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Menighedsrådsformanden har ordet:

Den nye sognepræst har ordet:

Menighedsrådet er meget tilfreds

Nyt arbejde er altid spændende

Menighedsrådet er meget tilfreds med,
at have fået den ledige stilling som 50%
præst besat.
Vi er overbeviste om, at med ansættelsen
af Pia Haaning Lorenzen har Bramdrup
kirke og os alle sammen været heldige
at finde en højt kvalificeret præst med de
rette faglige og menneskelige kompetencer. Menighedsrådet byder Pia hjertelig
velkommen og ser frem til et inspirerende samarbejde.

At starte nyt arbejde er altid spændende
samtidig med, at det også er hårdt, fordi
så mange nye indtryk og arbejdsgange
skal igennem systemet. Allermest er det
dog spændende og dejligt, og jeg er meget glad for at være den nye deltidsansatte sognepræst i Bramdrup. Her er højt
til loftet, et spændende og aktivt kirkeliv
og god opbakning til de ting, der sker i
kirken, og jeg glæder mig meget til at
komme til at lære jer alle at kende og blive en del af livet i og omkring Bramdrup
kirke. Selv har jeg været præst i en del år
efterhånden og kommer dermed med en
god portion erfaring, som jeg håber også
kan blive os alle til gavn i arbejdet med
at udvikle og levendegøre det kirkelige
liv, der allerede er i sognet.

Orienteringsmøde
Bramdrup menighedsråd afholder det
årlige orienteringsmøde den 11. november 2018 i sognegården lige efter
gudstjenesten. Mødet starter ca. kl.
11.30. Menighedsrådet er vært ved en let
frokost. Formanden aflægger menighedsrådets beretning for året, der er gået og
fortæller om planlagte aktiviteter for det
kommende år.

Orienteringsmødet i år er lidt anderledes
end tidligere år, idet menighedsrådet
vil give en orientering om de igangværende planer for en udvidelse af Bramdrup kirke. Rådets arkitekter er tilstede
på mødet. Der bliver mulighed for at
kommentere og stille spørgsmål til såvel
menighedsråd som arkitekter. Rådet vil
tage alle forslag med hjem og lade dem
indgå i det videre arbejde.
Vi ser frem til, at alle interesserede møder frem og deltager i debatten.
Med venlig hilsen og på gensyn
Bramdrup menighedsråd, Jens Christensen
Formand

Kommende MR møder

Onsdag den 12. december kl. 18.30.
Mødet i januar og februar er endnu ikke
fastsat. Vil blive annonceret på kirkens
hjemmeside.

