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Præsten har ordet:

Formanden har ordet:

Den største julegave nogensinde

Medlemmer af folkekirken

På kirkegården i Bramdrup har vi en
smuk gravsten udsmykket med en billedfrise. Det er Grete og Sven Karnovs
gravsten, og motivet er tegnet af datteren Lise Gjedssø Bertelsen, der bor
overfor kirken i den gamle skole. Frisen
er værd at standse op ved og lægge godt
mærke til.
Længst ude til venstre ser man scenen
fra stalden i Betlehem med Maria, Josef
og barnet. En engel med glorie svinger
røgelseskar over barnet. Oksen og æslet
er med, og den guldbelagte stjerne lyser
over den hellige familie. I de følgende
to billedfelter kommer tre vise mænd
med jordiske, symbolske gaver: guld
(til en konge), røgelse (til en gud) og
myrra (varslet om den menneskelige
død). Den midterste scene, som er den
vigtigste, viser Maria med Jesusbarnet
på skødet. De har begge glorier af guld,
og Jesus løfter hånden i velsignende
gestus. De tre sidste billedfelter til
højre viser tre ryttere til hest, de er nu
konger, der med højre hånd vifter med
en gylden kvist, symbolet på det evige
liv. Symbolikken er meget tydelig: De

En gang imellem når man følger med
i dagspressen og mediedebatten, kan
man godt blive en anelse bekymret over
de udfordringer Folkekirken i Danmark
tilsyneladende står over for. Her tænker
jeg mest på faldende medlemstal. Normalt anser vi det i et demokratisk samfund som god stil at respektere, at andre
har en anden holdning end en selv. Det
anses for legitimt. Det har ikke været
nok for Ateistisk Selskab, som med
store busreklamer har opfordret folkekirkemedlemmer til at melde sig ud.
Det er en primitiv facon, synes jeg.
Stjernholms reklamer og debatten har
da haft en vis negativ effekt på medlemstallet. Især i hovedstadsområdet
og den del af landet. Men stadigvæk
er over 75% af den danske befolkning
medlem af Folkekirken. Mere end 4.3
mio.
I vor del af landet er medlemstallet
større, og i Bramdrup Sogn var det ved
valget i 2016 på 89%. Kun en marginal
tilbagegang ift for 4 år siden ved sidste
valg. (90%)
Hele 2017 har stået i Luthers tegn. Og
det er slet ikke slut endnu. Vi fejrer i år
500 året for reformationens indførelse.
Det er dog alligevel noget. Mener, hvor
tit er det lige man har lejlighed til et 500
års jubilæum.

vise mænd kom med deres gaver og
rejste derfra som konger med en gave,
der overgår alle andre – frelsen og det
evige liv.
Med blot et enkelt motiv har man afbildet den kristne tro og erfaring af, at
den mest omfattende fornyelse af vores
liv – og død – er at finde i Jesusbarnets
ankomst til verden, midt i blandt os, og
at det evige livs kræfter er at finde allerede dér hos barnet i Betlehem.
Det er netop dén begivenhed, vi står for
at fejre lige om lidt. Midt i al juletravlheden, gaveindkøbene, kagebageriet og
alle de andre forberedelser er det godt
at standse op og lytte til budskabet om,
at den største gave overhovedet ikke er
dén, der er pakket ind i glitret papir og
med skinnende bånd. Den største gave
nogensinde er pakket ind i juleevangeliet og julesalmerne, der fortæller om Jesusbarnet, der tændte et lys fra himlen
midt i vores verden.
Hilsen fra
sognepræst Lone Vesterdal

drup Kirke med efterfølgende frokost i
sognegården. Alle er velkomne.
Vi er mange, der tror på, at det som
Luther med reformationen har bragt
til Danmark for 500 år siden udgør et
så solidt fundament for Den Danske
Folkekirke og kristendommen, at der
skal mere end et par busreklamer til at
vælte det.
Frivillige ved Bramdrup Kirke
De frivilliges indsats har som sædvanlig
været uovertruffen og til stor glæde og
hjælp for menighedsrådet, medarbejdere og menigheden. Ung som ældre.
Vi havde et rigtig godt fyraftensmøde
med mange frivillige 8.6. Der var fuldt
hus i mødelokalet. I er uundværlige for
kirke- og sognelivet i Bramdrup Sogn.
Tak for jeres beredvillighed.
Kirkeudvidelse
Status på planerne med kirkeudvidelsen er lige nu, at vi den 16. august
havde besøg af de 2 repræsentanter for
det arkitektfirma, vi samarbejder med.
Kommende menighedsrådsmøder:
l
l
l
l

