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Hver søndag er der jo gudstjeneste og vi har i flere
år oplevet en god tilslutning til gudstjenesterne. Det
er der grund til stor taknemmelighed for. Selvfølgelig er der plads til flere, lad os opfordre hinanden til
at 2019 bliver et år, hvor vi mødes i kirken så tit
som muligt.
I løbet af et år bliver vi i gudstjenesten konfronteret
med mange forskellige slags tekster. Når vi deltager
i en gudstjeneste, er det tit med henblik på flere
ting. For det første er det her menighedens kristne
fællesskab når sin dybeste betydning, specielt når vi
samles om dåben og den hellige nadver. For det
andet tydes og begrundes og leves fællesskabet
gennem Ordets forkyndelse. Vores menneskelige
fællesskab forklares og etableres ved Helligåndens
virke i gudstjenesten. Med andre ord, når vi samles
til gudstjeneste, samles vi for at lytte til og modtage
evangeliet. Det betyder jo en god nyhed og hver
uge, ja hver dag har vi behov for at høre de gode
nyheder, nemlig, at Jesus Kristus, Guds Søn, verdens frelser møder mig den enkelte netop i min øjeblikkelige livssituation. Når evangeliet forkyndes
og modtages i tro, taknemmelighed, til trøst, opbyggelse og belæring, så fødes også lovprisningen.
Men lovprisning af Gud i sang, musik, bøn og tilbedelse må ikke blot være noget, der foregår en time
søndag formiddag. Gudstjenesten må bæres med ud
i hverdagen og præge livet, hver dag. Fællesskabet
må leve videre efter gudstjenesten, sangen og glæden over livet og frelsen må høres også om onsdagen og de andre dage.
Der er hvile for sjæl og ånd i gudstjenesten. Evangeliet fortæller os, at der er håb og glæde, og at der
er en Gud, der har styr på verden.
Jørgen Bøytler
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Lidt om Brødremenighedens musik
Af organist Per Nedergaard Hansen
Hvorfor findes der ingen studier over den overleverede orgelmusik, der i
tidens løb må være spillet i Brødremenigheden?
Sådan spørger jeg mig selv. Svaret til mig er i følge seniorforsker Peter
Hauge, at der er overleveret ganske lidt orgelnode-materiale. Det hænger
sammen med, siger Peter Hauge, at organistens væsentligste opgave i
Brødremenigheden var at improvisere, spille koraler og ledsage til menighedens instrumentale motetter og kantater, der blev fremført ved gudstjenester.
Der findes i overlevering kun enkelte sange med ledsagelse af cembalo
eller spidsharpe. Denne musik er ikke i egentlig forstand gudstjenestelig,
og den er derfor blevet spillet i Brødremenighedens private sammenhænge, i Christiansfeld efter al sandsynlighed i Søstrehuset.
For grev Zinzendorf, der er stifter af den fornyede Brødremenighed, er
musikken både menighedslivets og det gejstlige livs brændpunkt. I Dansk
Årbog for Musikforskning 7 (1973-76) kan man læse afhandlingen
"Helligånden som dirigent" - om det musikalske repertoire hos Brødremenigheden i Christiansfeld i det 18. og 19. århundrede.
Ikke kun Christiansfeld var et sted for Brødremenigheden. I København
havde man i mange år Brødresocietetet. I Stormgade 21-23. Her færdedes
Michael Kierkegaard, som spillede en ledende rolle dér. Sønnerne Peter
Christian og Søren Aabye Kierkegaard kom som unge i Brødresocietetet
sammen med faderen, og flere hundrede mennesker har været forsamlet
dér til møde og gudstjeneste.
Familien Kierkegaard gik også i kirke i statskirken / folkekirken hos egen
præst, biskop J. P. Münster. Kierkegaard-familiens kristensdomsforståelse
var således præget af både Brødremenigheden og statskirken.