Fra festlig indsættelsesgudstjeneste den 19. august.
Fra venstre: Sognepræst Lone Vesterdal, provst Grete Wigh-Poulsen og Sognepræst Pia Haaning Lorenzen.
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Lidt om mig på det private og
professionelle plan
Jeg er 43 år gammel og har været sognepræst i 14 år. Jeg er gift med Søren, som
er direktør for økonomi og arbejdsmarkedsområdet i Aabenraa kommune, og
sammen har vi 4 børn: Johanne på 17 år,
der går i 2.g på Haderslev katedralskole,
Aksel på 14 år, der går i 9.klasse, Ingeborg på 11 år, der går i 5.klasse og Severin på 7 år, der går i 1.klasse. Vi bor på
et nedlagt landbrug udenfor Haderslev i
en lille by Flovt, tæt på stranden. Vi har
tilhørende jord og skov, islænderheste,
katte og hund – en kæmpe staudehave og
nyttehave – med andre ord vi har nok at
rive i, og vi nyder det alt sammen. Vi er
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en aktiv familie, som elsker udeliv – jeg
rider rigtig meget, og Søren går meget på
jagt. Når vi slapper af, gør vi det gerne
på Årø hvor vi har et skønt lille sommerhus.
Vi stammer begge oprindeligt fra Ribe
men flyttede efter gymnasiet sammen til
Aarhus for at læse henholdsvis teologi
og statskundskab. Egentlig ville jeg havde været dyrlæge men et sted på vejen
med hjælp fra en inspirerende religionslærer, ændrede jeg kurs og endte på
teologi.
Efter endte studier flyttede vi til det
sønderjyske, hvor jeg fra 2004-2013 var
ansat som sognepræst i Øsby og Årø
pastorat. Gode år for os som familie, og
et rigtig landsogn, hvor jeg lærte alt det
grundlæggende omkring præstegerningen. I 2013 trængte jeg til nye udfordringer og ønskede at komme til et sted
med flere præster. Det betød et farvel til
Haderslev Næs og et goddag til Vejen
og Læborg pastorat, hvor jeg var sognepræst fra 2013-2016. Spændende og
lærerige år, hvor jeg oplevede den glæde,
det er at have nære præstekollegaer og
samtidig være i et travlt bysogn med
masser af aktiviteter.
Men en tanke rumlede i vores baghoveder. Vi havde nydt at bo i tjenestebolig
mens børnene var små, men efterhånden
dukkede en drøm op hos os om at få
fod under eget bord – at eje vores eget
sted ude på landet med plads til heste og
mulighed for jagt. Og samtidig længtes vi efter naturen og egnen omkring
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Haderslev. Efter lang tids overvejelse tog
vi skridtet og købte ejendommen i Flovt
– det var en svær beslutning, fordi jeg
også måtte sige farvel til et dejligt job
i Vejen og Læborg, men familiens tarv
og drømme vægtede tungest. Og heldigvis for det, for det var den helt rigtige
beslutning for os.
Rent arbejdsmæssigt betød det for mig,
at jeg nu måtte se mig om efter noget
andet uden bopælspligt. Og det har været
2 spændende arbejdsår fra efteråret 2016
til nu. Jeg har fået lov til at prøve en
masse forskelligt, har haft flere vikariater i Vejle provsti, og Haderslev Domprovsti. Jeg har vikarieret på hospice
Sønderjylland i nogle måneder og været
fastansat i sjælesorg på nettet – en folkekirkelig chat – og er nu også tilknyttet
Domprovstiet som fast skolekirke-koordinator. Så det som føltes som et skridt
ud i uvished rent arbejdsmæssigt, da vi
flyttede til Flovt, har vist sig at blive til
to spændende arbejdsår, hvor en masse
ting er blevet prøvet af.
Og samtidig har ønsket om at finde mig
et fast embede igen også vokset sig stærkere det sidste halve år – at finde et sted
at høre til og være nogens præst igen.
At finde et sted at blive og slå rod. Og
hvor heldig kan man så være, at der lige
dukker sådan en stilling op her hos jer,
som rummer alt det jeg drømmer om? Ja
så heldig var jeg, og jeg glæder mig til at
slå rod og være jeres præst.
De bedste hilsner Pia

Graveren Craig har ordet:

Granpyntning, nye metoder
og arbejdsmiljø
Den nye sæson for grandækning starter
snart, som altid går vi i gang tirsdag
i uge 43. I år vil grandækningen på
Bramdrup Kirkegård komme til at se lidt
anderledes ud, end den hidtil har gjort.
Arbejdsmiljølovgivningen siger, at
kirkegårdspersonalet højest
må ligge på knæ i to timer
om dagen, hvilket stiller
andre krav til nye grandækningsmetoder.
Konkret betyder
det, at granpyntning
som udgangspunkt
bliver lavet stående
og indendørs. Vi vil
bruge forskellige
metoder, som kirkegårdspersonalet har
fået instruktioner i.
De nye metoder indbefatter både mursten, plader,
tove og grønt plastiknet.
Dekorationer fremstilles på cellemursten, hvorefter de bliver placeret et passende sted på gravstedet. Typisk bagved
eller ved siden af gravstenen.
Granborder bliver bundet på tove eller
grønt plastikhavehegn og derefter lagt
ud på gravstederne.
Gran bliver flettet ind i grønt plastikha-

