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Hele dette kvartal er i kirkeåret trinitatis-tid. Den
fortsætter ind i næste kvartal. Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatis-tiden begynder søndag
efter pinse.
I underberetningen fra pinsedag i Jerusalem
(Apostlenes Gerninger, 2,1-11) er der to ting, som jeg
tror, vi finder fascinerende: Dels er der beskrivelsen
af, hvordan Ånden ankommer og fylder hele huset
med lyd og ild. Dels er der listen over de folkeslag,
der strømmer til for at finde ud af, hvad der sker. Listen med navnene på de forskellige folkeslag og lande har, - kan vi næsten sige, - sin egen musik; og den
har mere end det. Den har et ”vi” stillet foran sig. ”Vi
parthere, medere og elamitter...”, og ”vi, der bor i
Mesopotamien” osv., og ”vi tilflyttede ...” romere,
jøder og andre. Var pinseunderet sket i dag, kunne
det for eksempel være i en europæisk storby. Tænk,
hvis det var sket i København: Så kunne det være, at
vi havde hørt: ”Vi englændere, italienere og iranere”,
”vi, der bor i USA og Spanien og Thailand og vi tilflyttede syrere, ateister, muslimer, arabere og sønderjyder. Dette ”vi” er glædeligt. Tænk, alle de konflikter, der har været mellem lande, og som huskes og
dyrkes, som om krig og had skulle være selve forklaringen på menneskelivets gåde: det er alt sammen
borte på pinsedagen. Takket være Helligånden optræder en broget flok af individuelle lande og sprog som
et ”vi”. Tilmed går dette ”vi” forud for de respektive
lande og sprog.
De sproglige og nationale forskelle udviskes ikke,
men de forsones og samles af prædikenen om Guds
storværker på alverdens modersmål. Kirken taler
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mange sprog og har et universelt budskab. Kirken var fra dag 1 en international, transnational, kosmopolitisk gruppe mennesker.
Kirker har siden udviklet sig i det meste af verden, i forskellige lande.
Når vi taler om, at kirken bliver en del af samfundet, betyder det, at kirken kontekstualiseres, bliver en del af den samfundsmæssige kontekst og
det anses normalt for at være godt. Kirken tager farve af kulturen. Det er i
og for sig udmærket, for kirken skal jo være en del af vi menneskers liv
og livet leves nu engang et bestemt sted, på en specifik lokation. Skal kirken sige os noget, skal den både være en del af vort liv, samfund, og så
skal den operere med et verdensbillede, som er vores, i dag. Vi danskere
lever i danske kirker, ja folkekirken anses af mange for det danskeste af
det danske. Men der er to farer i dette: For det første kan kirken, idet den
bliver tættere og tættere knyttet til kulturen, miste sin identitet som værende både af denne verden og af Guds Rige. Det er udfordrende, fordi
kirken skal hele tiden reformeres, og samtidig skal den konstant være et
korrektiv til det samfund, den lever i.
Jørgen Bøytler
Markering af Gudsagerens renovering

Som bekendt er Gudsageren under renovering. Arbejdet skrider godt
frem og vi planlægger en højtidelighed den 2. september kl. 16.30. Nærmere detaljer vil blive offentliggjort senere.
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Gudsageren

Der er travlt på Gudsageren, som nu snart er færdig renoveret, og allerede nu kan vi glæde os over det smukke resultat. Vi regner med, at vi kan
være helt færdige med renoveringen af Gudsageren, så vi kan markere
færdiggørelsen den 2. september klokken 16.30. Som man kan se af
billedet er der græs imellem stenene. Det er ikke meningen, at det skal
slås hver uge, men kun med nogle ugers mellemrum i løbet af sommeren. Omkring stenene er der et 10 cm bredt bånd af grus, så græsset ikke
gror helt ind til soklen. Vi
minder om, at der ikke må
plantes i gruskanten eller i
græsset. Hos Anemonen ved
Hans Mailand kan denne bakke købes for 45 kr., den har
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lige størrelsen som passer til gruskanten. Man kan også bestille bakken
med blomster eller grønt for 150 kr. og opad.

Her ses nogle eksempler på pynt.