I Brødresocietetet i København spilledes på et lille orgel, der oprindelig er
bygget af Daniel Wroblewsky i begyndelsen af 1800-tallet. Dette orgel er i
1829 ombygget af Marcussen og Reuter, i 1932 af Th. Frobenius. I forbindelse med sidstnævnte ombygning blev orglet flyttet til Sankt Jørgensbjerg
Kapel i Roskilde, hvor det befinder sig den dag i dag. Carsten Lund har i
nyere tid restaureret dette orgel.
Lad mig henvise til Ole Beuchert Olesen og "Den Danske Orgelregistrant", bogen "Gribe og begribe" af br. Jørgen Bøytler, samt bogen "At
være samtidig med sig selv" af Anders Kingo.
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Brødremenighedens Danske Mission, 175 år
Af Jørgen Bøytler formand for BDM
Nordslesvigsk Missionsforening, begyndelsen
Brødremenighedens Danske Mission, BDM er et af de ældste missionsselskaber i Danmark, stiftet under navnet Nordslevigsk Missionsforening i 1843.
Brødremenighedens missionsarbejde begyndte i 1732 med udsendelse af
de første missionærer fra Herrnhut til Dansk Vestindien, året efter til
Grønland og siden rejste mange Brødre og Søstre ud som missionærer til
forskellige steder i verden. I løbet af 1700 tallet blev der udgivet talrige
bøger i Tyskland og senere England og Amerika med Brødremenighedens Missionshistorie. Missionsdirektionen i Herrnhut publicerede flere
Missions-Atlas, og der blev efterhånden også udgivet missionstidskrifter, som berettede om missionsarbejdet mange forskellige steder. Længe
inden den Nordslesvigske Missionsforening blev grundlagt, var mere
end 80 danskere udsendt som missionærer til bl.a. De Danske Vestindiske Øer, Grønland, Labrador, Nord Amerika, Surinam og Sydafrika.
Netop det, at der blev udgivet litteratur om Brødremenighedens mission
rundt om i verden, animerede en gruppe mænd i Arrild i 1842 til at kontakte Pastor Niels Johannes Holm, fordi man gerne ville stifte en forening. Gårdejer Martin Buch, Skærbæk mødtes med N. J. Holm den 4.
december 1842 på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld. Den 6.
januar 1843 underskrev 26 sønderjyske mænd en indbydelse til at oprette en missionsforening. 14. august 1843 blev foreningen stiftet af underskriverne foruden omkring 100 andre. Foreningens støtte skulle gå til
Brødremenighedens mission på De Dansk Vestindiske Øer, mest til skoleundervisning af slavebørn. Man begyndte at udgive ”Evangelisk Missionstidende,” redigeret af N. J. Holm.
Udvikling af foreningen
Nordslesvigsk Missionsforening voksede fra 216 medlemmer i 1845 til
1200 medlemmer i 1868. På et tidspunkt begyndte Brødremenigheden i
Christiansfeld sammen med Nordslesvigsk Missionsforening at afholde
missionsfester i Christiansfeld. Der berettes om meget stor tilstrømning
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til Missionsfesten i 1875, vel nok fordi et hjemvendt missionærpar havde
to drenge med fra Surinam, og det var uden tvivl første gang for mange af
deltagerne at se mennesker af afrikansk oprindelse. Nordslesvigsk Missionsforening støttede gennem tiden Brødremenighedens mission i Dansk
og Engelsk Vestindien, Surinam, Grønland, Australien, Labrador, Nicaragua, Tibet og spedalskhedsarbejdet i Jerusalem. Men også arbejde i andre
missioner blev støttet. Det gjaldt Basel Missionen (på Guldkysten), men
også Jødemission i Israel og støtte til Syriens kristne efter kristenforfølgelser.
I 1908 begynder udviklingen af missionsselskabet. Der blev omkring århundredeskiftet bygget flere missionsstationer i Unyamwezi, herunder
Kitunda, Sikonge, Usoke og Ichemba. I Sikonge, hvor de fleste danske
