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Guds Ord er i al måde og uden forbehold tilgivelsens
ord. Og netop tilgivelsen kan bringe en fantastisk og
for mange en overraskende forandring. Guds Ord har
i og for sig kun én kerneværdi, og det samme, som er
selve kernen i kristendommen, nemlig kærlighed.
Gud tømte sig ved at blive et menneske. Han lagde
alt fra sig, gav afkald på alt, hvad der kunne hindre
ham i at have reelt fællesskab med os. Hvis vi mener
at være Kristi efterfølgere, Kristi disciple, Guds
børn, så kan vi ikke gøre andet end at tilgive, vel vidende at efterfølgelse af Gud er at gøre netop det,
som han gjorde, nemlig opgive sig selv, tømme sig
selv i tilgivelsen af mennesker.
Så, hvem skal tilgive hvem? Jeg skal starte med at
tilgive mig selv. Tilgivelse er at afgive det, som jeg
kunne bruge til at anklage dig med. Tilgivelse er, at
jeg opgiver min anklage mod dig! Hvis jeg tilgiver
dig, så har jeg ikke andet at gøre end at opgive alt
det, jeg har imod dig. Kristendommens kerneværdi
er at tilgive.
Tilgivelsens mulighed, imødekommelsens mulighed
fravælges. Hvis du ikke ønsker at tilgive mig, er det
umuligt at skabe fred. Og det er meget enkelt: Hvis
du ikke skaber fred, så skaber du ufred, og ufred er
krig! Hvis vi derimod begge tilgiver, vil vi blive forsonet med hinanden. Ingen tilgivelse, ingen forsoning.
Der skal prædikes en ting, det er Guds frelsende kærlighed i Jesus Kristus.
Måtte Guds ord spire og gro i enhver, der hører disse
ord. Måtte Jesu Kristi kærlighed bære frugt i hver
enkelt. Måtte den sidste, den yderste dag blive den
store høstfest, hvor alle har set Guds rige. Den dag
de døde opstår på Guds ager, til evigt liv. Den dag
skal Guds rige ikke længere være skjult, for da skal
synd og død ikke være mere.
Jørgen Bøytler
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Instrumenternes dronning
Kirkens orgel er nu stort set færdigleveret i den udformning, som orglet
oprindeligt havde, da det første gang blev bygget og opstillet i kirken i
1865. Det er et meget romantisk orgel med en overflod
af bløde karakterstemmer i basistonelejet.
I 1930/40erne kasserede man nogle stemmer, ændrede
pibelængden på andre og tilføjede nogle helt nye for at
trække orglets karakter i retning af nordtysk barok.
Alt dette er sammen med en gennemgribende restaurering
af mekanikken ført tilbage til sin oprindelige form.
Særligt to af de kasserede stemmer voldte en del besvær
med rekonstruktionen, idet disse to stemmer er særligt
”delikate” og ofte kun findes i eksklusive
og dyre, store orgler.
Øverst til højre ses Clarinet som nyproduceret
og placeret i svelleværket bagerst i orgelhuset.
Midten til højre ses ligeledes den nyproducerede
basbasun (Posaune), som spilles med fødderne.

Det restaurerede spillebord

Registraturet med de genskabte, oprindelige registertræk
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BDM-NYT
I en lederspalte i BDM-nyt skrev jeg: Forfulgt af ufortjent godhed! Det
er stadig den samme virkelighed, vi oplever i BDM, og vi er Gud taknemmelig for alt det, han velsigner os med. På Guds velsignelse beror
alt!
Økonomien
Bestyrelsen har været noget optaget af, at vores egenkapital, dvs. de penge, der gør, at vi er i stand til at betale hver sit, skal udgøre mellem 1 og
1,5 millioner kroner. Den har tidligere været negativ, men det er anderledes nu. Det er en stor glæde for os, at egenkapitalen nu udgør godt og
vel 1,3 millioner kroner. Det betyder, at vi kun i meget begrænset omfang skal gøre brug af vores kassekredit. Det skyldes ikke mindst et stort
overskud i 2016. Stjernesalget har bidraget væsentligt til det, samtidig
med, at vi ikke fik ansat en missionær yderligere som ellers var budgetteret. Derudover har der været stigninger i de almindelige gaver. Det indebærer, at vi fortsat søger en missionær/missionærfamilie, og det må I
gerne være med til at bede om, at vi får.
Albanien
Jørgen Bøytler er præst i Brødrekirken i Albanien, og som sådan besøger
han landet 3-4 gange årligt. Jørgen har for nyligt aflagt kirken et besøg,
hvor man samtidig afholdt General Assembly, hvilket man gør hvert 3.
år. Det er bl.a. her, man vælger kirkens bestyrelse.