Søndag den 29. oktober kl. 10.30 er
der reformations-gudstjeneste i Bram-
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l

Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

d. 24. oktober
d. 22. november
d. 12. december
d. 23. januar
d. 27. februar

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30
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Arkitekterne fra R-arkitekter i Odense
fremlagde deres første skitseforslag.
Der bliver tale om en udvidelse i længden øst/vest. MR tilkendegav ønsker
om ændringer og tilrettelser. Arkitekterne fremsender herefter deres tilrettede forslag til et af de førstkommende
MR møder.
Regnskab og budget 2018
Resultatet af driften for 2016 viste et
mindre underskud på kr. 25.000,-. Dette dækkes af en opsparet reserve stående fra tidligere driftsår.

Vi har flg. overvejelser til næste års
budget:
– P-pladser ved kordegnekontor
– P-pladser ved graverkontor
– Total renovering af stendige ved fortov syd for præsteboligen
– Rep. og galvanisering af indgangslåger til kirkegården
– Istandsættelse af toilet ved kapel
– Nyt the-køkken i graverbygningen
– Evt. ny katafalk
Vi må se, hvad der bliver råd til. Vi er
alle i rådet klar til at tage livtag på et nyt
budget år 2018.
Formand Jens Christensen

Kirke- og kulturmedarbejderen har ordet:

Har du lyst til at blive frivillig i kirken?
– læs her hvordan Dorte Ervald blev det...
Måske er det også noget for dig?
Da jeg en sommerdag 2015 læste kirkebladet og nåede til en side med overskriften FRIVILLIGE HJÆLPERE
tænkte jeg: Det kunne måske være noget for dig.
Jeg havde på det tidspunkt været på efterløn i lidt over et år og var nået til et
punkt, hvor der var plads til lidt nyt i
hverdagen. I det meste af mit arbejdsliv havde jeg været i kontakt med børn,
unge og familier fra lokalområdet, og
tanken om igen at få lidt kontakt til
denne gruppe ved at hjælpe med ”café”
i forbindelse børnekor, babysalmesang
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og evt. minikonfirmander tiltrak mig
lidt.
Jeg lod dog sommeren gå, men tog mig
i september sammen til at kontakte
Margrethe, daværende kirke- og kulturmedarbejder, og der blev hurtigt taget
initiativ til et møde med Margrethe og
Lene (oldfrue). For mig var det vigtigt,
at jeg ikke var bundet af faste aftaler
året rundt, og da Lene og Margrethe
havde overbevist mig om, at det aldrig
ville blive tilfældet, blev det aftalt, at
jeg skulle hjælpe med korcafé og babycafé efter en plan som blev lagt for ca.
3 måneder ad gangen, og at jeg ville få

en grundig introduktion, før jeg kom til
at stå alene med opgaverne.
Nu er der gået to år, siden jeg første
gang stod i køkkenet i Sognegården, og
jeg kan kun sige, at jeg trives.
Arbejdet er på ingen måde hårdt. Til
kor-børnene dækker jeg bord og forbereder vand, frugt og boller, som de
hygger sig med før de starter korprøven. Til babycaféen dækker jeg bord og

gør kaffe, te, vand, brød og pålæg klar
til mødrene efter babysalmesangen.
Jeg deltager selv i caféerne, hygger
mig sammen med dem der er mødt op,
holder øje med om der mangler noget,
tørrer op hvis der vælter et glas vand,
og så skal der selvfølgelig ryddes op
bagefter.
Jeg nyder kontakten med korbørnene, babyerne og deres mødre, kirkens personale og de andre frivillige.
Jeg har ikke flere ”vagter” end jeg selv
ønsker, og der er altid fundet en løsning, når jeg har haft brug for at bytte
eller blive fritaget for en vagt.
Det er dejligt at mærke, at man kan gøre
gavn og at ens indsats bliver værdsat.
Og det gør den! Det mærker man både i
det daglige og ved den årlige forårsfest.
Hvis andre skulle gå med samme overvejelser, som jeg gjorde for godt to år
siden, kan jeg kun anbefale at springe
ud i det.
Jeg tænkte rigtigt den sommerdag: Det
er bestemt noget for mig.

