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Den kompromisløse Gud
Et menneskes bøn kan påvirke Gud til, at Gud griber
ind og ændrer en udvikling, en situation i dit liv. Nu
kan man overveje, om det passer med billedet af
Gud. Det betyder egentlig ikke så meget. Hvis vi
skulle tegne et billede af Gud, altså en evig og alBrødremenigheden mægtig Gud, så ville vi enten forestille os en Gud,
der er helt ubevægelig, den ubevægelige bevæger,
i Christiansfeld
den fjerne Gud, som befinder sig langt væk fra menPræstebolig:
nesket og ikke har noget at gøre med mennesket. Det
Lindegade 26
er faktisk det gudsbillede, der findes i flere religiøse
6070 Christiansfeld
forestillinger. Eller også ville vi lave en gud, som
Præst:
man kunne manipulere med, det sker også. I nutiJørgen Bøytler
Tlf.: 74561420
dens religiøse sammensurium fremstilles der i men40361420
neskers hjerner guder, der passer dem, med forskelliboytler@ebu.de
ge former for religiøsitet, en cocktail af forestillinger
Regnskabskontor: og religiøse former for overtro. Israels folk fremstilNørregade 14 A
lede en guldkalv, da Moses var på bjerget, og så dan6070 Christiansfeld
sede de rundt om den. De havde fremstillet en gud
Tlf.: 74561214
med deres hænder, deres hjerner. Men det var en afBank: Reg: 9743
NR: 039 5639714
gud, ikke Gud.
broedremenigheden@christiansfeld.tv
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Ser vi på det billede af Gud, som Bibelen skitserer,
og det er skitser, for ingen har nogen sinde set Gud,
så er det den evige almægtige Gud, den hellige Gud,
der ikke tåler synd, men det er først og sidst den
kærlige Gud, der elsker mennesker. Den hellige Gud
er kompromisløs i sin fordømmelse af synden, af det
onde. Den kærlige Gud er lige så kompromisløs i sin
fordømmelse af det onde, men, og det er det vigtige,
Gud er kompromisløs i sin kærlighed til mennesker.
Mennesket kan ikke kende Gud, som sådan, men
Gud har alligevel givet mennesket muligheden for at
kende ham, nemlig gennem sin søn Jesus Kristus.
Vejen til den kærlige Gud går igennem Jesus Kristus.
Jørgen Bøytler.
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Brødremenighedens Blæsertræf 2017 i Neugnadenfeld
Hvert andet år til pinse afholdes det store blæserkortræf i en af brødremenighedernes byer. Nogle af jer kan nok huske, da Christiansfeld var vært i
1995. I år var det Neugnadenfeld, som havde inviteret, og vores familie
deltog med glæde. Byen ligger tæt på den hollandske grænse og blev i
1946 grundlagt af blandt andet flygtninge fra de Herrnhuter byer, som lå i
det tidligere tyske Schlesien og Ostpreußen. At spille i blæserkor har stor
tradition i brødremenigheden. Vi var næsten 200 musikere mellem 9 og 83
år, som kom fra alle brødremenighedens byer i Tyskland, men også fra
Holland, Schweiz og Danmark. Hele lørdagen blev der ihærdigt øvet på
weekendens program med salmer, romantiske satser og nutidige kompositioner på alle niveauer. Altid stod det glædelige kristne budskab i centrum,
og det var en opløftende oplevelse at forenes med basun-, trompet-og tubaspillere i alle aldre til et stort fælles kor. Om søndagen blev blæserne
delt op i små grupper og sendt afsted til forskellige kirker i omegnen for at
festliggøre deres gudstjenester med musik. Et højdepunkt i weekenden var
festkoncerten søndag eftermiddag på pladsen bagved kirken i Neugnadenfeld. Den blev overværet af mere end 500 glade tilskuere. 60 af dem kom
ekstra med bus fra den hollandske brødremenighed i Zeist. Efter en stemningsfuld nadvergudstjeneste 2.pinsedag var der udflugt til slottet i Bad
Bentheim, hvor vi atter engang fik lov til at præsentere musikken for et
bredt publikum. Hele weekenden gav gode muligheder for snak og samvær med mange forskellige mennesker, og vi vil med vores beretning give
glæden og hilsnerne videre til Christiansfeld.
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D.R. Congo – tur/retur
Uforklarlig glæde
Flygtningelejren ligger i udkanten af millionbyen Goma i D.R. Congo.
Det har den for øvrigt gjort i ca. 25 år. På vej igennem lejren ser man utallige blå FN-telte. I udkanten af lejren har Brødrekirken købt en grund,
hvor de har bygget en kirke. En del af menigheden består af pygmæer –
den folkegruppe, missionær Knud Elmo Knudsen har kontakt med – og
som i den grad er stigmatiseret. Her – blandt congolesere og pygmæer møder man sang, glæde og dans, og når man kommer, er det umiddelbart
vanskeligt at se, hvorfor de udtrykker denne glæde. Lige midt i det, der
mest af alt ligner håbløshed, ligger kirken, der giver håb.

