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Kirke, en bygning og en menighed.
Vi kan atter holde gudstjeneste i Salshuset, denne
pragtfulde bygning, der blev bygget af Christiansfelds pionerer. Kun tre år efter grundlæggelsen byggede brødrene det monumentale bygningsværk, Salshuset, med en håndværksmæssig kunnen og snilde,
der i dag imponerer. De kendte til byggematerialerBrødremenigheden nes anvendelses-muligheder og de opførte bygnini Christiansfeld
gen, fordi der var brug for et hus, der var stort nok til
Præst:
at hele menigheden kunne være samlet til gudstjenester. Det var ikke udsmykningen, det kom an på, for
Jørgen Bøytler
Lindegade 26
gudstjeneste er jo ikke bare at sidde på en bænk søn6070 Christiansfeld
dag formiddag. Nej, hele livet er en gudstjeneste, en
Tlf.: 74561420
tjeneste for den Gud, der har givet livet og frelsen og
40361420
fællesskabet. Salshuset skulle i sin arkitektur og i sit
boytler@ebu.de
håndværk være det ypperligste synlige udtryk for
Regnskabskontor: den tanke og overbevisning, som Brødremenigheden
dengang havde og som vi stadig har, nemlig: Et liv i
Nørregade 14
fællesskab med andre mennesker, en lys og glad kri6070 Christiansfeld
Tlf.: 74561214
sten overbevisning, et liv i tjeneste for andre menneBank: Reg: 9743
sker, et liv, hvor fællesskabet med Kristus er en inteNR: 039 5639714
greret del af hverdag og fest. Man kunne overveje,
MobilePay:
om de følgende ord, som Paulus skrev, kunne have
+45 21 44 49 44
stået i entreprisekontrakterne for restaureringen af
broedremenigheden@christiansfeld.tv Brødremenighedens kirke: ”Hvis det, han har bygget
bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde
Ældsteråd:
går op i luer, (altså ikke holder), skal han gå glip af
Formand:
lønnen.” Det er jo i princippet næsten det, der står i
Henning Jacobsen
håndværkskontrakter i dag, vi har bare indbygget
Lindegade 14
6070 Christiansfeld
nogle forsikringer. Billedet skal ikke trækkes længeTlf.: 74561214
re, men det siger noget stærkt om, hvad det er at væhejac@bbsyd.dk
re menighed i dag. Hvis menigheden er ude af stand
Jørgen Bøytler
til at leve i Kristus og at leve i den tjeneste, vi er sat
Ellen Frandsen
i, så kniber det med lønnen. Så mister kirken sin ekInga Jakobsen
sistensberettigelse.
Hans Schmidt
Anne Marie Schneider Det betyder ikke, at vi frelses ved at være så og så
Booking Søstrehus m.m. dygtige, men det betyder at den løn, som udbetales,
Käte Thomsen
den udbetales i en valuta, der kaldes glæde, fælles40562646
skab, taknemmelighed, erkendte velsignelser og anbroedremenighedre gode ting, vi oplever i kirken. Det giver stof til
den@christiansfeld.tv
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eftertanke, at vi alle er Guds tempel og Guds ånd bor i os. Guds tempel er
helligt, og det tempel er I. Det er ikke et tempel, vi genåbner i dag, det er
kirkebygningen, Salshuset, menighedens dagligstue, der hvor livet leves.
Som døbte, kristne mennesker er vi Guds tempel, og vi har ansvar for andre mennesker og ansvar over for Gud.
Jørgen Bøytler

Brødremenighedens Salshus genåbnet.
En festlig dag.
Den 20. november 2016 blev Salshuset genåbnet efter en omfattende, indvendig restaurering. Dagen blev en festdag, også fordi vi fejrede årets
Ældstefest med mere end 200 mennesker i kirke til festgudstjeneste, herunder Deres Excellencer Grev Ingolf og Grevinde Sussie, borgmester
Jørn Pedersen med frue. Ligeledes deltog Biskop Theo Clemens, Bad
Boll og pastor Stefan Richter fra Brødremenigheden i Hamborg.