missionærer har arbejdet, påbegyndtes arbejdet d. 4. september 1902. I
1906 udsendtes Marie og Mads Hansen Løbner til Unyamwezi og i 1808
blev 6 missionærer sendt til Unyamwezi, nemlig Kjestine og Peter Jacobsen Terp, Marie og Nis Hansen Gaarde og Bertha og Nicolaj Andersen.
Frem til 1912 blev yderligere 7 danske missionærer sendt til Unyamwezi,
hvorefter der var en pause på 10 år frem til 1922, hvor Johanne og Søren
Haahr Ibsen og Margrethe Jensen og Johanne Kirstine Larsen rejste.
I 1909 blev F. C. Høy missionssekretær og redaktør af Missionsbladet. I
1911 begynder et samarbejde mellem Luthersk Missionsforening og
Nordslesvigsk Missionsforening om arbejdet i Surinam, hvor P. M Legene arbejdede med at oprette et børnehjem for indiske børn i Surinam. Til
trods for 1. Verdenskrig og til trods for at Sønderjylland var overtaget af
Tyskland siden 1864, var F. C. Høy alligevel i stand til styrke selskabet så
medlemstallet og antallet af blade kom op på 4.600, heraf 2.800 i Danmark og 1.500 i Nordslesvig. Det viser, at Nordslesvigsk Missionsforening i 1918 havde næsten 2/3 af sine støtter nord for Kongeåen, men at
foreningen stadigvæk havde en stærk base i Nordslesvig.
Brødremenighedens Danske Missionsforening
I 1921 blev det vedtaget at ændre Nordslesvigsk Missionsforenings navn
til ”Brødremenighedens Danske Missionsforening,” senere Brødremenighedens Danske Mission.” Der blev ikke ændret på formålsparagrafferne.
Man ville stadig arbejde med ”at fremme Guds rige her hjemme,” idet
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Missionsforeningen til dels havde overtaget diaspora-arbejdet i Danmark. Dels var formålet at ”fremme Guds rige i hedningeverdenen i forbindelse med Brødremenighedens mission,” herunder at støtte missionærudsendelser økonomisk. Vedtægterne nævnte vigtigheden af at medlemmerne regelmæssigt samledes om Guds Ord. I 1921 oprettedes FemØre-Foreningen, der senere blev til Ti-Øre-Foreningen og den dag i dag
eksisterer som Sennepskorn Foreningen.
De første mange år var Nordslesvigsk Missionsforening en indsamlingsforening, der sendte de indsamlede midler til missionsledelsen i Herrnhut. Fra 1908 gik foreningen ind i et tættere samarbejde med British
Mission Board, der støttede udsendelse af missionærer fra Danmark.
Flere danske støtteforeninger hjalp også økonomisk, herunder Sygeplejerskernes Missionsforbund og Lærerindernes Missionsforbund, som stadig med lidt ændrede navne støtter BDM. En støtteforening blev stiftet i
1907 i forbindelse med det københavnske Brødresocietet, der eksisterede
til 1920. Foreningen eksisterede længe efter, og bl.a. var basarerne i
Grundtvigs Hus kendte.
Den nyere BDM historie skal kun lige kort omtales. I 1968 begyndte
BDM at arbejde i Rukwa, som i 1986 blev en selvstændig provins. Senere blev BDM engageret i Kigoma-området, for 25 år siden i Albanien og
inden for de sidste cirka 20 år har BDM løst opgaver i D. R. Congo, Burundi og Rwanda.
Det er med stor taknemmelighed, vi kan se tilbage på Guds velsignelse i
175 år, og vi ser med stor fortrøstning fremad på de opgaver, der skal
løses i morgen og fremover.
Bibliografi:
Høy, F. C.1943 Sendebud i Kristi Sted. 200 danske i Brødremenighedens Mission
Ibsen, Søren Haahr 1972 Et tilbageblik over 40 års virke I Tanzania
1922-1962
Kisanji, Teofilo H. 1970+? Hisotira Fupi ya Kanisa la Moravian, Tanganyika Magharibi
Knudsen, Elmo og Bykjær-Jørgensen (red.) 1968 BDM gennem 125 år,
1843-1968
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Anna Nitschmann

