
passende at hænge klædet op i sognegården, når billedet er færdigmalet. Klædet er
ikke et relikvie for os, men en model. Relikvier betyder ingenting i luthersk tradition,
men det er meget fint med inspirationen fra
Torinoklædet i en protestantisk sammenhæng. Der er noget økumenisk ved det, det
udtrykker et globalt udsyn og et tværkirkeligt syn.
HJF kommenterede også Laila Westergaards skitser og idéen med skriftfliser i
gulvet. HJF pointerede, at ord er tegn, og
der derfor ikke er noget principielt forkert
i, at de ligger nedfældet i gulvet. Man
bygger på ord, man hviler på ord. Der er
ældgammel tradition for det. Det skrevne
ord er et tegn uden magisk betydning. Man
kan f.eks. se Coventry Cathedral i England med Jesu ord på skrift i gulvet. Der
er også en række eksempler på det, f.eks.
fra 300-tallet i en kirke uden for Venedig, i
Aquileia. Der er også eksempel fra kirke i
Apulien, Italien, fra 1100-tallet med både
skrift og billeder i gulvet.
Med venlig hilsen
Iver Lauritzen/kirkeværge

Kirke- og kulturmedarbejderen har ordet

Babysalmesang

Hvis du er på barsel, har du og din baby
mulighed for at gå til babysalmesang onsdag formiddag.
Det foregår i en afslappet atmosfære i kirken. Vi gør noget godt for barnets udvikling – sprogligt, sansemotorisk og socialt.
Alle børn mellem 0 og 1 år er velkomne
sammen med en voksen.
I øjeblikket er der to hold kl. 9.45 og kl.
10.45. Frivillige står klar med kaffe og te i
baby-caféen.
Babysalmesang giver et skønt nærvær med
dit barn. Vi hygger, leger, danser, puster
sæbebobler og laver sanglege med sjove
instrumenter og rekvisitter. Babyerne
elsker at blive masseret og der er smil hele
vejen rundt, når vi laver lidt gymnastik til
sjove sange! Søndag den 17. maj vil nogle
fra babysalmsangsholdet deltage i gudstjenesten. Læs mere og tilmeld dig og dit
barn på kirkens hjemmeside.

Kor

Kirkens 3 kor vil man kunne opleve ved
forskellige gudstjenester i løbet af de næste
måneder.
Spirekor og juniorkor vil deltage i vores
fastelavnsgudstjeneste 23. februar samt
søndag den 17. maj.
Voksenkoret vil man kunne høre søndag
den 22. marts. Koret deltager også i
projektet ”Sangen Genforener 2020” lørdag den 6. juni, hvor kor fra hele landet
genopliver den 100 år gamle sangerfest på
Skamlingsbanken.
Voksenkoret øver torsdage kl. 19-21 i
sognegården. Spirekoret (2.-3. klasse) og
juniorkoret (4.-9. klasse) øver om tirsdagen efter skole.
Voksenkoret har plads til flere sangglade
damer, der gerne vil synge flerstemmigt.
Hvis man er interesseret i at være med,
kan man læse mere på vores hjemmeside
eller kontakte korleder Camilla (kirke- og
kulturmedarbejder).

Koncert i Bramdrup Kirke
Søndag den 22. marts vil der i forlængelse af højmessen være
en let frokost i sognegården, og herefter spiller jeg en lille times
koncert i kirken. Ved koncerten præsenterer jeg både orgel og
klavermusik. Det endelige program afslører jeg på dagen, men
foreløbig så vil jeg garantere at der bl.a. bliver spillet musik af
Beethoven, som jo i år fylder 250 år!
Let frokost i sognegården ca. kl. 11.45. Koncert i kirken
kl. 12.45 – tillmelding ikke nødvendig
Med venlig hilsen
Organist, Heine Skov Jensen
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Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
Før søndagen i sognegården

Søndag d. 8. kl. 10-13:
Fredag d. 20. kl. 10.15:

Afslutningsgudstjeneste for kirkens mini-konfirmander med brød og kaffe
i sognegården efterfølgende
Påskegudstjeneste med Bofællesskabet

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Aftengudstjeneste i kirken med ost, brød og vin i sognegården efterfølgende
Musikalsk påskefortælling i kirken
Før søndagen i sognegården

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Befrielsesgudstjeneste i kirken og foredrag i Logen Saxum
Før søndagen i sognegården
Deltagelse af babysalmesangs-holdet, derefter the/kaffe og boller i sognegården
Årets sogneudflugt til Sønderborg Slot
ARRANGEMENT
Anden pinsedag med foredrag, kaffe/the og gudstjeneste
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Klassikersøndag med gudstjeneste, frokost, foredrag og musik.
Før søndagen i sognegården

Søndag d. 29. kl. 10.30:
Tirsdag den 31. kl. 14.30:

APRIL
Fredag d. 3. kl. 10.15:
Torsdag d. 9. kl. 19.00:
Mandag d. 13. kl. 16.00:
Fredag d. 17. kl. 10.15:

MAJ
Fredag d. 1. kl. 10.15:
Tirsdag d. 5. kl. 19.00:
Fredag d. 15. kl. 10.15:
Søndag d. 17. kl. 10.30:
Tirsdag d. 19. kl. 9.00:
JUNI
Mandag d. 1. kl. 14.00-17.00:
Fredag d. 5. kl. 10.15:
Søndag d. 7. kl. 10.30:
Fredag d. 19. kl. 10.15:

Den 3. marts Martin Bendixen Rønkilde
Den 17. marts Lone Vesterdal
Den 31. marts Lone Vesterdal
Den 14. april Martin Bendixen Rønkilde
Den 28. april Martin Bendixen Rønkilde
Den 12. maj: Lone Vesterdal

Den 26. maj ingen gudstjeneste
Den 9. juni: Martin Bendixen Rønkilde
Den 23. juni: ingen gudstjeneste
Den 7. juli: Martin Bendixen Rønkilde
Den 21. juli Pia Haaning Lorenzen
Den 4. august Martin Bendixen Rønkilde

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

Gudstjenester på Kirsebærhaven

Foredrag med Bent Meier Sørensen i sognegården

Torsdag d. 26. kl. 19.30:

Søndag d. 22. efter gudstjenesten: Koncert med Heine Skov Jensen

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården

MARTS
Fredag d. 6. kl. 10.15:

Arrangementer i kirke og sognegård

Sogneindsamling 2020

Sogneaften: Skærmens magi

Vær med – når vi går for klimaet den 8. marts

De sociale medier har invaderet vores liv
– det er på tide, vi gør modstand

8. marts 2020 kan du være med til at
gøre en forskel for klimaet og verdens
fattigste. Her samler vi sammen med
15000 danskere og Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som lider
allerhårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver du livsnødvendig
hjælp til dem, der står i første række,
når oversvømmelser eller tørke rammer.

I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter
millioner af mennesker, fordi tørken
hærger og høsten slår fejl år efter år. I
Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder
livsgrundlaget, når voldsom regn skyller
jorden væk, eller når floderne går over
deres breder. Fælles for befolkningerne er,
at de ikke selv har skabt de problemer, som
de betaler prisen for.
Den gennemsnitlige dansker udleder 20
gange så meget CO2 som den gennemsnitlige nepaleser. Men det er nepalesernes gletsjere, der smelter lige nu, fordi
CO2-udledningerne får temperaturerne i
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Himalaya til at stige med rekordhøj hastighed. Og med de enorme mængder smeltevand vokser floderne, så både rismarker og
landsbyer forsvinder.

Foredrag ved professor Bent Meier Sørensen, CBS, København
”Tvivler man på, at der er en symbiose
mellem skærm og menneske, skal man bare
prøve at tage en skærm fra en femårig”.
Efter det behøver man ikke høre et helt
foredrag om, at skærme er magiske.