Fra genindvielsen af kirken 2016

Organist Tommy Schmidt Bülow spillede på det nyrenoverede orgel, godt
hjulpet af Søren Iversen og Birgit og Svenja Bauer på violin og Sofie
Enström Jacobsen på fagot. Jørgen Bøytler stod for liturgi og prædiken.
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Efter gudstjenesten var der en velbesøgt reception i Søstrehuset, hvor
store mængder pindemadder blev sat til livs. Kl. 14.30 var der kærlighedsmåltid og kl. 19.00 fejrede vi den hellige nadver. Dagen afsluttedes
af en fin koncert i Søstrehusets korsal med Mo Yi og Gert von Bülow på
violin og cello.

Maden gøres klar til receptionen

Så går vi i gang med pindemadderne

Tak for indsatser.
Det er med stor glæde, at vi i menighedens udtrykker vores taknemmelighed til Augustinusfonden og til Wroblewskis Fond, hvis smukke donationer gjorde restaureringen mulig. Mange tak.
På menighedens vegne er det også en stor glæde at kunne sige tak til arkitekter, håndværkere, offentlige myndigheder, der har medvirket til at gøre
restaureringen mulig. Tak for et godt stykke arbejde, som alle roligt kan
være meget stolte af.
Restaureringen
Restaureringen af kirken begyndte efter påske og i dag kan vi så
åbne den igen. Det har været en
meget omfattende indvendig restaurering, hvor vægge og lofter
er blevet grundigt afrenset, derefter er kalkpuds, til tider med stort
besvær, blevet genetableret.
Stukken er blevet repareret. Vægge og lofter inklusive stuk er blevet kalket adskillige gange og
dermed er de oprindelige materialetyper i loft og vægge brugt.
Sofie, Svenja, Birgit og Tommy spiller
Alt træværk er blevet malet.
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Bænkene er malet af medlemmer af menigheden. Loftet er blevet isoleret. Så er alle vinduer grundigt og korrekt blevet restaureret og malet og
der er monteret forsatsrammer. Så kirken er nu væsentlig bedre isoleret
end den har været hidtil. Sidst, men ikke mindst er orglet blevet hovedrestaureret og ført tilbage til sin oprindelige tone.

Så er saltjenerne ved at være klar til

kærlighedsmåltidet

Emilie er klar med blomster til
grevinde Sussy

Så er alt ved at være klar til kærlighedsmåltidet ved
Ældstefesten og genindvielsen

Fremtiden
Det er planen, at søndagsgudstjenester og de fleste andre gudstjenester
foregår i Salshuset. Det er ligeledes planen, at Salshuset er åbent for besøgende hver dag i dagtimerne.
Vi ser frem til mange gode stunder i vores smukke kirke.
Jørgen Bøytler.
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BDM-nyt
Et år er slut, og vi forventer at et nyt kommer til. Vi har utroligt meget
glædeligt at se tilbage på i året, der gik, selv om der også har været ting,
vi gerne ville have været foruden. Men vi oplever Guds velsignelse over
BDM’s arbejde, og det glæder vi os over.

