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Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

2018

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935.
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Livets vand og livet.
Der findes tørst efter liv, tørst efter tro, tørst efter
frelse, tørst efter fred og altså tørst efter livets vand.
I Jesu Bjergprædiken priser han dem salige, ”der
hungrer og tørster efter retfærdigheden.” Der kan
også være tørst efter godt helbred, efter gode famiBrødremenigheden lierelationer, gode venner, godt arbejde. Det er jo
i Christiansfeld
nogle meget forskellige ting, men på en måde er livets vand starten på at slukke enhver tørst. Hvis liPræstebolig:
Lindegade 26
vets vand er Kristus, ja så er der jo også en at gå til,
6070 Christiansfeld
når jeg føler tørst efter de mange ting, der blev
Præst:
nævnt. Selvsagt kan jeg gå til Kristus og få stillet
Jørgen Bøytler
min tørst efter liv, efter tro, efter frelse, efter fred.
Tlf.: 74 56 14 20
Det er jo netop, hvad evangeliet tilsiger os.
40 36 14 20
boytler@ebu.de
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Salige er de, der hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Dem, der tørster efter livets
vand, tørster også efter retfærdigheden. Se, der er en
kant i det her, for lige så smukt det er, at den, der
tørster, vil Gud give af kilden med livets vand, lige
så udfordrende er det, at livets vand af mange ikke
efterspørges. Det er udfordrende, når den ret almindelige retfærdighed ikke efterspørges. For det betyder mangel på moral og etik. Og livet som retfærdig
for Gud, livet som en, der har drukket af kilden med
livets vand, dette liv har en moralsk og især etisk
fordring. Det må vi overveje.
Det meningsfulde liv, det lykkelige liv, kilden med
livets vand finder vi ikke alene. Vi kan ikke selv
skabe et meningsfuldt, lykkeligt liv. Det meningsfulde liv findes der hvor vi ikke så meget søger meningen med livet, men livet selv. Hvor vi erkender og
vedkender os vores afhængighed af andre. Livet er
en meningsfuld gave. Den skyldes ikke os selv. I
taknemmelighed for denne gave må vi leve et engageret og forpligtet liv til gavn for vore medmennesker. Vi må indse vore egne grænser, slippe kontrollen over livet, for vi er på ingen måde årsag til det.
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Vi kan glæde os over så meget, som vi ikke selv er ophav til. Og det kan
alt sammen bringes i spil på mange meningsfulde måder i liv og hverdag.
mennesket er skabt af Gud og derfor sat ind i forpligtende relationer. Det
er der vi kommer på sporet af det meningsfulde liv. Det er et liv, der ikke
bæres af en overfladisk lykkefølelse, men har sin grund og fundament i
Guds uforanderlige kærlighed.
Jørgen Bøytler

Hovedrengøring i kirken
Lørdag, den 10.marts samledes menighedsmedlemmer til den årlige
rengøring af kirken.

Alle overflader blev rengjort med sæbespånevand, og der blev fejet spindelvæv ned fra loft, hjørner og kroge.
Der var brug for
flittige hænder
mange steder, og
det var dejligt, at
flere end 20 menighedsmedlem
mer deltog i rengøringen.
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Gulvene blev fejet, støvsuget, vasket, og der blev strøet nyt sand på gulvene i salene.

Allerede forud for dagen
havde Henning demonteret alle messingdele på
lysekroner og lampetter
mv. og fået dem blankpudset, så det altsammen kunne genmonteres
i forbindelse med hovedrengøringen.
Kirken med pulpiturer
fremstår nu funklende
rene og indbydende.
Der blev også tid til en
velfortjent frokostpause,
hvor en lille brunch af
hjemmebag mv. kunne
nydes for at lade energien op til de sidste arbejdsopgaver.
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Nyt fra BDM