vehegn, som klippes ud i skabeloner, og
bliver lagt ud på gravstederne, der hvor
de passer bedst. (Man kommer ikke til at
kunne se plastiknettet.)
Grandækning laves også ved borde
på træplader. Når pyntning er færdig
skubbes den af pladen og ned på
gravstedet.
Vi vil bestræbe os på
at vælge den bedste
individuelle løsning
tilpasset hvert gravsted, og det vil i de
fleste tilfælde indebære en kombination af flere metoder.
Da det er personalets
første sæson med de
nye metoder er det lidt
svært at sætte en deadline
for hvornår vi er færdige
men vi bestræber os på at være
færdige til 1. søndag i advent. Vores
første sæsoner bliver eksperimenterende,
og vi skal gøre os vores egne erfaringer,
så vi med tiden kan omlægge vores grandækningssystem.
Det bliver et noget anderledes udtryk,
men vi lover, det bliver pænt.
God jul fra os gravere.
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Kirke- og kulturmedarbejderen har ordet:

Altid plads til flere...
– i børnekoret og voksenkoret

Mini-konfirmand
Alle børn på 3. klassetrin tilbydes en indledende konfirmationsforberedelse
– 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.

Vi skal:

Her er det nye børnekor, som startede
efter sommerferien, samt de to uundværlige kor-tanter. Både spirekoret og
juniorkoret vil blandt andet synge 1.
søndag i advent til familiegudstjenesten kl. 15 og til Syng julen ind den 16.
december.

Voksenkoret
– har plads til flere. Måske er det noget
for dig? Vi har et godt fællesskab.
Koret øver torsdage ca. 2-3 gange om
måneden kl. 19-21 i Sognegården.
Vi er et levende kor for voksne i alle
aldre, hvor sangglæde, venlighed og
fællesskab er i top. Vi synger alt muligt
forskelligt, mest to- og trestemmige
satser. Stilen inkluderer både rytmiske
sange, danske sange og salmer og
klassiske satser. Der er plads til forskellighed – til begyndere såvel som til
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trænede solosangere. Vi når at øve et
repertoire igennem på de forholdsvise
få korprøver, men der er også plads til
de skøre bemærkninger og et godt
grin. Nodekendskab er ikke nødvendigt,
men en fordel. Der sendes ind
imellem lydfiler ud, som korsangere kan
øve sig med, så koret er
velforberedt ved gudstjenester. Vi tager
ind imellem på korworkshop sammen og
selvom vi pt. kun er
kvinder, er der
også åbent for
mænd.
Få mere
information
hos kirke- og
kulturmedarbejderen

–
–
–
–
–
–
–

Høre bibelhistorie
Lære kirken at kende
Bede fadervor
Synge
Lege
Være kreativ og lave fine ting
Spise masser af pålægschokolademadder
– Have det sjovt
Minikonfirmand-undervisningen er
gratis, og forløber over 8 gange fra 6.
februar til 7. april 2019, hver onsdag i
sognegården kl. 14.15-15.00.
Minikonfirmanderne medvirker også
ved fastelavnsgudstjenesten søndag
den 3. marts og søndag den 7. april til
gudstjeneste og afslutning for minikonfirmander.
Der kommer tilmeldingssedler på Bramdrup Skole i december måned.