Babysalmesang
Hver onsdag formiddag er der babysalmesang kl. 10.15 i kirken, undtagen i
ugerne 42, 51, 52, 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 deltage – dog

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

Minikonfirmand undervisning

Konfirmander:
Omkring 1. september var det igen tid
for konfirmandundervisning.
Onsdag morgener mødes de 3 nye hold
til en kort andagt i Bramdrup Kirke, for
derefter at fortsætte holdvis.
Endnu et hold undervises torsdag. Også
dét hold indleder i kirken.
Undervejs i forløbet brydes undervisningen lidt op f. eks konfirmanderne får
besøg fra Cambodia via Konfirmandaktion, får besøg af en teatergruppe TRIOFABULA og drager afsted på udflugt.
Hele forløbet igennem arbejder vi naturligvis med de største emner: tro og
håb og mening og Gud … i lektionerne
og som kirkegængere.

Alle børn på 3. klassetrin tilbydes en
indledende konfirmationsforbedelse –
kaldet MINIKONFIRMAND. Et miniforløb om hvad kirken og kristendommen er. Underviserne er Camilla
Svanberg, Kirke- og kulturmedarbejder
ved Bramdrup Kirke, og Preben Nørholm, lærer på Bramdrup Skole.

3. klasse:
I løbet af efteråret mødes Bramdrup
Skoles 3. klasser, en præst og kirke- og
kulturmedarbejderen 2 gange pr klasse

– én gang i kirken og én gang på skolen. I kirken vil vi tale om … kirken!
Hvorfor den ser ud, som den gør, og
hvad den bruges til? I skolen vil vi tale
om højtiderne – hvorfor fejrer man jul,
påske og pinse i kristendommen?
Alle klasser:
I løbet af skoleåret er der en del kontakt mellem skolen og kirken med en
del klasser fordelt over alle klassetrin
og mange temaer.
Alt i alt et spændende samarbejde.

Camilla Svanberg
Kirke- og kulturmedarbejder
v/Bramdrup Kirke
Tlf. 6139 2360
kirkekultur.bramdrup@gmail.com

Vi skal:
– Høre bibelhistorie
– Lære kirken at kende
– Bede fadervor
– Synge
– Lege
– Være kreativ og lave fine ting

Ikoner i Bramdrup Kirke
kirken i øvrigt er
åben for besøg.
Alle billeder samt
en nærmere omtale
vil være at finde på
kirkens hjemmeside efter ferniseringen.

Læsekredsen
Læsekredsen er kommet godt i gang og mødes
1. mandag i måneden hen over vinterhalvåret.
Vi læser fortrinsvis nyere dansk og nordisk litteratur.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Magda Knudsen
Tlf. 7556 8744 el. 2043 8744
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– Spise masser af pålægschokolademadder
– Have det sjovt.
Minikonfirmand-undervisningen er gratis, og forløber over 8 gange fra 18.
januar til 18. marts 2018, hver torsdag i sognegården kl. 14.15-15.00.
Minikonfirmanderne medvirker også
ved fastelavnsgudstjenesten søndag
den 11. februar og søndag den 18.
marts til gudstjeneste og afslutning for
minikonfirmander.
Der kommer tilmeldingssedler på
Bramdrup Skole i december måned.
Med venlig hilsen
Camilla Svanberg og Preben Nørholm

Elever fra 3.a og 3.b på Bramdrup Skole
har lavet moderne ikoner sammen med
Kolding-kunstneren Mogens Leander.
Ikonerne kan ses i Bramdrup Kirke i
forbindelse med gudstjenester og når

Forsidebilledet:
Ikon af Mogens Leander
Se mere på www.ikoner.com og
www.bramdrupkirke.dk