Vi er allerede godt i gang med et helt nyt år – det skal ikke afholde mig
fra at udtrykke en stor taknemmelighed over Brødremenigheden for fællesskab, forbøn og ikke mindst økonomisk støtte i 2017! I skrivende stund
er i vi gang med at afslutte regnskabet for 2017, revisoren er på besøg for
at få de sidste ting på plads. Og resultatet – ja, det er godt! Vi glæder os
meget over et rigtig godt år, hvor BDMs bagland villigt har sluttet op og
støttet arbejdet på alle måder. Vi kommer ud af året med et fornuftigt positivt resultat. Og ikke mindst kommer vi ud af året med en række spændende aktiviteter i Tanzania, D.R. Congo, Albanien og Burundi, hvor
BDM har fået lov til at hjælpe mennesker i nød, forkynde evangeliet og i
det hele taget været med til at bringe håb til mennesker.
På den måde erindres vi igen om BDMs Mission Statement:
”Hovedformålet [for BDM]er at præsentere evangeliet, den kristne tro til
mennesker og medvirke til, at fattige menneskers tilværelse bliver bedre.”
Derfor er det med stor frimodighed, vi fortsætter arbejdet her i 2018, som
allerede er godt i gang. Og der er nok at tage fat i.
Amos, Zitha og Alkado
Tre skønne søskende i Kipili ved Tanganyikasøen. Fælles for dem er, at
de har mistet den ene af deres forældre og
derfor boede hos bedsteforældrene, der vanskeligt kunne klare opgaven. Efter nogle
svære sygdomsforløb blev et par af BDMs
volontører opmærksom på problemerne og
begyndte at støtte børnene med lidt mad og
tøj og dertil skolegang i Cheke Chea (forskolen i Kipili). Men løsningen var ikke
holdbar, børnene vanrøgtedes og noget måtte
gøres.
Det blev besluttet, at børnene skulle på Peter’s House i Sumbawanga og efter nogle
vanskeligheder lykkedes det. Og det var en rigtig beslutning for børnene,
der nu trives, er blevet raske igen og har det godt sammen med de andre
børn på Peter’s House.
En af volontørerne besøgte børnene på Peter’s House efter det første
døgn. Og hun blev mødt at tre glade børn, der kom hende i møde og sagde:
”I dag har vi fået mad…!”
BDM har igangsat en indsamling til støtte for børnenes ophold på Peter’s
House – den kan findes på BDMs hjemmeside under fanen Støt.
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På hjemmefronten
arbejder vi bl.a. med at finde en afløser for Miriam Bøytler, der har været
deltids ungdomsmedarbejder for BDM i nogle år men nu har ønsket at
stoppe af hensyn til færdiggørelse af uddannelse mv. Vi er taknemmelige
for Miriams store indsats blandt de unge i BDM og håber, vi får ansat en
ny dygtig medarbejder i hendes sted.
Missionsfesten 2018
er i år søndag den 6. maj kl 10.00 , hvor der også afholdes generalforsamling for medlemmer af BDM. Professor ved MF i Århus, Kurt Larsen, prædiker i kirken kl. 10.00. Om eftermiddagen deltager Knud Elmo
Knudsen og Janice & Mads R. Jakobsen, der er ved at færdiggøre deres
uddannelse i England med henblik på at rejse til Tanzania
som missionærpar til sommer.
Notér allerede nu datoen – endeligt program er klar inden længe.
Tak for forbøn og støtte til BDMs arbejde.
Sten Nielsen
Fundraising & Information i BDM

Kvindernes Internationale Bededag
Årets bededagstema: ”Gud så, at det var
godt” samlede ca. 75 kvinder og nogle få
mænd i Brødremenighedens Multisal i Christiansfeld fredag d. 2. marts 2018.
Kl. 14.30
Kirsten Gubi bød velkommen til et ægte sønderjysk kaffebord i den smukke, rummelige
multisal i Søstrehuset.
Lone Hertz, leder af Frelsens Hær i Aabenraa, fortalte levende om organisationens arbejde i Nuuk ( Godthåb ), Grønland. Dette er en af Bededagens indsamlingsprojekter i år.
Arbejdet blev påbegyndt i 2012 og er målrettet hjemløse og misbrugere.
De har oprettet en varmestue med mulighed for bad og tøjvask, hvor de
udsatte kan komme og få et måltid mad og åndelig føde.
Der er også tilknyttet en sygeplejerske, da tuberkulose stadig er et problem blandt de udsatte grupper.
Der bliver afholdt gudstjeneste hver anden weekend, hvor der møder ca.
60 personer op hver gang.
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Årets bededagsliturgi, der er udarbejdet af kvinder i Surinam, ledte os gennem resten af eftermiddagen.
En tidligere udsendt missionær fra Brødremenigheden, Karoline Fredensborg ( 85 år ) fortalte
medrivende om hendes og andre missionærers
arbejde.
Efter hun flyttede til hovedstaden Paramaribo, støttede hun tidligere børnehjemsbørn og andre mødre, der kom i deres modtagecenter.
Under foredraget blev der vist billeder fra Surinam!
Efter kaffen havde alle mulighed for at se på de mange spændende effekter, der var hjembragt fra Surinam af missionærer.
Kl.16:
Gudstjeneste i Korsalen med prædikant sognepræst, Lone Vesterdal fra Bramdrup.
Sognepræst, Lone Vesterdal prædikede over 1.
Mos. 1,1 – 31: Skabelsesberetningen og kædede
denne smukt sammen med C.S. Lewis' gudsbillede
– bl.a. med citater fra Narniabøgerne og hans selvbiografi, ”Overrasket af glæde”.

Gudstjenestens temaer, tekstlæsninger og salmer supplerede hinanden på
fornemmeste vis.
I teksterne fra Surinams kvinder var der lagt vægt på friheden til at praktisere tro og til at tilbede side om side uanset etnicitet og religiøst tilhørsforhold. Disse tekster blev fremført at forskellige kvinder med smukke
tørklæder om halsen.
Indholdet i teksterne lod os ane Surinams mangfoldige og smukke natur,
men også de farer, der er i et land, hvor guld, bauxit og træfældning kan
spolere naturen på længere sigt.
Gudstjenesten sluttede med velsignelsen, før vi alle gik ud i den bidende
vinterkulde.
Kirsten Gubi takkede for fremmødet og ønskede alle på gensyn første fredag i marts 2019.
Referent: Kirsten Hanberg, Christiansfeld

8

Brødremenighedens kirke i Zeist, Holland

Europæisk Kvindekonference i Holland
Sidst i juni måned sender Brødremenigheden i Christiansfeld Ingrid og
Anna til Europæisk
Kvindekonference i Zeist.
I den forbindelse vil der
i Zeist være en bazar,
hvor overskuddet går til
selve arrangementet.
Vi tager med taknemmelighed imod effekter fra
menighedsmedlemmer
som kan sælges i bazaren.
Store kirkesal hos Brødremenigheden i Zeist

Det kan være alt fra hjemmelavet marmelade og småkager til
kreative ting formet i stof,
garn, papir, træ, sten …
Kontakt gerne Ingrid Markussen 61 71 98 25 og
Anna Svennesen 21 60 66 41,
hvis du har spørgsmål eller
ideer.
Brødremenighedens lejligheder i Zeist
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Besøg fra Brødremenigheden i Herrnhut
Den 29. marts 2018 regner vi med at få besøg af en
gruppe Brødremenighedsmedlemmer fra Herrnhut.
Om aftenen, kl. 19.00 indbydes alle i vores menighed til en aften sammen med vore søstre og brødre
fra Herrnhut.
Det kommer til at foregå i Duetten. Der vil være et
lettere traktement. Vi håber mange vil deltage i en
hyggelig aften med fællesskab. Det er ikke nødvendigt at være flydende i at tale tysk for at deltage.

Christiansfeld Festival 2018
Christiansfeld Festival inviterer den 25. - 29. april til en klassisk musikoplevelse i verdensklasse, når der for anden gang afholdes Christiansfeld Festival. Det er nu muligt at købe billetter i Christiansfeldcentret. I år foregår arrangementerne i Kirkesalen og på Kirkepladsen.
Christiansfeld Festival afspejler den righoldige musik- og sangkultur,
som har udgjort vigtige aspekter i livet som Christiansfelds indbyggere
og Brødremenigheden har levet de sidste 250 år. Menigheden har altid
haft et intensivt musikliv i sin hjemby og været åben for andre kulturers
kunstneriske udtryk.
Orkester-, ensemble-, kvartet– og kormusik fra hele verden mødes med
western swing, folkemusik samt dans og musik fra Afrika, spillet af professionelle musikere. Festivalen giver derfor ord og tone til en kalejdoskopisk genklang af mange musikalske genrer fra Christiansfelds musikarkiv til verdensmusik.

Musik fra Herrnhuternes eget arkiv den 4.maj i
Kirkesalen kl 19.30
I forbindelse med UNESCO/ICOMOS møde i Christiansfeld præsenteres
lidt af den musik, som har ligget slumrende i Herrnhuternes besiddelse.
En kvartet af musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester vil spille værker af bøhmiske komponister, hvis værker er repræsenteret i Brødremenighedens nodesamling i Christiansfeld. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
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Kirkefrokost i Duetten
Vinterhalvåret
sluttes af med frokost

søndag den
15. april

umiddelbart efter
gudstjenesten.
Tilmelding til
Anna mobil 21 60 66 41
Alle er velkomne - også
selv om du ikke har nået at
tilmelde dig inden.

Fyraftenssang i Duetten
Sang og hygge onsdag den 11.april
kl 16.30 til ca 18.00
Ved organist, Tommy Bülov

Kom og vær med til at synge de
påskesalmer, der ikke blev plads
til at synge ved påskens gudstjenester - heriblandt også nogle af
de nye salmer, som kom med i
den autoriserede salmebog i
2003. Der bliver serveret en kop
kaffe med småkage, og der vil
være tid til at tale om salmerne.
Brødremenigheden er taknemmelig for ethvert bidrag doneret via
Bank: Reg: 9743 NR: 039 5639714
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Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission
Brødremenigheden i Christiansfeld
Bibelselskabet
Folkekirkens Nødhjælp
Unitetskollekt

6.886,00
4.275,50
350,00
1.277,00
667,00

Vi takker på modtagernes vegne.

Koncerter:
12.april Mademoiselle de Paris kl 19.30 i Søstrehusets korsal med den
fransktalende og percusionspillende sangerinde, Karoline Budtz. Arrangør: Klassisk Christiansfeld
25. - 29.april Christiansfeld Festival 2018. Se side 9.
4.maj Musik fra Herrnhuternes eget arkiv. Se side 9
15.maj KoldingKoret kl 19.30 i Søstrehusets korsal KoldingKoret synger en buket af forårs- og sommersange

Sykreds i 2.kvartal 2018:
5.april aflyst
19.april Sissel Madsen fortæller om sin tur til Ukraine
3.maj Jørgen fortæller om sit besøg hos Brødrekirken i Indien i febr.18
6.maj Missionsfest
Alle møder i Præsteboligen, Lindegade 26, 6070 Christiansfeld
Alle er velkomne til disse eftermiddage, vi drikker kaffe og synger et par
sange. Vi mødes klokken 15 00 og er færdige igen klokken 16 30.

Foredrag ved Christiansfeld Centret:
31.maj kl 16.30 - 17.30 Lille Kirkesal: Peter Buchholt Petersen fortæller om restaureringen af Salshuset 2016

Tid til Bøn hver fredag kl. 9.00 i Korsalen.
Benyt elevatorindgang - tryk på kontakten og døren åbner og lukker
automatisk.
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Kristi Himmelfart

5.søndag efter påske

4.søndag efter påske

3.søndag efter påske

2.søndag efter påske

1.søndag efter påske

Påskedag

Påskemorgen

10.30 store sal

10.30 store sal

10.00 store sal

10.00 store sal

10.30 store sal

10.30 store sal

10.30 store sal

10.30 store sal

06.30 store sal

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Missionsfest/Nadver

Musikgudstjeneste/
kirkekaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Gudsager

Matt. 28, 16-20

Joh. 14, 15-21

Joh. 17, 20-26

Luk. 24, 46-53

Joh. 17, 1-11

Joh. 8, 28-36

Joh. 14, 1-11

Joh. 10, 22-30

Joh. 21, 15-19

Matt. 28, 1-8

J. Markussen

J.Bøytler

J.Bøytler

J.Bøytler

J.Bøytler

J.Bøytler

J.Bøytler

J.Bøytler

J.Bøytler

J.Bøytler

Præst:

10

6.søndag efter påske

10.30 store sal

Gudstjeneste/Kirkekaffe

J.Bøytler

Tekst:

13
Pinsedag

10.30 store sal

Luk. 12, 13-21

J.Bøytler

Tjeneste:

20

Trinitatis søndag

Gudstjeneste

Luk. 14, 25-35

K. Grøn

Sted:

27

1.søndag e. Trinitatis 10.30 store sal

Gudstjeneste/Nadver

Luk. 15, 11-32

J.Bøytler

Tid:

03

2.søndag e. Trinitatis 10.30 store sal

Gudstjeneste

Matt. 5, 43-48

Dag:

10

3.søndag e. Trinitatis 10.30 store sal

Torvegudstjeneste

J.Bøytler

17

4.søndag e. Trinitatis 10.30 store sal

Måned: Dato:

April

Maj

Juni
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