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 deltage
– dog 10 kr for kaffe og hjemmebag i babycafeen i sognegården
bagefter.
Vi tager også på babybesøg på
plejecenteret Kirsebærhaven og
synger sammen med beboerne ca.
4 gange om året – i stedet for en
almindelig babysalmesangstime.
Tilmeld jer hos kirke- og kulturmedarbejderen
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Advent og jul
I julen har vi en række gudstjenester. Her nævner vi et lille udvalg
af gudstjenester som har et særlig præg.
Søndag den 2. december kl. 15.00 julefest i kirken for børnefamilier.
Efter gudstjenesten går vi i sognegården, hvor der er gløgg og æbleskiver til alle. Julemanden kommer, og kl. 17.00 går vi i samlet trop over
mod Toften, hvor vi tænder juletræet. Arrangementet er tilrettelagt i
samarbejde med Borgerforeningen.
Søndag den 16. december kl. 16.00: Vi fejrer 3. søndag i advent ved
at synge julen ind sammen med kirkens kor og organist.
Søndag den 23. december kl 14.30: Vi fejrer jul på Kirsebærhaven.
Kirkens børnekor medvirker. Vi hygger os med kaffe og brød efterfølgende.
Mandag den 24. december kl. 10.30 og 11.30: Julegudstjenester for
børnefamilier.
Julegudstjenester kl. 14.00, 15.00 og 16.00
Onsdag den 26. december: 2. juledag. Vi fejrer stadig julen. 2.
juledag vil belyse julens glæde gennem billeder og musik ved kirkens
organist Heine Skov Jensen.
Nytårsgudstjeneste kl. 16.00: Vi ønsker hinanden godt nytår
med lidt vin og kransekage efter
gudstjenesten.
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Stjernen ledte Vise Mænd
– om de Hellige Tre Konger i kunsten
Lørdag den 5. januar kl.10.00-16.00
inviterer vi, i samarbejde med Folkeuniversitetet, til tre forelæsninger i
Bramdrup Sognegård.
I Det Nye Testamentes Matthæusevangelium kapitel 2, 1-12 kan vi læse beretningen om de Vise Mænd fra Østerland.
Et motiv, der hører til blandt de mest
elskede inden for den kristne tro. Vi skal
denne dag følge billedmotivets udvikling fra antikkens tidlige fremstillinger
i Roms katakomber, over vikingetidens
elegante runesten fra Nordre Dynna i
Norge, Åkirkebys berømte døbefont,
middelalderens fromhedsliv i prædikener, bønnebøger og kalkmalerier til
nyere gravsten på Bramdrup kirkegård
ved Kolding.
1. De vise mænd i antikken.
Ved mag.art. Ulla Rald.

3. De hellige tre konger i senmiddelalderen.
Ved ph.d. Torben Svendrup.
Umiddelbart efter det sidste af de tre
Folkeuniversitetsoplæg er der i Bramdrup kirke fra kl. 16:15 til kl. 16:45
mulighed for at deltage i en halv times
Hellig Tre Kongers andagt, hvor vi bl.a.
vil synge N.F.S. Grundtvigs smukke
salme Dejlig er den himmel blå, der
genfortæller Hellig Tre Kongers beretningen. Andagten ledes af sognepræst
Lone Vesterdal.
Pris: 360 kr. & studerende 180 kr.
Tilmelding kan ske til Folkeuniversitetet
på hjemmesiden www.fuodense.dk eller
ved at ringe 6550 2772.
Deltagerne skal selv medbringe frokost/drikkevarer. Kaffe/te og brød á 25 kr.

2. Vise Mænd på runesten fra Dynna
i Norge og Hellige Tre Konger på
Åker-døbefonten på Bornholm og
gravsten på Bramdrup kirkegård.
Ved ph.d. Lise Gjedssø Bertelsen.
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Temadag om nyere kirkeudsmykninger
Allehelgens gudstjeneste. Frokost i sognegården
Gudstjeneste med markering af 100-året for 1. verdenskrigs afslutning.
Menighedsrådet inviterer til det årlige orienteringsmøde umiddelbart efter
gudstjenesten
Før søndagen i sognegården
Orgelmatiné i forlængelse af gudstjenesten
Adventsgudstjeneste med Bofællesskabet
Sogneaften med salmedigter Iben Krogsdal
ARRANGEMENT
Adventsgudstjeneste og fest i samarbejde med Borgerforeningen
Morgenandagt i kirken. Kaffe i sognegården
Før søndagen i sognegården
Syng Julen ind i kirken
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken. Kaffe i sognegården
De hellige tre konger i kunsten. Forelæsningsdag i samarbejde med
Folkeuniversitetet
Før søndagen i sognegården
Sogneaften med journalist og forfatter Helle Juhl. I samarbejde med
Læsekredsen
ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken
Før søndagen i sognegården
Sogneaften med Jørgen Anker Jørgensen