Skolen i flygtningelejren
Kirken bliver også anvendt til skole. Der er en Cheke Chea på omkring 80
børn – fordelt på to klasser med i alt 3 tilknyttede lærere. De får ikke løn,
bare lidt lommepenge for ”ulejligheden”. Børnene kommer fra flygtningelejren og en del af dem er børn af pygmæer. De andre børn er flygtningebørn, og en del af dem er børn, som de kristne familier har taget til sig.
Dem, som vi i Danmark kalder Uledsagede børn. Disse familier har selv
børn, men økonomien rækker slet ikke til at kunne sende ”bonusbørnene”
i skole. De går der derfor gratis.
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Børnene er glade! De bliver undervist i to ”lokaler” adskilt med et tyndt
forhæng. Fransk er nationalsproget, så det skal læres. Derudover hører de
historier fra Bibelen, de leger og hygger sig. Et af dagens højdepunkter er
uddelingen af mad i små krus.
Som udefra kommende ser det trøstesløst ud, men glæden over at gå i
skole, lære noget mere og være sammen er helt uforklarlig. Lærerne underviser med entusiasme og omsorg over for børnene.
Kirken i flygtningelejren
Senere på dagen var der gudstjeneste. Hvilken fest! Og som det
mest naturlige havde man taget
det pæneste tøj på. Man kan godt
som dansker forundres, at de kan
se så pæne ud i tøjet, når man ved,
hvor de bor, og under hvilke forhold, de lever.
Der var fest og glæde til gudstjenesten. Lovsangen gjaldede ud af både
vinduer og døre, så det kunne høres vidt omkring. Flere kor optrådte, gæsterne blev introduceret, missionæren prædikede og så sluttede man ikke
med kirkekaffe, men med et fælles måltid.
Kirken ånder af liv. Der er børnearbejde, som en tidligere nonne, der er
konverteret til Brødrekirken, står for. Der er arbejde blandt kvinderne,
blandt de unge, mv.
De lever et stærkt åndeligt liv. Det ånder deres fællesskab af. Da et lille
barn bliver båret livløs ud af kirken med en grædende mor, følger præsten
efter. Det ser ikke godt ud. Helseklinikken er der ikke, og så gør mand det
mest nærliggende: Man begynder at bede! Og hvad sker der? Den lille fyr
kommer sig, og senere møder jeg både mor og barn – taknemmelige over,
at drengen havde fået det væsentligt bedre.
Fremtidsønsker.
Brødrekirken ønsker at bygge en skole i flygtningelejren, hvor de kan
fortsætte undervisningen af de børn, der bor dér. Det arbejder vi videre
med. Dernæst er der nogle kvinder, der ønsker at producere ildsteder, andre sæbe og igen andre vil gerne i gang med at sy tøj. Vel at mærke ikke
for, at de selv kan score overskuddet, men for at de kan hjælpe kirken. De
har ikke penge, de kan donere, men de kan arbejde med deres hænder. Og
lave en lille internetcafe, hvor de fx kan skrive e-mails og få lidt for det,
for at understøtte det ungdomsarbejde, de er en del af. Hvilket giversind?
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At være en del af noget stort!
Jeg er taknemmelig for, at BDM får lov til at være en del af dette arbejde i
flygtningelejren i Goma. Glæden bliver ikke mindre, da vi efterfølgende
besøger projekterne i Uvira, hvor vi har bygget skole, helseklinik og børnehjem. Forældreløse børn får mulighed for at komme i skole. Handicappede, forældreløse børn har fået et hjem, hvor der er en mamma, der tager
sig af dem, og hvor de får alt til livets ophold. Og hvis de bliver syge, ligger helseklinikken tæt på.
