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I Brødremenighedens dåbsritual understreges et vigtigt, men ofte misforstået forhold. Det siges: “Til Jesu
Kristi død døber jeg dig.” Dette er ikke en overdreven snak om døden, selv om det somme tider bemærkes, at der siges “død” for meget.
Nej, det er den helt centrale understregning af, hvad
der sker i dåben. Den dåb, som Jesus her lader sig
døbe med i Jordan floden, det er en dåb til døden. I
og med han lader sig døbe, vedgår han sig sit ansvar
og sin opgave, han påtager sig her menneskets synd,
vel vidende, at han i dåben underskriver sin egen
dødsdom. Der sker det store, at Jesus lige her går ind
på den vej, som fører direkte til Golgata, direkte til
fortabelsen.
Jesus blev døbt af Johannes. Det, som sker den dag
er, at da Jesus bliver døbt, er det endeligt afgjort, at
Jesus siger ja. Her skriver Jesus sin arbejdskontrakt
under, nu siger han ja til at blive det menneske, som
skulle ende med at blive korsfæstet. Til hans korsdød
er vi så døbt. Ved dåben er vi begravet med Kristus,
og ligesom vi er blevet indpodet i og ligedannet med
hans død, skal vi også blive det med hans opstandelse. Så er det ikke længere dig der lever, hvad der lever i dig er Kristus. Det liv du lever nu på jorden, det
lever du i tro, og den du tror på er Guds søn, som har
elsket dig og givet sig selv for dig.
Gud vedkender sig Jesu dåb. Da han er døbt stiger
Guds ånd som en due ned over ham, og det høres:
“Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!” Da Jesus blev født, ja da kaldtes han af englen
“frelser”, han blev kaldt “Gud med os”. Da Jesus var
død på korset, da sagde soldaterne rædselsslagne:
“Sandelig, han var Guds Søn.” Ved vor dåb vedkender Gud sig os, som hans sønner og døtre.
Jørgen Bøytler
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Beskæring af lindetræerne på Kirkepladsen 2019

Nicolaj og Bjarne formbeskærer lindetræerne

De flotte nyplantede lindetræer af sorten Tilia vulgaris ’Pallida’ udgør en
stram ramme om kirkepladsen mellem plæne og bygninger. Det helt
overordnede ønske til træernes funktion og udtryk er, at de ikke må blive
så store, at de visuelt dominerer (lukker af) i forhold til Kirkepladsens
ganske og helt markante bygningsramme. Med trævalget vil det derfor
være nødvendigt at størrelsesregulere træerne.
Når træer ønskes reguleret i størrelse og form kan dette ske ved en årlig
beskæring/ klipning, eller med større intervaller ved tilbageskæringer eller som en styning på
stamme eller hovedgrene. Ud fra ønsket om
formfaste træer med
stor langtidsholdbarhed,
der kombineret med et
blødere og anderledes
udtryk end den valgte
knudebeskæring i gaderne blev det besluttet
at formklippe lindetræerne.
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Historiestuderende afslutter
praktikophold i Brødremenighedens Arkiv
Vi, Astrid Kamp og Anders Nørbæk, begge 3. semester studerende på
kandidatuddannelsen i Kulturhistorie ved Aarhus Universitet, har i perioden 3. september 2018 – 25. januar 2019 været i praktik ved Brødremenighedens Arkiv i Christiansfeld.
Under praktikopholdet har vi arbejdet med digitalisering og registrering af ældre arkivmateriale. I denne
forbindelse har vi indført udvalgte årgange af
”Gemein-Nachrichten” i en elektronisk database, som
med tiden kan udvides. Derudover har vi arbejdet med
affotografering af håndskrevne arkivalier.
Desuden har vi hjulpet til i turistinformationen, udarbejdet forskellige historiske tekster og arbejdet med formidlingsaktiviteter hos Christiansfeld Centret, der også har været praktikvært for os under
opholdet i Christiansfeld. Dette har givet en forståelse for formidlingen af
Brødremenighedens og byens historie.
Vi har nydt at fordybe os i arkivalierne og finder Brødremenighedens og
Christiansfelds historie yderst interessant.
Fra februar begynder specialeskrivningen i Aarhus for os begge, og vi
bliver færdiguddannet d.1. juni 2019 og kan derefter kalde os for
historikere.
Astrid og Anders på arbejde i arkivet
Vi siger tak for
denne gang og tak
for det gode samarbejde.
De bedste hilsner
Astrid Kamp og
Anders Nørbæk
Brødremenigheden siger 1000 tak til jer begge og ønsker jer held og lykke fremover
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En hilsen fra Grønland

