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Et blik på de nye dragter til brug ved kærlighedsmåltidet - første gang den 12.august 2018.
Læs mere inde i bladet side 3.
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Trinitatistiden og Helligånden
Trinitatistiden indledes umiddelbart efter pinsen,
hvor Helligånden blev udgydt over disciplene. Helligånden er udtryk for kærlighed, for Guds kærlighed til mennesker og videre, vores indbyrdes kærlighed som mennesker.
Når vi taler om, at Helligåndens kraft er i os, er vi i
stand til at elske og skabe fællesskaber.
Brødremenigheden Helligånden skaber ikke splid mellem mennesker.
i Christiansfeld
Opstår der splid, er det ikke båret af Helligånden,
men menneskeværk. Det er gennem kærligheden,
Præstebolig:
Helligånden bliver virkelig for os mennesker. Vores
Lindegade 26
liv er betinget af, at vi modtager og giver kærlighed
6070 Christiansfeld
og af, at vi er i et fællesskab.
Præst:
Helligånden skaber venskaber, der er åbne og inkluJørgen Bøytler
derende. Hvor den ene ikke forventer at få det samTlf.: 74561420
me igen, som der gives. Hvor den anden ikke holder
40361420
regnskab med, hvad der er modtaget. Det er derfor,
boytler@ebu.de
Helligånden skaber menighed og kirke.
Regnskabskontor: Pinsen er lyden af alverdens stemmer på alverdens
sprog, der forenes i venskabet.
Nørregade 14 A
Kristi venner er venner på tværs af nationalitet og
6070 Christiansfeld
kultur.
Tlf.: 74561214
Venskabets etik åbner livets mulighed med menneBank: Reg: 9743
sker af anden etnisk herkomst.
NR: 039 5639714
De tunger af ild, der satte sig på apostlene, er lidenbroedremenigheden@christiansfeld.tv skaben, der tager bolig i hver enkelt. Helligånden
taler enhvers sprog, og enhver, der taler med en anÆldsteråd:
den person i sandhedens ånd, skaber frimodighed og
venskab på tværs af grænser.
Formand:
Måtte vor livsånde være i samklang med HelligånHenning Jacobsen
den. Lad os så leve livet med lyset fra Gud som de
Lindegade 14
nu svundne lyse majdage. Lad os leve livet sammen,
6070 Christiansfeld
i venskabskærlighed til glæde for os og til gavn for
Tlf.: 74561214
andre.
hejac@bbsyd.dk
Jørgen Bøytler
Ellen Frandsen
Inga Jakobsen
Hans Schmidt
Lone Madsen
Forstander
Käte Thomsen
40562646

broedremenigheden@christiansfeld.tv
Redaktør: Tommy Bülov
kontorius@outlook.dk

Jørgen Bøytler
Ordet treenighed findes ikke i
Bibelen, men bibelen viser, at
vi møder Gud som én Gud i
tre personer. Derudfra har
man konstrueret ordet treenighed. Så selvom selve
ordet ikke findes i Bibelen, så
henter det sit indhold fra Bibelen.
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Gode oplevelser
Jeg tænker ofte på, at vort lille kirkesamfund, Brødremenigheden her i
Christiansfeld, har en evne til at få det bedste frem i os mennesker.
Et eksempel herpå er, at mennesker på besøg i byen får lyst til at give sine
bidrag til menigheden inden for forskellige områder. Det har været relevante ting til museet eller malerier med tilknytning til stedet. Det har også
været arbejde inden for specielle områder, som gæster har tilbudt Brødremenigheden.
En dag i september 2017 var Christel Walz på en tur til Christiansfeld og
oplevede den særlige stemning i vores smukke by. Hun har fortalt, at hun
var optaget af enkelheden i tingene, og at hun fornemmede, at vi i menigheden havde en vilje til at passe på det særlige, som kendetegner Brødremenigheden.
Christel kommer fra Tønder, hvor hun nogle
dage hver uge sidder på Tønder museum og
knipler. Efter hjemkomsten fra Christiansfeld
ringede hun til Ellen Bøytler, som sendte en
kort mail til ældsterådet. Christel har kniplet en
alterdug til Emmerlev kirke, og nu tilbød hun at
bidrage med noget lignende til os.
Efter samråd med Rita Grell foreslog vi, at kniplingerne kunne bruges til at sy et par nye søsterdragter til brug ved kærlighedsmåltidet.
En oktoberdag drog søster Anna og jeg til Tønder med et lille udvalg af overstykker og forklæder, som vi viste til Christel. Hun var straks
med på ideen, og ret hurtigt begyndte hun at
klippe i sine flotte kniplinger!! Da vi gik derfra, havde vi kniplinger med
til tre overstykker og tre forklæder!
Det er en 12 cm bred knipling med tungekant, kaldet Christian VI med
dobbelt krone.
Næste skridt var at finde det rette, tynde stof, som sammen med kniplingerne skulle bruges til dragten. Her fik jeg lov til at kontakte Annette fra
Historicum. Det lykkedes hende at finde det helt rigtige, og efterfølgende
har hun og hendes ansatte syet de tre dragter, som blev præsenteret for
menigheden ved kirkefrokosten den 15. April, hvor både Annette og
Christel sammen med en veninde deltog.
Første gang, de nye dragter skal tages i brug, bliver ved kærlighedsmåltidet den 12. august, hvor Christel også vil være til stede.
(Foto: Se også forsiden)