En Herrens tjenerinde født 1715 i i Kunwald i Mähren
En sand heltinde er en kvinde, der er
stor i kraft af de gerninger, hun udretter.
En sådan kvinde var Anna Nitschmann.
Hun blev kun 44 år. Anna blev gift kun
3 år før sin død, men før hun fyldte 15
år, stod det klart, at her var en pige, der
vidste, hvad hun havde lyst til, og som
ville skrive historie.
Hun voksede op i hjemmet hos David
Nitschmann, som var bonde, tømrer og
borgmester i Kunwald i Mähren. Han
var kendt som ”fader Nitschmann.”
Familien stod opført som tilhørende den
Anna Nitschmann
romersk katolske kirke, da det var den
eneste kirke i landet, der var tilladt på det tidspunkt. De var ikke desto
mindre et bibelelskende folk, som bad til, at den dag måtte komme, hvor
den ældgamle brødrekirke ville leve igen. Anna var 2 år gammel, da hendes forældre og deres venner første gang drøftede muligheden for at udvandre til et protestantisk land.
Tiden gjorde at Anna hurtig blev voksen. Hun var næppe blevet overbevist, da hendes far og hans venner begyndte at holde møder, læse i bibelen, og søge i andre lignende religiøse bøger, som de kunne få fat på. De
diskuterede John Hus’ tro, men da det blev kendt, blev de snart forfulgt.
Deres bøger blev taget og brændt, og de blev taget til fange og tortureret.
Det lykkedes dem dog at flygte.
Anna var 10 år gammel, da den lille gruppe udvandrede fra Mähren. De
blev modtaget på grev Zinzendorfs ejendom, og Herrnhut blev grundlagt.
Da Anna var 7 år gammel, blev hun, som det var almindeligt, forberedt af
en katolsk præst til den første nadver. Hvilken spændende tid, det var. Det
gjorde et dybt indtryk på hende, da hun i så ung en alder deltog i den første nadver, og med den kunne man sige, hendes barndom sluttede.
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Annas ældre bror Melchior led flere år senere martyrdøden.
Anna selv deltog i nogle af de tidlige møder og lyttede til diskussionerne.
Efter tilfangetagelsen blev hun ofte sendt til fængslet med hjælp og mad
til sin bror, sin far og deres venner. Hjem blev ødelagt, ejendele beslaglagt, og Anna oplevede ting, som gjorde hende voksen før tid.
I sommertiden vogtede hun faderens får. Ude på bakkerne tilbragte hun
tiden med at drømme om Jan Hus og de gamle brødre. Hun var mere alvorlig end andre børn, sang salmer fra den gamle bøhmiske brødrekirke
og længtes efter, at de ville få trosfrihed. Da hun var 9 år, blev dette muligt. Hendes bror på 20 slap over grænsen og kom til Herrnhut. Hendes
far flygtede fra fængslet på mirakuløs vis. Bundet til en anden mand besluttede fader Nitschmann en nat at gøre et forsøg for at blive fri. De andre var fast besluttet på at følge ham. Da de pillede ved fængsels låsen,
blev de forbløffet over, at den ikke var slået til. De begyndte at arbejde
med at befri fødderne for kæderne. De slap ud af cellen uden at få øje på
en eneste vagt. De søgte efter en stige til at komme over på ydersiden af
muren, men det var ikke nødvendigt. Både den indre og den ydre port var
åbne. De fjernede resten af deres lænker, og de gik ud til frihed.
Lille Anna kommer til Herrnhut
Det var ikke længe efter vejen til flugt var arrangeret for hele familien,
før lille Anna tårevædet rejste, fra sit hjemland og sine venner, til Herrnhut, men alligevel så taknemmelig fordi Gud havde besvaret hendes mange bønner med udfrielse. Hendes far deltog i grev Zinzendorfs gudstjenester, således at familien kunne bo på Bertelsdorf. Her så det ud, som om
Anna mistede interessen for religion og kun kunne tænke på sig selv og
på at have en god tid. Det var slemt for hendes forældre at flytte hende til
Herrnhut, hvor der omhyggeligt blev holdt øje med hende, og hun måtte
overholde strenge regler. Det var en tid, hvor mange kom i strid med hinanden. Mange forskellige skældte ud på hende og ansporede hende til
omvendelse, men hun kunne kun sige: ”Bliv først omvendt selv, og så tal
til mig.” Der var noget sandt i det, hun sagde.
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Harmonien kom med broderlig enighed under den store velsignelse den
13. august 1727. Det blev vendepunktet i Annas liv, som det blev i kirkens liv. Hun var en af de unge piger, som fik tilgivelse og fred fire dage
efter den mindeværdige hellige nadver. Hendes bror Melchiors bønner
blev besvaret, for fra den dag var hun fuldstændig Guds tjener. Hun længtes efter at udrette store ting, men var fornuftig nok til at begynde med de
nære ting. Hun viede sit liv til at arbejde blandt 9 piger, som dengang boede i Herrnhut. Under hendes ledelse organiserede de en klub - en miniature menighed. De havde en ældste, en assisterende ældste, en politikommissær, en sygeplejerske osv. Fortsættes i næste nummer
Käte Thomsen

Glædelig Jul

Året 2018 rinder stille og roligt ud for at gøre plads for et nyt år.
- Julen har bragt velsignet bud; nu glædes gamle og unge - synger vi i en
julesalme med god grund. Men at tænke tilbage på året, der rinder ud,
giver mange dejlige billeder på nethinden, som vi også kan glædes ved.
Velvidende, at vi lever i en verden med store udfordringer, må vi, på
trods af dette, ikke glemme de daglige glæder, vi trods alt også får i det
nære. Igen i år har der været mange grunde til at glæde sig i vores by og
menighed, både verdsligt og kirkeligt. I praktiske gøremål i menigheden,
deltagelse i kirkelige handlinger bl.a. kirkekor og basunkor og tjenester i
denne forbindelse mærkes glæden både af de udøvende som de nydende.
Vi vil derfor bringe en stor tak til dem, som er med til at give glæde i
hverdagen.
På Ældsterådets vegne ønskes alle en glædelig jul og et godt og velsignet
nytår.
Henning Jacobsen
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Dukkehussamlingen.
Den 11 dec. var der fernisering af det nye dukkehusmuseum i Søstrehusets kælder. Jørgen Bøytler bød velkommen og causerede over Henrik
Ibsens: ”Et dukkehjem.”
Jutta Bogut har gennem en årrække opbygget en stor samling af dukkehuse fabrikeret af Lundbye over en 50-årig periode. Da alle husene giver et
tidsbillede af produktionsåret, er
der her tale om en fremstilling
af en kulturel udvikling i miniformat.
Som Jutta selv udtrykker det:
Her kan et barn komme sammen med sin mor, bedstemor og
oldemor og se, hvordan man
indrettede sig på deres tid. Alle
de udstillede genstande er brugte og købt på kræmmermarkeJutta Bogut klipper snoren til dukkehussamlingen
der, genbrugsbutikker og via
kontakter på nettet. Men hvad gør man med en samling som efterhånden
lægger beslag på hele ens hus, og man ikke har til sinds at sælge det. Jutta
fandt sammen med Brødremenigheden og tilbød dem at overtage samlingen, så den kan vises frem
til glæde for andre.
Der skal lyde en tak til alle
de hænder, der har været
villige til at hjælpe, så Juttas
drøm om at bevare denne
samling som en enhed er
gået i opfyldelse, og menigheden er Jutta en stor tak
skyldig for at få denne samDer var trængsel ved de veludstyrede dukkehuse
ling overgivet til glæde og
oplysning for dem, der aflægger museet et besøg.
Knud Elmo Knudsen
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BDM - nyt Godt nytår!
Et helt nyt år med både gamle og nye opgaver ligger foran os stadigvæk.
Det giver os glæde og frimodighed. Glæde, fordi vi oplever stor glæde
ved at få lov til at være med i arbejde ude i verden, som har betydning for
mennesker her og nu – og ikke mindst for evigheden! Og frimodighed,
fordi vi også i 2018 fik lov til at opleve Guds velsignelse over arbejdet i
BDM, både ude og hjemme.
Velsignelse i form af bagland, der lever og bærer med i forbøn og økonomisk; fællesskab i stort og småt og ikke mindst at mennesker mange steder fik hjælp og nye muligheder i livet, fordi vi fik lov til at være til stede
iblandt dem med sundhed, forkyndelse, byggeri og meget andet.
Projekter
Og nye projekter kommer til. I Albanien forventer man i løbet af 2019 at
kunne ansætte sin helt egen præst i den lutherske Brødrekirke. Glæden
over og forventningen til det er stor! Også fordi det er en af menighedens
”egne børn”, Dena Grillo, der er kaldet og er i fuld gang med at færdiggøre de teologiske studier. Det er en milepæl for menigheden.
BDM er taknemmelig for, at Y’s Men’s Clubs ude i landet arbejder på at
sikre økonomien i det projekt.
Star Mountain
Også Star Mountain i Israel/Palæstina står på dagsordenen i det nye år.
Her vil vi også i fremtiden være til stede med nye tiltag til gavn for børn,
unge og familier i et
hårdt trængt område. De
trænger til både social og
åndelig hjælp og støtte.
Miriam Bøytler, som har
været i praktik hos BDM
i efteråret 2018, arbejder
på en rapport om nye
muligheder, som vi vil
Elever fra Star Mountain i
forsøge at udnytte i det
skolebussen
nye år!
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Missionærpar
Og så er vores unge missionærpar, Janice og Mads Refshauge Jakobsen,
endelig landet i Kipili ved Tanganyikasøen! Det har været en lang ”rejse”
helt fra Mads’ volontørdage, over uddannelse i to år i England, sprogskole i Iringa, Tanzania og nu i Kipili.
Vi håber på og beder om, at de to unge må få kræfter og evne til at stå
i Guds mission med de mange opgaver, der venter. Tak for forbøn og
støtte til dem også.
Medlemmer
Der er også grund til at gøre opmærksom på, at vi hele tiden har brug for
medlemmer! Det er stadig et krav, at vi har mindst 300 medlemmer, der
indbetaler et årligt medlemskontingent for at vi fortsat kan formidle skattefradrag for gaver til BDM.
Kontakt os for at blive medlem: Kr. 150 pr. år. Og så giver det stemmeret
til generalforsamlingen, som afholdes i forbindelse med Missionsfesten i
26. maj 2019
Tak for medleven, forbøn og fællesskab!
Sten Nielsen - Fundraising & Information, BDM

Rejse til Oberammergau, Prag og Herrnhut
Mange gode og spændende oplevelser venter på denne rejse fra d. 21. 28. juli 2020, hvor Erik Baun og Knud Elmo Knudsen er rejseledere.
Mere om rejsen i 2019.
Hvis I allerede ved, at I kan tænke jer at tage med på denne rejse i 2020,
så bestil rejsen hos Felix Rejser (7592 2022) nu. Det koster ikke noget
at komme på listen. Når alt er på plads, kontakter Felix Rejser jer, og så
kan I træffe endelig beslutning
om deltagelse i rejsen til Passionsspillet i Oberammergau,
Jan Hus´Prag og Brødremenighedens by Herrnhut.
Velkommen på tur med Knud
Elmo Knudsen og Erik Baun
Passionsspillet i Oberammergau 2020
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Kvindernes Internationale Bededag 1.3. 2019
Klokken 14.30 kaffe i Multisalen
Klokken 16.00 gudstjeneste i Korsalen ved
Korshærchef Helle Christiansen
Tema 2019: ”Kom alt er forberedt” Materialet er udarbejdet af bededagskomiteen i Slovenien.
Plakaten er udført af kunstneren: Rezka Arnuš som er
født i Slovenien i 1953. Øverst på billedet ses kvinder i
bevægelse i traditionelle, nationale dragter, dækket med
en hat lavet af kniplinger, en hverdagshat og et tørklæde.
Det halvrunde ornament med slovensk folkebroderi forestiller en tallerken eller et bord med den mest kendte nationale kage: Potica. Druerne er fra forskellige vinproducerende regioner.

Kirkefrokost i Duetten
Der er frokost efter gudstjenesten den
17. februar og den 24. marts 2019.
Den 24. marts vil min tidligere kollega
Ghada tilberede lækker libanesisk mad
til os.
Frokosten koster 40 kr. Børn under
skolealderen gratis. Der kan købes
drikkevarer.
Tilmelding gerne et par dage i forvejen til Anna Svennesen 21 60 66 41
eller asvennesen@gmail.com eller på sedlen i kirken
Anna Svennesen

Suppedas i Duetten

Der serveres suppe tirsdag den 22. januar
og onsdag den 10. april 2019.
Suppen koster 25 kr. Børn gratis. Der kan
købes drikkevarer.
Vi åbner med kaffe og samvær kl. 15.30 og
suppen er klar kl. 17.30.
Tilmelding til Anne-Marie Schneider
30 26 22 76 eller am@hams6070.dk eller
på sedlen i kirken
Anne-Marie Schneider

Kom til Kaffe,
Spil, suppe og
hygge
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Kirkelige meddelelser
Dåb:
Den 30. september 2018 blev Frederik Lundby Ringvad, født den 3. maj
2018, søn af Marie Bothmann Lundby og Br. Matthias Ringvad døbt.
I ønskes Guds velsignelse.