På stien på Gudsageren mod syd til venstre for portalen finder
man vandhanen. Vandhanen åbnes ved at pinden drejes til
højre og holdes der til man har fået, hvad man skal bruge af
vand. Strålen er kraftig. Ved siden af vandhanen kommer der
til at stå en vaseholder med 25 vaser til fri benyttelse til afskårne blomster. Der kommer ligeledes en vandkande. Husk
altid at sætte tingene retur efter brug. Käte Thomsen
Vasestativ
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Gudstjenester i Covid19-perioden indtil videre
Da Danmark blev lukket ned den 11. marts, blev vi alle bragt i en ny situation. I Brødremenigheden bestemte vi, at vi ville lave gudstjenester online, for at vores menighedsliv ikke skulle gå i stå. Vi gik straks i gang, første gudstjeneste online var den 22. marts. Ret hurtigt blev det påske og vi
fik travlt. Vi var en gruppe på ca. 10 brødre og søstre, der optog gudstjenesterne. Det var en stor hjælp og glæde, at vi kunne være 10, der sang.
Et meget stort arbejde er gjort af Broder Palle Madsen, som har stået for
den tekniske side, og gjort det muligt, at vi kunne sende gudstjenesterne
via internettet.
Pinsedag, den 31. maj
kunne vi så for første gang
igen samles i kirken med
behørig hensyntagen til
afstandskrav og værne-

Nadvergudstjeneste med Corona afstand

midler. Vi var enige om, at selv om vi kunne samles i kirken, ville vi fortsætte med at
sende gudstjenesterne online, så de bliver
nu streamet. Vi glæder os over dem, der
deltager i gudstjenester online. Vi regner
med at fortsætte med at streame gudstjenester.
Alle 24 gudstjenester ligger på Brødremenighedens hjemmeside under ”nyheder”.

Mange glædede sig over
nadverfællesskabet i kirken

Jørgen Bøytler
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Kransenedlæggelse i Christinero den 17. 6. 2020

