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De farvestrålende æbler fortæller, at nu er det efterår
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Det er ikke ligegyldigt.
I terrorens tidsalder er det som om, vi krymper sammen på midten, prøv bare at se, hvordan Europa reagerer på de afstumpede terrorhandlinger, der i de forløbne måneder har været en næsten daglig foreteelse.
Alle partier er midterpartier. Kulturradikal konformisme er normen. Man skal ikke stikke ud. Her i
Brødremenigheden Danmark skal man inden for store områder helst have de samme meninger: Middelklasse er godt, siger
i Christiansfeld
vi, og citerer ivrigt Grundtvig – ”hvor få har for mePræst:
get og færre for lidt.” Religion er godt, så længe det
Jørgen Bøytler
er pænt og privat, ikke for meget. Det er suspekt at
Lindegade 26
være for meget eller for lidt.
6070 Christiansfeld
Vi husker nok Johannes Døberen og hans modsætTlf.: 74561420
40361420
ning til Jesus. Johannes Døberen er for lidt. Han er
boytler@ebu.de
asket. Han spiser og drikker for lidt. Han er ironman.
Han er besat. Han synger klagesange. Jesus er til
Regnskabskontor: gengæld for meget. Han spiller på fløjte. Han er livsNørregade 14
nyder. Han spiser og drikker for meget. Rigeligt med
6070 Christiansfeld
smør. Også til toldere og syndere. Man siger ganske
Tlf.: 74561214
vist, at den gyldne middelvej går mellem for meget
Bank: Reg: 9743
og for lidt, men måske trænger vi til at komme ud af
NR: 039 5639714
MobilePay:
balance. Vi har brug for at lytte til dem, der er for
+45 21 44 49 44
meget og dem, der er for lidt. Vi har brug for at blive
broedremenigheden@christiansfeld.tv mindet om, at evangeliet om Jesus Kristus, Guds
søn, verdens frelser ikke er en fredelig godkendelse
Ældsteråd:
af ligegyldighed og smålighed, heller ikke en velsigFormand:
nelse af grådighed eller livsfornægtelse. Nej, evangeHenning Jacobsen
liet om Jesus Kristus er Guds uforkortede kærlighed
Lindegade 14
og barmhjertighed over for mennesker, alle menne6070 Christiansfeld
sker, skabte i Guds billede. Evangeliet er også domTlf.: 74561214
men over al synd, alt had, al ondskab, al ligegyldighejac@bbsyd.dk
hed. Evangeliet spænder fra Johannes til Jesus. Det
Jørgen Bøytler
er vigtigt, at forholde sig til, at evangeliet ikke er, at
Ellen Frandsen
Inga Jakobsen
man skal være så og så god, og fornuftig, så og så
Hans Schmidt
neutral og intetsigende, så og så konform og midtsøAnne Marie Schneider
gende, for at man ikke bliver fordømt. Når disse sidBooking Søstrehus m.m.
ste dages hellige stand-up-ateister tager afstand fra
Käte Thomsen
kristendommen, så tager de afstand fra et billede
40562646
broedremenigheaf Gud, som ikke har noget med kristendommen at
den@christiansfeld.tv
gøre. De tager afstand fra middelmådigheden, fra
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gerningsretfærdigheden, fra kristendom minus evangeliet. De har åbenbart ikke forstået hverken Johannes Døberen eller Jesus. Dem er det selvfølgelig let at harcelere over her, og det er jo ikke fair, de kan jo ikke rigtig gøre for det. Det vigtige, det er dybest set, om jeg har, ikke nødvendigvis forstået alt i evangeliet, men om jeg har taget imod Jesus Kristus.
Det handler om, hvorvidt jeg har fast bopæl i den grå ligegyldighed, eller
om jeg er åben overfor livet, over mennesker og over for Gud og lader det
præge mig. Måtte det sidste være tilfældet for os alle.
Jørgen Bøytler
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Unitetssynode 2016
Hvert syvende år afholdes der Unitetssynode for den Verdensomspændende Brødrekirke. 2016 var året for synode og den blev afholdt på Montego Bay, Jamaica, hvor omkring 100 delegerede, rådgivere og medarbejdere fra alle områder af Brødrekirken var samlet i 8 dage. Umiddelbart
inden mødtes Unity Board.
I min egenskab af
Unity Business Administrator, altså administrativ leder af
den Verdensomspændende Brødrekirke,
havde jeg ansvar for
den indholdsmæssige
forberedelse, rapporteringer, forslag og så
videre. Desuden skulle jeg sørge for at køFra festgudstjenesten ved Unity Synod
be flybilletter til de
delegerede. Begge dele har været yderst arbejdskrævende siden årsskiftet.
Selve synoden begyndte den 12. august og sluttede om aftenen den 19.
august. Der var i alt ca. 80 forslag, der skulle behandles, ca. 400 sider
rapporter og der endte med at blive vedtaget 56 resolutioner af meget forskellig karakter. Flere af dem var ganske vigtige. F.eks. blev kirkeordningsafsnittet om biskoppens rolle justeret til at klargøre og forstærke
Brødrekirkens forståelse af biskoppens rolle, altså som et åndelig embede
og ikke et administrativt embede. En resolution om homosexualitet bekræftede kirkeordningens ordlyd om, at et ægteskab er mellem mand og
kvinde.
Andre resolutioner handlede om budget for de næste
7 år, ratifikationer af 7
missionsområder, 4 missionsprovinser, og 7 Unitetsprovinser. Unity Board
havde i den forløbne 7 års
periode givet disse områder og provinser deres status og det blev ratificeret
Et kor med 100 unge mennesker synger
endeligt af Unity Synod.
ved festgudstjenesten
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Det giver et meget godt billede af kirkens udvikling siden 2009. Vi har nu
fået en Unitets Ungdoms Bestyrelse
og der skal ansættes en ungdomskordinator på deltid. Mange andre resolutioner kunne nævnes. De kan alle
findes på Unitetets hjemmeside:
www.unitasfratrum.org .
Jørgen Bøytler med flere