Menigheden i Albanien
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Kirkens formand, Vjollca Mazi, fortæller om de seminarer, der bliver afholdt for kirkens ledelse og potentielle ledere. Seminarerne handler hovedsageligt om teologiske spørgsmål og om ledelse af kirken. Disse seminarer har været en stor hjælp og har givet frimodighed til at fortsætte arbejdet.
Kirken vokser, selv om det går langsomt. Hvert år er der en del, der bliver
døbt og dermed bliver medlemmer af kirken.
En af de vigtigste begivenheder er bibelcamping i Pogradec, hvor kirken
har et lejrcenter. Ud over bibelundervisning og socialt samvær betyder
samværet, at man networker og lærer hinanden meget bedre at kende. Det
er ikke mindst Brødremenigheden i Sverige, der tager aktivt del i dette
arrangement.

Børnehavebørnene i Pogradec leger på Campingpladsen

Kirken i Albanien har fortsat brug for vores støtte og hjælp, ligesom vi vil
opfordre til stadig forbøn for de kristne i Albanien.
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Knud Elmo Knudsen på hjemmeophold
Sædvanen tro opholder Knud Elmo Knudsen sig i Danmark i 6 uger forud
for påsken.
Knud har et stort mødeprogram, hvor han
fortæller om det vigtige arbejde, han står i,
bl.a. blandt pygmæerne i D.R. Congo. Et
arbejde, der på ingen
måde har været uden
udfordringer.
Fotos af pygmæer

Onsdag den 5. april kl. 19.30 taler Knud i Multisalen i Søstrehuset. Det er
et offentligt møde, hvor vi håber at se mange af Brødremenighedens medlemmer. Det bliver helt sikkert en meget spændende aften med sidste nyt
fra Tanzania, D.R. Congo og Burundi.
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Genbrugsarbejdet
Butikken på Prætoriustorvet 1 er blevet renoveret. Det var tiltrængt! Vi
synes, at butikken er blevet rigtig flot, og vi indbyder jer til at kigge forbi
butikken ved lejlighed. Mette Erlang og Else Nørremark, der er ledere af
butikken, glæder sig meget over resultatet.
Hvis der er nogle læsere af Brødremenighedens Blad, der kunne afse en
formiddag eller eftermiddag om ugen til at være med i én af BDMs 4 forretninger i Christiansfeld, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede eller tage direkte kontakt til én af butikkerne. Vi har brug for flere medarbejdere! Det gælder også personer, der kan være afløsere, når der
er nogle af de faste medarbejdere, der får forfald.
Missionsfesten
Søndag den 21. maj kl. 10.00 begynder Missionsfesten med gudstjeneste i
Brødremenigheden. Prædikant er biskop Steen Skovsgaard, Maribo. Derefter er der middag i Multisalen og festen fortsætter kl. 13. For første
gang skal vi afholde en egentlig generalforsamling, men vi vil gøre meget
for, at det ikke bliver så kedeligt, som det lyder.
Vi får besøg af lederteam’et fra Star Mountain på Vestbredden i Israel,
ligesom Marjo Ten Kate og Bert Muizebelt, der er konsulenter på sundhedsprojektet ved Tanganyikasøen kommer til Danmark. Mads Refshauge
Jakobsen, der er under uddannelse på All Nations Christian College i
London vil også deltage.
Hjertelig velkommen!
Gratis glæde
2017 er et jubilæumsår. Vi fejrer, at det er 500 år siden, at Martin Luther
slog sine 95 teser op på Slotskirkedøren i Wittenberg.
Fokus i Luthers forkyndelse var nåden.
Nåde som betyder gratis.
Lad os huske dette lille, men meget centrale ord, i jubilæumsåret. Nåden,
som for
os er gratis, kostede Gud alt!
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær
BDM
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Slaveoprøret på St. Croix og afskaffelsen af slaveriet
Slavehandelen over Atlanten blev afskaffet fra 1803. Men slaveriet på
de vestindiske øer fortsatte. Der var dog røster, som krævede det afskaffet, og i 1833 blev slaverne frie i Britisk Vestindien.
Også i Danmark og i Dansk Vestindien debatterede man emnet. Peter
von Scholten, der var generalguvernør fra 1827, var en varm fortaler
for en gradvis afskaffelse af slaveriet. I 1847 blev det vedtaget, at slaveriet helt skulle afskaffes efter tolv år. I mellemtiden skulle de børn,
som blev født af slaver, være frie fra fødslen.

