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Den radikale kærlighed
Jesus opfordrer i Bjergprædikenen til at vi udviser
kærlighed mod fjenden. Det kan kaldes den radikale
kærlighed og den siger: "Elsk jeres fjender og gengæld ondt med godt;" Det er derfor ikke så mærkeligt, at Jesu bud om at udvise den radikale kærlighed
er den mest uspiselige del af kristendommen for islaBrødremenigheden mismen og andre totalitære politiske ismer. Mange
i Christiansfeld
mennesker ved ikke, hvad de skal stille op med den.
Præst:
Spørgsmålet er selvfølgelig, om jeg den enkelte, om
Jørgen Bøytler
jeg den kristne ved, hvad jeg skal stille op med den
Lindegade 26
radikale kærlighed. Faktum er, at den radikale kærlig6070 Christiansfeld
hed, fjendekærligheden er den totale selvoverskridelTlf.: 74561420
se. Den er undtagelsen. En sten i skoen. Næsten
40361420
boeytler@post7.tele.dk
umenneskelig. Først i Guds rige vil den radikale kærRegnskabskontor: lighed blive normen.
Gud lader sin sol stå op over både gode og onde. SåNørregade 14 A
6070 Christiansfeld
dan har Gud skabt verden. Verden blev skabt uden
Tlf.: 74561214
ondskab, men mennesket faldt i synd og ondskaben
Bank: Reg: 9743
blev en virkelighed. Men Gud ændrede ikke ved, at
NR: 039 5639714
både sol og regn bliver ligeligt fordelt over menneMobilePay:
sker uden hensyntagen til deres moralske habitus.
+45 21 44 49 44
broedremenigheMens vi deler verden ind i gode og onde, venner og
den@christiansfeld.tv fjender, ser solen ingen forskel og kaster sit lys på
alle.
Ældsteråd:
Det kan meget vel være, at vi befinder os bedst inden
Formand:
for den orden, hvor vi handler med hinanden, moHenning Jacobsen
Lindegade 14
ralsk set, kærlighed og hengivenhed imellem menne6070 Christiansfeld
sker er noget for noget; det samme gælder had og
Tlf.: 74561214
gengældelse. Vi handler som små købmænd, men i
hejac@bbsyd.dk
bund og grund har vi intet at handle med over for hinJørgen Bøytler
anden. Vi er nøgne, vi er udleverede, vi er ikke i konEllen Frandsen
trol. Hele vores eksistens – hvad enten vi er ven eller
Inga Jakobsen
Hans Schmidt
fjende – er afhængig af Guds grænseløse generøsitet.
Anne Marie Schneider Vi kan ikke engang bilde os selv ind, at vi har kontrol
Booking Søstrehus m.m. over vores egen tilværelse, mit liv er afhængigt af
Käte Thomsen
Guds generøsitet, Herren tager, Herren giver, Herrens
40562646
navn være lovet.
Jørgen Bøytler
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BDM-nyt
Forfulgt af ufortjent godhed
I næste nummer af BDM nyt skriver jeg en leder under denne overskrift.
Jeg læste en artikel i Kristeligt Dagblad, hvor forfatteren satte denne
overskrift over sit liv: Jeg er forfulgt af ufortjent godhed. I mit arbejde i
BDM oplever jeg det igen og igen. Det sker, når jeg taler med nogle af
vore venner, som sender gaver til BDM. Eller når jeg møder de mange
frivillige medarbejdere, bl.a. i butikker og genbrug. Eller når mennesker
henvender sig, fordi de har et kald fra Gud til at blive missionærer. Sidst,
men ikke mindst, når mennesker tilkendegiver, at de beder for arbejdet.
For blot at nævne et par eksempler.
At opleve det er ingen selvfølgelighed! Derimod ser vi det som Guds nåde og menneskers godhed imod os i BDM. Der er mange, der har hjerte
for missionens store opgave og som ønsker at støtte med det, som de nu
har mulighed for.
Glæder til deling
I BDM samler vi på venner!
I forbindelse med bestyrelsesmødet i begyndelsen af juni måned, fik vi at
vide, at der er kommet ca. 100 nye givere. Det opmuntrende er, at 40 af
de nye givere født mellem 1991 og 2000 (det er volontørgenerationen).
De fleste har lavet en fastgiver aftale på 500 kr. 17 nye givere er født
mellem 1981 og 1990. 11 nye givere er født mellem 1971 og 1980. 18
nye givere er født mellem 1961 og 1970. 25 nye givere er født mellem
1950 og 1960. Vi mister givere, men antallet af dem, der kommer til, er
langt større!
Vi har fået meddelelse om, at Hvide Sande Shipyard (v/ Birgitte og H.P.
Kristensen) har besluttet at donere 50.000 kr. hvert år i de næste 5 år til
børnehjemmet i Uvira. Vi er utrolig taknemmelige for denne donation
som betyder, at vi kan få åbnet et hus mere på børnehjemmet for handicappede børn i Uvira.
Nogle gange bliver man bare glad. Arne Bräuner fra Y’s-Men’s klubben i
Silkeborg meddelte, at de ville donere 25.000 kr. til et projekt – gerne
blandt børn og unge. Og vi havde ikke engang spurgt!
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Derudover er der en arv, der er kommet til udbetaling på 390.000 kr.
Vi er utrolig taknemmelige for, at der er mange, der gerne vil støtte det
arbejde, vi gør i BDM. Det betyder, at vi kan gøre endnu mere. Penge i
kassen er penge til mission!
Ny missionær på vej
Som nogle af jer vil vide, har vi kontakt med en tidligere volontør, Mads
Refslund Jakobsen fra Løsning. Han har kald til at blive missionær. Det er
planen, at Mads sandsynligvis skal begynde på missionsskolen All Nations Christian College i London, England til september. Mads skal følge et
to-årigt uddannelsesforløb, hvor han både bliver undervist i teologi, missiologi, kulturkendskab og meget mere. Derefter er det meningen, at
Mads skal ansættes som missionær i Tanzania.
Missionsudvalget ved Løsning Kirke, hvor Mads kommer, har givet tilsagn om støtte, forbøn og opbakning til Mads’ uddannelsesforløb.
Den endelige beslutning om antagelse af Mads som missionær skal træffes på det kommende bestyrelsesmøde
Seniorvolontører til Sumbawanga/Kipili
Grethe og Aage Lorenzen fra Hjordkær har meldt sig som seniorvolontører. Aage er uddannet snedker. Han har arbejdet på EUC som faglærer og
på Markussens Orgelfabrik. Grethe er uddannet frisør, men har også arbejdet som receptionist.
Grethe og Aage
rejser til Sumbawanga i begyndelsen af september. Aage skal bl.a.
undervise på snedkerskolerne,
og
Grethe skal sandsynligvis engageres på kirkens konferencecenter og
evt. i gadebørnsarbejdet. Deres udGrethe og Åge Lorenzen - seniorvolontører
sendelse er støttet
af Y’s-Men’s klubben i Rødekro, hvor der også vil være mulighed for at
søge yderligere midler til arbejdet i Tanzania.
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Underligt
Nogle gange har jeg vanskeligt ved at få tingene til at hænge sammen.
Den borgerlige regering har udråbt Danmark til at være et kristent land.
Samtidig kan man læse om, at såvel folketingets formand, Pia Kjærsgaard og integrationsminister Inger Støjberg, har deltaget i indvielsen af
asatempel som ledes af en særdeles kristendomsfjendsk stifter, Jim
Lyngvild. Han har udtalt: Kristendommen er jo det værste, der er sket i
danmarkshistorien, den har skabt en nation af ynkelige, selvudslettende
dovenmikler. Helt absurd bliver det, når man tænker på, hvordan de
selvsamme politikere forholder sig til islam.
Men vi glæder os over i BDM – vi og heldigvis mange andre med os –
kan pege på noget, der er så livsbekræftende, at det vækker døde til live.
Uanset om man er muslim eller asatroende eller noget helt andet. Jesus
inviterer alle til fællesskab med sig selv. Et fællesskab i tid og evighed!
Gud ske tak for det!
Tak
Jeg vil gerne rette en stor tak til Brødremenigheden i Christiansfeld for
jeres opbakning, forbøn og gaver. Vi glæder os over jeres engagement.
Vi håber, at endnu flere af jer vil melde jer som medlemmer af BDM.
Indmeldelsesblanket ligger på hjemmesiden eller kan afhentes på kontoret.
Jens Peter Rejkjær