Det var spændende og udfordrende at være til synode, men vi kan
se tilbage på en god synode, hvor
der var god stemning og tydeligt
et stærkt ønske om at finde fælles
løsninger.
Jørgen Bøytler (PHD), præst og
Unity Business Administrator.

Delegerede fra Afrika ved Synoden

Efterlysning stauder - planter m.m.
Vi har lidt plads i Søstrehusets have, som vi gerne vil udfylde med lidt
blomstrende buske og stauder, så vi har lidt at plukke ind af, når vi har
møder eller fest i menigheden. Vi synes det ville være dejligt, at kunne
gå ud i Søstrehusets have og plukke lidt.
Har I planter
eller buske,
som I vil forære menigheden, så giv
Alfred besked.
Planterne må
helst ikke
kræve for
meget pleje, da det
kan være
svært at få
tid.
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BDM-nyt
Nyt fra BDM
Det er et spændende efterår! Ikke nok med at det har været den varmeste
september i mere end 65 år – det har også været et efterår med mange fantastiske og gode oplevelser i BDM. I august havde vi spændende besøg af
Charles Katale og frue fra Kigoma i Tanzania. Katale er præst og formand
for Brødrekirken i den nye Lake Tanganyika Provins.
Medlemmer
I foråret skød vi en medlemskampagne i gang med det mål at opnå 300
medlemmer (som er kravet til organisationer, der er godkendt til at tildele
skattefradrag for gaver) i løbet af året. Primo august rundede vi medlem
nr. 310! Tak til alle, der fulgte opfordringen. Vi glæder os meget over den
støtte og opbakning, det er udtryk for. Kampagnen fortsætter, og i skrivende stund har vi 335 medlemmer.
Projekter
Seks unge volontører rejste i august til henhv. Sumbawanga (Peter’s
House) og til Kipili (før-skoleprojektet Cheke Chea og sundhedsprojektet
PHC, der opsøger landsbyer langs Tanganyikasøen). Og vi ser nu gode
resultater efter sundhedsprojektet – så det gør virkelig en forskel!
I Uvira i D.R. Congo har vi
åbnet tre ud af de fem børnehuse, der er bygget for forældreløse, handicappede børn.
Generalsekretær Jens Peter
Rejkjær har netop i slutningen
af september besøgt Uvira og
åbnet det fjerde hus. Der er 1012 børn i hvert hus, og koster
ca. kr. 5.000 pr. barn pr. år.
Husenes drift betales af sponBørnehjemmet i Uvira D.R. Congo
sorer. Menigheden i Lindehøj
kirke, Herlev, holdt den 18.09.
YM-gudstjeneste med efterflg. frokost og cykelsponsorløb til fordel for et
børnehus i Uvira. Der indkom mere end kr. 20.000 til formålet.
Til Stjernebjerget i Ramallah (nord for Jerusalem) har vi i sommer fået en
bevilling fra DMR-U på kr. 800.000. Projektet arbejder med kapacitetsopbygning og træning af familier med børn og unge, der har psykiske lidelser og løber i to år.
Albanien
Y’s Men’s Club i Ringkøbing og BDM har støttet Brødrekirken i Bathore
økonomisk, så det blev mulgt at få nyt samlingssted. Kirken vokser – og
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Børn fra børnehjemmet i Uvira