Et portræt af New Herrnhut missions station omkring år 1770

Hej jeg hedder Martin Petersen og jeg er organist i Paamiut tidligere
(Frederikshåb) Grønland.
Vores kirkelige handlinger i Grønland er meget præget af missionærernes
gode arbejde og tekster.
Nu hvor julen er overstået, tænker jeg på de mange goder, vi har fra Brødremissionsarbejdet i Grønland, som vi stadig benytter i vores julegudstjenester. Vores kor i kirken bruger mange tekster, som er skrevet af efterkommere af Brødremenigheden. Især området omkring Nuuk og Frederiksdal har vi mange dejlige tekster og melodier fra.
Jeg er selv født 1964. Min læremester organist Mathæus Tobiassen blev
født i 1913 og han døde 1992. Han kom fra Qangeq ved Godthåb, og han
var efterkommer fra Brødremenigheden. Han har efterladt mange tekster
og melodier, som vi holder meget af.
Jeg har fået mange fortællinger om herrnhuterne og deres melodier og
dejlige tekster, der ikke kan erstattes. Takket være de gamle kateketer er
der gemt så mange, som vi i 2019 altid kan bruge til vores kor, som synger i julen, til påske og på nationaldagen.
Med venlig hilsen
Martin Petersen Blok Q-301 3940 Frederikshåb Grønland
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Det verdensomspændende Brødre Unitet i tal 2019
Officielle motto: Vort lam har sejret lad os følge ham.
Statistik opdelt i fire Unitets regioner
Den afrikanske region - den europæiske region - den caribiske og latinamerikanske region - og den nord amerikanske region.

Unitetsprovinser start årstal

Menigheder

01 Alaska (1885)
02 Congo/DR. Congo (2005)
03 Costa Rica (1980/1941)
04 Det europæiske fastland (1727)
05 Guyana (1878/1835)
06 Honduras (1930)
07 Jamaica (1754)
08 Malawi (2007)
09 Nicaragua (1849)
10 Nordamerika, Nordprov. (1741/1735)
11 Nordamerika, Sydprovins (1753)
12 Storbritannien (1742)
13 Surinam (1735)
14 Sydafrika (1792/1737)
15 Tanzania, Nordprovins (2007)
16 Tanzania, Østprovins (2007)
17 Tanzania, Rukwaprovins (1986)
18 Tanzania, Sydprovins (1891)
19 Tanzania, Sydwestprovins (1978)
20 Tanzania, Tanganyikasø-Prov.(2005)
21 Tanzania, Westprovins (1897)
22 Tjekkiet (1862/1457)
23 Vestindien-Øst (1732)
24 Zambia (1989)

22
80
3
24
35
94
65
12
226
14
54
30
66
87
24
71
351
192
113
35
61
29
52
17
1757

Medlemmer
1.690
22.510
1.960
13.700
900
27.620
8.090
4.980
102.080
19.900
14.810
1.200
30.000
98.000
3.560
24.600
71.350
250.000
210.000
32.150
110.000
3.800
16.000
5.210
1.074.110
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Missionsprovinser start årstal