Lørdag den 3. kl. 10-15
Søndag den 4. kl. 10.30
Søndag den 11. kl. 10.30

Fredag den 16. kl. 10.15
Søndag den 18. kl. 11.45
Tirsdag den 27. kl. 14.30
Torsdag den 29. kl. 19.30
DECEMBER
Søndag den 2. kl. 15.00
Fredag den 7. kl. 10.15
Fredag den 14. kl. 10.15
Søndag den 16. kl. 16.00
JANUAR
Fredag den 4. kl. 10.15
Lørdag den 5. kl. 9-16
Fredag den 18. kl. 10.15
Torsdag den 31. kl. 19.30

FEBRUAR
Fredag den 1. kl. 10.15
Fredag den 22. kl. 10.15
Torsdag den 28. kl. 19.30

30. oktober
13. november
27. november
11. december

Martin Bendixen Rønkilde
Martin Bendixen Rønkilde
Lone Vesterdal
Pia Haaning Lorenzen

23. december
08. januar
22. januar
19. februar

Kl. 14.30 – Lone Vesterdal
Martin Bendixen Rønkilde
Pia Haaning Lorenzen
Lone Vesterdal

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

Gudstjenester på Kirsebærhaven

ARRANGEMENT
Morgenandagt i kirken. Kaffe i sognegården

NOVEMBER
Fredag den 2. kl. 10.15

Arrangementer i kirke og sognegård

100-året for 1. verdenskrigs afslutning
Søndag den 11.
november kl.
10.30 markerer
vi 100-årsdagen
for 1. verdenskrigs afslutning.
Èn af de dansksindede sønderjyder, der
var med som
tysk soldat i
Frankrig, var Kresten
Andreasen fra Ullerup i Sønderjylland.
Hans historie kender vi fra hans dagbøger og breve hjem.
Den 6. december 1914 skrev han: ”Når
jeg står vagt i disse måneklare nætter, så
går tankerne tit hjem, og jeg synes, jeg
er så uendelig langt borte. Her går rygtet, at fredsforhandlingerne er begyndt;
men det passer sagtens ikke”. Om de var
gået i gang er usikkert, men krigen

varede fire år endnu. Og Kresten Andreasen kom ikke hjem.
I gudstjenesten følger vi hans historie og
tanker, og vi synger nogle af de salmer,
som blev sunget af danske menigheder
under verdenskrigen. På denne måde
markerer vi, at krigen var en virkelighed
med store omkostninger for mange familier, også danske.

Iben Krogsdal

Torsdag den 29. november kl. 19.30
At synge er ikke bare at synge. At synge
er at blive en lille smule forandret og
forvandlet. For når vi synger, deler vi
vores liv på godt og ondt med andre, og
vores ensomhed bliver mindre.
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal
vil fortælle om nogle af de menneskeskæbner og oplevelser, der inspirerer
hende til at skrive salmer om menneskelivet i dag.
Hvad kan sange fortælle om himmel
og helvede i et moderne menneskeliv?
Findes de stadig?
Kaffe/te og brød á 25 kr.
Foredraget foregår i Sognegården

Voksenkoret holder åben koraften for alle
Valmue – symbol på freden i 1918.

Læsekredsen
Læsekredsen er kommet godt i gang og mødes
i sognegården den 1. mandag i måneden hen over
vinteren. Vi læser fortrinsvis nyere litteratur.
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Sange fra dybet

I forbindelse med Iben Krogsdals sogneaften holder voksenkoret
en åben koraften for alle, torsdag den 22. november kl. 19, hvor
vi vil synge mange af Ibens sange.
Den åbne koraften er for dig, som har lyst til at synge sammen
med andre. Der er ingen særlige krav til erfaring med korsang, og
ingen forpligtelse til at være med i voksenkoret ellers.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

At synge sammen skaber et rum hvor ”tiden går i stå” og hvor
den enkeltes dagligdag er i baggrunden. Hvor det kun er sangen
og samklangen med andre, der er i fokus. Så mød bare op den
torsdag den 22/11. Det er sjovt,og man bliver i godt humør!