dermed behovet. Der er netop indviet en ny multifunktions-sal til gudstjeneste, børnearbejde og andre aktiviteter; det er Haxi Murati, der på frivillig
basis leder menigheden i det daglige.
Tak for medleven, forbøn
og støtte til vores arbejde!
Vi glæder os meget over
fællesskab og muligheder
– og oplever også at der
nu som tidligere er stort
behov for BDMs indsats
ude i verden.
Sten Nielsen
Fundraising & Information.
BDM
Foto fra den nye sal i Bathore i Albanien

Hjælp - hjælp - hjælp - hjælp - hjælp - hjælp - hjælp
Vi mangler hjælp til rengøring, vask, pudsning m.m. af diverse ting i kirken. Vi begynder lørdag den 6. november og alle hverdage frem indtil vi er
færdige. Meld dig til Inga, Anne Marie eller Käte, så hører du nærmere.
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Christiansfeld i Trondhjem
Vi har i flere sammenhænge, såsom artikler, samtaler og besøg, fundet ud
af, at Brødremenigheden har haft et stort arbejde flere steder i Norge. Her
var forsamlinger længe før noget hed Christiansfeld. En af de første var
på Lista på den sydligste kyst af Norge. Her har vi før været inde i et
’rigtigt’ Brødremenighedshus med beslag m.v. fra Christiansfeld. Havde
den ikke været bygget af træ, kunne den ligeså godt have stået i Christiansfeld.
Sidste år var vi på tur i bobil (et norsk ord for det typisk danske ord autocamper) gennem Norge. I den forbindelse ville vi forbi Trondhjem. Vi
havde hørt af nogle af vore norske bekendtskaber, at der skulle have været en Brødremenighed i byen. De fortalte, at der også har været en forsamlingssal.