Menigheder

25 Burundi
26 Cuba (1997)
27 Honduras/tidligere Unitetsverk
28 Labrador (1771/1752)
29 Tjekkiet/Herrnhuter seniorat

37
8
74
4
9
132

Medlemmer
26.740
600
16.870
1.900
650
46.760

Unitetet
Støttecenteret ”Stjernebjerget” i Palæstina (administreres af Herrnhuter
Missionshjælp). Unitetsarkivet i Herrnhut administreres af Den Europæiske Fastlands Unitets Provins.
Missionsområder
Menigheder
Medlemmer
30) Angola - i 08
31) Belize - i 06
32) DR Congo Øst - i 21
33) Fransk Guiana - i 15
34) Garifuna i 06
35) Haiti - i 07+24
36) Kenya - i 22
37) Peru - til BWM
38) Rwanda – i 22
39) Zanzibar - i 17
40) Sierra Leone - i 12
41) Sydasien, Nordindien, Nepal - i 04
42) Tanzania, Iringa-Region - i 20
43) Tanzania, Mbozi-Region - i 20
44) Tanzania, Ruvuma/Njombe-Region19
45) Uganda - 22

13
7
13
?
16
9
10
4
46
1
3
5
25
98
9
5

1.200
165
3.500
?
9.000
4.500
500
50
8.800
150
125
390
3.220
90.000
8.200
290

264

130.090

Aktuelt er der i den Verdensomspændende Brødrekirke ca.
1.251.000 medlemmer inklusive børn i 2.200 menigheder
Aktuelle tal fra 1. januar 2019
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Kvindernes Internationale Bededag 1. marts 2019.
Oplægget til årets bededagstema ”Kom, Alt er forberedt!” er skrevet af
bededagskomiteen i Slovenien.
Ellen Bøytler fr a Br ødr emenigheden bød de ca. 75 fr emmødte velkommen til et dejligt kaffebord og velkommen til eftermiddagens talere:
- Sissel Madsen medlem af Danmar ks Økumeniske Kvindekomite
fortalte levende om Slovenien; det ca. 20.000 km2 store land med 2 mio.
indbyggere. Landet ligger favnet af Italien, Østrig, Ungarn, Kroatien og
en kort kyststrækning ud til Adriaterhavet.
Et frodigt og smukt land med mange drypstenshuler.
Gennem tiden underlagt forskellige herredømmer, 1945-1991 del af Eksjugoslavien. Derefter selvstændig republik. 1992 medlem af FN og 2004
af både NATO og EU.
Slovenerne producerer bl.a. hvidvin og olivenolie, ofte fra familiebrug,
og de kendte lipizzanerheste avles på flere stutterier.
Der er et basal sundhedssystem, der dog ikke rækker. Mange må selv
forsikre sig eller håbe på donationer. Gratis grundskole og videreuddannelse. Mange kvinder er veluddannede på linje med mændene; har mulighed for 1 års barsel og har en gennemsnitslevealder på 82 år. Dog oplever kvinderne, at de til trods for ligestilling kønnene imellem må trække den største arbejdsbyrde i hjemmene.
Flertallet er kristne – 60 % af befolkningen er romersk-katolske.
- Tine Elmelund Christensen, ungdomsmedar bejder ved BDM, for talte om BDM’s børnehjemsarbejde i Sumbawanga, Tanzania, hvor Tine har været volontør.
På børnehjemmet, Peter’s House, tilstræbes at give de 35-40 hitte- eller
forældreløse børn og unge et hjem, 3 daglige måltider og en skoleuddannelse. Tine udtrykte stor glæde over, at et af årets indsamlingsprojekter
netop støtter børn og unge i Tanzania.
- Årets indsamlingsprojekter støtter Elisabethsøstrenes missions- og
sundhedsarbejde i Tanzania og Baptistkirkens Kvindenetværk i DK, der
i Rwanda støtter 22 lokale kvinders små virksomheder.
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Kl.16: Gudstjeneste i Søstrehusets korsal:
Bededagsoplægget: ”Kom, Alt er forberedt!” blev læst:
Kvindestemmerne kom i år fra Slovenien, og unge og ældre fortalte om
deres forskellige muligheder i samfundet. At der politisk set er ligestilling
kønnene imellem, men kvinderne har den største arbejdsbyrde med både
ude- og hjemmearbejde.
At alkoholmisbrug, arbejdsløshed og manglende ældreomsorg er en del af
hverdagen for mange. Og at ikke alle romaer er accepterede på lige fod
med samfundets øvrige indbyggere.
Kvindestemmerne udtrykte taknemmelighed for deres smukke land og for
deres kristne fællesskaber.
- Prædikant Helle Christiansen, kor shær schef, glædede sig over det
verdensomspændende søsterfællesskab, den internationale bededag er, og
kunne ikke forestille sig et mere perfekt sted at holde den end lige netop i
Søstrehuset. Helle prædikede over Lukas 14, 15-24,
hvor Jesus fortæller lignelsen om manden, der inviterede til festmåltid, og hvor
de inviterede havde mange
dårlige undskyldninger for
ikke at tage imod invitationen. Helle inddrog også
Lukasevangeliets forudgående tekst, hvor Jesus opfordrer til, at vi ikke inviterer de sædvanlige, som vi kan håbe vil gøre gengæld, men i stedet de ekskluderede, hvorfra man ikke kan forvente gengæld, for når vi satser på
noget for noget indsnævres vores verden. Dørene lukkes for os. Satser vi
derimod på noget for nåde ved netop ikke at forvente noget til gengæld,
åbnes der nye horisonter for os.
Helle understregede, at ALLE er inviterede til det kristne fælleskab, og
henviste til den kanaanæiske kvinde, den udstødte, som ikke ville give
slip på Jesus, før han havde helbredt hende, og netop ved den handling
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viste Jesus, at han er Frelser for ALLE.
ALLE er inviterede: Kirkerne er sjældent fyldte søndag formiddag, men
på nødherberget i Hellig Korskirken på Nørrebro i Kbh. er alle 40 pladser
optaget 6 nætter om ugen! Og på bededagsoplæggets flotte plakat er ALLE inviterede, dansende, sultne, handicappede... Helle stillede et retorisk
spørgsmål - Er det så vigtigt, at alt er forberedt? Og konkluderede, at det
måske er vigtigere, at vi i al vor pænhed tør invitere til at skabe en forskelligartet, blomstrende, dansende og glædesfyldt fest sammen.
Undervejs blev der sunget salmer og der var korindslag med Anette, Lene
og Marlene. Ved flygelet: Christa Revsbech.
Dagens kollekt: 3.779kr + mobile Pay-indbetalinger direkte til Danmarks
Økumeniske Kvindekomite.
Ellen Bøytler takkede for godt fremmøde, takkede talerne, organisten,
koret og alle de frivillige hjælpere og sluttede med et:
PÅ GENSYN fredag den 6. marts 2020.
Referent: Else-Marie Hjort