Verdens fattigste har brug for
konkret hjælp

Et konkret og godt sted at starte er at
tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling.
Pengene går til klimaløsninger som
disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og
giver liv og skygge.
• Diger og dæmninger, der kan stoppe
oversvømmelser.
• Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jordskred.
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr.
• Vandpumper og vandrensningsanlæg,
som sikrer folk rent drikkevand.
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og
vejrets omskiftelighed.

Meld dig til

Vil du have en hyggelig søndag og samtidig slå et slag for verdens vigtigste sag?
Så kontakt allerede nu Jørn Karlskov på
25143018 eller jrnka@kolding.dk for at
melde dig som indsamler. Det er en god
og meningsfuld måde at bruge et par timer
sammen på. Tag gerne dit barn med på
ruten.
Du kan også melde dig som indsamler på
blivindsamler.dk

Med udgangspunkt i Bent Meier Sørensens seneste bog Skærmens magi. At træne
modstandskraften i en digital tid, Kristeligt
Dagblads Forlag, vil foredraget beskrive,
hvordan vores liv er blevet fundamentalt
forandret på få år, og pege på, hvilken
ideologi eller ligefrem religion, vi via
skærmene importerer.
Sogneaftenen foregår torsdag den 26.
marts kl. 19.30. Kaffe/the á 25 kr. Alle er
velkomne.

Årsmøde

DSUK (Dansk sømands- og udlandskirke) afholder sit lokale årsmøde i
Haderslev Stift onsdag den 18. marts kl. 14 i Bramdrup Sognegård.
Foredragsholder er: teolog Barbara Jensen, som vil fortælle om DSUK’s arbejde i
udlandet. Hun er selv vokset op som udlandsdansker og har bl.a. været ungdomsassistent ved kirken i Sidney og arbejdet som teologisk praktikant ved Sømandskirken i
Hamborg.
Efter foredraget vil der blive serveret kaffe, og der vil være lotteri med mange gode
gevinster. Mødet begynder kl. 14, og alle er hjerteligt velkomne.
Psv. I. Lind
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Påsken i Bramdrup Kirke
Påskegudstjeneste med
Bofællesskabet

Vi indleder påsken med gudstjeneste
sammen med Bofællesskabet tirsdag
den 31. marts kl. 14.30. Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe i sognegården, og alle er velkomne.

Påskedag

Kirkens største højtidsdag fejres ved højmessen søndag den 12. april kl. 10.30.
Organist Heine Skov Jensen vil i dagens
anledning bidrage med et musikalsk
indslag under gudstjenesten.

2. påskedag

Vi fortsætter med at fejre påskens begivenhed anden påskedag, mandag den
13. april kl. 16:00. Programmet er bibelhistorier og musikalske mesterværker:

Den Store Fortælling

– Bibelhistorier og musikalske mesterværker ved Dorthe Zielke, trompet &
Søren Johannsen, orgel
Den Store Fortælling er Arne Haugen
Sørensens hidtil største maleri. Moti-

verne er inspireret af centrale bibelfortællinger. De bliver ved denne koncert
vist, mens musikalske mesterværker
spilles i nye arrangementer for trompet
og orgel. Mesterværkerne er af Mozart,
Beethoven, Strauss, Sibelius, Mahler,
Stravinsky og Wagner.
Trompetist Dorthe Zielke og organist
Søren Johannsen har spillet sammen i
20 år. De senere år har de fleste af deres
mange koncerter været ledsaget af en
visuel historie med tekst, billeder og
video, der vises på storskærm.
Maleriet Den Store Fortælling, der danner baggrund for koncerten, blev i 2017
leveret til Aarhus Valgmenighed og måler 3,2 x 10 meter. Det imponerende store farvestrålende værk fortæller levende
de udvalgte bibelhistorier. Ved koncerten
visualiseres de forskellige motiver fra
maleriet sammen med uddrag af Bjarne
Reuters genfortælling af Bibelen.