Sådan gik det til, at vi og resten af menigheden igen fik en række gode
oplevelser ud af et besøg af en fremmed kvinde fra Tønder.
Inga Jakobsen
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Renovering af Gudsageren
Igennem de sidste cirka 15 år, har Brødremenigheden renoveret mange af
bygningerne, og byen står rigtig flot. Der er stadig enkelte bygninger, der
trænger til en håndværker; men vi er nået langt. Kirkepladsen blev renoveret for nogle år siden og står smuk og enkel som et værdigt centrum i
Brødremenighedsbyen.
Også gaderne blev for få år siden renoveret.
Over disse år har det hele tiden været meningen at Gudsageren også skulle renoveres, og det er nu blevet muligt. Det bliver en gennemgribende
renovering, som der er behov for. Arbejdet vil pågå fra begyndelsen af
august 2018 og forventes færdiggjort i slutningen af 2019. I efteråret i år
skal de nuværende træer ryddes væk, mange af dem er nu i en sådan
stand, at det ikke er forsvarligt, at de bliver stående. Med det samme efter
rydningen skal der plantes nye træer, og dræn skal laves for de sydlige
felter, der også skal rettes op, så der bliver et svagt fald fra midten og ud
mod stierne.
Når det bliver forår i 2019, skal alle
gravsten rettes op. Gravsten med plint
vil nænsomt blive rykket til side, og
for hver gravsten laves et bed af stabilt
grus i 12 centimeters dybde og med en
bredde og længde, der gør, at der hele
vejen rundt om stenen vil være et 10
cm bredt bånd af grus. I øvrigt skal der
mellem gravene sås græs. Så skal der
installeres inventar, nemlig bænke,
skraldespande og lignende. Pavillonen
i nordenden af Gudsageren skal flyttes
nogle meter mod syd, så der kan plantes træer bag ved pavillonen. Alt dette planlægges til at være færdigt ved
udgangen af oktober. I de sidste måneder af 2019 skal der ryddes op og
indplantes nogle relativt få nye træer.
I samme periode vil arealet fra Museumsgade (ved kæden) og op til porten blive renoveret. Det betyder rydning af de lindetræer, der står langs
stien, nyplantning, samt belysning og stigrus.
Budgettet for hele projektet er 8,6 millioner kroner. Vi har fået bevilget
pengene fra to fonde, nemlig A. P. Møllerfonden og Augustinusfonden.
Vi er meget taknemmelige for de smukke donationer.
Arbejdet på Gudsageren vil foregå i respekt for stedet og for gravene.
Gravsten i den yderste række tættest mod stierne vil midlertidigt blive
flyttet ind i 2. række og vil efterfølgende blive flyttet tilbage til samme
sted, hvor de før har været.
Eventuelle spørgsmål om renoveringen kan stilles til ældsterådets medlemmer.
Jørgen Bøytler
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Det ser jo pænt og grønt ud