Star Mountain
BDM har ansøgt om og fået bevilget 800.000 kr. til et projekt på Star
Mountain. Centret ligger på Vestbredden i Palæstina i nærheden af Ramallah. Centret blev oprettet i
1981 som en kostskole for 14
intellektuelt handicappede piger. I dag er det et center, der
inkluderer forskellige variationer af rehabilitering, træning og
opsøgende programmer. Man
har i øjeblikket fire rehabiliteringsprogrammer: Den integrerede børnehave, skoleprogrammet, det faglige træningsproErhvervsrettet træning på ”Star Mountain”
gram, samt et program med
samfundstjeneste. Derudover findes der adskillige støttefaciliteter som fx
psykoterapi, taleterapi, drama og sport. Centret har kontakt med 186 personer med intellektuelle handicap.
De intellektuelt handicappede og deres familier bliver stigmatiseret, og
det betyder, at de bliver holdt uden for normale, menneskelige fællesskaber. Derfor går en del af det program, som vi skal understøtte, ud på at
skabe samhørighed blandt de familier, der har børnene, og understøtte de
strukturelle og politiske strukturer, der er ønskelige.
Star Mountain er en kristen institution inden for
Brødrekirken, og centret
bygger på et kristent værdigrundlag, selv om ca. ½delen af de ansatte medarbejdere er muslimer. Kristne fester omkring jul og
påske bliver fejret hvert år
med deltagelse af såvel
medarbejdere og børn.

Palmesøndags fejring 2016
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Et udendørs bedeområde i skoven giver muligheder for refleksion og personlig fordybelse.
Jeg vil i et efterfølgende nummer af Brødremenighedens Blad fortælle mere om det arbejde, der gøres på Star Mountain.

Volontører
Det er en stor glæde for os, at vi
kan sende både unge volontører
og seniorvolontører til Tanzania
– og nogle midt imellem. I efteråret 2016 har pastor Robert
Strandgård Andersen, Hjordkær
(tidligere missionær i BDM) været udsendt til en undervisningsopgave i en kortere periode.
Derudover har vi haft 6 unge
De 6 unge volontører i Søstrehusets gård
volontører udsendt. Tre af dem
har stået med vigtige opgaver i Sumbawanga, bl.a. på børnehjemmet Peters
House og i et gadebørnsprojekt ud fra Knuds hus. Derudover har de undervist lærere og elever på snedkerskolen i engelsk. Vi har haft 3 volontører
placeret i Kipili. De har været engageret i førskolen Cheke Chea og i sundhedsprojektet. Derudover har de været engageret i både børneklub for byens børn og i engelskundervisning på missionsstationens snedkerskole.
De 6 volontører har gjort et fantastisk stykke arbejde blandt børnene og de
unge. Og så er det sådan, 5 ud af de 6 volontører fortsætter i foråret 2017.
Det er da herligt!
Derudover har vi haft 2 seniorvolontører udsendt i næsten 3 måneder.
Grethe og Aage Lorenzen fra Hjordkær rejste i
begyndelsen af september og vendte hjem til
Danmark igen i november måned. Grethe har
været frisør og receptionist, og Aage har arbejdet som snedker, bl.a. på
Markussens Orgelfabrik,
og som lærer på EUCSyd med undervisning.
Åge Lorenzen med de stolte elever på snedkerskolen
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Aages opgave var at undervise på snedkerskolen i Sumbawanga. Ikke
mindst lærerne Peter og Paul. Om de lærte noget? Se blot disse billeder!
Det, vi glæder os over, er, at
snedkereleverne får en uddannelse, som de kan bruge til
livets ophold, og den læring,
de får, vil helt sikkert blive
efterspurgt.
Grethe har bl.a. hjulpet til på
syskolen, i gadebørnsprojektet
og på kirkens konferencecenter. Opgaven gik ud på at give
medarbejderne nogle værktøEt flot arbejde fra snedkerskolen
jer som skulle betyde, at konferencecentret vil blive et mere attraktivt sted for turister og øvrige gæster. Sammen med lederen, Simae, lagde de en plan for, hvordan de ville
gribe det an. Det betød fx samtaler med hver medarbejdergruppe og en
fælles samtale til sidst. Der blev ikke mindst lagt vægt på, at det er et
fælles projekt at få et konferencecenter til at fungere, og at man som
medarbejdere er indbyrdes afhængige af
hinanden.
Der kom til at ske mange ting. Bl.a. blev
det besluttet, at rengøringsdamerne skulle
have en tjekliste med, når de gjorde rent og
notere, hvis der fx manglede toiletpapir eller en pære i en lampe. De fik også udarbejdet en liste, som gæsterne kan skrive på,
hvis de oplever nogle mangler eller nogle
ting, der ikke fungerer.
Vi glæder os meget over, at Grethe og
Aage stillede sig til rådighed for BDM. Vi
håber, at første gang ikke bliver sidste
gang!
Grethe med et barn på skødet