Nye toner

Måske har I opdaget, at en ny kirkemusiker
har
indtaget orgelpulpituret. Det er
mig – og jeg er så
glad for at være
her! En velsyngende menighed,
et fantastisk orgel, og en fremraMirjam Lumholdt ved orglet
gende akustik. Vi
har gode ord om søndagen, og et nemt samarbejde i hverdagen.
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Måske er I lidt nysgerrige på, hvem den ny organist er. Mit navn er
Mirjam Lumholdt. Oprindeligt er jeg født og opvokset i Holland, tæt på
byen Zeist. Jeg er gift med Kristian, som er kirkemusiker i Haderslev, og
vi har en dreng på snart 7 år.
For 8 år siden blev jeg færdig på musikkonservatoriet. Jeg blev så glad for
korledelse og sangtræning, og fik mulighed for at specialisere mig. Siden
da har jeg fået lov til at træne et hav af unge stemmer; som sangcoach ved
workshops og kurser, som stævneleder for Folkekirkens Ungdomskor, og
som kirkemusiker i Kolding. Siden marts 2018 har jeg været korleder for
Vor Frue Cantori ved Haderslev Domkirke.
Brødremenigheden har også et engageret kor. I den kommende tid kommer vi til at fordybe os i sangteknik og korklang. Det glæder jeg mig meget til. Har man lyst til at være med, så er man velkommen til at kontakte
mig. Vi øver tirsdag aftener. Jeg ser frem til at møde jer allesammen. Tak,
fordi I har taget så godt imod.
Mirjam Lumholdt