Virkeligheden er dog en anden

Flere af træerne
er pilrådne indeni og næsten
hule.
Mange af disse
har hverken et
rodnet eller en
ordentlig top
tilbage - en frisk
vind kan vælte
dem.
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BDM - Nyt
Et lidt anderledes forår
Som nogle af jer vil vide, har undertegnede været sygemeldt siden medio
februar på grund af et fald i hjemmet, hvor jeg fik revet min skulder af
led. Det betød, at vi oprettede en task force i BDM – bestående af Jørgen
Bøytler, Knud Elmo Knudsen, Sten Nielsen og Morten Olesen. De har
fordelt en del opgaver imellem sig og har gjort en fortrinlig indsats med at
få tingene til at fungere.
Jeg forventer, at jeg er tilbage på kontoret igen efter sommerferien, hvilket jeg glæder mig meget til.
Ansøgning vedrørende PHC
BDM har allerede fået godkendt en ansøgning til DMRU (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling) om en fortsættelse af sundhedsprojektet i
Tanzania. Vi har et stærkt ønske om tillige at fortsætte det i D.R. Congo.
Ansøgningsproceduren til CISU (Civilsamfund i Udvikling) er ganske
omfattende, og derfor har vi udsendt en korttidskonsulent, Kurt Skårup
Kristensen, til at hjælpe de nationale medarbejdere og Bert Muizebelt
med at færdiggøre ansøgningen. Det har vist sig at være en helt rigtig beslutning.
Knud Elmo Knudsen i Danmark
Som I vil vide, er Knud stadig i Danmark. Retssagen, som BDM har anlagt mod de tanzanske integrationsmyndigheder, er i gang. Der skal inden
længe afholdes et nyt retsmøde; men vi ved intet om i hvilken retning, det
går.
Der er bestyrelsesmøde ultimo juni, hvor bestyrelsen vil drøfte sagen og
overveje, hvad de næste skridt kunne være.
Missionsfest
Den 6. maj holdt vi missionsfest.
Mange af jer deltog i gudstjenesten, hvor vi
kunne glæde os over en god og central forkyndelse af professor Kurt Larsen, Aarhus.
Om eftermiddagen mødte vi flere hjemmeværende missionærer: Knud E. Knudsen,
Gudstjeneste i Store Kirkesal
Janice og
Mads Refshauge Jakobsen, der rejser
til Kipili i dette efterår, og Marjo Ten
Kate fra PHC-projektet.
Det blev en dejlig dag, som vi ser tilbage på med glæde. Hvis man ønsker at
læse formandens og/eller general- og
missionssekretærens beretning, findes
de på hjemmesiden.
Middag i Multisalen efter gudstjenesten
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25 års kirkejubilæum i Albanien
I midten af juni måned fejrer Brødrekirken i Albanien sit 25 års jubilæum.
Fra BDM deltager formand og generalsekretær. BDM har støttet kirken
gennem alle årene med et beløb i omegnen af 300.000 kr. Jørgen Bøytler
er kirkens præst, og i den forbindelse besøger han kirken ca. 3-4 gange
årligt.
Menighederne består af ca. 350 medlemmer. Der er for nyligt dannet et
par nye menigheder med nogle få
familier. Men det er et meget vanskeligt land at drive mission i, og
derfor er der ingen tvivl om, at de
også i fremtiden har behov for vores
støtte.

En ny menighed skyder op.

Pogradec - Børn i børnehaven i ”The Camping Area”