Tak

Tak til alle jer, der lever med i BDM’s arbejde. Det sætter vi stor pris på. Tak for forbøn – den er vi helt afhængige af, og tak for de penge, I sender eller samler ind i kirken. Vi er taknemmelige for, at det ser ud til, at vi kommer ud af 2016 med et fornuftigt overskud.
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær

9

Kjeld Kynde Kristensen skriver:
I forlængelse af artiklen i sidste menighedsblad om Brødremenigheden i
Trondhjem vil det måske være interessant med denne artikel fra Brødremenighedens Missionsblad 1923:

Br. N. Jensens ordination.
Ved en diasporaarbejderkonference i oktober, ved hvilken alle Brødremenighedens arbejdere i Skandinavien var samlede i Christiansfeld, ordinerede Brødremenighedens biskop, dr.theol. Jensen fra Herrnhut br. Niels
Jensen fra Trondhjem til præst.
Br. Jensens tekst ved ordinationen var Jesu ord i Markus 10,43-45:
Den, som vil blive stor iblandt eder, skal være eders tjener; og den, som
vil blive den største af eder, skal blive alles tjener; thi også Menneskesønnen er ikke kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv til
en genløsning for mange.
Br. Jensen understregede ordet, diakonus, som er Brødremenighedens
gamle betegnelse for pastor og fremhævede, at det betød: Tjener. En tjeneste har reddet verden, nemlig Jesu tjeneste. Freserens liv var en sammenhængende tjeneste. Netop vor tid med sin herskersyge og stræben efter egen fordel har brug for selvfornægtende tjenere. Kun de alene kan
øve en virkelig hjælp; men sådanne tjenere er sjældne. Også de troende
kristne tjener så meget sig selv. Jesus alene formår ved sin tjeneste at gøre
os til i sandhed tjenende mennesker. Kun oprigtig tjeneste gør vort liv
værdifuldt.

10

Br. N. Jensen, der stammer fra Christiansfeld, arbejder ud fra Brødremenighedens kirkesal i Trondhjem. Foruden det gudstjenstlige arbejde og
møder er der en ungdomsforening og en søndagsskole, som besøges af et
hundrede børn.
Ved omtalen var fotografiet på side 8 trykt med følgende tekst:
”Fra Brødremenighedens vennekreds i Trondhjem.” Det er ikke så godt i
gengivelsen; men man ser tydeligt, at det stammer fra Tippmannsalen.
Br. Niels Jensen var forsamlingens præst frem til 1929, hvor Brødremenighedens arbejde i Trondhjem blev indstillet.

Kvindernes Internationale Bededag
Fredag den 3. marts 2017
indbydes til Kvindernes
Internationale Bededag i
Brødremenighedens Kirke.
”Har jeg gjort dig uret?”
Dette spørgsmål stiller
kvinder fra Filippinerne.
Det stilles til kvinder ud over hele verden fredag den 3. marts 2017.
Bededagen indledes med kaffebord i den lille
kirkesal kl. 14.45 med efterfølgende orientering om Filippinerne.
Kl. 16 er der gudstjeneste i den store kirkesal, hvor medlem af Folketinget Mette Bock, Hedensted, vil prædike.
Velkommen til at være med i fællesskabet af kvinder fra forskellige kirkesamfund.

Evangelisk Alliances Bedeuge 2017
Teksterne er udarbejdet af Evangelisk Alliance i Tyskland.
Med inspiration fra reformationen vil teksterne omhandle: Vi hører i
skriften - Vi tror på Guds nåde - Vi klynger os til Kristus.

Søndag den 8. januar kl. 19 .00 Liturgisk gudstjeneste i Tyrstrup kirke
Mandag den 9. januar kl. 19,30 Forsamling i Søstrehusets korsal
Tirsdag den 10. januar kl. 19,30 Forsamling i Søstrehusets korsal
Onsdag den 11. januar kl. 19,30 Forsamling i Menighedshuset
Torsdag den 12. januar kl. 19,30 Forsamling i Menighedshuset
Fredag den 13. januar kl. 19,30 Forsamling i Morgenstjernen
(Det gamle posthus)
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Koncerter:
Koncert 10. januar 19.30
Folkekons - studerende fr a Musikkonservatoriet i Esbjerg giver koncert i Søstrehusets Korsal kl. 19.30
Entre: 150 kr. (100 kr. for medl.)

The Blackbirds Kar oline
Budtz og Søren Bødker Madsen
kendt fra tv med deres Beatles
fortolkninger kommer den 22.
marts kl. 19.30 i Søstrehusets
Korsal.

Søndag den 2. april klokken 16.00 i
Kirken er der koncert med Musikalsk
Grundkursus studerende fra Kolding,
Haderslev, Sønderborg og Esbjerg.
Entré: Gratis

Glædelig jul og et godt og velsignet nytår

2016 er nu historie, men en historie vi husker med glæde. Der har været
mange ting at glæde sig over. På det kirkelige kan vi igen i år registrere
tilgang af nye medlemmer, der ønsker at være med i fællesskabet og deltage i det liturgiske liv i Brødremenigheden.
Jørgen Bøytler skriver i sin bog ”Gribe og begribe” omkring det liturgiske
liv udover gudstjenesterne, også kan spores i mængden af frivilligt arbejde, der udføres af menighedens medlemmer. Frivilligt arbejde omkring
kirkekor, basunkor, saltjenerarbejde, vedligeholdelsesarbejder, reparationer, rengøring af kirken og så videre.
Der har i 2016 været mange opgaver ikke mindst i forbindelse med renoveringen af kirkesalen. Ældsterådet takker alle for indsatsen og samarbejdet med de utallige opgaver i 2016.
Henning Jacobsen
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Kirkefrokost

Vi vil gerne forsøge os med kirkefrokost umiddelbart efter gudstjenester
med nadver på følgende søndage:
Søndag den
Søndag den
Søndag den

08. januar 2017
12. februar 2017
12. marts 2017

Vi ønsker at flytte fællesskabet fra nadveren med over i Duetten.
Hvis der er opbakning og interesse for initiativet, kan det måske fortsætte hver eller hver anden måned.
Pris: 25 kr.
Herudover kan der købes drikkevarer.
Alle er velkomne. Der er ingen forhåndstilmelding
Anne Marie Schneider og Anna Svennesen
Fra genindvielsen
1977
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Suppedasen
Kom og spis en gang kraftig suppe med
brød i Duetten.
Mandag den
Onsdag den
Mandag den

23. januar 2017
20. februar 2017
20. marts 2017

Pris:
Suppe med brød:
25 kroner
Kaffe, te eller sodavand: 5 kroner
Øl:
10 kroner
Vand fra hanen:
0 kroner
Døren åbnes klokken 15.00 til kaffe - hygge - snak og spil af forskellig
art, alt efter hvad du har lyst til. Der er både kort og brætspil. Der er
også mulighed for at synge eller bare snakke.
Spisning klokken 17.30 til 18.30
Tilmelding ikke nødvendig

Rønnow instrueres i højttaleranlægget 1977
Bemærk pyntningen

Den flot pyntede sal ved genindvielsen 2016
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 23. november 2016 blev tidligere missionær, Br. Carl Christian
Madsen, født den 16. juli, 1929, død den 14. november 2016 jordfæstet
på Gudsageren.

Optagelse:
Den 13. november 2016 blev Sr. Mia Haugaard Stuke, Sr. Sabina Haugaard Stuke, Sr. Hanne Haugaard Stuke, Br. Erling Nygaard Stuke, Sr.
Mary Margrethe Jensen og Br. Hans Erik Jensen optaget som medlemmer i menigheden.
I ønskes hjertelig velkommen

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse
indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission

Kr. 5.825,00

Menighedens arbejde i Christiansfeld

Kr. 6.594,00

Kirkens Korshær

Kr. 2.298,00

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Menighedsmøde:
Tirsdag den 21. februar kl. 19.30 i Duetten

Kirkebil:
Har du problemer med at komme til kirke eller til andre af kirkens arrangementer så ring til Anne-Marie på tlf. 30 26 22 76, så vil AnneMarie sørge for, at der er en fra gruppen af frivillige, der vil være behjælpelig med transport
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Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i Søstrehusets
Korsal.
Benyt elevatorindgangen
Alle er velkomne

Sykreds 1. kvartal 2017
Alle er velkomne til ”sykreds”, navnet stammer tilbage fra den tid, da der
var YM bazar i menigheden. Nu er der ingen bazar, og ikke så mange hjemmegående husmødre, så alle både mænd og kvinder i alle aldre er velkomne. Vi samles i Præsteboligen, Lindegade 26 klokken 15.00, hvis ikke andet
er nævnt. Vi drikker kaffe, synger et par sange og hører et oplæg, eller andet. Vi slutter klokken 16.30.
12. januar: Rita Grell viser rundt og fortæller i og om museumsgemmerne.
26. januar: Glimt fra volontører og missionærer.
09. februar: Robert Strandgaard Andersen ”Undervisningsture til Tanzania”
23. februar: Forberedelse til Kvindernes Internationale Bededag
03. marts: Kvindernes internationale Bededag (Kirken)
09. marts: Knud kommer og fortæller fra Tanzania m.m.
23. marts: Emne endnu ikke fastlagt

Koncerter:
10. januar klokken 19.30 i Korsalen: Folkekons. Entré
22. marts klokken 19.30 i Korsalen: The Blackbirds. Entré
02. april klokken 16.00 i Kirken: Musikalsk Grundkursus. Ingen entré
Se mere side 11
Du kan også læse mere på Klassisk Christiansfelds hjemmeside om koncerterne på http://klassiskchristiansfeld.dk/

Kirkefrokost
8. januar - 12. februar - 12. marts. Se mere side 12

Suppedasen:
23. januar - 22. februar - 20. marts. Se mere side 13

16

12.

05.

29.

22.

15.

10.

09.

08.

Seksagesima

Septuagesima

S. sønd.e. Helligtrekonger

4. sønd. e. Helligtrekonger.

3. sønd. e. Helligtrekonger.

2. sønd. e. Helligtrekonger.

Tirsdag

Mandag

1. sønd. e. Helligtrekonger.

Dag:

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

19.30

19.30

10.30

Tid:

store

store

store

store

store

store

store

store

lillesal

lillesal

store

Sted:

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste/nadver

Bedeuge

Bedeuge

Gudstjeneste

Matt. 15,21-28

Matt. 4,1-11

Matt. 3,13-17

Mark. 4,1-20

Matt. 20,116,26-32

Matt. 17,1-9

Matt. 8,23-27

Matt. 8,1-13

Joh. 2,1-11

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

Præst:

19.
Fastelavn

16.00

store

Gudstjeneste/Nadver

Luk. 11,14-28

J. Bøytler

Tekst:

26.

Kvindernes internationale Bededag

10.30

store

Gudstjeneste

Joh. 6,1-15

Tjeneste:

03.

1. søndag i fasten

10.30

store

Gudstjeneste/kaffe

J. Bøytler

05.

2. søndag i fasten

10.30

store

Luk. 2,41-52

12.

3. søndag i fasten

10.30

J. Bøytler

19.

Midfaste

Måned: Dato:

Januar

Februar

Marts

26.