Dorthe Zielke er uddannet trompetist på
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har siden spillet freelance
i bl.a. Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret, DR Big Bandet, landsdelsorkestrene og det turnerende orkester Mahler
Chamber Orchestra.
Søren Johannsen fik sin organisteksamen
fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, fortsatte med solistklassen
sammesteds og havde sin debutkoncert
i Helligåndskirken, København i 1995.
Han har opført J. S. Bachs samlede orgelværker otte gange i koncertrækker og
en gang over 22,5 timer i samme døgn,
hvilket man kan finde i Guiness Book of
Records 2001.
Søren Johannsen er organist i Christians
Kirke, København.

Anne Marie Høst

Skærtorsdag

Vi samles til aftensgudstjeneste i kirken
torsdag den 9. april kl.19.00. Anne
Marie Høst medvirker som solist, og vil
med sit smukke harpespil gøre gudstjenesten til en særlig stemningsfyldt oplevelse. Bagefter er der hyggeligt samvær
med ost, vin og brød i sognegården.
Tilmelding til kirkekontoret senest
fredag den 3. april kl. 12.00
Pris 50 kr.
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Arne Haugen Sørensen

Søren Johannsen og Dorthe Zielke
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75 året for Danmarks Befrielse
Borgmester
Jørn Petersen

I år er det 75 år siden, at Danmark blev
befriet efter fem års besættelse. Det markerer vi, traditionen tro, sammen med vores
naboer, Logen Saxum tirsdag den 5. maj
kl. 19.00.

Programmet for aftenen

19.00 Aftengudstjeneste ved sognepræst
Pia Haaning Lorenzen
19.45 Tale ved mindestenen ved Æresbroder John K Ljungberg
Kransenedlæggelse ved menighedsrådet og ved logen.
20.15 Sammenkomst i logebygningen,
alle er velkomne.
Logen inviterer på kaffe med en
bolle/wienerbrød.
Foredrag ved borgmester Jørn
Petersen: ”Befrielse og der blev lys
– også for udviklingen i Kolding i
årene der kom”.

Konﬁrmationer
i kirken

Babysalmesangsholdet til
gudstjeneste

Nu nærmer tiden sig for forårets konfirmationer. På kirkens hjemmeside er der
liste med konfirmandernes navne.

Søndag den 17. maj kl. 10.30
medvirker babysalmesangs-holdet
ved gudstjeneste sammen med kirke- og kulturmedarbejder Camilla
Svanberg.

Store Bededag den 8. maj kl. 9.30
konfirmeres 8. A og kl. 11.15 konfirmeres 8. B
Lørdag den 9. maj kl. 9.30 konfirmeres
8. C og kl. 11.15 konfirmeres 7.-8. X
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Kom og vær med til en anderledes
gudstjeneste, hvor babyer og deres
familier synger med.
Efter gudstjenesten er der kaffe/te
og boller i sognegården.

Sogneudﬂugten tirsdag d. 19. maj 2020
gekro, som ligger smukt ned til Alssund.
Her bliver der serveret en dejlig middag kl.
13. Efter middagen er der lejlighed til at
strække ben i haven og ved stranden, inden
vi samles omkring kaffebordet med lidt
lækkerier til kaffen.
Efter kaffen kører vi mod Kolding og påregner at være hjemme igen kl. ca. 16.30.

Sogneudflugten 2020 for Bramdrup og
Harte sognes pensionister og efterlønsmodtagere finder sted tirsdag den 19. maj
2020. 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 Sønderborg, hvor vi skal
besøge Sønderborg Slot og se den meget
aktuelle udstilling ”100 år med Danmark
– Sønderjylland siden Genforeningen.” På
vejen derned bliver der en kort morgenandagt i busserne. Ved ankomsten til slottet
serveres en kop kaffe/te med en småkage,
inden vi besøger slottet og udstillingen
kl. 11. Vi får et foredrag om udstillingen,
hvorefter man kan se udstillingen på egen
hånd.