BDMs Unge
Det er en stor glæde for os, at vi igen kan sende et hold volontører til Tanzania. Vi har antaget 7 volontører – 5 piger og to unge mænd - der skal
arbejde i henholdsvis Kipili og Sumbawanga. Volontørkurset afholdes i
Christiansfeld i begyndelsen af august måned.
Miriam Bøytler er efter eget ønske stoppet som ungdomssekretær. Vi vil
gerne udtrykke en stor tak til Miriam for hendes meget synlige indsats i
BDM. Vi ønsker hende Guds velsignelse i de opgaver, som hun nu kaster
sig over.
Vi har ansat Tine Elmelund Christensen som ny ungdomssekretær. Tine
har opholdt sig 1½ år i Tanzania som volontør i henholdsvis Sumbawanga, Kipili og Sikonge. Tine bor i København, hvor hun læser kemi på Københavns Universitet.
Bånd, der binder sammen!
I BDM glæder vi os meget over det fællesskab, vi har med Brødremenigheden og det konkrete udtryk for samhørighed, I viser gennem jeres forbøn og støtte.
Tak til de mange, som er engageret i butikker og genbrug og den indsats,
I øver der.Tak også for den interesse, I viser, når I spørger ind til, hvordan
det går i BDM.
Lad os fortsat stå sammen i missionens tjeneste—til Guds ære og mennesker til gavn!
Jens Peter Rejkjær
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Christiansfeld Musikfestival 2018 blev en succes.
Brødremenigheden afholdt musikfestival i Christiansfeld i dagene 25.-29.
april. Temaet var ”Christiansfeld i en verden af musik – fra 1700 tallets
barokmusik til verdensmusik”. Der var 10 koncerter, 8 i Brødremenighedens kirkesal og 2 på kirkepladsen. Det er 2. gang der bliver holdt en musikfestival i byen. Den 1. festival blev afholdt i 2015, og det er tanken, at
det skal blive en tradition, og at der igen skal være festival i 2020.
Festivalen bød på mange meget fine musikoplevelser.
Jeg vil f.eks. nævne Musica Fictas koncert med 1600 tallets reformationsmusik, Sønderjyllands Symfoniorkesters musik med 1700 tallets wienerklassicisme, koncerten med Trio con Brio og musikgudstjenesten, hvor
både prædiken og SMUKs musik havde ytringsfriheden som tema. En
stor oplevelse var også basunisten fra Berlinerphilharmonikerne Jesper
Busk Sørensen og domorganisten Kristian Krogsøe. Deres afslutningsnummer ”Spiegel im Spiegel” af den nulevende estiske komponist Arvo
Pärth har med sin enkelhed og præg af hans religiøsitet brændt sig ind i
min hukommelse.

Musica Ficta

Trio con Brio Copenhagen

Jesper Busk Sørensen
og
Kristian Krogsøe
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Selv om der ved denne festival ikke blev spillet musik fra Brødremenighedens musikarkiv, kom den alligevel til at afspejle menighedens idegrundlag.
Festivalens koncerter var velbesøgte og økonomisk kom vi ud af det med
et overskud.
Festivalen i 2015 blev arrangeret af Kolding kommune. Den netop afsluttede festival var Brødremenigheden ansvarlig for. Festivalen blev forberedt af en bestyrelse med repræsentation fra Brødremenigheden, Christiansfeld Centret, Klassisk i Christiansfeld, Sønderjyllands Symfoniorkester, samt Kolding Musikskole og med sekretariatsbistand fra Kolding
Kommune.
Christiansfeld Centret stod for markedsføring og billetsalg.
Selve afviklingen af festivalen blev muliggjort ved en uvurderlig bistand
af frivillige fra Brødremenigheden og Klassisk i Christiansfeld.
Festivalen blev gennemført med økonomisk støtte fra Brødremenigheden,
Kolding kommune, Christiansfeld Centret, Region Syddanmarks Kulturfond, Augustinusfonden, Sydbank Fonden og lokale sponsorer.
Det har været en organisationsform og et samarbejde, som har fungeret
fremragende. Tak til alle, der har støttet økonomisk og med deres arbejdskraft.
Det er besluttet, at Brødremenigheden forbereder og gennemfører den
næste musikfestival med de samme samarbejdspartnere. Der er endnu ikke lagt noget program for den næste festival. Det er imidlertid tanken, at
der vil blive spillet musik fra Brødremenighedens nodearkiv, og mon ikke
at 100 året for genforeningen også vil sætte sig spor i musikken.
Birger Christensen