Kransenedlæggelse i Christinero den 17. juni 2016
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Synoden 2016 af Jens Peter Rejkjær
Det var med nogen spænding, at jeg tog af sted til Synoden i Bad Boll
sammen med Kjeld Kynde og Jørgen Bøytler. Jeg havde modtaget en
stor mængde materiale på tysk, hvor af de vigtigste dokumenter var blevet oversat til engelsk.
Når man ikke tidligere har deltaget i en synode, er det noget helt
nyt. Fx skulle jeg aflevere et dokument, hvor jeg med min underskrift bekræfter, at jeg vil holde
mig til Guds ord og den kirkeordning, Brødrekirken har. Efter et
par dage, var der en dame, der Translatører sørger for, at alle deltagere kan
forstå, hvad der bliver drøftet
ledte efter mig – og det underskrevne dokument. Man kunne tro, at der blot var tale om et teoretisk
dokument. Jeg oplevede, at man tog det alvorligt med dette papir og min
underskrift derpå.
Drøftelserne var ofte lange og meget intense. Det er nogle af de samme
personer, der igen og igen har et synspunkt at gøre gældende. Plenumdrøftelserne tog lang tid, og derudover blev de forskellige forslag, der var
indsendt før Synoden, diskuteret i 6 nedsatte grupper, der skulle arbejde
yderligere med dem. Derefter kom forslaget tilbage i plenum, hvor drøftelserne fortsatte. Mange spørgsmål var ikke relevante for os i BDM og i
nogen udstrækning heller ikke
for Brødremenigheden i Christiansfeld. Her er der et par udpluk
af de knap 40 forslag, der blev
drøftet:

Der arbejdes i udvalg

- Kirkeordningen
- Finansielle situation i provinsen
- Om at træne lægmænd som
prædikanter
- Optagelse af ny menigheder
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Sang og musik har altid spillet en stor rolle i Brødrekirken. Det blev meget tydeligt til Synoden. Vi begyndte med sang, vi sluttede med sang –
og når noget vigtigt skete,
hilste man hinanden med
et vers fra en sang. Det
skete fx, da en ny menighed blev accepteret, eller
efter de valg, der blev foretaget. Det gjorde et stort
indtryk på mig.
Det var skønt af være en
del af fællesskabet med
100 deltagere i Synoden.
Det var selvsagt ikke alle, man fik talt lige meget med, men der blev
skabt nye relationer som kan være særdeles brugbare og gavnlige i det
fortsatte arbejde.
Det var en glæde at opleve, at en del menigheder er meget optaget af,
hvordan man når længere ud med evangeliet – ikke blot i international
mission, men lokalt i de menigheder, hvor man kommer. Hvordan når
man de mennesker, man lever sammen med til daglig, med evangeliet?
For mig at se er det et sundhedstegn, når det også bliver det, vi er optaget af. - Jeg er taknemmelig for, at jeg blev inviteret til at deltage i Synoden. Det hjalp mig til en langt større forståelse af Brødrekirken. Der var
drøftelser, som jeg med glæde lyttede til. Der var også andre, hvor jeg
spurgte mig selv om, hvorvidt disse spørgsmål virkelig er dem, der trænger sig mest på i Brødrekirken.
Jens Peter Rejkjær

Tre gamle
børnesko
fundet under
gulvet i
det første hus
i Christiansfeld .
Man kan se, at
skoene er godt
slidte.
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Renovering af Brødremenighedens kirke
Sommeren 2016
Som de fleste har bemærket, så er der fuld gang i renoveringen af Brødremenighedens kirke. Orgelet er demonteret og befinder sig lige nu på
værkstedet ved orgelbyggerfirmaet Markussen & Søn i Aabenraa. Her vil
orgelet blive restaureret, så det igen virker som nyt.