En dejlig varm sommerdag i Christinero

Hvert år på Christina Fredericas dødsdag den 17.juni lægges der en krans
ved gravmonumentet. Tidligere var det to legatbestyrelser, der hver lagde
en krans ved graven. At der var to legatbestyrelser skyldtes, at grænsedragningen i 1864 betød at området, hvorfra der
kunne søges legater, blev delt i to nemlig et i Danmark og et i Tyskland. Ved
Genforeningen blev grænsen ophævet,
men der vedblev at være to legatbestyrelser. I dag er det Brødremenigheden,
der varetager kransenedlæggelsen hvert
år.
Den Romantiske Have Christinero
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted
har for Brødremenigheden udarbejdet et
projekt for at genskabe den romantiske
landskabshave. Menigheden søger fortsat penge hos fonde til projektet.
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BDM - nyt
En forandret verden – samme mission!
Allerede inden udbruddet af Corona formulerede vi denne sætning En
forandret verden – samme mission, uden at vide, hvad vi skulle komme til
at opleve efterfølgende. Uanset hvad holder udtrykket! Verden er forandret, og 2020 vil gå over i historien, hvor der vil blive fortalt om, at i dette år blev verden ramt af en pandemi, der krævede 1000-vis af dødsfald
og fik enorme konsekvenser for verdensøkonomien. Men missionen er
den samme, selv om vi i høj grad oplever, at det, som vi gerne ville, ikke
kan effektueres lige nu. Mange af vore samarbejdspartnere har måttet lukke ned for en stor del af det arbejde, de står i, og flere lider under manglende indtægter i relation til Corvid-19. Vi forsøger at hjælpe dem så godt
som muligt.
Corona og BDM
Da alle nationale og internationale møder er blevet aflyst, besluttede Martin Højgaard Jensen og jeg at anvende en ordning, der kaldes arbejdsdeling. Det indebærer, at vi i april og maj måned kun har arbejdet ½-tids.
Den anden ½-del af vores løn får vi som dagpengeunderstøttelse.
Volontørerne blev kaldt hjem fra Tanzania, da det blev klart, at verden
lukkede mere og mere ned. Missionærerne, Janice og Mads Refshauge
Jakobsen og Rasmus Kjær Jensen besluttede sig for at blive i Tanzania,
mens vi bad Knud Elmo Knudsen om at returnere fra DR. Congo.
Missionærerne forsøger så
godt som muligt at understøtte menighederne og informere
om Corvid-19 i menighederne. Fx er arbejdet blandt gadebørnene i Sumbawanga
blevet udvidet, så børnene nu
kan komme hver dag og få et
måltid mad, da der ikke har
været de samme muligheder
Janice og Mads Refshauge
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for at tigge på gaden som hidtil. Missionsfesten blev aflyst, og vi har også
aflyst Senior Go Out i september måned, ligesom vi har valgt ikke at sende volontører til Tanzania i efteråret.
En ulykke kommer sjældent alene
I slutningen af marts var der en voldsom oversvømmelse som ramte Uvira i DR Congo. Skaderne var store, og mange menneskeliv gik tabt.
Floden Mulongwe gik
over sine bredder, og
mere end seks tusinde
huse blev ramt af floden. Det efterlod flere
tusinde familier hjemløse og forårsagede
mere end 50 dødsfald.
Blandt ofrene for ødelæggelserne er der 20
familier, der er medUvira efter den voldsomme oversvømmelse
lemmer af Brødremenigheden i Uvira. Ingen døde, men de mistede alt.
Billederne fra Uvira taler deres tydelige sprog. Behovet for hjælp er stort.
Unity satte en indsamling i gang med det samme. BWM (USA), BMB
(England), ZZg (Holland)
har lovet at støtte nødhjælpsindsamlingen sammen med BDM, og samlet
set har vi kunnet sende ca.
150.000 kr.
Billedet fra Uvira
taler for sig selv,
der er behov for stor hjælp
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Ny
. økonomimedarbejder
BDM har ansat Palle Byg, Odense, som ny økonomimedarbejder. Palle tiltrådte stillingen den 1. april
på sekretariatet i Christiansfeld.
Palle Byg kommer fra en stilling som økonomimedarbejder i et forsikringsmæglerfirma med hovedkontor i Hong Kong. Siden 1998 og indtil 2018
har han været sekretariatsleder i Det Danske Missionsforbund og Missionsforbundets Børn og Unge.
Palle er uddannet inden for militæret, hvor han blev
Palle Byg
uddannet officer.
Palle er gift med Heidi og har to voksne sønner. Det er en stor glæde, at
vi nu har fundet en afløser for Morten, som dygtigt har varetaget økonomiopgaven i 6 år, og vi tror, at vi sammen med Palle kan fortsætte det
gode og frugtbare samarbejde i sekretariatet.
Star Mountain
Det projekt, som BDM har været involveret i på Star Mountain gennem et
tilskud fra DMRU, sluttede i 2019. Vi ansøgte
om forlængelse af projektet gennem en fornyet
ansøgning til DMRU,
som desværre blev afvist. Det betød, at der
blev udarbejdet en ny
ansøgning – denne gang
til CISU (Civilsamfund i
Udvikling) på det dobDer laves sæbe på Stjernebjerget
belte beløb. Medio maj
fik vi besked om, at CISU har bevilget ca. 2,2 millioner kroner over de
næste to år til projektet på Star Mountain. Det er vi dybt taknemmelige
for! Behovet for yderligere hjælp til de fysisk og psykisk handicappede
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børn er evident. Det betyder samtidig, at nogle af de medarbejdere, der
har været ansat i det forrige projekt, kan fortsætte deres gode arbejde.
Vi glæder os til fremtiden
Livet er ved at normaliseres. Genbrugsforretningerne er kommet i gang igen, og vi
planlægger kommende aktiviteter for efteråret. I mellemtiden
takker vi for forbøn
for og opbakning til
BDM’s arbejde. Vi
Eleverne på Stjernebjerget lærer også havebrug
har fortsat brug for
jeres hjælp! Vi lever i en forandret verden, men Guds mission er den
samme!
Jens Peter Rejkjær General- og missionssekretær

Nyt fra Museet
På Museet har vi en lille udstilling i særudstillingsmontren i anledning af
Genforeningsjubilæet.
Udstillingen har fokus på selve afstemningen, og det der foregik bag linjerne her i byen. Vi er så heldige at have de originale protokoller og mødelister for Afstemningsudvalget. De giver et sjældent indblik i hvor
stort et arbejde, det har været at forberede afstemningen og udarbejde
lister over de stemmeberettigede. Man kan også se lykønskningstelegram
fra kongen til festlighederne efter Genforeningen, og nogle af de originale valgplakater.
Udstillingen står til udgangen af september 2020, derefter er det planen
at der kommer noget om sæbefabrikken. Hvis der er nogen der har materiale fra/om sæbefabrikken må I gerne sige til.
Her i sommertiden, hvor haven skal passes, kan jeg ikke love at være i
kælderen alle mandag-torsdage, men ring på 24 83 20 71, hvis der er noget. Lise Brock Andersen
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Hansine Hinz Fogdal