Tilmelding til Harte og Bramdrup kirkekontor, tlf. 75 56 94 53
senest tirsdag den 12. maj 2020 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 entré og foredrag).
Vel mødt til en dejlig udflugt.
Bramdrup og Harte menighedsråd

Herefter kører vi videre til Ballebro Fær-
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Pinse i Bramdrup Kirke
Søndag den 31. maj kl. 10.30 fejrer vi
pinsens begivenhed med musik, læsninger og salmer, der hører til dagen.

Anden pinsedag

Kom til en spændende dag i Grundtvigs ånd mandag den 1. juni!
Vi begynder dagen kl.14.00 med foredrag i sognegården v. Axel Davidsen
Jessen. Axel er valgmenighedspræst
i den grundtvigske valgmenighed i Skanderup. Han gæster sognegården med
foredraget ”Kirkestriden i Skanderup og
Grundtvigs pinsesalmer”.

Axel Davidsen Jessen
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Axel udtaler om sig selv og sit foredrag:
”Jeg er opvokset som præstebarn i Thisted. Opvæksten i et præstehjem med en
far (og mor) tæt knyttet til Indre Mission,
har naturligvis præget det hjemlige miljø
i min barn- og ungdom. Mit voksne liv
har, kan man sige, været et langt, indre
stilfærdigt opgør med min opvækst. Nu
er årene er gået, jeg er efterhånden alligevel blevet ”gammel nok” og efter ca.
35 år i den fri skoleverden, residerer jeg
nu i Skanderup Valgmenigheds præstegård. Sådan kan det gå - livet er uforudsigeligt og forunderligt. I mit foredrag
vil jeg komme ind på Grundtvig og hans
pinsesalmer samt fortælle om Skanderup
Valgmenigheds opståen i begyndelsen af
1900 tallet”.
Kl.16.00 samles vi til musikgudstjeneste i kirken, hvor vi selvfølgelig skal
synge Grundtvigs pinsesalmer, og hvor
Bettina Zielke gæster gudstjenesten med
sin tværfløjte. Bettina Zielke “trådte
sine barnesko” på Kolding musikskole
og blev senere uddannet på Det Jyske
Musikkonservatorium. Efter studierne
i 1997, fik hun stilling som fløjtenist i
Sønderjyllands symfoniorkester.
Bettina har flere gange optrådt som solist
med orkestret og er også en meget aktiv
kammermusiker bl.a. med pianisten Julia
Tabakova, som sammen danner duo
under navnet “Duo Zielkova”. Denne
eftermiddag kommer Bettina dog som
solist.

Bettina Zielke

Klassiker fejring

John Steinbecks
forfatterskab
– noget om amerikansk teologi og
musik i første del af 1900-tallet

John Steinbeck

Tirsdag den 2. juni kl. 10.00-11.30 er
der klassiker-arrangement i kulturcaféen
på Biblioteket.
Søndag den 7. juni kl. 10.30 inviterer
vi til gudstjeneste, frokost, foredrag og
musik.
Tidligere gymnasielærer Karin Vium
Fristed fortæller: ”Den amerikanske
forfatter John Steinbeck (1902-1968)
spændte vidt i sit store forfatterskab,
som indbragte ham Nobelprisen i litteratur i 1962. Hans hjerte bankede for de
skæve eksistenser, som levede på kanten
af samfundet, og i romanen ”Dagdriverbanden” (1935) beskriver han med stor
humor og mange skrøner dagdriverlivet
blandt de mexicanske ”paisanos” i Californien. Men han mestrede også det alvorlige og var gennem hele livet en hård
modstander af ulige sociale vilkår. Det
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kom bl.a. til udtryk i hans store romaner
fra USA i 1930’erne under Depressionen, hvor han beskrev de usle vilkår,
som omrejsende landarbejdere levede
under, bedst kendt er nok Mus og Mænd
(1937) og Vredens Druer (1939). Hans
samfundskritik var dog ikke populær hos
alle i datidens USA.
Steinbeck var desuden forud for sin tid
i sit syn på menneskets samspil med naturen og vigtigheden af at leve i harmoni
med naturen, hvilket ikke mindst gør
ham meget aktuel i dag. I foredraget vil
der blive fokuseret på Steinbecks liv og
forfatterskab og hvordan hans værker afspejlede det samfund, han var en del af.”
Sognepræst Lone Vesterdal vil supplere med en introduktion til The Social
Gospel Movement, som opstod i USA i
slutningen af 1800-tallet og var meget
aktiv indtil 1. verdenskrig. Det var en

protestantisk bevægelse, der arbejdede
for bedre sociale forhold. Lone Vesterdal
fortæller om Charles Monroe Sheldons
bog: ”In his steps – what would Jesus
do?” (1896) som er den mest læste bog
til dags dato lige efter bibelen i USA og
som handler om kristendommen som
socialt evangelium.
Organist Heine Skov Jensen vil belyse
det musikalske: ”John Steinbeck, som i
barndomsårene fik klavertimer og sang
i kor, bevarede gennem livet en stærk
musikinteresse. Steinbecks musikalske
smag var særdeles rummelig, og således
kunne han nyde at høre orgelværker af J.
S. Bach, såvel som jazz og andre genrer
som var populære på Steinbecks tid.
Med dette som udgangspunkt lægger jeg
en musikalsk ramme om gudstjenesten
med Bach som indgang, og amerikansk
komponeret musik fra Steinbecks tid
som udgang. Ved arrangementet i sognegården vil jeg præsentere et lille udpluk
af amerikansk musik, i forskellige stilarter, omkring Steinbecks tid.”

Den nye Klassiker-trio
Efter seks års godt samarbejde siger vi nu desværre farvel til det ene trio-medlem,
sognepræst Ditte Freiesleben. Ditte er blevet sognepræst på fuld tid i Vojens og har
derfor fået andre opgaver. Tak til Ditte for mange års inspirerende og godt samarbejde
og for dejlig sang ved vores klassiker-arrangementer.
Som nyt trio-medlem har vi heldigvis fået selskab af Bramdrup Kirkes organist, Heine
Skov Jensen. Tak til Heine, vi glæder os til samarbejdet.

Der er ingen tilmelding til kulturcafé på biblioteket, men
tilmelding til søndag den 7.
juni foregår ved henvendelse til
kirkekontoret senest fredag den
5. juni kl. 12.00.
Pris for deltagelse i arrangement søndag den 7. juni:
50 kr. for frokostanretning,
drikkevarer og kaffe/te og
kage.
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Heine Skov Jensen, Karin Vium Fristed og Lone Vesterdal
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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 6. marts:
PHLO
• Fredag den 3. april:
LV
• Fredag den 1. maj:
LV
• Fredag den 5. juni:
PHLO
• Fredag den 7. august:
PHLO

Den 3. fredag i
måneden inviteres
alle til, at være med
til ”Før søndagen” i sognegården
kl. 10.15.
”Før søndagen” er et frit og åbent forum,
hvor præst og organist gennemgår
kommende søndags læsning og salmer.
Der er også mulighed for at drøfte emner
som deltagerne ønsker eller foreslår. Vi
får morgenkaffe/brød i løbet af formiddagen kr. 25,-.
”Før søndagen” foregår:
• Fredag den 20. marts:
• Fredag den 17. april:
• Fredag den 15. maj:
• Fredag den 19. juni:
• Fredag den 21. august:

LV
LV
LV
PHLO
PHLO

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 15.00

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

Fredag fra kl. 09.00 til 12.00

Sådan gør man
Fødsel:

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

Indsamlinger ved gudstjenester i 2019

Dåb:

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

Regnskabet for 2019 er gjort op, og vi har samlet følgende beløb ind:

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.