VÆGGE OG LOFTER
Så er der jo resten af kirkerummet. Man har i lang tid været klar over, at
en kalkning af kirken ville give en del udfordringer. Ved restaureringen i
70’erne er kirkens vægge og loft behandlet med en maling. Problemet
med dette er, at man efterfølgende ikke kan kalke kirken igen. Skal der
kalkes, må malingen forinden renses af. Samme udfordring som man havde i Tyrstrup kirke forrige år.
Til afrensningen blev der lavet forskellige forsøg i det tidlige forår. Først
blev det forsøgt at ”trække” malingen af med lærred, hvilket virker fint,
men vi kunne konstatere at tidsforbruget og dermed prisen ville blive ganske stor. Så blev der lavet forsøg med, at afrense med tøris.
En metode, der bl.a. for nyligt
har været anvendt i Løgumkloster kirke. Man anvender tøris
som blæses på overfladen med
højt tryk. Når isen, der er -180
grader, så rammer overfladen,
går den i dampform og løsner
dermed maling og gammel kalk
fra underlaget. Tørisen fordamper, og tilbage er så kun maling
Afrensning af kirkesalen gav meget støv.
og kalk samt en MASSE støv,
der skal ud af rummet. Meget af støvet kunne ventileres ud ved hjælp af
store blæsere.
Under afrensningen viste der sig nye udfordringer. Store dele af kirkerummets vægge er blevet pudset om i nyere tid. Da der her er malet direkte på den nye puds, var afrensning af malingen meget mere omfattende
end ved de områder, hvor der tidligere var lavet forsøg. Endnu mere udfordrende var så store dele af væggen mod Kirkepladsen. Her var vægge-
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ne blevet pudset op i en meget cementholdig mørtel. En meget hård overflade der ikke umiddelbart ville kunne kalkes på. Løsningen blev, at al
denne cementpuds er blevet banket ned og fjernet, således at murer kan
genoppudse dette i en korrekt kalkmørtel.
Status lige nu er, at kirken er ved at blive repareret for revner, og herefter
finpudses de vægge, der måtte afrenses kraftigt. Afsluttende kalkes vægge og loft således at
kirkesalen vil stå
flot i mange år
fremover.
STUKKEN
Bliver ligesom vægge og lofter afrenset. Et stukkatørfirma har afrenset gesimsen og loftlisten,
Betonpuds er her blevet hugget ned.
og de vil i den kommende uge reparere huller/ skader i den gamle gesims- og loftliste
(Stukken). Firmaet, der kalker kirken, laver de mindre revner, der er fra
vægge og gennem stukken.
PÅ LOFTET
Bliver der efterisoleret. Som
mange måske havde bemærket, så kunne man på loftet
tidligere se mørke striber,
hvor etagebjælkerne var
placeret. Dette skyldes den
”kuldebro,” der dannes ved
temperaturforskellen mellem bjælker og hulrummet
imellem bjælkerne. For at
undgå, at dette sker igen, og
Afrensning af gesims og loftliste (Stuk).
for at spare på varmeregningen til kirken, så er det nu besluttet, at man vil isolere med papir-uld i
mellem etagebjælkerne.
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Isoleringen udføres ved, at bræddegulvet på loftet demonteres forsigtigt,
hvorefter man så monterer en plade mellem bjælkerne til at bære isoleringen. Når denne plade er lagt, isoleres der, og afsluttende monteres
gulvplankerne så igen på samme placering.

Isolering under gulvbrædder på loftet

Plankerne lagt ud igen.

VINDUER
Vil alle sammen blive restaureret. Evt.
rådskader på træ bliver udbedret. Alle
beslag bliver demonteret. Når beslag så
er afrenset, kan man se, om de kan genanvendes. De beslag der genanvendes
bliver metalliseret (En slags galvanisering) og malet. På kirken mangler der
mange beslag. For at få beslag på alle
vinduer, er menighedens depot gennemgået for gamle beslag af samme type,

Tømreren er i gang med vinduerne.

som kan genanvendes, og museet har afleveret nogle beslag
som de havde i depot. Når
man har skaffet alle de gamle
beslag det er muligt, så suppleres der med nye beslag der
Afrensede og nummererede vinduesbeslag.
bliver special-fremstillet. På
denne måde vil kirkens vinduer til sidst fremstå med fine tilpassede be-
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beslag på alle rammer. De
nye beslag bliver galvaniseret og malet.