BDM skal årligt samle ca. 250.000 kr. ind til dette arbejde. Lykkeligvis er
der 3 større donorer, der hver især har ”købt” et hus i 5 år, og et par menigheden samler sammen med BDM-U’erne ind til et hus. Men der er ingen tvivl om, at hvis man så, hvad man fik for 50.000 kr., ville flere gerne
være med.
Brødremenigheden og Brødremenighedens Danske Mission
Det siger næsten sig selv: BDM er et barn af Brødremenigheden. Vi er
vedtægtsmæssigt og økonomisk selvstændige, men det ændrer ikke ved
tilhørsforholdet. Vi glæder os over jer, der beder for arbejdet og støtter
det
økonomisk.
Men samtidig vil
jeg gerne gøre opmærksom på, at et
tilhørsforhold kan
enten svækkes eller
styrkes, ligesom det
sker i nogle familier
i forholdet mellem
forældre og børn.
Derfor er det mit
ønske, at vi fortsat
arbejder på at have
et tæt og fortroligt
forhold til hinanden
– i den fælles udfordring, det er at være kirke i Danmark og arbejde i den
del af Guds vingård, der er lagt hen til os – både nationalt og internationalt. Og her skal vi måske gennemtænke, hvordan vi kan styrke dette fælles formål.
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær
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Økumenisk landkomités møde 5. og 6. maj i Odense
Dagen indledtes med et foredrag om KFUK’s sociale arbejde i Reden,
Odense. Dette er et værested for de prostituerede kvinder, så de kan have
et frirum midt i deres hårde hverdag. Der kommer kvinder fra forskellige
nationaliteter.
Det blev en meget spændende og øjenåbnende time, vi fik. Mange var
slet ikke klar over, at livet virkeligt kunne være så hårdt.
Næste morgen begyndte dagen med en Bibelrefleksion over næste års
overskrift for bededagen: ”Gud så, at det var godt.” Oplægget kom fra
Solvej Allen, Vinyardkirken i København, over 1.Mos. 1, 1-31 – som er
tema og tekst til Bededagen 2018.’
Solvej Allen indledte med at fortælle om Vinyard, som er en kristen frikirke, der har samme trosgrundlag som den danske folkekirke.
Til komitémødet blev der orienteret fra formanden og sekretæren, og
regnskabet blev gennemgået. Der blev orienteret om landsindsamlingen
for kvindernes bededag 2017, som beløb sig til 93.560 kr. Dette beløb
tilfalder
i
år
folkekirken
til
Armenienmissionen,
SMF
(sundhedspersonalets Missionsforening) - bededagspartnerlandene får
også 3% af indsamlingen – det drejer sig om Ukraine og Litauen – ligeledes sendes 5% til verdenskontoret i New York.
Det blev vedtaget, at DØK skal betale for ophold og mad til landskomitéen, transport må man selv sørge for – evt. dækket af sit kirkesamfund.
Der blev ønsket ”god tur” til de danske kvinder, som rejser til verdensmøde for økumeniske kvinder til august 2017.
Vi sang ”Jesus, gå foran” som en hilsen fra Brødremenigheden, da det er
en kvinde fra Brødremenigheden, som er formand for landskomitéen i
Surinam.
Vi gennemgik næste års bededags materiale, som er lavet af kvinder fra
Surinam.
Ønskes der yderligere oplysninger om mødet, har vi det liggende.
Det var et inspirerende møde, som var en god forberedelse til næste års
bededag.
Hilsen Sissel Madsen og Kirsten Gubi
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Fornemt besøg i kirken.
Den 23.april er årsdagen for ”slaget ved Kolding 1849”. I den forbindelse
nedlægger Slesvigske Fodregiment traditionen tro kranse på Gudsageren,
hvor 117 soldater fra dengang er stedt til hvil