Esbjerg Ensemble

Mynsterland
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ICOMOS konference 4. og 5. maj 2018.
Konferencens emne var: Når immaterielle værdier er synlige i verdensarven. Konferencens første dag blev holdt i Christiansfeld.
ICOMOS fungerer som UNESCOs ekspertorgan i spørgsmål inden for
bevaring af kulturmiljøer og i forhold til Verdensarvskonventionen, der
blev vedtaget i 1972. ICOMOS Danmarks aktiviteter koncentrerer sig om
arbejdet med monitering og rapportering om Verdensarvsstederne i Danmark, samt om indstilling til Kulturstyrelsen af forslag til nye emner
på Verdensarvslisten.
Danmark har otte emner optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste: Jelling
Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg, Vadehavet, Stevns Klint,
Christiansfeld, Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland og Ilulissat i
Grønland.
UNESCOS konvention omfattede kun to emner fra begyndelsen: Verdens
naturarv og verdens kulturarv. I 2003 vedtog UNESCO endnu en verdensarvskonvention, nemlig om verdens immaterielle, den ”ikke - legemlige” kulturarv. Begrebet kulturarv består af meget andet end bygningsværker, eksempelvis kan nævnes teater, musik, sang, danse, mad, håndværk og andet.
Bygningskulturen rummer også en
række immaterielle - værdier, der
især er knyttet til: Bygningens eller
bebyggelsens ide, filosofi eller
identitet og egenart.
De traditioner i form af håndværk,
materialer eller former, der har
skabt bygningen eller bebyggelsen,
den atmosfære, stemning og sjæl,
som opleves i bygningen eller bebyggelsen.
Inden for restaurering og ombygning af ældre bygninger er der øget
opmærksomhed på og et større fokus på den immaterielle kulturarv.
Det er en vigtig faktor for forståelsen og oplevelsen, det kan bl.a.
forklare hvorfor husene ser ud,
som de gør.
Christiansfeld blev valgt som mødested for konferencen, da de im-
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materielle værdier tydeligt ses her. Her afspejler byens enkle og beskedne
kristne og sociale liv – plus de religiøse højtider og skikke sig meget anskueligt i bygningerne, interiørerne, byplanen og de grønne omgivelser.
Der er tilstræbt kvalitet, enkelhed, symmetri og harmoni.
Søren
Vadstrup,
Arkitekt m.aa. og
lektor på Kunstakademiets Arkitektskole havde første
indlæg: Genius Loci - stedets ånd. Det
var et spændende
foredrag, hvor vi
fik indblik i bygningskulturens immaterielle kulturarv
mange steder og i
mange tidsepoker
lige fra Grønland
til Japan.
Der blev også talt
meget om bevarelsen af de traditionelle håndværk - målet er at vedligeholde på en kvalificeret måde og kvalificere vores restaureringer gennem analyse og værdisætningsmetode historisk - teknisk - arkitektonisk og med analyse af immaterielle værdier.
Professor Dr.phil, Ph.d. Janne Liburd havde emnet bæredygtighed, materiel og immateriel kulturarv på danske Verdensarvssteder. Igen et meget
spændende foredrag, hvor der blev sat fokus på kulturarvsstederne, som
tilhører alle mennesker set i et globalt perspektiv. Vi taler om gæster / turister - formidling / fortolkning - benyttelse / beskyttelse. Det handler om
begrebsliggørelse, da der er tale om uerstattelige kulturværdier. Uanset
om vi taler om turismen som middel eller mål, så er der et dilemma. Vi vil
gerne beskytte stedet, men vi vil også gerne vise det frem. Vi kan tænke
på sloganet: ”Barcelona ikke til salg”. Stewardship som begreb. Hvem
kerer sig om planeten, hvem kerer sig om , værner om andet end sig selv.
Vigtigt er et godt liv sammen med andre, hvor der tages ansvar sammen
med andre.
Kulturgeograf Dr.phil.(Ph.d.) Elene Neguisse, Site Manager for Visby på
Gotland talte over emnet:”Når en by er på verdensarvslisten.” Visby blev
optaget på verdensarvslisten i 1995 som en af nordeuropas bedst bevarede
muromkransede by. Der er 15 kulturarvssteder i Sverige. I Visby handler
det om kultur og natur. Princippet bygger på fredstanker. Gotland ligger
kun 100 km. fra det svenske fastland.
fortsættes næste side >
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Dagens sidste foredrag blev holdt af Marie Louise Anker, fagdirektør for
kulturminneforvaltningen i Trondheim. Emnet var Nidarosdomen i
Trondheim, håndværk, tradition og detalje som den immaterielle kulturarv, på udkig efter det autentiske i det immaterielle, dokumentation af
traditionelt håndværk og genopdagelse af glemte bygningsmetoder ved
Nidaros Domkirkens restaureringsarbejder.
Dagen sluttede med debat efterfulgt af en dejlig koncert i kirken med en
kvartet af musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester.
Käte Thomsen