Malerforsøg/prøve

TRÆVÆRK
I hele kirken skal males,
dvs. paneler langs vægge,
gelænder ved pulpiturer,
orgelkasse og døre med
indfatninger m.m. skal alt
sammen males. Der er lavet forsøg med prøvemaling, men den helt rigtige farve er endnu ikke besluttet.
TEKNIK
I forbindelse med disse arbejder vil el og højtalersystem m.m. blive eftergået. Bl.a. vil synlige kabler blive rillet ind i væggene. Eltavlen vil gennemgå en tiltrængt renovering.
BELYSNING
Der er bestilt et par ekstra lamper for at sikre lidt bedre belysning i salen.
Derudover vil den eksisterende indbyggede ”loftlampe” blive opgraderet
til moderne elbesparende LED-belysning.
Alt i alt ser vi frem til, at kirken i efteråret bliver færdig og orgelet genmonteret således, at kirken igen fremstår flot og præsentabel. Dette ikke
blot til glæde for menigheden, men sandelig også for de mange tusinder
af gæster der besøger byen og menigheden.
Haderslev den 15. juni 2016
Peter Buchholt Petersen
m.a.a. Jørgen Toft Jessen
Søren er hvid
af kalk og
støv, han er
med i Kalkjarlens team
og sliber på
livet løs i
kirken. Det er
tiltrængt med
en Cola i
pausen.
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Salmen: Så tag mig da ved hånden … og dens tilblivelse
Mange kender salmen, ”Så tag mig da
ved hånden”, men de færreste ved, at
den har en usædvanlig historie. Forfatterindens navn er Julie Hausmann, og
hun er født i Riga i 1826 som femte pige
ud af seks. Familien flyttede til Mita,
hvor faderen var gymnasielærer. Man
ved ikke meget om dette livsafsnit, men
dog at præsten Theodor Neander, der
konfirmerede hende, gav hende ballast
til allerede i hendes tidlige ungdom at
vie sit liv til Gud.
I årene 1842-1857 var hun guvernante
flere steder i tysktalende, russiske østersøprovinser, men svagelighed bevirkede
at hun ofte mistede arbejdsevnen.
Efter moderens død i 1856 boede hun i
Riga hos faderen, som hun tog sig af
indtil han døde i 1864, da han var blevet
blind.
Hun blev aldrig gift, men der fortælles,
Julie Hausmann
at hun som ung var forlovet med en ung
mand, som havde viet sit liv til en missionsgerning i Indien og var rejst ud
på sin post, endnu inden de var gift. Meningen var så, at hun skulle følge
efter, og de skulle forenes i arbejdet efter at de var blevet gift.
Hun foretog den lange rejse alene, og da skibet lagde til ved den havn,
hvor hendes forlovede skulle møde hende, gik hun op på dækket for at
spejde efter ham. Der var et vældigt menneskemylder på kajen, og hun
anspændte sine øjne for at opdage ham, der var hendes kæreste på jorden.
Men hendes spejden var forgæves … hun ventede længe, men så nærmede
sig en ubekendt herre med et alvorligt udtryk i ansigtet. Han præsenterede
sig som leder af missionsstationen, som var hendes mål. Så skånsomt som
muligt fortalte han hende, at hendes forlovede et par dage forinden var
blevet begravet i Indiens jord. Han ledsagede den fortvivlede kvinde til
hendes kærestes sidste hvilested.
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Her ved graven i de fremmede omgivelser udkæmpede hun alene sin svære kamp. Hun kæmpede så længe, til hun havde underlagt sig Guds vilje
og kunne sige: ”Din vilje ske.” Men den dybe sorg lå stadig i hendes hjerte, og det var som et udtryk for sin store nød, at hun skrev den salme, som
siden skulle trøste så mange lidende og fortvivlede mennesker.
Så tag mig da ved hånden,
og led du mig,
til jeg opgiver ånden
og dør i dig!
Jeg kan ej vandre ene,
ej noget sted,
det båder mig alene,
når du går med.
Indhyl mit svage hjerte
i nådens flig,
i glæde som i smerte
drag det til dig!
Lad til dit hjerte ile
dit barn i hast,
og giv mig der at hvile
i troen fast!
Om tit jeg ej fornemmer
dig i din magt,
så ved jeg dog, du fremmer
din nådepagt.
Så tag mig da ved hånden,
og led du mig,
til jeg opgiver ånden
og dør i dig!
Matt 8,19
Julie Hausmann 1862.
Emil Claussen 1876