Når dagen en sjælden gang falder på en søndag, tilbyder regimentet at
deltage i gudstjenesten forud for kransenedlæggelsen, og til det formål
medbragte regimentet sit musikkorps, som med stor entusiasme og professionalisme festliggjorde gudstjenesten med deres dejlige musik.
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Heldigvis var vejret godt
til trods for vejrprognosen,
mens ceremonierne stod
på. Det havde regnet indtil
og begyndte igen straks
efter. Der var omtrent 100
ekstra gæster foruden vor
egen menighed.

Kristi Himmelfartsdag havde vi
ydermere besøg af Sandviken kantori fra Bergen. De både festliggjorde
vor gudstjeneste og gav koncert i
Søsterhusets korsal samme aften.
Det var skøn musik fremført af et
kor, hvor sangglæden strålede om
kap med de rene toner og korklange.
De var på en slags turné i Jylland,
hvor de gav flere koncerter og tilbød
sig til gudstjenesterne torsdag og
søndag i Kristi Himmelfartsweekenden.
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Den Vestindiske Folkefest
Den uofficielle undskyldning til befolkningen på de tidligere Danske Vestindiske Øer.
Søndag den 11. juni var der hele eftermiddagen Folkefest i Haveselskabets
Have, som er en del af Frederiksberg Have.
Jørgen Bøytler var inviteret som en af de officielle talere sammen med
bl.a. guvernøren fra Virgin Islands.

Jørgen Bøytler fremlagde erklæringen fra Brødremenigheden i Danmark
og borgere i Danmark, der har underskrevet erklæringen.
Talen i sin fulde længde kan læses i forrige menighedsblad april-juni.
Ud over talerne var der musik og folkedans, kunstudstilling fra Jomfruøerne og salg fra boder på programmet. Master Fatman bandt det hele sammen i sit lyserøde outfit.
Dansetruppen We Deh Yah fra Jomfruøerne fik os med i en danseworkshop, hvor de instruerede i en af deres danse, der mest af alt mindede om
folkedansen ”Totur fra Vejle”.
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Dansetruppen sluttede af med at opføre en kvadrilliedans, nu iklædt deres
farvestrålende folkedragter.
Det ternede stof i deres dragter kalder de Madras efter den by i Indien,
hvor de købte og måske stadig køber stoffet.
Det blev fortalt, at man på kvindernes tørklæder kunne aflæse hvilken civilstand de tilhører. Måden hvorpå tørklædets spidser vender forrest oppe
på hovedet, fortæller om hun er ung pige, gift eller enke.
Morsomt …!
En glædelig og sand
folkefest,
som afholdes hvert
fjerde år.
Jeg deltog
sammen
med Inga
og Käte.
Anna
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Kendt fødselar trak fornemme, historiske personer ud
af deres støvede gemmer og frem i lyset i anledning af
sin 60-års dag.

Jørgen Bøytler åbnede sit hjem for hele menigheden og andre bysbørn,
samt øvrige venner og bekendte i anledning af sin 60-årsdag.
Det store telt var sat op i haven bag præsteboligen, og der var dækket
op til kaffebord med rigt udvalg af kager.
Det var vel forventeligt, at Brødremenighedens kor afsang en rigtig forårssang for Jørgen i den anledning, ligesom der også blev afsunget en
fællessang fra vor egen sangskat.
En større overraskelse var, da en stribe prominente gæster gjorde sin entré
i form af bl.a. ”Martin Luther, greven og grundlæggeren af Brüdergemeinde, med hustruer samt et par af de først til Christiansfeld tilkomne som
fik etableret en lukrativ honningkageproduktion, idet der ikke var salg i
parykker længere.” Senere blev alle trakteret med dejlig aftensmad i rigelige mængder.
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Suppedas og kirkefrokost

”Suppedasen”

Der er kirkefrokost søndag
den 3. september 2017 efter
gudstjenesten.
Der er suppedas onsdag den
4. oktober 2017:
·Kaffe fra klokken 15.30
·Mulighed for div. brætspil.
Tag evt. dit yndlingsspil med
·Suppe klokken 17.30
Prisen for spisning er 25 kr.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest dagen før
til:
Suppedas: Anne-Marie
30 26 22 76 /
am@hams6070.dk
Kirkefrokost: Anna
21 60 66 41 /
asvennesen@gmail.com

Såvel kirkefrokost som
suppedas foregår som
altid i Duetten
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Kirkelige meddelelser
Dåb:

Den 14. maj, 2017 blev Bjørk Isolde Jespersen, født den 1. januar, 2017,
datter af Sr. Sara Pernille Jespersen og Mikael Hartvig Jespersen, døbt.
I ønskes Guds velsignelse

Optagelse:

Den 16. april 2017 blev Sr. Ida-Marie Müller optaget som medlem i menigheden.