Alfred Schmidt går på pension
Vor ”pedel”, eller mere præcist, vor ”altmuligmand” Alfred, har valgt at gå på en velfortjent pension.
I de ca. 8 år Alfred har været ansat, har jobbet udviklet
sig til noget udover et pedeljob. Arbejdsindsats og ikke
mindst de mangesidede evner, har været til stor gavn og
glæde for menigheden.
Vi ønsker Alfred alt det bedste som pensionist.
Den 1.august begynder en ny pedel/altmuligmand i jobbet. Vi har igen valgt en person med en håndværksmæssig baggrund, da opgaverne er mangesidede ikke mindst omkring vedligehold af
menighedens bygninger. Nicolai Kramer Schmidt, Alfreds søn, har ønsket nye udfordringer og derfor søgt
jobbet. Nicolai er uddannet tømrer og har været ansat
som byggeleder i HM byg i Stepping i en årrække. Velkommen til Nicolai, og mon ikke Nicolai kan få hjælp
af sin far, når udfordringerne bliver lidt for krævende.
Ældsterådet

13

Brødremenighedens Sommerfest
Søstrehusets have, søndag den 12. august fra klokken 16.00
Program for dagen:
1) Kaffe
3) Lege for børn og voksne.
4) Evt. en tur i kirketårnet for de, der ikke nåede det sidste gang.
5) Spisning med sædvanlig hygge.

Husk:
Alle medbringer noget spiseligt, som vil blive sat frem på anretterbordet. Det kan være noget, der kan lægges på grillen, salat, kylling, pølser,
tærter, ost m.m. Kun fantasien sætter grænser.
Der kan købes diverse ”vand,” øl, og vin til rimelige priser, og der vil
være et stort køleskab klar til maden, når vi mødes kl. 16.00.
Vi håber. rigtig mange vil sætte dagen af og vil være med i fællesskabet.
Af hensyn til opstilling af telt/telte og borddækning m.m. vil vi være glade for tilmelding.

Tilmelding:
kan ske på e-mail: broedremenigheden@christiansfeld.tv
eller på telefon - 40562646

Tilbyd din hjælp:
Vi har behov for hjælpere til:
1) Bagning af boller og kage til kaffen
2) Borddækning - pynt m.m.
3) Teltrejsning
4) Bordopstilling - stole
5) Nedtagning af telt
6) Evt. noget, du kan medbringe til leg for børn & voksne
Mange hilsener Ældsterådet
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Tirsdag den 28. august 2018 – kl. 20:00
Søstrehusets korsal, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld – billetter købes
ved indgangen
(entré kr. 150 / kr. 100 for medlemmer)

DET FYNSKE KAMMERKOR

Uddrag fra hjemmeside: Christiansfeld Klassisk

Fin, nærmest transparent, homogen og smidig er nogle af de adjektiver
som ofte anvendes om Det Fynske Kammerkors klang. Og netop klangdyrkelse har været central i de 30 år koret har eksisteret.
Den karakteristiske klang skyldes ikke mindst dirigenten Alice Granum.
I hendes kyndige hænder formidles musik og tekst ukunstlet, let og legende.
Dette har gjort DFK efterspurgt i både ind- og udland.
Koret har en omfattende koncertvirksomhed og har tillige udgivet en række velanmeldte cd’er.
Korets dirigent siden korets begyndelse har været Alice Granum, og hun
er en af hemmelighederne bag korets lyse og smidige klang.
Alice er en kendt skikkelse inden for dansk musikliv, og ud over Det Fynske Kammerkor er hun dirigent for det filharmoniske kor i Sønderjylland,
ligesom hun er en hyppigt benyttet instruktør ved kurser og stævner både
herhjemme og i udlandet.
Uddrag fra hjemmeside: Christiansfeld Klassisk & Det fynske Kammerkor
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Søndag den 16. september 2018 – kl. 15:00
Søstrehusets korsal, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld – billetter købes
ved indgangen
(entré kr. 100 / kr. 75 for medlemmer)