Vi havde på forhånd søgt og fandt bl.a. nedenstående omtale af menigheden.
De første brødrene
I 1737 kom de første brødrene til Norge, og Trondheim var ett av de første stedene de besøkte. På mange måter var brødrekirken en slags pietistisk bevegelse, men den skilte seg ut med en klar selvstendig profil. Nestekjærlighetsbegrepet hadde stor tyngde i brødrenes forkynnelse. Først
da Peder O. Bugge ble biskop i Trondheim i 1804, ble det fart i arbeidet
med å få dannet en brødremenighet her i byen. Han tok initiativet til å få
forstanderen for menigheten i Christiania til å besøke Trondheim, og han
fikk her god støtte av haugianeren Erik Wullum (jf. Wullumsgården). Da
forstanderen kom til Trondheim, ble han spurt av Bugge om han ville opprette og også være forstander for en menighet her i byen. Dette tilbudet
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ble høflig avslått. Det endte med at biskopen selv, som hadde vokst opp i
et herrnhutermiljø på Lista, i 1822 stiftet en brødreorganisasjon i bispegården. Han hadde bibeltimer i kirkene i Trondheim, og han samlet blant
annet haugianere og brødrevenner til felles misjonsmøter. Men nå nærmer vi oss poenget: hvordan kunne navnet på en dansk by gi navn til en
gate i Trondheim? I 1847 innvandret en gruppe medlemmer fra brødremenigheten i Christiansfeld til Trondheim, og disse fikk bygge boliger
som til sammen ble et lite kvartal, syd for Lillegårdsbakken. Etter hvert
ble dette kvartalet til daglig omtalt som Christiansfeld, og som et minne
om dette har den nevnte gatestubben i ettertid fått sitt navn etter småbyen
lengst sør på Jylland. Disse innvandrerne var nok sterkt medvirkende til
at byen offisielt fikk sin brødremenighet, som ble stiftet 20. mars 1847.

Tippmannsalen i Trondhjem

Tippmannsalen, som bygningen hedder, blev opført i 1850-51 og fik navnet efter en saksisk herrnhutter Carl August Tippmann, som blev hentet
til Tronhjem som forstander fra 1862 til 1901. Arbejdet i Trondhjem blev
indstillet i 1928 vist mest af økonomiske grunde. Menighederne i Norge
overgik for de flestes vedkommende til haugianerne.
Vi kørte ind i Trondhjem og fandt huset, som lå i ’Christiansfeld’bydelen. Som frimodige turister gik vi ind i huset, hvorpå der var opsat
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en plade, som fortalte om huset og menigheden. Vi hørte snak bag en dør
og bankede på. Det viste sig at være en almindelig lejlighed, men de var
meget flinke og henviste os til bygningen rundt om hjørnet. Et reklamefirma, som havde brugt salen til for ganske nyligt.
De var ligeledes flinke folk og fandt billeder til os af salen, som var gengivet i deres jubilæumsskrift. De fortalte, at
salen nu var overtaget
af nogle behandlere,
som havde indrettet
den til klinik med mere. Vi gik ind i husets
reception og efter lidt
tid dukkede en person
frem. Vi fremførte vores interesse i huset og relation til brødremenigheden. Det viste sig, at huset ikke var helt færdigindrettet, men vi måtte gerne gå rundt og kigge.- og salen er intakt. De havde bygget et hus inde i salen, således at lofter og
vægge var de originale og tydeligt

Det originale stukloft i den gamle sal.

viste på trods af de mange år, hvorledes salen har set ud.
Vi følte, vi havde fundet mere, end vi
havde forventet.
Kirsten Gubi og Kjeld Kynde

Her et billede af det der er tilbage af salen.
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Kalkning af Brødremenighedens kirke

Her vises hvordan loftet kalkes

Kalkjarlen
v/Jarl Agesen

Kalkning af Brødremenighedens kirke var en rigtig spændende opgave at
være en del af. Jeg er meget stolt af resultatet, som taler for sig selv, og
jeg vil glæde mig til at komme og se kirken som turist.
Tal der fortæller lidt om arbejdets størrelse
Under renoveringen af Brødremenighedens kirke, som var en af de større
opgaver for os, blev der til afdækning brugt 800 m2 masonit plader, 1600
m2 - 0.2 mm plastik og 4 km gaffatape til at tape alle samlinger 3 gange
med. Og der er brugt 4200 l mørtel til at pudse øst væggen med.
Til mine egenproducerede mørtler er der brugt 132 spande kalk, med 22 l
i hver, de var 22 år gamle. Der er tillige brugt 3 m3 0.3 til 1.0 mm sand
og 3m3 0.001 til 0.01 mm sand. Til kalkmælk og sandkalk er der brugt 44
spande 22 kalk, med 22 l i hver, som var 22 år gammel + 10.000 l kalkvand.
Venlig hilsen
Kalkjarlen
v/Jarl Agesen
foto af 4 af vores dygtige medarbejdere.
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Hosianna
Vores organist Tommy Bülow øver Hosianna
med børnene søndag den 29. november
klokken 13.00 i kirken.
Alle børn der har lyst til at være med til at
synge er meget velkomne.

Christiansfelds 1. hus, Lindegade 17 ses her, hvor nedbrydningen af den gamle børnehaves
toiletbygning er godt i gang.

Mo Yi og Gert von Bülow
Søndag, den 20. november kl. 20.00 er der koncert med
entré: 200 kr. og 150 kr. for medlemmer.
Mo Yi er 1. violinist i Randers Kammerorkester og har
en koncertvirksomhed som solist og kammermusiker i
Europa, Ukraine, Rusland og Kina.
Siden 2004 har Mo Yi været professor i violin ved
”Universität der Künste Berlin.”
Julekoncert med Koldingkoret
Tirsdag, den 6. december kl. 19.00: Koldingkoret er et blandet kor, som
består af cirka 30 sangere, fordelt i de 4 stemmegrupper – sopran, alt,
tenor og bas. Dirigent: Organist Tommy Bülow.
Julekoncert med Haderslev Lærerkor
tirsdag d. 29. november kl. 20.00
Koret er et blandet kor med Edna Rasmussen som dirigent.
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Suppedasen
Kom og spis en gang kraftig suppe med
brød i Duetten.
Mandag den
Onsdag den

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. Der er
også mulighed for at synge eller bare snakke.
Af praktiske hensyn:
Tilmelding 5 dage før ”suppedagen” til Anne-Marie på 30 26 22 76.
Max 50 personer - ”efter først til mølle princippet.”

Julekoncert med Per Nielsen i kirken
Torsdag den 8. december klokken 19.30
Ved julekoncerterne i 2016 medvirker organisten/pianisten Mads Granum samt violinisten Alexandru Radu. På repertoiret har Per
Nielsen en perlerække af de mest kendte julesange som: ”Nu Tændes Tusind Julelys”,
“En Stjerne Skinner I Nat”, “Når Jeg Ser Et
Stjerneskud” og den udødelige ” Amazing
Grace”.

Per Nielsen

Per Nielsen vil på turnéen 2016 spille kendte julemelodier fra såvel det
første julealbum “Christmas Time” samt fra CD’en “Christmas Joy”, som
udkom i 2011, – for hvilken han få uger efter udgivelsen modtog en guldplade for et salg på mere end 10.000 solgte CD’er …
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 29. juli 2016 blev Sr. Bente Marie Lund, født den 20. august 1931,
død den 15. juli 2016 begravet på Gudsageren.

Dåb:
Den 28. august 2016 døbtes Laura Marie Juncher Ditlevsen, datter af
Lotte Hagen Ditlevsen og Ruben Juncher Rasmussen.
Den 18. september 2016 døbtes Jens Nicolai Fogtmann Johnsen, søn af
Sr. Grete Fogtmann Johnsen og Jacob Nicolai Fogtmann Johnsen.
I ønskes alle hjertelig tillykke.

Optagelse:
Den 18. september 2016 blev Br. Birger Christensen optaget som medlem i menigheden.
Du ønskes hjertelig velkommen.

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

Kr. 7.217,00

Brødremenighedens arbejde i Christiansfeld

Kr. 1.902,50

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Menighedsmøde:
Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Multisalen i Søstrehuset.

Konfirmandundervisningen starter den 8. oktober
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 AnneMarie sørge for, at der er en fra gruppen af frivillige, der vil være behjælpelig med transport
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Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i Søstrehusets
Korsal.
Benyt elevatorindgangen .
Alle er velkomne