fortsættelse fra sidste nummer

Hun skrev til Christiansfeld: ”Hansine er en skat.” Alle kom til at holde af
hende på grund af hendes oprigtige fromhed både i tale og gerning. Frk.
Bröckerts helbred var dårligt, og i 1894 måtte hun sige sit arbejde op. Hun
havde ikke råd til at beholde Hansine, selvom hun gerne ville. Hansine
havde kun lovet at blive i Berlin i to år, og hendes forældre ønskede også,
at hun skulle komme hjem for at hjælpe dem.
Frøken Bröckert måtte lade sig indlægge på et hospital. Knap en måned
efter kom der meddelelse om, at hun var død. Hansine arvede et smukt sybord, som hun havde beundret meget. Kun fem dage efter den sørgelige
meddelelse var kommet, blev hendes mor pludselig syg, og efter få timers
lidelse døde hun. Det var et hårdt slag for hele familien, som naturligvis
var overvældet af sorg. Hansine var dog taknemmelig over, at hun var
kommet hjem i tide, så hun kunne hjælpe sin mor, de få uger før hun døde.
En måneds tid efter blev Hansine stillet over for en meget betydningsfuld
afgørelse, da hun modtog et brev fra Brødremenighedens direktion, som
havde udvalgt hende til at blive hustru for Johannes Hintz, der var præst i
Grønland.
Hansine blev først målløs, men så begyndte en indvendig kamp, som varede i flere dage. Normalt plejede hun at sige: ”Din vilje ske”, men var det
virkelig Guds vilje, at hun skulle forlade sin familie og gode venner for at
rejse til et fremmed øde land, afskåret fra al samkvem med den øvrige verden i måneder og indgå ægteskab med en mand, som hun aldrig havde set.
Hun var virkelig i tvivl om det var rigtigt at rejse fra sin far, så kort tid efter moderens død. Hun følte sig ufuldkommen, og at hun ikke var god nok,
Derfor spurgte hun vennerne til råds, men de svarede, at de ikke kunne
vælge for hende, men de syntes, at netop hun egnede sig til den gerning, og
at arbejdet på missionsmarken i Grønland ikke krævede så megen skolegang og kultur som forventedes andre steder. Hansine gik trøstet og styrket
hjem, og da hendes far en dag sagde til hende, at hun ikke skulle være bekymret for hans skyld, for ham skulle der nok blive sørget for, og han syntes det så ud, som var det Guds vilje, at hun skulle rejse. Da følte Hansine
en stor lettelse.
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Johannes Hinz blev født 1866 i Posen, det tidligere Øst Tyskland. Han
var oprindelig landmand, men efter at han havde taget et kursus i sygepleje, rejste han til missionsskolen i Niesky. Dengang så man ikke gerne
at eleverne på missionsskolen blev forlovet eller gift, medens de studerede, og da Johannes i foråret 1894 blev kaldet til præst og missionær i
Grønland, rejste han ene derop. Han overlod dermed til Gud og Brødremenighedens at finde en kone til ham, og Hansine blev valgt.
Det blev bestemt, at Hansine skulle rejse midt i marts måned, så hun fik
travlt med forberedelserne til rejsen. Hun havde fra missionsselskabet
fået en liste over de nødvendigste ting, hun skulle have med, og med vennernes hjælp blev der købt udstyr for de penge hun havde fået bevilliget.
Det var ingen let opgave, da der er mange ting en missionærs hustru har
brug for i et land som Grønland, hvor man savner stor set alt det, der hører til de hjemlige bekvemmeligheder, som anses for at være nødvendige.
Vennerne hjalp ikke bare med at købe økonomisk ind, men gav hende
også mange nyttige gaver som supplement til det der manglede.
Til stor glæde for Hansine gjorde missionsdirektionen det muligt for hende at rejse til Posen, så hun kunne besøge sine fremtidige svigerforældre
og lære dem at kende, før hun tog ud på den lange rejse. Besøget varede
14 dage, og det blev til stor gensidig glæde. De gamle forældre glædede
sig ikke alene over besøget, men frem for alt over, at deres søn fik sådan
en dejlig kone og de selv en sød og kær datter og søster. Hansine blev
rigtig glad for sin nye familie, og efter besøget glædede hun sig oprigtigt
til det der forestod.
Den sidste uge tilbragte Hansine i hjemmet i Brabæk, og den gik alt for
hurtig, syntes hun, og afskedens time kom. Udadtil virkede hun mere fattet og rolig end hendes familie og venner, men da hun steg ind i toget for
at rejse til København, da græd hun. Hun skulle blive nogle dage i København, hvor hun skulle bo hos pastor Lunds. Sammen skulle hun og
pastor Lund inspicere ”Hvidbjørn”, det skib hun skulle sejle med til
Grønland. Skibet var kun nogle få år gammel, solidt bygget - specielt til
den farlige sejlads i de nordlige have.
Fortsættes i næste nummer KäteThomsen
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 3. juni 2020 blev Broder Sigurd Selch, født den 31. maj 1947, død
den 27. maj 2020, begravet på Gudsageren.