Horn og Harpe Anette Gøl og Susanne Skov

Gøl&Skov er et yderst charmerende og spændende bekendtskab. De to
musikere spiller med nerve, indlevelse og temperament, og favner mange
forskellige stilarter; fra de forførende franske impressionister til irsk og
nordisk folkemusik, samt egne kompositioner. Instrumenternes klanglige
samhørighed er som et dansende par af toner, der svæver gennem rummet
og inviterende omfavner tilhøreren til at glide ind i musikken, give sig
hen til lyd, varme og nærhed. Anette Gøl og Susanne Skov er to meget
alsidige og dybt engagerede musikere, som i denne spændende konstellation tager os med ind i en overraskende og usædvanlig klangverden.
Susanne Skov tog, efter studier på Det Fynske Musikkonservatorium og
Guildhall School of Music and Drama i London, sin diplomeksamen fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2002.
Anette Gøl er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1979
og med debutkoncert på Ecole de Musique de Paris i 1984.
Uddrag fra hjemmeside: Christiansfeld Klassisk & Horn og Harpe
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Søndag, den 29.juli kl
19.00
Søstrehusets korsal
DIE KUNST DES
DIALOGS

Lena Kravets – Violincello
Tobias Kassung – Gitarre

Lena Kravets & Tobias Kassung

Lieder, Songs & Canciones
af bl.a. Schubert, Brahms

Håndværkets Dag den 1. september
For 7. gang bliver Håndværkets Dag afholdt i Christiansfeld.
Alt er ved det gamle - og så alligevel ikke! I år vil
der nemlig være fokus på møbeldesign og det gode
snedkerhåndværk.
Hele dagen vil være spækket af aktiviteter for
både børn og voksne.

foto fra
Christiansfeld Klassisk

Menighedskoret
Menighedskoret har udviklet sig til at fungere i to
tempi.
Ved højtiderne medvirker selvfølgeligt det store kor
sædvanen tro; men derudover har en mindre del af
koret sammen med organisten besluttet at udvikle
sangteknikken og korklangen til et højere niveau, samt ikke mindst at få
opbygget et bredt repertoire af motetter og sange til anvendelse uden for
de faste højtider.
Med andre ord: Ved korprøverne arbejder vi nu med andet spændende
end det faste højtidsrepertoire.
Besætningen af stemmerne er så god, at der er grundlag for at danne et
mandskor i koret, som kan være med til at variere fremførelserne - målet
er, at der også kan dannes et damekor.
Der er plads til flere, som kunne være interesseret i den samlende og glædesgivende hobby - at synge i kor! Vi øver 1 time hver torsdag kl 17.00.

17

Fyraftenssang i DUETTEN
Sang og hygge i Duetten
tirsdag den 21.august kl 16.30 til ca 18.00
Ved organist, Tommy Bülov
Kom og vær med til at synge de salmer,
der ikke bliver plads til at synge ved gudstjenesterne - heriblandt også nogle af de
nye salmer, som kom med i den autoriserede salmebog i 2003.
Der er plads til ønsker - der er ikke noget
stramt program - blot holder vi os ved
denne lejlighed til Den danske Salmebog.
Der bliver serveret en kop kaffe med småkage, og der vil være tid til at tale om salmerne.

Hvad er det?? Mon nogen kender sådan et objekt??
Fra Museet er indleveret denne genstand, som udelukkende er konstrueret i metal, og som har størrelse og
facon som en gammeldags petroleumsovn.