Sommerfest fredag den 18. august 2017
Også i år slår vi det store telt op på plænen bag Duetten i anledning af
sommerfesten. Ud over hyggeligt samvær og lidt god mad vil der også
være fællessang og selskabsleg eller quiz. Organist, Tommy Bülov vil
fortælle om kirkeorgler—deres opbygning og funktion og særligt om vort
eget nyrestaurerede hovedorgel i kirkesalen.

Sykreds 3. kvartal 2017
7. september: opstart efter sommerpausen
21. september: En spændende bog bliver til ved Else Marie Larsen, ProRex
Forslag
5. oktober: Kirkegaard og Løgstrup ved Anders Dirksen
19. oktober: efterårsferie intet møde
2. november: Besøg af Danske Økumeniske Kvinder
16. november: Reformation i Haderslev og omegn ved Svend Aage Jacobsen,
30. november: Juleafslutning med æbleskiver og beretning om missionskonference i Sydafrika
2018:
11. januar: emne ikke besluttet endnu
25. januar: nyt fra BDM v Jens Peter Rejkjær
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.
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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
Gideonitterne

1.559,50
14.216,50
926,00

Vi takker på modtagernes vegne.

Koncerter i 3. kvartal 2017
Tirsdag, den 15. august kl. 19.30
Søstrehusets korsal
Trio Sono
Julie Meile violin, Astrid Christensen bratsch, Karin Dalsgaard cello.

Onsdag, den 20 september kl. 19.30
Søstrehusets korsal.
Vesselil – violin, bratsch og cello og sang

Vinfestival 3.-5.august
Nadvergudstjeneste 4.aug kl 20.30 i Søsterhusets korsal.
I forbindelse med 500-året for reformationen arrangerer vi en koncert den
14.november kl 19.30
Det er en koncert, som Brødremenighedens organist arrangerer med KoldingKoret og en strygerkvintet fra bl.a. Sønderjyllands Symfomniorkester. Der vil blive opført uddrag af forskellige Bach-kantater og –koraler,
som enten oprindeligt er tekstmæssigt er begået af Martin Luther eller i
øvrigt har tilknytning til Wittenberg.

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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09.

02.

3.søndag efter trinitatis

10.30 Kirkesal

5. søndag efter Trinitatis 10.30 Kirkesal

4. søndag efter trinitatis

Kirkesal

10.30 Kirkesal

10.30 Kirkesal

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Matt. 7, 15-21

Luk 19, 1-10

Matt 5, 20-26

Luk. 5, 1-11

Luk. 6, 36-42

Luk. 15, 1-10

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Kristian Grøn

Jørgen Markussen

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Præst:

16.
6. søndag efter trinitatis
10,3

Gudstjeneste

Luk. 16, 1-19

Tekst:

23.
7. søndag efter trinitatis

10.30 Kirkesal

Stiftelsesfest/nadver

Tjeneste:

30.
8.søndag efter trinitatis

10.30 Kirkesal

Kærlighedsmåltid

Jørgen Bøytler

Sted:

06.
9. søndag efter trinitatis

14.30 Kirkesal

Luk. 19, 41-48

Jørgen Bøytler

Tid:

13.

9. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste

Luk. 18, 9-14

Dag:

13.

10.søndag efter trinitatis 10.30 Kirkesal

Gudstjeneste/kaffe

10.30 Kirkesal

10.30 Kirkesal

10.30 Kirkesal

10.30 Kirkesal

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Matt. 6, 24-34

Luk. 17, 11.19

Luk. 10, 23-37

Mark. 7, 31-37

Jørgen Bøytler

Kristian Grøn

Jørgen Bøytler

Erik Baun

Jørgen Bøytler

20.

11.søndag efter trinitatis 10.30 Kirkesal

03.
10.
17.

12.søndag efter Trinitatis
13.søndag efter Trinitatis
14.søndag efter Trinitatis
15.søndag efter Trinitatis

27.

Måned: Dato:

Juli

August

Sept.

24.