Star Mountain rehabiliteringscenter
I efteråret 2018 tog jeg til rehabiliteringscenteret Star Mountain, som ligger ved Ramallah på Vestbredden. Her skulle jeg indsamle datamateriale
til en opgave jeg skulle skrive i forbindelse med mit femte semesters praktikophold ved Brødremenighedens Danske Mission, BDM. Star Mountain
har igennem BDM modtaget støtte fra Dansk Missionsråds udviklings afdeling, denne støtte er gået til det udadrettede arbejde.
Det udadrettede arbejde
Star Mountains udadrettede arbejde er et udviklingsprojekt og opsøgende
oplysningsarbejde som har flere ben at stå på. Det første er at undervise
forældre og børn/unge handicappede om puberteten, og hvordan man
håndterer at gå fra barn til voksen. Mange forældre ved ikke, hvordan de
skal håndtere denne overgang. Derfor har Star Mountain udviklet foldere,
som forklarer både for de handicappede og forældrene, hvad de hver især
skal være opmærksomme på. Star Mountain afholder også gruppesessioner
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for mødrene så de kan dele oplevelser og erfaringer om håndteringen af
en handicappede teenager.
Oplysningsarbejde om misbrug
Udover oplysningsarbejdet
om pubertet gør medarbejderne meget ud af at forklare vigtigheden i at se
efter misbrug, da mange
handicappede piger og
drenge bliver misbrugt både psykisk og seksuelt.
Hvis et misbrug bliver opEn af bygningerne på Star Mountains grund
daget, sætter Star Mountain mange ressourcer ind, så den handicappede kan få hjælp. De bliver
tilbudt eneterapi, familierådgivning og undervisning i, hvordan man kan
beskytte sig selv, så det ikke sker igen. Star Mountain arbejder på at ændre loven for handicappede, så det bliver lige rettigheder for alle og derved også samme rettergang, hvis der er sket en forulempelse af den handicappede.
Støt Star Mountains udadrettede arbejde spreder sig som ringe i vandet.
Flere familier med handicappede børn får undervisning om håndtering af
pubertet og misbrug. Op
til 200 handicappede
som ikke har en daglig
tilknytning til Star
Mountain har fået undervisning grundet det
udadrettede arbejde. Jeg
vil derfor advokere for
at man støtter det arbejde med forbøn og økonomisk, da der virkelig
Star Mountain henter de handicappede i deres minibus
findes værdi i dette projekt. Miriam Bøytler
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BDM - nyt
BDM er kommet godt ind i det nye år. Vi glæder os også over, at vi kom
godt ud af det gamle! Igen i år har vi et pænt økonomisk overskud som
betyder, at vi kan iværksætte nye projekter. Vi har modtaget store arv i
året, der gik, men vi glæder os også meget over, at de almindelige indsamlinger har vist en stigning. Betydningen af de mange mindre og større
beløb, der kommer ind, er og skal også gerne i fremtiden være det, der
bærer BDMs arbejde.
Projekter (billeder)
2019 bliver et spændende år! Vi har fået mulighed for at fortsætte PHCarbejdet i DR Congo gennem en donation fra CISU (Civilsamfundet i
Udvikling) på 3,5 millioner kroner. Vi forventer at projektet kan igangsættes omkring 1. maj. Missionær Knud Elmo Knudsen rejser til DR
Congo for at være med til at implementere projektet. Vi er meget taknemmelige for, at vi får mulighed for at fortsætte dette meget vigtige og helt
nødvendige arbejde med henblik på at forbedre sundhedstilstanden omkring Tanganyikasøen. Vi er også engageret i flygtningelejren i Goma i
DR Congo. Der ligger en lille
brødrekirke, hvor der er mange
pygmæer, der holder til. Vi har
hjulpet dem med at få sat gang i
produktion af kulbækkener, sæber og syning af tøj. MenigheKirken som fungerer som skole i Goma i DR Congo