Sykreds 4. kvartal 2016
Alle er velkomne til ”sykreds”, navnet stammer tilbage fra den tid, da der
var YM bazar i menigheden. Nu er der ingen bazar, og ikke så mange
hjemmegående husmødre, så alle både mænd og kvinder i alle aldre er
velkomne. Vi samles i Præsteboligen, Lindegade 26 klokken 15.00, hvis
ikke andet er nævnt. Vi drikker kaffe, synger et par sange og hører et oplæg, eller andet. Vi slutter klokken 16 30.
06. oktober: Svend Aage Jacobsen, Haderslev: ”Christen Kold”
20. oktober: Intet møde pga. efterårsferie
03. november: Rasmus Rask fortæller om sit studie projekt i Christiansfeld
17. november: Daniel Klestrup Bjærge: ”Skattejæger og tingfinder med
”metal detektor”
01. december: Jørgen Bøytler: ”Nyt fra Brødrekirken rundt i verden”
12. januar 2017: Rita Grell viser rundt og fortæller i museumsgemmerne.

Koncerter:
20. november klokken 20.00 i Korsalen: Mo Yi og Gert Von Bülow
29. november klokken 20.00 i Kirken: Haderslev Lærerkor
06. december klokken 19.00 i Korsalen: Koldingkoret med julekoncert
08. december klokken 19.30 i Kirken: Per Nielsen - se mere side 13
I kan læse mere på Klassisk Christiansfelds hjemmeside om koncerterne
http://klassiskchristiansfeld.dk/ og se mere side 12

Saltjenere m.fl. - planlægning af kalender m.m.
Mandag den 28. november klokken 19.00 i Duetten
Alle er velkomne til at deltage.

Suppedasen:
10. oktober og 16. november. Se mere side 13
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19. Søndag e. trinitatis

Dag:
10.30

Tid:
korsal

Sted:
Gudstjeneste

Joh. 1,35-51

Tekst:

J. Markussen

Præst:

Tjeneste:

02.

J. Bøytler

J. Bøytler

Mark. 12,38-44

J Bøytler

Matt. 21,28-44

Gudstjeneste/kaffe

Matt. 5,1-12

J. Bøytler

Gudstjeneste/Nadver

korsal

Gudstjeneste

Luk. 17,20-23

J. Bøytler

korsal

10.30

korsal

Gudstjeneste

Matt. 11,25-30

10.30

23. Søndag e. trinitatis
10.30

korsal

Gudstjeneste, Ældstefest

J. Bøytler

20. Søndag e. trinitatis

30.
Alle helgens dag
10.30

store

Kærlighedsmåltid

J. Bøytler

09.

06.
25.Søndag e. trinitatis
10.30

store

Nadver

J. Bøytler

13.
Sidste søndag i kirkeåret

14.30

store

Hosianna med korsang

Luk. 13,1-9

20.
Kærlighedsmåltid

19.00

store

Sanggudstjeneste kor

Gudstjeneste

20.
Nadver

17.00

korsal

Gudstjeneste

korsal

20.
1. Søndag i advent

19.00

store

Sanggudstjeneste kor

10.30

27.
Onsdag

10.30

korsal

Gudstjeneste

21. Søndag e. trinitatis

30.

2. Søndag i advent

19.00

store

Sanggudstjeneste kor

16.

04.
Onsdag

10.30

korsal

Gudstjeneste/Nadver

J. Bøytler

Matt. 18,1-14

07.

3. Søndag i advent

19.00

store

Morgensang

Luk. 2,1-14

J. Bøytler

korsal Fælles gudstj. Tyrstrup/Hjerndrup

11.

Onsdag

10.30

store

Juleaften med korsang

Luk. 2,1-14

J. Bøytler

10.30

14.

4. Søndag i advent

07.30

store

Gudstjeneste med kor

Matt. 23,34-39

22. Søndag e. trinitatis

18.

Julemorgen

19.00

store

Gudstjeneste med kor

23.

24.

Juleaften

10.30

store

Gudstjeneste med kor

J. Bøytler/A.
Wiuf Christ.

24.

1. Juledag

17.00

store

Luk. 21,25-36

Matt. 11,2-10

Joh. 1,19-28

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

K. Thomsen

K. Grøn

K.Thomsen

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

25.

2. Juledag

23.30

Matt. 21,1-9

26.

Nytårsaften

Måned: Dato:

Oktober

November

December

31.