Julie Hausmann rejste atter tilbage til
Europa, hvor hun i 1870 fik en stilling
i Sct. Anna Kirkeskole i Sct. Petersborg, hvor hendes søster var skolebestyrer og drev en tilhørende kostafdeling. Sine sidste år tilbragte hun i
Wössø i Estland, hvor hun døde i 1901.
Julie Hausmann udgav i 1899 en 700
sider tyk/stærk andagtsbog kaldet
”Hausbrot”, som indeholdt korte anvisninger for tjenestefolk med særskilte
morgen - og aften andagter.
Hun udgav ikke sine digte, der dog i
afskrift nåede præsten Gustav Knak
ved Bethlehemskirken i Berlin. Han fik
lov til at udgive dem anonymt i en
samling, der solgtes til fordel for sygehuset Bethesda i Berlin og børnehjemmet af samme navn i Hong Kong: Maiblumen, lieder einer Stillen im Lande,
dargereicht von G. Knak - 1. bind
1862, fulgt af yderlige tre frem til
1879. I første bind fremkom salmen:
”Så tag mig da ved hånden..”
Hendes sang blev oversat til alle betydende sprog, så den sorg, der ramte
Julie Hausmann i hendes ungdom, og
som fik hendes hjertes strenge til at
klinge, blev til rigere velsignelse, end
hun kunne ane.
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Lidt forskelligt nyt fra menigheden:
Der udbrød brand i en af de gamle elinstallationer på kirkeloftet medens
håndværkerne gik og arbejdede deroppe. Vi har god grund til at være taknemmelige for, at branden netop udbrød medens håndværkerne var loftet.
Takket være det og vakse håndværkere, som hurtigt fik slukket for
strømmen og ilden, så har vi stadig
vores kirke.

Der er ild i lysreguleringen

PS. elinstallationer i kirken bliver alle
fornyet, arbejdet var i gang.

Det første Hus i
Christiansfeld
er nu ved at
blive sat i stand.
Knud Schmidt
er her i gang
med at afrense
vinduerne.
Den gamle
sidebygning bliver nu også revet ned, og det
vil pynte på hele
huset.
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Kirkebænke
Ældsterådet besluttede at bede menigheden hjælpe med at male kirkebænkene, så den post kunne
trækkes ud af budgettet.
”Maleriet” foregår mandag, onsdag og lørdag formiddage under Henning
Jacobsens kyndige vejledning.

Her er nogle af de frivillige i gang med malerpenslen
Billedet
herunder
viser de
færdige
bænke.

Bidrag/gaver til Brødremenighedens arbejde.
Ved bankoverførsel kan konto
9743 0395639714 eller
MobilePay
+45 21 44 49 44 også benyttes
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Nyt fra Danmarks Økumeniske Kvindekomite
Komiteen som består af kvinder fra Apostolsk kirke, Baptistkirken, Metodistkirken, Folkekirken, Brødremenigheden, Missionssamfundet og Sundhedspersonalets Missionsforbund (SMF) samledes i Odense i april 2016,
for at evaluere dette års bededag og udveksle erfaringer.
Årets landsindsamling blev på
97.541 kr. Brødremenigheden var
i år en af kollektmodtagerne og
det var bestemt at kollekten, som
var på 35.000 kr., skulle gå til
kvindearbejdet i Albanien. Pengene blev overrakt til sr. Vjollca
Mazi ved missionsfesten.
Næste års tema er fra Matt. 20,
10 - 16: ”Har jeg gjort dig uret.”
Kvinder fra Filippinerne laver
oplægget.
Kvindernes internationale bededag bliver afholdt den 3. marts
2017, kvinder fra BrødremenigVjollca Mazi får ved missionsfesten 2016 overrakt
heden og Tyrstrup Kirke afholder
35.000 kr. til kvindearbejdet i Albanien
dagen.
Kirsten Gubi

Britta Rasmussen

Inspireret af Jørgen
Markussen blev
dette billede taget i
Christinero ved
kransenedlæggelsen.
Britta Rasmussen
kom gående hen ad
skovstien, og det
smukke spejlbillede
kom frem, da hun
passerede en stor
vandpyt
Jeg tror vi var flere
der fik associationer.
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Suppedasen
Kom og spis en gang kraftig suppe med
brød i Duetten.
Tirsdag den
Mandag den
Onsdag den

13. september 2016
10. oktober 2016
16. november 2016

Pris: Suppe med brød:
25 kroner
Kaffe, te eller sodavand: 5 kroner
Øl:
10 kroner
Vand fra hanen:
0 kroner
Døren åbnes klokken 15.00 til kaffe - hygge - snak og spil af forskellig art,
alt efter hvad du har lyst til. Der er både kort og brætspil.
Af praktiske hensyn: Tilmelding 5 dage før ”suppedagen” til Anne-Marie
på 30 26 22 76. Max 50 personer - ”efter først til mølle princippet.”