Begravelse:
Den 5. oktober 2018 blev Søster Louise Caroline Boysen, født den 15.
november 1935, død den 30. september 2018, begravet på Gudsageren.

Optagelse:
Den 2. december 2018 blev Sr. Annegret Goldschmitt optaget som medlem i menigheden.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet
til:
Brødremenighedens Danske Mission
Menighedens arbejde i Christiansfeld
Læger uden grænser
Kirkens Korshær

8.197,00 kr
527,00 kr.
863,00 kr..
1.406,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Menighedsmøde
Onsdag den 20. marts klokken 19.30 i Duetten med nyt fra menigheden.

Kvindernes Internationale bededag
fredag d.1. marts kl.14.30 kaffe og kl. 16.00 gudstjeneste
Se mere side 13

Unitets Bedevagt søndag den 31. marts.
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Evangelisk Alliances Bedeuge 7. - 13. januar
Mandag og tirsdag i Brødremenighedens kirke kl. 19.30
Onsdag og torsdag i Tyrstrup menighedshus kl. 19.30
Fredag i Café Morgenstjernen
kl. 19.30
13. januar Tyrstrup Kirke
kl. 19.00
Alle er velkomne

Sykreds 1. kvartal 2019
10. januar: Pendler kone, hvor hører jeg hjemme? Lisbeth Andersen
24. januar: Lundby dukkehuse og hvordan de kom til Christiansfeld
ved Jutta Bogut
07. februar: Anne Miriam Bøytler fortæller om projekt på Stjernebjerget
i Ramallah.
21. februar: Forberedelse til Kvindernes Internationale Bededag
01. marts: Kvindernes Internationale Bededag
07. marts: Istandsættelse af Gudsager og de overvejelser der er og har
været med det. v/ældsterådsformand Henning Jacobsen
21. marts: Nyt fra BDM

Koncerter i 1. kvartal 2014
14. januar kl. 19.30
25. januar kl. 20.00
06. februar kl.19.30
28. februar kl. 20.00
06. marts kl. 19.30
12. april

kl. 20.00

Koncert Klassisk Christiansfeld
Folkekons
Korsal
Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester
Morgendagens stjerner Kirken
Koncert Klassisk Christiansfeld Korsal
Carl-Oscar Østerlind cello, Emil Gryesten piano
Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester
Mozarts klarinetkoncert Kirken
Koncert Klassisk Christiansfeld Korsal
Trioen Kirstein/Lonquisch/Petkov
Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester
Mozarts Requiem
Kirken

Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i Korsalen.
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17.

10.

03.

27.

20.

13.

08.

07.

06.

Seksagesima

Septuagesima

3. sønd. e. Helligtrek. 10.30 Store sal

2. sønd. e. Helligtrek. 10.30 Store sal

Mandag

10.30 Store sal

4.. sønd. e. Helligtrek. 10.30 Store sal

Tirsdag

10.30 Store sal

Sidste. sønd. e. Hellig10.30 Store sal
trek.

1. sønd.e. Helligtrek.

10.30 Store sal

10.30 Store sal

19.30 Lille sal

19.30 Lille sal

Helligtrekongers søn10.30 Store sal
dag

Gudstjeneste / Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Kirkekaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Kirkekaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Nadver

Bedeuge

Bedeuge

Matt. 15,21-28

Matt. 4,1-11

Matt. 3,13-17

Mark. 4,1-20

Matt. 20,1-16

Matt. 17,1-9

Matt. 8,23-27

Matt. 8,1-13

Joh. 2,1-11

Luk. 2,41-52

Matt. 2,1-12

Tekst:

J. Bøytler

J. Bøytler

E. Baun

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J.Bøytler

K. Grøn

J. Bøytler

Præst:

Tjeneste:

24.

Fastelavns søndag

10.30 Store sal

Gudstjeneste

Luk. 11,14-28

J. Bøytler

Sted:

03.

1. sønd. i fasten

10.30 Store sal

Gudstjeneste

Joh. 6,1-15

Tid:

10.

2. sønd. i fasten

10.30 Store sal

Gudstjeneste / Kirkekaffe
fælles med Tyrstrup

Dag:

17.

3. sønd. i fasten

10.30 Store sal

Gudstjeneste

24.

Midfaste

Måned: Dato:

Januar

Februar

Marts

31.