den har haft et stort ønske om at få en
skole tilknyttet. Lige nu går der ca. 8090 børn i 0. og 1. klasse. Klasseværelset
er kirken, og der er blot hængt et lagen
op mellem de to ”klasseværelser”. I den
Klasseværelset i kirken
forbindelse har vi søgt Y’s-Men i Danmark om støtte, og de har bevilget
300.000 kr. til formålet. Det betyder, at vi efter al sandsynlighed kan gå i
gang med byggeriet til efteråret. Det er stort!
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Vi håber meget, at vi får mulighed fortsat at støtte arbejdet på Star
Mountain. I centeret, som ligger nord for byen Ramallah på Vestbredden,
arbejder passionerede medarbejdere for at forbedre tilstanden for fysisk
og psykisk handicappede børn og unge og hjælpe familierne til at håndtere den vanskelige situation, de står i ét af brændpunkterne i Mellemøsten.
Behovet er stort og desto større bliver glæden over at kunne hjælpe!
Brødrekirken i Albanien
Dena Fortuza har fået udvidet sin ansættelse i kirken til fuld tid som læg - præst, og med henblik på
at færdiggøre hendes teologiske studier i USA.
BDM støtter kirken i forvejen og har også taget
ansvar for den ekstra omkostning, som kirken påtager sig ved ansættelsen
af Dena.
Ny medarbejder i BDM
Som nogle vil vide, er
fundraiser og informationssekretær Sten Nielsen
stoppet i opgaven for at gå på pension. Vi har
været yderst taknemmelige og meget tilfredse
Martin Højgaard Jensen
med den indsats, som Sten har ydet. I hans sted har vi ansat Martin Højgaard Jensen i en fuldtidsstilling. Martin har været præst og efterskolelærer. Vi er overbeviste om, at vi har fået ansat den helt rigtige i opgaven
som indsamlings- og informationsmedarbejder. Sådan kan du følge med i
arbejdet. BDM udsender et nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden, hvor
man kan få en opdatering af, hvad der sker lige nu. Hvis man vil modtage
nyhedsmailen, kan man tilmelde sig på hjemmesiden eller sende en mail
til sekretariatet.
Janice og Mads Jakobsen, missionærer i Kipili, udarbejder også en nyhedsmail – og det er meget spændende. Kontakt sekretariatet for at komme på listen. Jeg vil ikke undlade at nævne Missionsfesten den 26. maj.
Generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen fra Dansk Missionsråd prædiker. Husk at sætte kryds i kalenderen.
Jens Peter Rejkjær, General- og missionssekretær
Dena Fortuza, Albanien
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Museet
Rita Grell har i mange år registreret og holdt orden på samlingen i Enkehuset og siden 2016 i Søstrehuset. Rita har lagt ufattelig megen energi og et
stort antal timer i at få styr på det hele. Ved juletid syntes Rita, at nu var
tiden kommet, hvor der skulle en afløser til. Ældsterådet glæder sig over
Ritas store indsats og siger stor tak for tjenesten i de mange år.
Ny dame på Museet