En låge i hele ovnens højde
kan åbnes på vid gab.
Toplåget kan ligeledes åbnes.
Der er en hylde med en lille
skuffe under - alt i metal, og
det ser ud, som om der er tiltænkt et fad øverst.
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Suppedas i Duetten

Tirsdag den 11.september 2018 klokken 17.30.
Fra kl 15.30 er der kaffe og mulighed for at spille spil og snakke.
Priser:
Suppe med brød
25 kroner
Kaffe/te
5 kroner
Øl eller et glas vin
10 kroner
Sodavand
5 kroner
Tilmelding:
Anne-Marie Schneider 30 26 22 76 gerne sms. Mail: am@hams6070.dk

Kirkefrokost i Duetten
Næste kirkefrokost er søndag, den 7.oktober
Tilmelding: Anna Svennesen: 21 60 66 41

Koncerter i 3. kvartal 2018:
29.juli AFLYST kl 19.00 Søstrehusets korsal: ”The Art of Dialog”
28.august
kl 20.00 Søstrehusets korsal; Det fynske Kammerkor
16.september
kl 15.00 Søstrehusets korsal; Horn og harpe
Se omtalen af koncerterne inde i bladet fra side 14 til 16.
Fra 1.sept. vil man hver torsdag kl 16.00 kunne høre ca. ½ times musik fra
kirkens nyrestaurerede orgel.

Fyraftenssang
21.august kl 16.30 - ca. 18.00 i Duetten. Sang og hygge med TB
Se omtale i bladet side 17

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission
11.665,00
Brødremenigheden i Christiansfeld
1.722,50
Christiansfeld Festival
2.057,50
Vi takker på modtagernes vegne.
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Kirkelige meddelelser
Dåb:
Den 20. maj 2018 blev Arthur Karl Mørkøre Bøytler, født den 11. november 2017, søn af Tara Emilie Mørkøre Bøytler og Br. Peter Samuel
Mørkøre Bøytler, døbt.
I ønskes Guds velsignelse.

Konfirmation:
Den 25. marts 2018 blev Julie Dau Saxer og Rasmus Høiberg Madsen
konfirmeret i Brødremenighedens kirke.

Optagelse:
Den 20. maj 2018 blev Br. Tommy Schmidt Bülov og Sr. Anne Leth optaget som medlemmer i menigheden.

Ordination:
Niels Peter Gadegård Gubi blev den 23. maj, 2018 ordineret til præst i
Den Danske Folkekirke. Du ønskes tillykke og Guds velsignelse.

Sykreds i 3.kvartal 2018:
6.sept.
20.sept.
4.okt.
8.okt.
1.nov.
15.nov.
29.nov.

Anna Svennesen og Ingrid Markussen: Søsterkonf. i Holland
Else Marie Hjorth: Pilgrimsvandringer
Ellen : besøg i Brødrekirker i Asien
efterårsferie, intet møde
Svend Aage Jacobsen, Haderslev : Bolette Rønne
nyt fra BDM
Ingrid Markussen: Maria, advent og kvinde i Guds plan

Vi mødes kl 15.00 i præsteboligen, drikker en kop kaffe og synger et par
sange, før vi lytter til dagens oplæg. Vi slutter igen kl 16 30.
Alle er meget velkomne.

Tid til Bøn hver fredag kl. 9.00 i Korsalen.
Benyt elevatorindgang - tryk på kontakten og døren åbner og lukker
automatisk.
Menigheden er taknemmelig for ethvert bidrag doneret via
Bank: Reg: 9743 NR: 039 5639714
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Dag:

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

Tid:

store

store

store

store

store

store

store

Sted:

Stiftelsesfest/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Lukas 7, 36-50

Matt. 11, 16-24

Luk. 12, 32-48

Matt. 7, 22-29

Matt. 10, 24-31

Matt. 19, 16-26

Matt. 16, 13-26

Tekst:

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

E. Baun

K. Grøn

K. Grøn

Præst:

02

26
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Gudstjeneste

Kærlighedsmåltid

Joh. 15, 1-11

Mark. 2, 14-22

Joh. 11, 19-45

Luk. 10, 38-42

Joh.

Matt. 20, 20-28

Matt. 12, 31-42

J. Markussen

K. Grøn

E. Baun

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Markussen

J. Bøytler

Tjeneste:
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10.30

store

J. Bøytler

16

17. s. e. trinitatis

10.30

5, 1-15

23

18. s. e. trinitatis

12
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