Kirkebil:
Har du problemer med at komme til kirke eller til andre af kirkens
arrangementer så ring til Anne-Marie på tlf. 30 26 22 76, så vil Anne-Marie sørge for, at der er en fra gruppen af frivillige, der vil være
behjælpelig med transport

Sommerfest fredag den 12. august i haven ved Søstrehuset
klokken 14.30
Program for dagen er endnu ikke klar, men måske vil det være muligt at
se, hvor langt man nu er kommet med renoveringen af kirken.
Et står fast, dagen begynder med kaffebord.
Hvem vil bage boller eller kage til dagen?
Alle medbringer noget spiseligt, som vil blive sat frem på anretterbordet.
Det kan være noget der kan lægges på grillen. Det kan være salat, kylling,
pølser, tærter, dessert, og 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. 14.30.
Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding på mail: broedremenigheden@christiansfeld.tv eller til
Anne Marie Schneider på 30 26 22 76.
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Kirkelige meddelelser
Begravelser:
Den 16. juni 2016 blev
Sr. Anne-Grethe Andresen Schmidt,
født den 27. april 1945, død den 10. juni 2016
begravet på Gudsageren.

Optagelse:
Den 10. april 2016 blev Sr. Maren Gaarde og Br. Andreas Gaarde optaget som medlemmer af menigheden
Den 29. maj 2016 blev Sr. Else Marie Larsen og Br. Christian Larsen
optaget som medlemmer i menigheden.

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

1.340,50 kr.
14.356,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Sommerfest Søstrehusets have
Fredag den 12. august 2016 klokken 14.30.
Se nærmere omtale i bladet side 17

Sykreds 3. kvartal 2016
08. september:
22. september:
Sykredsen mødes i præsteboligen, Lindegade 26,
torsdage fra 15.00 til 16.30. Velkommen til enhver.
Ellen Bøytler
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Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00
i Søstrehusets Korsal.
Benyt elevatorindgangen

Christiansfeld Centret holder Håndværkets dag:
Lørdag den 10. september i og omkring Søstrehuset

Koncerter:
17. juli 2016

Koncert med Wuppertaler kor kl. 16.00
Koncerten er arrangeret af Klassisk Christiansfeld
og Brødremenigheden.
Koncerten er gratis

29. august 2016 Koncert Blæserkvintet ”Nordlyd” kl. 19.00 i Korsalen
28. september 2016 Koncert med Søren Iversen klokken 19.00 i Korsalen

Museum:
Udstilling i museumssalen 2. sal i Søstrehuset
Malerier:
Af Jeppe Madsen Olsen
Fotografier: Af Ole Akhøj, en udstilling om Brødremenighedens byer over
hele verden.
Udstilling i ”den første korsal,” 1. sal i Søstrehuset
Brødremenighedens gamle musikinstrumenter og gamle noder
Christina Fredericia udstilling 1. sal
Entre til alle udstillinger 30 kr. for voksne 10 kr. for børn.

Husk gudstjeneste søndag den 3. juli klokken 10.00 i
Korsalen, da gudstjenesten transmitteres i radioen.
Gudstjeneste med nadver fælles med Tyrstrup og Hjerndrup
menigheder torsdag den 4. august klokken 19.00 i Korsalen i
anledning af vinfestivalen.
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Måned:

Juli

August

September
18.

11.

04.

28.

21.

14.

14.

07.

31.

24.

17.

10.

03.

Dato:

18.søndag efter trinitatis

17.søndag efter trinitatis

16.søndag efter trinitatis

15.søndag efter trinitatis

14.søndag efter trinitatis

13.søndag efter trinitatis

Kærlighedsmåltid

12.søndag efter trinitatis

11.søndag efter trinitatis

10.søndag efter trinitatis

9.søndag efter trinitatis

8.søndag efter trinitatis

7.søndag efter trinitatis

6.søndag efter trinitatis

Dag:

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

14.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.00

Tid:

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Sted:

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Kærlighedsmåltid (kor)

Stiftelsesfest/Nadver (kor)

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste/nadver

Tjeneste:

Joh. 15,1-11

Mark. 2,14-22

Joh. 11,19-45

Luk. 10,38-42

Joh. 5,1-15

Matt. 20,20-28

Matt. 12,31-42

Luk. 7,36-50

Matt. 11,16-24

Luk. 12,32-48

Matt. 7,22-29

Matt. 10,24-31

Matt. 19,16-26

Tekst:

J. Bøytler

J. Bøytler

Erik Baun

J. Bøytler

J. Bøytler

K. Kynde

K. Grøn

K. Kynde

J. Bøytler

J. Bøytler

K. Grøn

Erik Baun

J. Bøytler

Præst:

K. Grøn

25.