Magda Knudsen
Tlf. 7556 8744 el. 2043 8744

Med venlig hilsen
Camilla Svanberg
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Spændende foredrag i sognegården
Som led i den igangværende arbejdsproces i udvalget om renovering og udvidelse af
kirken, er vi nået frem til temaet om udsmykning, og i den forbindelse med temalørdag
med kapaciteter på området.
I forlængelsen af gudstjenesten søndag 11. november vil menighedsrådet orientere om
planerne for en kirkeudvidelse.

Lørdag d. 3. november
kl. 10.00-15.00
Kl. 10.00:
Morgenandagt i kirken.
Derefter kaffe i sognegården.
KL. 10.30-12.30:
Lektor i kunsthistorie
Hans Jørgen Frederiksen,
Aarhus Universitet.

og design-agtige til det
frodige og fantasifuldt
fabulerende. Fra det nonfigurative til det hæmningsløst fortællende. I foredraget præsenteres en del
konkrete billedeksempler
sammen med en række af
de principielle overvejelser, de giver anledning til.
Kl. 12.30-13.15:
Lettere frokostanretning.
Kl. 13.15-15.00:
Lisbeth Smedegaard Andersen, pastor emeritus,
salmedigter, kunsthistoriker og forfatter.

”Nyere dansk kirkekunst”:
De billedkunstneriske
udtryk, der i de seneste
årtier har manifesteret sig
i kirker i Danmark og i
andre lande, er mangfoldige. Fra ”det smagfulde”
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Nyere dansk kirkekunst
Flere og flere kirker får ny
kirkekunst i disse år. Men
det er et stadigt spørgsmål, hvordan denne nye
kirkekunst skal udformes.
Der skal tages hensyn til
gudstjeneste og liturgi,
men også til de individuelle kirkerum og lokale
forhold. Der vil i foredraget blive vist eksempler
på kirkeudsmykninger
af de mere kendte kunstnere, men også af de
nyeste kirkekunstnere,
ligesom gennemgangen
vil spænde fra de store
totaludsmykninger til
mindre udsmykninger
med en ny altertavle eller
en anderledes indgang ind
i kirkerummet.
Tilmelding seneste
onsdag den 31. oktober
kl. 12.00.
Forplejning og kaffe á 25 kr.

Allehelgens gudstjeneste
Søndag den 4. november kl. 10.30 fejrer vi årets
Allehelgens gudstjeneste. Vi har tradition for, at vi
denne søndag samles for at mindes de mennesker, vi
har mistet her i sognet i det forgangne år. Det er en
særlig lejlighed til at høre de afdødes navne læst op i
kirken, til at mindes, lytte og synge. Anne Marie Høst
medvirker ved gudstjenesten på keltisk harpe.
Efterfølgende er menighedsrådet vært ved
en hyggelig frokost i sognegården. Alle er velkomne

Sogneaften om:

Fællessangens betydning
i Skole, Folk og Kirke
Torsdag den 28. februar kl. 19.30.
Det er igen kommet på mode at synge
sammen. Det er godt, for fællessangen
har betydning for vores forståelse af os
selv, vores samfund og vores forhold til
det guddommelige.
I fællessangen sætter vi netop ord på det
fælles. Det sker i skolen, hvor sangen
er med til at danne os, det sker i samfundet, hvor det folkelige og nationale
udtrykkes, og det sker i kirken, hvor
salmesangen er menighedens ja og amen
til forkyndelsen.
Jørgen Anker Jørgensen, der er næstformand i Grundtvigsk Forum, har været
gymnasielærer, folkeskolelærer, højskolelærer og sognepræst, vil med eksempler fra gamle og nye sange og salmer

fortælle om betydningen af fællessangen,
og der vil blive anledning til at synge
meget den aften!
Kaffe/te og brød á 25 kr.
Foredraget foregår i Sognegården
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Da Kolding blev moderne
Torsdag den 31. januer kl. 19.30
Midt i 1800-tallet
boede der under
3.000 i Kolding.
I dag bor der
tyve gange så
mange, og byen
er en vigtig
bæresøjle i Trekantområdet.
Det skyldes
en række
initiativrige borgere, som i kølvandet
på grundloven og med tæft for tidens
nye idéer og teknologier tog fat på at
udvikle det torneroseslumrende Kolding
til en moderne by. Med udgangspunkt i
bogen Iværksætterne. Da Kolding blev
moderne fortæller Helle Juhl om nogle
af dem, der var med til at præge byens
udvikling.