7

I A N L E D N I N G A F R E F O R M AT I O N E N S 5 0 0 Å R

Festgudstjeneste

Bramdrup Kirke, søndag den 29. oktober kl. 10.30
”Næst efter Gud er musikken det, som
mest fortjener at fejres” – siger Martin
Luther.
En holdning, der har sat sit tydelig præg
på den protestantiske kirkes gudstjeneste og som understreges ved festgudstjenesten denne søndag, hvor der undervejs stilles spørgsmål til Luther!!!
***
Efter gudstjenesten serveres en menu
i sognegården ud fra opskrifter fra
Luthers husholdning og så: Lutherlagkage til kaffen.
Der bliver lejlighed til at høre en
mini-koncert ved organist Mikael Christensen på ”Luthers” instrument, nemlig: lut.

Festgudstjeneste

Haderslev Domkirke, tirsdag den 31. oktober kl. 19.00
Efter pinsens fælles nationale fejring af
500-året for Reformationen markerer
alle stifter 500-året regionalt den 31.
oktober – dagen for Luthers opslag på
kirkedøren i Wittenberg.
I Haderslev Stift har den fælles markering form som en stor festgudstjeneste,
åben for alle, i Haderslev Domkirke.

Med Luther i skole

Bramdrup Sognegård, torsdag den 30. november kl. 19.30
Tilmelding til arrangementet i sognegården senest: fredag den 27. oktober
kl. 12.00 til kordegnen.
Pris for deltagelse/voksne kr. 30,- incl.
drikkevarer.

Reformationen betød nybrud på et væld
af områder.
Undervisningen fik høj prioritet og
skulle være for … alle!
Denne aften byder på en indføring i

Luthers liv og virke med fokus på uddannelse og dannelse.
I løbet af aftenen bliver der lejlighed til
at drøfte spørgsmål som:
”Hvad skal vi med skolen?” og ”Hvorfor underviser vi?”

Fælles klokkeringning
– fra alle stiftets kirker

Tirsdag 31. okt. 17:00 vil der være et
kvarters fælles aftenringning fra alle
kirkeklokker i Haderslev stift, i anledning af 500-året for Reformationen.
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Sognepræsterne
Henrik Vestergaard, Hejls
Lone Jensen, Stepping & Frørup.
Kaffe/the og foredrag kr. 25,Nysgerrig på REFORMATIONEN?
Se f.eks. her:

www.luther2017.dk eller
www.folkekirken.dk/om-troen/reformation
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Allehelgens gudstjeneste i kirken med efterfølgende frokost i sognegården.
Før søndagen i sognegården
Gudstjeneste med 5-års dåbsjubilæum i kirken og efterfølgende boller/te/kaffe
og saftevand i sognegården.
Efter gudstjenesten: Orgelmatiné i kirken.
Foredrag i sognegården.

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården.
Adventsfest i kirken med efterfølgende adventsfest i sognegården og juletræstænding ved Toften.
Julegudstjeneste m/Bofællesskabet i kirken og kaffe i sognegården efterfølgende.
Syng julen ind i kirken.
Før søndagen i sognegården
Juleafslutning for skolen i kirken.
Gudstjeneste på Kirsebærhaven
– og øvrige julegudstjenester– se gudstjenestelisten.

ARRANGEMENT
Vin og kransekage i våbenhuset.
Morgenandagt i kirken og efterfølgende kaffe i sognegården
Før søndagen i sognegården.
Foredrag i sognegården
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården
Fastelavnsgudstjeneste i kirken og tøndeslagning i sognegården.
Foredrag i samarbejde med Læsekredsen i sognegården. ¨
Før søndagen i sognegården.
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården.
Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.

Søndag den 5. kl. 10.30
Fredag den 17. kl. 10.15
Søndag den 19. kl. 10.30
Søndag den 26.
Torsdag den 30. kl. 19.30

DECEMBER
Fredag den 1. kl. 10.15
Søndag den 3. kl. 15.00
Tirsdag den 12. kl. 14.30
Onsdag den 13. kl. 19.00
Fredag den 15. kl. 10.15
Onsdag den 20. kl. 8-14
Lørdag den 23. kl. 14.30
Søndag den 24.

JANUAR
Mandag den 1. kl. 16.00
Fredag den 5. kl. 10.15
Fredag den 19. kl. 10.15
Torsdag den 25. kl. 19.30
FEBRUAR
Fredag den 2. kl. 10.15
Søndag den 11. kl. 10.30
Torsdag den 22. kl. 19.30
Fredag den 23. kl. 10.15
MARTS
Fredag den 2. kl. 10.15
Søndag den 11. kl. 10-13

31. oktober
14. november
28. november
12. december
23. december kl. 14.30
09. januar
23. januar

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

06.februar
20. februar
06. marts
20. marts
03. april
17. april

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

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i sognegården

NOVEMBER
Fredag den 3. kl. 10.15

Arrangementer i kirke og sognegård

Alle helgen i kirken

Adventsfejring
i kirken og sognegården

Søndag den 5. november kl. 10.30
– inviterer vi til
Alle helgens gudstjeneste i kirken. Vi har
tradition for, at vi denne søndag samles for at
mindes de mennesker,
vi har mistet her i sognet det forgangne år. Det er en særlig lejlighed til at
høre de afdødes navne læst op i kirken,

Orgeltoner i
kirken i efteråret

Efterårets sidste orgelmatiné
bliver søndag d. 26. november i
forlængelse af højmessen
Som sædvanlig kan en kop kaffe nydes
i kirken i forbindelse hermed. Matinéen
består, traditionen tro, af en kort introduktion hvorefter jeg spiller på orglet - i
alt ca. 15 min.
Hvis du er musikinteresseret, kaffeinteresseret, eller begge dele, og har du lige
et kvarter tilovers, så bliv endelig siddende til orgelmatine efter højmessen.
I foråret følger endnu to matinéer. Datoerne kommer med i næste kirkeblad.
Med venlig hilsen
Organist, Heine Skov Jensen
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til at mindes, lytte og synge. I år har vi
besøg af violinist Jette Jokumsen, der
sammen med organist Heine Skov Jensen vil sætte musikalsk præg på gudstjenesten.
Efterfølgende er menighedsrådet vært
ved en hyggelig frokost i sognegården.
Alle er velkomne.

Julens festligheder begynder med advent
Vi holder adventsgudstjenester for børn
og voksne søndag den 3. december kl.
15.00.
Vi skal høre om dengang Jesus besøgte
synagogen i sin hjemby, Nazareth og
fortalte, at alt hvad mennesker havde
håbet og ventet på, nu var sket.
Vi tænder det første lys i adventskransen og synger nogle af adventstidens
bedste salmer.

Dåbsjubilæum

Blev du døbt for 5 år siden?

Derpå samles vi i sognegården til gratis
æbleskiver, mere sang, glade toner ved

FDF’s Tambour korps, og der vil være
aktiviteter for børn – og julemanden
kommer på besøg.
Inden vi siger tak for i dag, skal juletræet ved Toften tændes.
Eftermiddagen er tilrettelagt i samarbejde med Borgerforeningen.

Så er der grund til at holde fest og
fejre, at dengang skete der noget
vigtigt.
Vi inviterer til dåbsjubilæum i
forbindelse med gudstjeneste i
kirken søndag den 19. november
kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der boller,
saftevand, kaffe/te i sognegården.
Husk at tilmelde jer hos kordegnen
senest fredag den 17. november
kl. 12.00. Alle er velkomne – både
dem, der har dåbsjubilæum og
dem, der bare gerne vil til gudstjeneste.

Jul med Bofællesskabet
Tirsdag den 12. december kl. 14.30
Fejrer vi advents- og juletiden med gudstjeneste
sammen med Bofællesskabet i kirken. Vi skal høre
adventstidens fortællinger og synge nogle af de
bedste adventssalmer.
Efter gudstjenesten er der kaffe og julebag i sognegården.
Alle er velkommen.
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Juletraditioner gennem sang og fortælling
Onsdag den 13. december kl. 19.00
Til juletraditionerne hører ”at pynte
op”. Mange har en julekasse. Den bliver fundet frem.
I den er der pynt af forskellig slags – og
mere end dét, for meget af vores julepynt har også en historie:
– om året, vi fik den fine engel
– om den, vi fik den smukke stjernen af
– om barnet, der flettede det lidt skæve
hjerte

Hverdagsgudstjenester
Alle gudstjenester er for alle!
Men nogle er tilrettelagt med særlig
henblik på nogle.
I samarbejde med henholdsvis dagpleje, børnehave, folkeskole, Bofællesskab og Kirsebærhaven er der planlagt
hverdagsgudstjenester ind under jul (se
gudstjenestelisten).
Alle foregår i Bramdrup Kirke – med
undtagelse af én gudstjeneste, nemlig
den for og med Kirsebærhavens beboere, ansatte, pårørende m.v.
Dén gudstjeneste holdes lørdag den
23. december kl. 14.30, kirke- og
kulturmedarbejder Camilla Svanberg
spiller klaver og børnekoret medvirker.
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og
spiser æbleskiver sammen.
Som nævnt: alle gudstjenester er for
alle – også de der er omtalt her.
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– og så har meget af julepynten
også med julens budskab at gøre – men
hvad?
Det vil vi finde ud af og synge om
denne aften, som indledes med
Lucia-optog ved kirkens børnekor og
krydres med et indslag ved organist
Heine Skov Jensen.
Vel mødt!

Gudstjenesten
Nytårsdag kl. 16.00
”Fadervor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn, komme dit
rige …”
– med de ord indleder vi bønnen
over dem alle, vi indleder altså først
og fremmest med bønnen om, at
Guds rige må komme. Og med de
ord tager vi hul på det nye år, hæfter
os ved noget af det meget, der siges
i de ganske få ord. Gudstjenesten
denne dag er en fortællegudstjeneste, hvor det velkendte ritual brydes
lidt op, men kernen naturligvis bibeholdes.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et glas vin i våbenhuset, hvor vi så også får lejlighed til
at ønske hinanden GODT NYTÅR!

Kor i Bramdrup kirke
Voksenkoret øver ca. hver anden torsdag kl. 19-21 i sognegården. Se nøjagtige datoer på kirkens hjemmeside, under
aktiviteter.
Vores kortime er bygget op med flerstemmig sang. Det er både klassiske og rytmiske salmer og sange.
Efter en kaffepause synger vi fra
højskolesangbogen eller salmebogen.
Koret søger flere medlemmer
Børnekoret øver hver tirsdag i sognegården. Børnene bliver hentet på skolen.
Korcafeen er åben efter skole frem til
kl. 14.45, hvor man kan få noget at spise, inden der skal synges.
Spirekoret (for 2. og 3. klasse) øver kl.
14.45 til 15.30
Juniorkoret (for 4. klasse og op) øver

først sammen med spirekoret, og derefter alene fra 15.30 til 16.15.
Lørdag den 18. november er der
korworkshop for piger.
Det er en kordag for børnekoret og deres mødre… eller måske storesøster. Vi
skal synge sammen med Daniel Holm,
der bla. andet har deltaget i The Voice.
Vi vil synge fede sange – både på engelsk og dansk og vise det bedste om
søndagen.
Har du lyst til at være med – i voksenkoret eller børnekoret, så tilmeld dig
hos Camilla Svanberg.
Begge kor deltager ved Reformationsgudstjenesten søndag den 29. oktober.
Har du lyst til at være med, så tilmeld
dig hos Camilla Svanberg

Fastelavnsfest i kirke og sognegård
Søndag den 11. februar 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 kr. 30,- for voksne.
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Foredrag i sognegården:

Øjenvidnerne

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.30
Det er et helt særligt foredrag, der
venter os denne aften:
Caspar Kochs foredrag er nemlig helt
særlige, for de bliver ikke blot holdt …
men også spillet!
Også når foredraget tager afsæt i evangelisterne Lukas, Markus og Johannes,
og der i Caspar Kochs gengivelse bliver
lejlighed til at høre deres skildring af de
skelsættende begivenheder, Jesus satte
i værk.
Caspar Koch dramatiserer dele af evangelierne … og kommenterer selv ind i
mellem.
Kaffe/the kr. 25,-

Fakta om
CASPAR KOCH:
Caspar Koch er
skuespiller og har
været på Århus
Teater og Svalegangen som instruktør og skuespiller. Han har undervist kommende
skuespillere, men er nu free-lance
fortæller og foredragsholder, samt
kursusinstruktør på kurser om
kommunikation, kropssprog og
mundtlig formidling.

Foredrag i sognegården:

Færø Blues, af Lisbeth Nobelong
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30
– inviterer Læsekredsen
og kirken i samarbejde
til en aften med journalist og forfatter Lisbeth Nebelong: ”Færø
Blues – en skønlitterær
fortælling fra Færøerne”. Lisbeth Nebelong er forfatter til ”Færø Blues Trilogien”: En nutidig romantrilogi om det
lille land i Nordatlanten mellem tradition og modernitet. Om rå natur. Dansk-
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færøsk kulturmøde. Kærlighed, musik
og politik. Foruden skønlitteraturen
skriver hun også rejsebogen ”Turen går
til Færøerne”.
Kom og mød forfatteren til ”Færø
Blues Trilogien”.
Som barn boede Lisbeth Nebelong i
Tórshavn fra 1966-67, da hendes far fik
job hos rigsombudsmanden, og i 197374 vendte hun tilbage som årsvikar i
den katolske skole.

Siden da har Lisbeth besøgt Færøerne
talrige gange. Som led i sin romanresearch stod hun bl.a. til søs med fisketrawleren ”Brestir” og tog med Færøernes Symfoniorkester på turné.
Foredraget foregår i sognegården.
Kaffe/te og kage á kr. 25,Alle er velkomne.

Indsamlinger i kirken
I forbindelse med gudstjenester i kirken
samlede vi i juli og august kr. 1.520,ind til Bramdrup Kirkes menighedspleje. I september samlede vi kr. 510,50
ind til Israelmissionen, og den 17. september blev der ved høstgudstjenesten
samlet i alt kr. 1.244,- ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Vi takker de mange, der bidrog med
grønt, frugt, vin, bøger og musik til
auktionen.
I efteråret går vi over til en ny fordeling
af indsamlede midler.
Fra september 2017 og foreløbig to år
frem fordeler vi indsamlede penge på
denne måde.
Adventstid-Fastelavn: Det danske
Bibelselskab. Undtagen den 24. december, hvor pengene går til Børnesagens
Fællesråd.

Fastetid-2. pinsedag: KFUM og
KFUK i Danmark. Undtagen sogneindsamlingen i marts, der går til Folkekirkens Nødhjælp.
Trinitatistiden: Den danske Israelmission. Undtagen juli-august, hvor vi
samler ind til Den internationale menighed i Kolding.
Allehelgen-sidste søndag i kirkeåret
samler vi ind til Menighedsplejen i
Bramdrup Kirke.
Oversigten vil hænge på opslagstavlen
i våbenhuset, ligesom der også vil blive
opsat årsregnskab over kollektindsamlinger for 2016.
Hilsen sognepræst Lone Vesterdal
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“Før søndagen”
i sognegården

Morgenandagter
Vi har morgenandagt i kirken den første
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 kr. 25,-). Datoerne for morgenandagterne ses i gudstjenestelisten samt på
kirkens hjemmeside.

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 læsning og salmer. Vi får
morgenkaffe/brød i løbet af formiddagen kr. 25,-.
”Før søndagen” foregår:
• Fredag den 17. november, LV
• Fredag den 15. december, LV
• Fredag den 19. januar, JLAN
• Fredag den 23. februar, LV
• Fredag den 16. marts, LV
• Fredag den 20 april, JLAN

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

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

Sogneindsamling
Søndag den 11. marts 2018 er der igen
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
De sidste mange år har vi indsamlet
over 20.000,- kr/år.
Sidste år deltog mange kommende konfirmander i indsamlingen.

Adresser og telefonnumre

 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

Vil du være indsamler og evt bruge et
par timer sammen med en du holder af,
så kontakt indsamlingsleder:
Jørn Karlskov tlf 2514 3018
joern.karlskov@skolekom.dk

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
Søndag d. 22. kl. 10.30		
Søndag d. 29. kl. 10.30 &

November
Fredag d. 03.
Søndag d. 05.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Søndag d. 26.

kl. 10.15		
kl. 10.30 &
kl. 10.30		
kl. 10.30 *&
kl. 10.30 M

December

Fredag d. 01. kl. 10.15		
Søndag d. 03. kl. 10.30		
Søndag d. 03. kl. 15.00 &
Søndag d. 10. kl. 10.30		
Tirsdag d. 12. kl. 14.30 &
Søndag d. 17. kl. 10.30 *
Onsdag d. 20.			
Søndag d. 24. kl. 10.30 		
og 11.30		
Søndag d. 24. kl. 14, 15 og 16
Mandag d. 25. kl. 10.30		
Tirsdag d. 26. kl. 10.30		
Søndag d. 31. kl. 10.30		

Januar

Mandag d. 01. kl. 16.00 &
Fredag d. 05. kl. 10.15		
Søndag d. 07. kl. 10.30		
Søndag d. 14. kl. 10.30		
Søndag d. 21. kl. 10.30 *
Søndag d. 28. kl. 10.30		

Februar

Fredag d. 02.
Søndag d. 04.
Søndag d. 11.
Søndag d. 18.
Søndag d. 25.

kl. 10.15		
kl. 10.30		
kl. 10.30 *&
kl. 10.30		
kl. 10.30		

Marts

Fredag d. 02. kl. 10.15		
Søndag d. 04. kl. 10.30		
Søndag d. 11. kl. 09.00 &
			
Søndag d. 18. kl. 10.30 *&
Søndag d. 25. kl. 10.30		
Torsdag d. 29. kl. 19.00 &
Fredag d. 30. kl. 10.30		

April

Søndag d. 01. kl. 10.30		
Mandag d. 02. kl. 10.30		

19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis

Helbredelsen af den lamme
Lignelsen om kongesønnens bryllup – reformationsfest

JLA
LV

Morgenandagt		
JLA
Alle helgens dag
Saligprisningerne. Efter gudstjenesten: frokost i Sognegården LV
22. s. e. trinitatis
Lignelsen om den gældbundne tjener
JLA
23. s. e. trinitatis
Lignelsen om skattens mønt
LV
S. s. i kirkeåret
Verdensdommen
LV
Morgenandagt		
LV
1. søndag i advent
Jesus prædiker i synagogen i Nazareth
JLA
1. søndag i advent
Jesus prædiker i synagogen i Nazareth – familiegudstjeneste LV
2. søndag i advent
Lignelsen om de 10 brudejomfruer
JLA
Optakt til julen
… særligt for Bofællesskabet
LV
3. søndag i advent
Zakarias lovsang
LV
Optakt til julen
… særligt for folkeskolen
JLA
4. søndag i advent
Noget om Johannes Døberen og om Jesu Fødsel
JLA
samt juleaftensdag
– familiegudstjeneste
Juleaftensdag
Jesu Fødsel i Betlehem
LV
Juledag
”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”
JLA
Anden juledag
”Den, som mister sit liv på grund af mig, skal …”
LV
Julesøndag
Flugten til Ægypten
LV
Nytårsdag
Fadervor
Morgenandagt		
1. s. e. Hellig 3 Konger
Jesus og de små børn
2. s. e. Hellig 3 Konger
Kvinden ved Sykars brønd
S. s. e. Hellig 3 Konger
”Hvis ikke hvedekornet falder i jorden, …”
Septuagesima
Lignelsen om de betroede talenter

JLA
LV
JLA
LV
LV
JLA

Morgenandagt		
Seksagesima
Lignelserne om såsæden og sennepsfrøet
Fastelavn
”Se, vi går op til Jerusalem” – familiegudstjeneste
1. s. i fasten
Forudsigelse af Peters fornægtelse
2. s. i fasten
”Jeg tror, hjælp min vantro”

JLA
LV
LV
JLA
LV

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

LV
LV
JLA

Påskedag
Anden påskedag

JLA
LV

Kvinderne ved Jesu grav
Maria Magdalene i gravhaven

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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M) betyder matiné i forlængelse af gudstjenesten
LV – sognepræst Lone Vesterdal
JLA – sognepræst Jette Langgaard Andersen

Svan

*) betyder, at der benyttes alkoholfri vin ved altergangen
&) betyder, at der er et arrangement i forbindelse med
tjenesten (se omtale)

LV
LV
JLA
LV

æ
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