Slaveoprøret på St. Croix
Men det var for lidt og for sent. I juli 1848 begyndte et slaveoprør på
St. Croix. Store skarer af slaver fra byen og plantagerne tog fuldstændig kontrol over den lille by Frederiksted. En af de toneangivende
blandt oprørerne var slaven John Gotlieb, kaldet General Buddhoe.
Situationen var kritisk. Von Scholten så ingen anden udvej end at tage
sagen i egen hånd for at forsøge at afværge et altødelæggende oprør.
Den 3. juli 1848 kørte han til Frederiksted, talte til oprørerne og afskaffede slaveriet i de danske besiddelser i Vestindien med øjeblikkelig virkning. Det er siden blevet påstået, at von Scholten og John Gottlieb indgik en hemmelig forhåndsaftale, men det foreligger der i dag
ingen dokumentation for.
Generalguvernøren havde ingen bemyndigelse til at afskaffe slaveriet.
Han blev voldsomt angrebet for sin beslutning, både af medlemmer af
den vestindiske regering og af slaveejerne. Slaveejerne havde mistet
en stor del af deres formue uden at vide, hvilken erstatning de kunne
forvente. Peter von Scholten fik et nervøst sammenbrud på grund af
begivenhederne og forlod øerne umiddelbart efter.
Ovenstående tekst og næste sides kopi af dokument er fra Rigsarkivets
hjemmeside
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Natten mellem den 3. og 4. juli 1848 fik generalguvernør Peter von
Scholten trykt denne dobbeltsprogede plakat, som offentliggjorde
hans beslutning om at afskaffe slaveriet med øjeblikkelig virkning.
Plakaten blev slået op over alt på alle tre øer i dagene derefter.
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De Amerikanske Jomfruøer og Danmark,
en belastet fortid, en fælles fremtid
Danskerne holdt slaver på de Vestindiske øer fra 1666. Brødremenigheden var aktivt til stede i den periode for at hjælpe slaverne. Omfanget af
menneskelig smerte, sorg og fortvivlelse forårsaget af, at mennesker var
tvunget til at leve i slaveri, kan vi kun vanskeligt forestille os i dag. De
mennesker, der mod deres vilje blev gjort til slaver, havde krav på respekt
og menneskelig værdighed. Uretfærdigheden, som vore forfædre forårsagede overfor forfædre af øernes nutidige befolkning er uundskyldelig.
Tiden er kommet til at se fortiden i øjnene. Tiden er kommet for forsoning i hjerte og sind. Vi anerkender, at hvad der er gjort ikke kan gøres
om. Men vores generation har muligheder for at bevæge os i retning af en
fælles fremtid.
Sådan lyder et uddrag af en deklaration, som Brødremenighedens Ældsteråd har udsendt. Deklarationen ses herunder. Der er mulighed for at man
kan underskrive deklarationen på internettet ved at klikke ind på
www.wechange.dk og lede efter den indsamling, der hedder Forsoning
med Jomfruøerne.
Man klikker ind på den, og så kan man udfylde fornavn, efternavn og email adresse. Der bliver så sendt en mail, hvor man skal bekræfte, at man
skriver under og så har man skrevet under. Man kan også opfordre andre
til at skrive under.
Skulle man ønske at skrive under på god gammeldags facon, kan man
kontakte Käte Thomsen eller Jørgen Bøytler, og så kan der arrangeres en
underskrivning.
Der er kommet nogle meget positive reaktioner på deklarationen fra De
Vestindiske Øer. Der har også været omtale i den danske presse.