Kaffe/te og brød á 25 kr.
Foredraget foregår i Sognegården

Nyt fra organisten:

Matiné i kirken

– I forlængelse af søndagshøjmessen afholdes matiné
i november. I forbindelse hermed kan en kop kaffe
nydes i kirken.
Matiné falder på følgende dag:
• Søndag den 18. november
Orgelmatiné – Varighed ca 15 min.
Med venlig hilsen
Organist Heine Skov Jensen
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Tre sogneaftener i vinteren
Torsdag den 29. november kl. 19.30 får vi besøg
af salmedigter Iben
Krogsdal:

Torsdag den 31. januar
kl. 19.30 får vi besøg
af journalist og forfatter
Helle Juhl:

Sange fra dybet

Da Kolding blev
moderne

At synge er ikke bare at
synge. At synge er at blive
en lille smule forandret
og forvandlet. For når
vi synger, deler vi vores
liv på godt og ondt med
andre, og vores ensomhed
bliver mindre. Forfatter og
salmedigter Iben Krogsdal
vil fortælle om nogle af
de menneskeskæbner og
oplevelser, der inspirerer
hende til at skrive salmer
om menneskelivet i dag.
Hvad kan sange fortælle
om himmel og helvede i
et moderne menneskeliv?
Findes de stadig?

Midt i 1800-tallet boede
der under 3.000 i Kolding. I dag bor der tyve
gange så mange, og byen
er en vigtig bæresøjle
i Trekantområdet. Det
skyldes en række initiativrige borgere, som i
kølvandet på grundloven
og med tæft for tidens
nye idéer og teknologier tog fat på at udvikle
det torneroseslumrende
Kolding til en moderne
by. Med udgangspunkt i
bogen Iværksætterne. Da
Kolding blev moderne
fortæller Helle Juhl om
nogle af dem, der var med
til at præge byens udvikling.
Foredraget med Helle Juhl
er arrangeret i samarbejde
med Læsekredsen.

Velkommen til 3 spændende sogneaftener
i sognegården. Kaffe/te og brød á 25 kr.

Torsdag den 28. februar
kl 19.30 får vi besøg af
Jørgen Anker Jørgensen.

Fællessangens
betydning i Skole, Folk
og Kirke
Det er igen kommet på
mode at synge sammen.
Det er godt, for fællessangen har betydning for
vores forståelse af os selv,
vores samfund og vores
forhold til det guddommelige.
I fællessangen sætter vi
netop ord på det fælles.
Det sker i skolen, hvor
sangen er med til at danne
os, det sker i samfundet,
hvor det folkelige og nationale udtrykkes, og det
sker i kirken, hvor salmesangen er menighedens ja
og amen til forkyndelsen.
Jørgen Anker Jørgensen,
der er næstformand i
Grundtvigsk Forum, har
været gymnasielærer,
folkeskolelærer, højskolelærer og sognepræst, vil
med eksempler fra gamle
og nye sange og salmer
fortælle om betydningen
af fællessangen, og der
vil blive anledning til at
synge meget den aften!
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“Før søndagen”
i sognegården

Morgenandagter
Der er morgenandagt i kirken den første
fredag i hver måned. Vi mødes i kirken
kl. 10.15 til en kort andagt. Efter andagten inviteres til morgenkaffe/brød og
hyggeligt samvær i sognegården (kaffe á
kr. 25,-).
Datoer for morgenandagter er:
• Fredag den 2. november: LV
• Fredag den 7. december: PHLO
• Fredag den 4. januar:
LV
• Fredag den 1. februar:
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 16. november:
• Fredag den 14. december:
• Fredag den 18. januar:
• Fredag den 22. februar:

LV
PHLO
LV
LV

Indsamlinger i kirken
• Vi samlede i sommermånederne (juli og august) ind til den internationale menighed
i Kolding. Vi fik sendt 1050,50 kr. afsted til dem.
• I denne tid samler vi ind til Israelsmissionen. Vi har foreløbig sendt 648 kr. afsted.
• Ved høstgudstjenesten den 16. september samlede vi i alt 2394 kr. ind ved indsamling og auktion. Pengene er sendt 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:

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

Dåb:

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

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

Dødsfald:	Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden dvs. præst

eller kirkekontor. Afdødes dåbsattest og vielsesattest medbringes. Anmeldelsen kan ske på www.
borger.dk eller gennem et bedemandsfirma, som kan sørge for de nødvendige aftaler med præst og kirkegård. Tidspunktet for begravelse aftales med den præst, som skal forrette tjenesten.

Bramdrup Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet for Bramdrup Sogn.
Ansvarshavende Lone Vesterdal. Sats og Tryk: From-grafisk as 7552 7711.
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Gudstjenester i Bramdrup Kirke
November
Søndag d. 04. kl. 10.30 S
Søndag d. 11. kl. 10.30 &
			
			
Søndag d. 18. kl. 10.30 M#
Søndag d. 25. kl. 10.30 *
			

Allehelgens gudstjeneste. Saligprisningerne
PHLO og LV
24. søn.e.trin – “Den time kommer, da de døde skal høre Guds søns røst,
og de, der hører den, skal leve” 100 året for afslutningen på 1. verdenskrig
markeres		
LV
25. søn. e. trin. Menneskesønnens dag
LV
Sidste søn i kirkeåret – Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
PHLO

December
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Søndag

d. 02. kl. 10.30		
d. 02. kl. 15.00 &BK
d. 09. kl. 10.30 *
d. 16. kl. 16.00 BK
d. 23. kl. 10.30		
d. 24. kl. 10.30 & 11.30
d. 24. kl. 14, 15 & 16.00
d. 25. kl. 10.30		
d. 26. kl. 10.30		
d. 30. kl. 10.30		

1. søn. i advent – Indtoget i Jerusalem
Adventsgudstjeneste for børn og familier
2. søn i advent Kristi genkomst
3. søn i advent og Syng julen ind
4. søn i advent – Johannes Døberens vidnesbyrd
Julegudstjeneste – For børnefamilier
Julegudstjeneste		
Juledag – Jesu fødsel i Betlehem
2. juledag – Afvisning af Jesu budskab
Julesøndag – Simeon og Anna møder Jesusbarnet

LV
PHLO
LV
PHLO
PHLO
PHLO
LV
PHLO
LV
LV

Nytårsdag – Jesu navngivning
Helligtrekongers søndag		
1. søn.e.helligtrekonger – Jesus som 12-årig i templet
2. søn.e.helligtrekonger – Brylluppet i Kana
3. søn.e.trin. – Jesus helbreder

PHLO
PHLO
LV
LV
PHLO

4. søn.e.trin. – Stormen på søen
Sidste søn.e. trin. – Forklarelsen på bjerget
Septuagesima – Lignelsen om arbejderne i vingården
Seksagesima – Lignelsen om sædemanden

LV
LV
PHLO
LV

Januar
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 01. kl. 16.00		
d. 06. kl. 10.30		
d. 13. kl. 10.30 *
d. 20. kl. 10.30 #
d. 27. kl. 10.30		

Februar

*)
#)
&)

d. 03. kl. 10.30		
d. 10. kl. 10.30		
d. 17. kl. 10.30 *
d. 24. kl. 10.30 #

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

M)
BK)
VK)
S)

matiné i forlængelse af
gudstjenesten
børnekor medvirker
voksenkor medvirker
Solist

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
Søndag
Søndag
Søndag
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