Mit navn er Trille Andersen og jeg flyttede til Christiansfeld sammen med Lars i august 2018. Jeg startede
på Museet sammen med Rita, og da hun nu vil bruge
mere tid på andre interesser, er det mig, I vil møde, hvis
I kommer forbi.
Museets depoter og arbejdsrum findes i kælderen i
vestfløjen i Søstrehuset, lige overfor dukkehusudstillinTrille Andersen
gen. På museet registrerer og pakker vi de ting, der allerede er indsamlet gennem tiden. Vi modtager også meget gerne ting, der
har tilknytning til Christiansfeld, især til Brødremenigheden. I er velkommen til at kigge forbi og se, hvad jeg arbejder med. Jeg er som regel på
Museet om formiddagen, men ring gerne i forvejen på mobil: 24832071.
Hjælp Brødremenigheden og Christiansfeld Centrets personale med
at samle ind til Hjerteforeningen søndag d. 28. april.
Vi går sammen om at skaffe en hjertestarter til Søstrehuset - den skal være
udendørs og tilgængelig centralt i byen. Vi skal være minimum 15, der er
tilmeldt den gruppe vi har oprettet og så gå en rute hver den 28. april, så
får vi en hjertestarter til Søstrehuset kvit og frit leveret og sat op. Man
kan tilmelde sig vores gruppe uanset, hvor i landet man bor og så gå en
rute.
Gå ind på linket her og tilmeld dig vores gruppe
https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter/1594
Vær med til at
redde liv
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Anna Nitschmann fortsat fra nr. 1 2019
Det var tydeligt at intet medlem var ”bare” et almindeligt medlem. Anna
var formanende og medhjælpende Ældste. Menigheden lagde ikke meget
mærke til, hvad pigerne lavede, men nogle få iagttog dem. Da Anna var
13 år, blev hun medlem af en lille snæver inderkreds af medlemmer, som
deltog i særlige gudstjenester. Hun var langt den yngste i gruppen, og
hendes deltagelse var årsag til misundelse og mange bemærkninger fra
den del, som var knap så værdsat.
Endnu værre blev det ca. et år efter, da unge Anna blev valgt ved lodtrækning til at tjene de ugifte søstre som Ældste. Hun blev opstillet som en af
fire og ganske overraskende valgt. Tilsyneladende troede nogen, at hvis
hun blev opstillet og besejret ville passende ydmygelse komme på et tidspunkt, hvor de mente, hun var for stolt. Valgt blev hun, og grev Zinzendorf antydede i et skarpt brev, at hun skulle nægte at tjene som Ældste.
Imidlertid sagde Anna stille, men bestemt, at hun følte Herren havde ført
loddet. Hun besluttede derfor at acceptere. Hun tjente med den kapacitet i
30 år, udmærkede sig selv ved en bemærkelsesværdig ånd. Grev Zinzendorf syntes denne udnævnelse var svær at acceptere, men år senere fejrede han begivenheden med et digt:
With simple faith she heard the call,
Though her surprise was seen by all;
And ere man dreamt it, she was known
As the good child by everyone.

Anna
Nitschmann

Der blev sagt om hende, at når hun talte, bad eller sang åbnedes alle hjerter for hende.
Brødremenighedens såkaldte korsystem skyldes i lige så høj grad Anna
Nitschmann som grev Zinzendorf. Seks uger efter hendes valg til Ældste
grundlagde hun sammen med andre søstre et såkaldt bofællesskab for ældre søstre og ugifte kvinder i Herrnhut. Det udviklede sig senere til de
ugifte søstres kor. De lavede en pagt om at tjene Kristus uanset, hvilken
tilstand det vil behage ham at kalde til arbejde.
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Hvis ægteskab synes at være en god anledning, så ville de gifte sig, ellers
ville de forblive ugifte. Ægteskab skulle være underordnet det at tjene
Kristus og kirken. Selv som over Ældste, fortsatte Anna med at bo hjemme og forsørgede sig selv ved at spinne uld, indtil hun blev 17 år, hvor
hun flyttede ind i et særskilt hus sammen med 13 andre unge kvinder. De
havde alle ejendele til fælles. Ikke alt gik glat, men det åndelige liv kom
videre ved hjælp af bøn og brændende ildhu.
Så stødte to andre kriser til i hendes liv. En af hendes bedste veninder døde, en veninde som af Anna blev taget i betragtning som mulig brud for
John Nitschmann, der senere blev biskop. Venindens død synes at afgøre
tingene. Anna skulle gifte sig med John. Dette nægtede hun imidlertid, og
dermed viste hun sin uafhængighed og viste dermed også, at selvom loddet godkendte anmodningen, var ingen tvunget til et ægteskab, som man
ikke ønskede.
Fortsættes i næste nummer
Käte Thomsen

Foto af Herrnhut før branden i maj 1945
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 7. februar 2019 blev Søster Hanne Marie Sørensen, født den
3.september 1932, død den 2. februar 2019, begravet på Gudsageren.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet
til:
Brødremenighedens Danske Mission
Menighedens arbejde i Christiansfeld
Bibelselskabet
Folkekirkens Nødhjælp
Evangelisk Alliance
Wuppethal, Syd Afrika, brand

9.607,50 kr
6.782,50 kr.
364,50 kr.
1.690,00 kr.
550,00 kr.
1.442,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Missionsfest søndag den 26. maj 2019 kl. 10.00
Generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen fra Dansk Missionsråd prædiker.
Der kommer besøg fra Tabora i Tanzania af blandt andre formand og biskop Ezekiel Yona.

Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i Korsalen.
Benyt elevatorindgangen

Facebook gruppe for menighedsmedlemmer
Gå ind på linket her

fb.me/broedremenigheden

Suppedas i Duetten 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
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Sykreds 2. kvartal 2019
04. april:
18. april:
02: maj:
16. maj:
26. maj:

Kristian Grøn fortæller om Brødremenigheden i Stepping
Intet møde, det er skærtorsdag
Jørgen Bøytler fortæller nyt fra Brødrekirken udenfor
Danmark.
Skovtur til Christinero
Missionsfest

Koncerter i 2. kvartal 2019
12. april

kl. 20.00

Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester
Mozarts Requiem Kirken

Markering af slaget ved Kolding 23. april kl. 11.00
I år indledes markeringen med koncert af Slesvigske Musikkorps i
Brødremenighedens Kirke klokken 11.00.
Derefter marcheres til Gudsageren, hvor kranselægningen finder sted.

Kransenedlæggelse i Christinero klokken 11.00
Den 17. juni er det 207 år siden Christina Frederica von Holstein døde.
Traditionen tro er der kransenedlæggelse ved hendes grav denne dag.

Kirkerengøring lørdag den 6. april klokken 9.00
Vi håber rigtig mange vil afsætte nogle timer denne lørdag til rengøring
og hyggeligt samvær. Medbring gerne selv spand, børste og klude.

Apotekerglas på auktion
Disse smukke gamle glas, som
stammer fra Brødremenighedens
Apotek i Christiansfeld, blev på
menighedsmødet i onsdags solgt
for den nette sum af 2400 kr.
Der vil senere komme flere, siger
Trille og Lars fra museet. De vil
også blive solgt på auktion.
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10.30 Store sal
19.00 Store sal

Sted:

Mariæ Bebudelses dag
Lørdag
10.30 Store sal

Tid:

07.
13.
Palmesøndag

Dag:

14.

17.00
19.00
19.00
19.00
10.30
19.00
10.30
14.30
05.45
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Måned: Dato:

April

Maj

Juni

Palmesøndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Skærtorsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Langfredag
Påskemorgen
Påskedag
1.søndag efter påske
2.søndag efter påske
3.søndag efter påske
4.søndag efter påske
5.søndag efter påske
Kristi Himmelfarts dag
6.søndag efter påske
Pinsedag
Trinitatis søndag
1. s..e. Trinitatis
Trinitatis søndag

Store sal
Lille sal
Lille sal
Lille sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Torvet
Store sal

14.
15.
16.
17.
18.
18.
19.
19.
21.
21.
28.
05.
12.
19.
26.
30.
02.
09.
16.
23.
30.

Tjeneste:
Gudstjeneste
Betaniatime
Gudstjeneste/
Konfirmation
Hosianna
Læseforsamling
Læseforsamling
Nadverforberedelse
Gudstjeneste
Nadver
Gudstjeneste
Kristi dødstime
Påskemorgenliturgi
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Missionsfest/Nadver
Gudstjeneste/kaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste
Torvegudstjeneste
Gudstjeneste

Luk.,1-26-38

Tekst:

J. Bøytler

K. Knudsen
J. Bøytler

Præst:

J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
K. Grøn
E. Baun
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
K. Grøn
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler

Matt. 21,1-9

Matt. 26,17-30

Matt. 27,31-56

Mark. 16,1-8
Joh. 20,19-31
Joh. 10,11-16
Joh. 16,16-22
Joh. 16,5-15
Joh. 16,23b-28
Mark. 16,14-20
Joh. 15, 26-16,4
Joh. 14,22-31
Joh. 3,1-15
Luk.16,19-31
Luk.14,16-24