Deklarationen:
De Amerikanske Jomfruøer og Danmark, en belastet fortid, en fælles
fremtid
En erklæring fra Brødremenigheden i Danmark og borgere i Danmark,
der har underskrevet siden offentliggørelsen den 26. marts 2017.
I 1917 solgte Danmark St. Thomas, St. Croix og St. John, kendt som US
Virgin Islands til USA. Det er 100 år siden, og det er en tid til at reflektere over fortiden og til at søge fælles visioner for fremtiden.
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Den danske tilstedeværelse på øerne begyndte i 1666. I mere end 100 år
blev mennesker af afrikansk afstamning med magt bragt over Atlanten
for at arbejde som slaver i plantagerne og for at arbejde i plantageejernes
hjem samt andre steder ejet af personer med dansk oprindelse og andre
europæiske nationaliteter. Varer, herunder sukker og rom, blev produceret af slavegjorte arbejdere på de danske øer, og var med til at skabe stadigt stigende velstand i Danmark.
Omfanget af menneskelig smerte, sorg og fortvivlelse forårsaget af, at
mennesker var tvunget til at leve i slaveri, kan vi kun vanskeligt forestille os i dag. Den manglende respekt for menneskelig værdighed, som de
mennesker, der mod deres vilje blev gjort til slaver, havde krav på, er
ufattelig. Uretfærdigheden, som vore forfædre forårsagede overfor forfædre af øernes nutidige befolkning er uundskyldelig.
Tiden er kommet til at se fortiden i øjnene. Tiden kommet til, i ydmyghed og ærlighed, at dele de følelser og tanker, vi som danskere i det 21.
århundrede har. Gør vi det, betyder det, at hverken befolkningen i US
Virgin Islands eller danskerne vil glemme fortiden. Håbet er, at når vi
gør dette, vil det hjælpe os til, sammen og i fællesskab at søge en fremtid, hvor gensidig forståelse, kærlighed og respekt sætter vores kurs som
to folk, der er bundet sammen gennem vores belastede fortid. Tiden er
kommet for forsoning i hjerte og sind.
Som borgere i Danmark erklærer vi hermed,
at vi med sorg betragter den dybt beklagelige fortid, hvor forfædre af
befolkningen på US Virgin Islands blev holdt i slaveri og mod
deres vilje blev tvunget til at arbejde for slaveejere, hvoraf mange
kom fra Danmark. For dette undskylder vi, skønt forsinket, i en
ånd af respekt og kærlighed.
De grusomheder slaveriet påførte menneskene var umenneskelige; de
var imod Guds vilje, som gennem Jesus Kristus lærte os, at alle
mennesker er lige og alle er skabt i Guds billede. Grusomhederne
stod i modsætning til alle menneskelige værdier, som er fundamentale i vore samfund.
Vi anerkender, at på trods af al den grusomhed og uretfærdighed som
mennesker led på de tidligere Danske Vestindiske Øer, havde
folket menneskelig, åndelig og kulturel styrke til at komme gennem denne tid og skabe en fremtid sammen.
Vi anerkender, at befolkningen på US Virgin Islands, dels formet af
fortidens trængsler, dels gennem folkets identitet og besiddelse af
integritet, har en vigtig rolle at spille på den internationale scene i
dag og i fremtiden.
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Som borgere i Danmark, som en kirke i Danmark, som mennesker i
det 21. århundrede, som borgerne i den globale landsby, erklærer
vi, at vi ser alle mennesker som vore brødre og søstre; og i særdeleshed, ønsker vi at lade folk på US Virgin Islands forstå, at vi er
søskende i hjerte og ånd.
Vi anerkender, at hvad der er gjort ikke kan gøres om. Men idet verden har ændret sig, og idet vi i vores generation har muligheder
for at bevæge os i retning af en fælles fremtid, har vi et fælles ansvar for at styrke vore bånd som folk og opbygge international forståelse.
Som borgere i Danmark, ønsker vi:
at fremme udviklingen af kontakter og partnerskaber mellem folk fra
US Virgin Islands og befolkningen i Danmark,
at skabe tættere bånd mellem vore folk indenfor uddannelse, handel,
turisme, religion, videnskab og kunst,
og at vi sammen bevæger os fremad i retning af et indbyrdes forhold
mellem vore befolkninger, der kan tjene som et eksempel i en verden, hvor uretfærdighed på grund af slaveri, krig og grusomhed
har været en realitet i mange lande, gennem århundreder; dette vil
vi gøre vel vidende, at der også i dag er millioner af mennesker,
der fortsat er ofre for uretfærdige politiske og sociale strukturer.
Sidst men ikke mindst: Vi anmoder i respekt og ydmyghed om, at befolkningen på US Virgin Islands tager imod denne erklæring i den ånd, hvori
den overgives, med åbenhed, kærlighed og med vilje til at leve i fred og
harmoni
sammen.
Så hjælpe os Gud.

Brødremenigheden i Danmark samt borgere i Danmark – underskrevet
fra 26. marts, 2017 på
www.wechange.dk
Pastor Jørgen Bøytler (PHD), Præst for Brødremenigheden i Danmark
Lindegade 26
DK-6070 Christiansfeld
+45 40361420
boytler@ebu.de
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Suppedas og kirkefrokost
Vi takker for opbakningen til suppedasen og
kirkefrokosten vinteren
igennem.
Eksperimentet faldt i
manges smag og vi
fortsætter derfor med
hyggeligt samvær og
enten suppe eller frokost en gang om måneden i vinterhalvåret fra
september 2017.
’
Datoer kommer senere.
Der er endnu én gang
kirkekaffe tilbage inden
sommerferien, og det er
søndag den 30.april i
lille sal lige efter gudstjenesten.
Vi glæder os til den ny
sæson

Anna Svennesen og
Anne-Marie Schneider

Mailadresser: Brødremenigheden kan spare porto, når der f.eks.

skal sendes kvitteringer ud, det kræver bare, at I sender jeres mailadresser til: broedremenigheden@christiansfeld.tv Det er også praktisk i
andre sammenhænge.
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Kirkelige meddelelser
Dåb:
Den 19. marts 2017 blev Gorm Hjorth Jacobsen, født den 4. november
2016, søn af Karen Hjorth og Br. Esben Leth Jacobsen, døbt.
I ønskes Guds velsignelse.