•
•
•
•
•
•
•

Til Det Danske Bibelselskab: 560 kr.
Til KFUM og KFUK i Danmark: 1065 kr.
Til Den Danske Israelsmission: 642 kr. (Mobilepay 100 kr.)
Til Den Internationale Menighed i Kolding: 845 kr. (Mobilepay 15 kr.)
Til Folkekirkens Nødhjælp: 1383 kr.
Til Det Danske Bibelselskab: 796 kr. (Mobilepay 50 kr.)
Til Børnesagens Fællesråd: 1279 kr. (Mobilepay 425 kr.)
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Bramdrup Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet for Bramdrup Sogn.
Ansvarshavende Lone Vesterdal. Sats og Tryk: From-grafisk as 7552 7711.

23

Gudstjenester
i Bramdrup Kirke
Marts
Søndag den 1. kl. 10.30		
Søndag den 8. kl. 9.00		
Søndag den 15. kl. 10.30 #
Søndag den 22. kl. 10.30 &
Søndag den 29. kl. 10.30 *

1.søn i fasten – Forudsigelse af Peters fornægtelse
2. søn i fasten – Helbredelsen af en dreng
3. søn i fasten – Jesu stridssamtale
Midfaste – ”Jeg er livets brød” – frokost og koncert
Mariæ Bebudelse/Marias lovsang

LV
LV
PHLO
LV
LV

Palmesøndag – Kvinden der salver Jesu fødder
Skærtorsdag – Jesus vasker disciplenes fødder
Langfredag – Jesu korsfæstelse og død
Påskedag –Jesu opstandelse
2. påskedag – Billedfortælling
1. søndag efter påske – ”Simon, elsker du mig?”
2. søndag efter påske – ”Mine får hører min røst”

PHLO
PHLO
LV
PHLO
LV
LV
LV

3. søndag efter påske – ”Jeg er vejen, sandheden og livet”
Gudstjeneste i anledning af 75-året for Danmarks Befrielse
Konfirmationer		
Konfirmationer		
4. søndag efter påske – ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie,
skal I være virkelig frie”		
5. søndag efter påske – ”Jesu ypperstepræstelige bøn”
Kristi Himmelfart		
6. søndag efter påske – Jesu ypperstepræstelige bøn
Pinsedag – Helligånden skal vejlede disciplene

PHLO
PHLO
PHLO
LV
LV
LV
PHLO
LV
LV

Anden pinsedag – Foredrag, kaffe og musikgudstjeneste
Trinitatis søndag – Klassikersøndag
1. søn. e. trin – Lignelsen om den rige bonde
2. søn. e.trin – Efterfølgelse af Jesus
3. søn. e.trin – Lignelsen om den fortabte søn

PHLO
LV
LV
PHLO
LV

April
Søndag den 5. kl. 10.30		
Torsdag den 9. kl. 19.00 &
Fredag den 10. kl. 10.30		
Søndag den 12. kl. 10.30		
Mandag den 13. kl. 16.00		
Søndag den 19. kl. 10.30 #
Søndag den 26. kl. 10.30 *

Maj
Søndag den 3. kl. 10.30		
Tirsdag den 5. kl. 19.00		
Fredag den 8. kl. 9.30 og 11.15
Lørdag den 9. kl. 9.30 og 11.15
Søndag den 10. kl. 10.30 #
			
Søndag den 17. kl. 10.30		
Torsdag den 21. kl. 10.30		
Søndag den 24. kl. 10.30 *
Søndag den 31. kl. 10.30		

Juni

*)

M)
BK)
VK)
S)

matiné i forlængelse af
gudstjenesten
børnekor medvirker
voksenkor medvirker
Solist

LV
Lone Vesterdal
PHLO Pia Haaning Lorenzen

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
serveres kaffe i våbenhuset
der et arrangement ifm. tjenesten
(se omtale)

Svan

#)
&)

æ

1713

Mandag den 1. kl. 16.00 &
Søndag den 7. kl. 10.30 &
Søndag den 14. kl. 10.30		
Søndag den 21. kl. 10.30 *
Søndag den 28. kl. 10.30 #
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