Indsamlede midler gennem kollekter
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet
til:
Brødremenighedens Danske Mission
4.598,50 kr.
Brødremenigheden i Christiansfeld
3.175,00 kr.
Vi takker på modtagernes vegne.

Morgensang og bøn hver fredag klokken 9.00
i Korsalen. Benyt elevatorindgangen.

Gudstjeneste i kirkesalen og online
https://www.youtube.com/channel/UCi3aLnp7B4xQHTK-LklZfBg
Linket står også på Brødremenighedens Hjemmeside:
www.Brødremenigheden.dk

Sykreds 3. kvartal 2019
01. September klokken 15.00 i præsteboligen - Program følger
17. September klokken 15.00 i præsteboligen - Program følger
01. Oktober
klokken 15.00 i præsteboligen - Program følger

Koncerter i 3. kvartal 2020
09. September kl. 19.30 Trio Amerise, fløjte, klarinet og fagot
Korsalen
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Sommerfest den 8. august 2020
Sommerfesten forventes afholdt den 8. august i Søstrehusets have, uden
telte. Hvis det skulle give regnvejr afholdes sommerfesten i Multisalen.
I vil høre nærmere, når vi når til august både på mail, på FB på hjemmesiden og i kirken. Sæt datoen i kalenderen.

Kirkerengøring den 14. august klokken 9.00
Vi håber rigtig mange af jer vil sætte formiddagen af til at give vores kirke den årlige hovedrengøring, så den kan være pæn til konfirmation. Vi
skal som sædvanligt have ordnet lysekroner vasket bænke og paneler osv.
Meld jer gerne til i god tid, så vi ved, hvem vi kan regne med. Tilmelding
til Inga Jakobsen på mail: ingajakobsen1510@gmail.com, eller på 23 98
32 86 eller Käte Thomsen mail: broedremenigheden@christiansfeld.tv
eller på 40 56 26 46.

Hvem er det, der af og til hjælper saltjenerne?
Det er såmænd Aron, som I ser her.
Arons mor er vores dejlige organist
Mirjam Lumholdt og hans far er organist Kristian Lumholdt. Aron er en flittig kirkegænger, og han er også ofte
tilskuer/deltager i vores korpøver.

Ældsterådet aflyser
Ældsterådet er enig om, at kirkekaffe,
kirkefrokost og ”Suppedasen” aflyses i
3. kvartal. Sommerfesten regner vi dog
med at gennemføre.
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Måned:

Juli

August

September

23.

16.

16.

09.

02.

26.

19.

12.

05

Dato:

12. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

11. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

Kærlighedsmåltid

10. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

9. Søndag e efter trinitatis 10.30 Store sal

8. Søndag efter trinitatis

7. Søndag efter trinitatis

6. Søndag efter trinitatis

5. Søndag efter trinitatis

4. Søndag efter trinitatis

Dag:

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

Gudstjeneste

Konfirmation Gudstj./Kirkekaffe

Gudstjeneste

Kærlighedsmåltid kor

Stiftelsesfest/Nadver kor

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Joh. 5,1-15

Matt. 20,20-28

Matt.12,31-42

Luk. 7,36-50

Matt. 11,16-24

Luk. 12,32-48

Matt. 7,22-29

Matt. 16,13-26

Matt. 5,43-48

Tekst:

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

Matt. 10,24-31 J. Markussen

Matt. 19,16-26

J. Bøytler

K. Grøn

J. Bøytler

J. Bøytler

Præst:

Tjeneste:

30.

13. Søndag efter trinitatis 10.00 Store sal

Gudstjeneste/Nadver

Luk. 10,38-42

J. Bøytler

Sted:

06.

14. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

Gudstjeneste

Luk.,10,23-37

Tid:

13.

15. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

Høstfest/Kirkekaffe

J. Bøytler

20.

16. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

14.30 Store sal

27.