Begravelse:
Den 13. januar 2017 blev Sr. Margit Ursula Thomsen, født den 19. januar 1940, død den 2. januar 2017 jordfæstet på Gudsageren.
Den 11. februar 2017 blev Br. Niels Bach Hansen, født den 22. september 1950, død den 6. februar 2017 jordfæstet på Gudsageren.
Den 9. marts 2017 blev tidl. missionær Sr. Rigmor Engelbrecht Madsen,
født den 25. september 1925, død den 1. marts 2017 jordfæstet på Gudsageren.

Optagelse:
Den 8. januar 2017 blev Sr. Henriette Ravn Thomsen optaget som medlem af menigheden.
Den 15. januar 2017 blev Sr. Gitte Kath og Br. Leif Kath optaget som
medlemmer af menigheden.
Den 19. februar 2017 blev Br. Per Nedergaard Hansen optaget som medlem af menigheden.
Den 19. februar 2017 blev Br. Hans Jørgen Slumstrup Larsen optaget
som medlem af menigheden.
I ønskes alle Guds velsignelse med jeres medlemskab.

Missionsfest søndag den 21. maj 2017 kl. 10.00
Sommerfest fredag den 18. august 2017
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

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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Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste
blads udgivelse indkommet til:
Menighedens arbejde i Christiansfeld
Brødremenighedens Danske Mission
Folkekirkens Nødhjælp, hjælp til Aleppo
Bibelselskabet
Unity Bededagskollekt

757,50
6.575,50
11.245,50
431,50
602,00

Vi takker på modtagernes vegne.

Sykreds 2. kvartal 2017
6. april 2017 aflyst
20. april 2017 vi ser Lutherfilm
4. maj 2017 Karen Margrethe og Aage Lorentzen fortæller om deres seniorvolontør ophold i Rukwa, Tanzania
18. maj 2017 Skovtur til Christinero, afgang fra præsteboligen kl 15.00.
Alle er velkomne, møderne foregår i præsteboligen kl 15. - 16.30.

Kransenedlæggelse i Christinero 17. juni klokken
Koncerter i 2. kvartal 2017
2.april Store kirkesal kl 16.00
Musikalsk Grundkursusstuderende fra Kolding, Haderslev, Sønderborg
og Esbjerg. Fri entré
4.maj Store kirkesal kl 16.00
KOUSY
Kolding Musikskoles symfoniorkester. Et af Kolding Musikskoles flagskibe og overbygningen på strygerskolen med 50 musikskoleelever.
Dirigent Troels Lund Nielsen. Fri entré
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Måned: Dato:
02.
08.
09.
09
10.
11.
12.
April
13.
13.
14.
14.
16.
16.
23.
30.
07.
14.
Maj
21.
25.
28.
04.
11.
Juni
18.
25.

Dag:
Tid:
Marie bebudelsesdag 10.30
Lørdag
19.00
Palmesøndag
10.30
Palmesøndag
17.00
Mandag
19.00
Tirsdag
19.00
Onsdag
19.00
Skærtorsdag
10.30
Skærtorsdag
19.00
Langfredag
10.30
Langfredag
14.30
Påskemorgen
06.00
Påskedag
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.00
10.30
14.30
10.30
10.30
10.30
10.30
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3.søndag efter påske
4. søndag efter påske
5, søndag efter påske
Kristi Himmelfart
6. søndag efter påske
Pinsedag
Trinitatis søndag
1.søndag e.trinitatis
2.søndag e.trinitatis

Sted:
Store sal
Store sal
Store sal
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
Store sal
Store sal

Tjeneste:
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Betaniatime
Gudstjeneste/Konfirmation
Gudstjeneste /Hosianna
Læseforsamling
Læseforsamling
Nadverforberedelse
Gudstjeneste
Nadver
Gudstjeneste
Kristi Dødstime
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste/kaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Missionsfest/Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Tekst:
Luk. 1,26-38

Matt. 21.1-9

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

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
J. Bøytler
J. Bøytler
K. Grøn
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
K. Grøn
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler

