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Broderi af Johanne Rübner, som var elev på Pigekostskolen fra hun var 10 år

Læs om Johanne Rübners liv i Christiansfeld for 200 år siden inde i bladet side 4 & 5
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Åndelig brexitør eller åndeligt vidsyn
Der er et spørgsmål, som vi som kirke bør turde spørge:
Har vi danskere, som folk, mistet retningssans og visioner?
Hvad bæres dagens politik af?
Er det visioner for en fremtid, eller er det 60 sekunders
eksponering af en politiker på tv?
Hvad bæres Europas politiske, menneskelige og åndeliBrødremenigheden ge ledelse af?
i Christiansfeld
Er det at prøve at gøre verden til et bedre sted, at hjælpe de svage, de udstødte, at støtte, dem, der ikke kan
Præstebolig:
selv, at vedkende sig en kulturel og åndelig arv, der
Lindegade 26
bygger på kristendom og oplysning?
6070 Christiansfeld
Eller er vi alle mere eller mindre blevet forvandlet til
Præst:
åndelige og politiske ”brexitiers,” (normalt englændere,
Jørgen Bøytler
der går ind for Brexit) brexitører som bliver mere og
Tlf.: 74561420
mere ligeglade med den kultur, der har skabt så meget,
40361420
og i stedet graver os ned i en nationalegoistisk sandkasboytler@ebu.de
se?
Regnskabskontor: Er vi alle blevet en del af en nationalismebølge, der i
virkeligheden isolerer os i frikadelle-land, eller hvad nu
Nørregade 14 A
den nationale hofret er?
6070 Christiansfeld
Har den vestlige verden opgivet at have visioner for en
Tlf.: 74561214
klode, der ødelægges af forurening, begær, profitjag og
Bank: Reg: 9743
toldmure?
NR: 039 5639714
Den frie verden har vist mistet sin leder for et par år
broedremenigden
siden, siges der. Alt i alt, er vi havnet i at blive et folk
@christiansfeld.tv
uden drømme, uden syner, uden visioner.
Ældsteråd:
Gad vide, hvad Jesus siger til, hvis vi virker ligeglade
med livets grundvold, og hellere fylder livet med ligeFormand:
gyldigheder, mange af dem nyttesløse tidsfordriv.
Henning Jacobsen
Gad vide, hvad Jesus tænker om måden hvorpå vi forLindegade 14
holder os til livets storme, uvejret, der blæser imod os.
6070 Christiansfeld
Det er tankevækkende, at livet er kort, døden kommer,
Tlf.: 74561214
men mange interesserer sig ikke for livets korthed, døhejac@bbsyd.dk
dens vished og evighedens længde.
Jørgen Bøytler
Ellen Frandsen
Inga Jakobsen
Hans Schmidt
Lone Madsen
Forstander
Käte Thomsen
Tlf.:40562646

broedremenigheden
@christiansfeld.tv
Redaktør: Tommy Bülov
kontorius@outlook.dk

Jørgen Bøytler

Bøn for Brødremenighedens Ældstefest den 13.nov 1741
O Kristus, vor Herre, du der døde for at forløse os og nu er
faret til Himmels for at sidde ved Faderens højre Hånd,
hvorfra du hersker i dit Rige både i Himmelen og paa Jorden, lad din Aand bestandig fylde vore Hjerter, saa at vi maa
ære dig ved vort Liv i denne Verden og bestandig tjene dig,
der er Hovedet for alle Ting, for dit Legeme, Kirken. Amen
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BDM - Nyt
BDM – 175 års jubilæum
Det er underligt, at et 175 års jubilæum kan komme bag på os. 175 år i
Guds mission! Vi er både Gud og mennesker taknemmelige for, at det
kunne ske.
Et nyt kapitel i Knud Elmo Knudsens liv
Som I ved, fik missionær Knud Elmo Knudsen inddraget
sin tilladelse i juli måned 2017 til at bo i Tanzania. Trods
en stor indsats fra flere sider er det ikke lykkedes for
Knud at vende tilbage til Tanzania endnu.
Bestyrelsen har sammen Knud besluttet, at han bliver
pendlermissionær.
25 års kirkejubilæum i Albanien
Den 17. juni 2018 fejrede Brødrekirken i Albanien sit 25 års jubilæum.
Det blev en fantastisk dag, hvor mange gæster deltog på festdagen.
Ny ungdomsmedarbejder
I forbindelse med en strukturændring i ungdomsarbejdet, besluttede vi, at
der skulle ansættes to ungdomssekretærer. I sidste nummer blev Tine Elmelund Christensen præsenteret. Nu har vi fået ansat én mere. Det er
Christina Vejen Knudsen.
Praktikant
Fra den 1. september og indtil ultimo 2019 er Miriam Lind Sørensen
Bøytler i praktik hos BDM i forbindelse med hendes studier på Syddansk
Universitetet i Esbjerg, hvor hun læser Sociologi og Kulturanalyse.
BDM’s bestyrelse
I forbindelse med bestyrelsesmødet i august måned, havde bestyrelsen en
indgående drøftelse af, hvor der skal satses i fremtiden. Behovene er store
i de områder, hvor vi arbejder.
Den 23. september kl. 10.30 er der udsendelsesfest for Janice og Mads
Refshauge Jakobsen i Løsning Kirke. Jørgen Bøytler vil prædike og stå
for udsendelsen af Janice og Mads. Efter kirkefrokosten fortsætter missionsfesten i de tilstødende lokaler. Hjertelig velkommen!
(Læs mere og uddybende i BDMs medlemsblad)
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær
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Sådan blev det opklaret
hvem der har broderet den store,
smukke liturgidug i Søstrehusets
Korsal:
Der var engang, hvor Ellen Hansen
sad og arbejdede med turistmaterialer på Turistbureauet på Kongensgade. Der kom kunder i butikken, der
spurgte om vej til Pigekostskolen.
Ellen Hansen, der sad et stykke derfra, spidsede ører og kom i snak med
ægteparret.
Ellen går med dem hen til pigeskolen. Manden, Christian Rübner, fortæller at hans tipoldemor Johanne
Elisabeth Rübner var elev på Pigekostskolen i årene 1815 til 1820.
Endvidere fortalte han, at Johanne
(kaldet Hanna) havde broderet en
dug til kirken.
Det viser sig så, at den dug, som 1015 årige Hanna havde broderet, havde siddet sømmet fast på liturgibordet nedenunder den grønne liturgidug i Søstrehusets Korsal indtil en Det broderede klæde på liturgi-bordet i
Søstrehusets Korsal
mindre renovering i 2001, hvor Käte
og Rita opdagede den og nænsomst
tog den møre og smukke dug af, for at redde den for eftertiden.
Det fortælles, at dugen var fremme, når der var Søsterfest i Korsalen.
Et barnebarn til Johanne
har i 1908 skrevet en beretning om hendes liv.
Fra familiearkivet har vi
dette uddrag:

Broderet af Johanne Rübner der var elev på Pigekostskolen fra 1815 til 1820

”I 1815 rejste Hanna, 10
Aar gammel til den ansete hernhuttiske Opdragelsesanstalt i Christiansfeldt. Denne gjaldt for at
være meget fin, og Eleverne lærte udmærket.
Ogsaa Grethes og Rikkes
Opdragelse var blevet
fuldendt der, dog kom de
ældre Søstre hjem ved 13Aars Alderen,
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mens Hanna blev konfirmeret dernede, og hun blev der, til hun var 15
Aar gammel, hvad hun var lyksalig over. Pigebørnene havde, mens de
opholdt sig i Christiansfeldt, 1/2 Skilling i Lommepenge om Ugen. Paa
Anstalten var der 2 Afdelinger med forskellige Priser, navnlig var der
betydelig Forskel paa Maden, men denne fortæredes alligevel i samme
Sal. Det billigste Hold fik om Lørdagen en Ret, der var samlet af alle mulige Levninger fra hele Ugen blandet sammen: Kød, Fisk, Sødsuppe,
Kaal o.s.v. og til Eftermad Vandgrød.
I de 5 Aar Hanna var i Christiansfeldt, besøgte hun ikke Hjemmet i
Aalborg, men besøgte af og til Reitvogt Nicolaus Rübner, hendes Farbroder, i Haderslev, som hun holdt meget af. Hanna saavel som de ældre
Søstre var meget glade ved at være i Christiansfeldt, og hun regner sit
Ophold der for en lykkelig Tid. Alt, hvad der senere hen i Livet min-dede
hende om disse Aar, var hende meget kært.”
Hvis nogen har interesse i at
læse den fulde levnedsskildring af Johanne Rübner, kan
man få den af undertegnede.
Det er en særdeles spændende
livsberetning om et enestående
menneske, der var højt elsket
og beundret af sine medmennesker.
Anna Blenner Svennesen
Kommt lasset uns anbeten und knieen und
niederlassen vor dem Herrn
af Johanne Rübner 10-15 år

Verden rundt med blæserkor
I juli måned i år var der
stor international blæsersamkomst
i
WinstonSalem, N.C. i USA.
Det var for 3. gang efter
Capstadt, South Africa i
2007 og Bad Boll, Tyskland i 2013, at basunkorspillere fra hele brødremenigheden mødtes for at
øve sammen i nogle dage
Koncertforberedelse, Bethlehem
og spille til gudstjenester
og koncerter.
Der var circa 200 deltager fra flere menigheder i USA, fra Canada, South
Africa, Schweiz, Holland, Tyskland og vores lille familie fra Danmark.
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Yngste blæser

Blæserkorarbejde har stor
tradition i brødremenigheden, og det var missionærer fra Tyskland, der
medbragte instrumenter
og noder til de nyopførte menigheder i den
nye verden for omkring
270 år siden. For eksempel blev Joseph Haydns
„Skabelsen“ uropført for
første gang i USA i Beth

lehem med hjælp af musikere fra basunkoret.
Det var en stor fornøjelse at spille sammen med så mange blæsere og
opleve venskab og glæde, selvom man kommer fra så forskellige himmelegne og taler forskellige sprog. Efter dagene i Winston-Salem rejste
vi med en mindre gruppe europæiske deltagere videre til menigheder i
Pennsylvania.
Vi besøgte Lititz, Nazareth og Bethlehem og mødte alle steder stor gæstfrihed. Vi blev vist rundt i archiver og museer, så nogle af de første huse,
der blev opført under hårde betingelser dengang, oplevede menighedsliv i
gudstjenester og kærlighedsmåltid (med kaffe!) og der var også tid til natur og afslapning. Vi fik lejlighed til at gøre mange mennesker glade med
vores musik, da vi spillede i gudstjenester og små koncerter på plejehjem.
Beriget med mange gode oplevelser gennem musikken og i mødet med
mange kærlige mennesker rejste vi hjem igen. Dejlig, at også Christiansfeld plejer traditionen med blæsermusik til særlige lejligheder.
Det næste europæiske blæsertræf finder sted i Neuwied, Tyskland, i pinsen 2019. Alle er velkommen – man kan også deltage som gæst uden at
spille! Vores familie tager i hvert fald afsted igen.
Birgit Bauer

Afskedsblæsen i Bethlehem,USA
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Torsdag den 11. oktober 2018 – kl. 19:30

Søstrehusets korsal, Nørregade 15, 6070 Christiansfeld
billetter købes ved indgangen
(entré kr. 100 / kr. 75 for medlemmer af Klassisk Christiansfeld)
Danish Music Award Folk 2015 Årets Musiker og
SangerDansk Musiker Forbunds Livepris 2015”Der
er nogle bands der har en helt særlig måde at synge
og spille sammen på.”
”Ditte Fromseiers violin og Sigurd Hockings guitar
spiller virtuost sammen i de tilsyneladende enkle,
men dog så sofistikerede numre”.
Gert Poder

Søndag den 21. oktober 2018 – kl. 16:00

Søstrehusets korsal, Nørregade 15, 6070 Christiansfeld.
CD-releasekoncert – fri entré Arr.: Klassisk Christiansfeld
SVESTAR
En koncertfortælling om savn og lyspunkter.
Inspireret af en slægtnings breveksling under
1.verdenskrig Kærlig hilsen fra Ingenmandsland

Tirsdag den 6. november 2018 – kl. 19:30

Søstrehusets korsal, Nørregade 15, 6070 Christiansfeld
billetter købes ved indgangen
(entré kr. 150 / kr. 100 for medlemmer af Klassisk Christiansfeld)

Copenhagen Piano Quartet
En ung klaverkvartet med base i København, men med rødder i Danmark, Tjekkiet og Polen bestående af Benedikte
Damgaard: violin, Kristina Fialova:
bratsch, Adam Stadnicki: cello og Neel
Bramsnæs Teilmann: klaver.

Tirsdag den 20. november 2018 – kl. 20:00

Brødremenighedens kirkesal, Lindegade 15, 6070 Christiansfeld
billetter købes ved indgangen

(entré kr. 100 / kr. 50 for medlemmer af Klassisk Christiansfeld) se mere side 8
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Lydiah Wairimu bliver ofte beskrevet som ”den lille
kvinde med den store stemme”. Hendes måde at synge på er energisk og dynamisk, og hendes optræden er
varm og medrivende.
Lydiah er født i Kenya og er uddannet på musikkonservatoriet i Nairobi.

Tirsdag den 11.december
Kirkesalen. Arr. Brødremenigheden
Haderslev Lærerkor - et blandet kor med et bredt repertoire
Koret blev dannet i 1952 af nu afdøde
seminarielektor Henning Ravn Jensen. I
starten bestod koret udelukkende af
lærere og derfor blev navnet naturligvis
Haderslev Lærerkor. I dag er kun ca.
halvdelen af Korets medlemmer lærere,
og koret er åbent for alle.

Mindestenen på Gudsageren for faldne medlemmer
af Brødremenigheden under 1. verdenskrig

Stenen afsløredes 2.påskedag 1922

Første
Verdenskrig
brød ud i 1914, og i
den deltog mange af
Brødremenighedens
medlemmer, hvoraf
de 8, hvis navne står
på den viste sten, ikke
vendte hjem.
Christiansfeld blev på
flere måder berørt af
krigen, idet samtlige
privathuse fik indkvartering.
Under krigen 1914 –
1918 indrettedes der
massekvarter i Brødre

husets og Enkehusets Korsale, som derved blev ødelagt. Søstrehusets sovesal måtte også tages i brug.
Da krigsmyndighederne forgreb sig på landets kirkeklokker, måtte den
største af kirkens klokker i 1917 afleveres. Den kom dog i 1919 tilbage i
uskadt stand. Kirkens 2 klokker kom i øvrigt fra Brødremenighedens
Klokkestøberi i Kleinwelka
Käte Thomsen
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Hvad er det?
Rita fra museet har fundet en mystisk genstand,
som hun ikke kan udrede, hvad er blevet brugt
til.
Genstanden er forarbejdet af træ, og på det højeste punkt cirka i midten er monteret en metaldims som indvendigt er skålformet.
Bagsiden er flad som et smørebræt, og øverst er
monteret et hul, så den eventuelt kan hænge på
væggen.
Den er 24 cm lang og 14 cm bred og skråner
gradvist opad ind mod midten.
Tommy Bülov

Kære søstre og brødre!
Lige en orientering, så I kan overveje om I selv eller en, I kender kunne
have glæde af disse tilbud:
I samarbejde med Tyrstrup kirke har Mette Skriver og jeg i nogle år stået
for en pårørendegruppe, en gruppe af mennesker, hvis nære pårørende er
kronisk syg eller svækket og hvor de har påtaget sig at være den samlende
person, der styrer aftaler og alt omkring den syge.
Gruppen samles en gang om måneden for at lytte og blive lyttet til, og
deltagerne giver udtryk for, at det er rart at kunne dele sine tanker med
ligesindede.
I løbet af vinteren og foråret har vi fået et par henvendelser fra mennesker
med ønske om at deltage i en sorggruppe. Derfor tilbyder vi at oprette en
fra september måned 2018 eller når der er deltagere nok ( mindst tre).
Vi vil mødes første og tredje mandag i måneden fra klokken 14.30 til
16.30.
Mødet starter med en sang og en kop kaffe eller te (20kr) og derefter får
hver deltager "taletid", hvor resten af gruppen lytter og efterfølgende kan
stille uddybende spørgsmål.
Alle deltagere får taletid hver gang.
Kontaktperson for pårørendegruppen er Inga Jakobsen, tlf. 2398 3286
Kontaktperson for sorggruppen er Mette Skriver, tlf. 6086 2195
Begge deltager ved alle møder
Inga Jakobsen

Et farvel
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige menigheden tak for god sang
og venlig modtagelse.
En særlig tak skal lyde til de trofaste kormedlemmer, fordi de villigt har
ønsket at lære sangteknik og klangforbedring, samt ikke mindst at indstudere nye og helt anderledes motetter til udvidelse af repertoiret.
Tommy Bülov
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Kirkefrokost i Duetten
Der er frokost efter gudstjenesten den 7. oktober og den 18. november.
Frokosten koster 40 kr. Der kan købes drikkevarer.
Tilmelding til Anna Svennesen
21 60 66 41 eller asvennesen@gmail.com

Suppedas i Duetten
Der serveres suppe mandag den 29. oktober
og mandag den 26. november.
Suppen koster 25 kr. Der kan købes drikkevarer.
Vi åbner med kaffe og samvær kl. 15.30 og
suppen er klar kl. 17.30.
Tilmelding til Anne-Marie Schneider
30 26 22 76 eller am@hams6070.dk

Suppedas
med
kaffe, spil, snak,
suppe

Morgensang og bøn fredag kl. 9.00 i Korsalen.
Bøn, sang og Løsensord har altid været bærende elementer for Brødremenigheden.
Hver fredag kl. 9.00 - ca. 9.25 er der morgensang og bøn i Søstrehusets
korsal.
Man behøver ikke at kunne synge eller have lyst til at bede højt. Alle
kan være med, uanset om man er medlem af Brødremenigheden, er fra
byen eller på besøg.
Velkommen.
Benyt elevatorindgang - tryk på kontakten og døren åbner og lukker
automatisk. Tag elevatoren til 1.sal - den stopper lige ud for Korsalen.
Kirsten Gubi

Koncerter i 3. kvartal 2018:
11. okt.
21. okt.
25. okt.
06. nov.
20. nov.
11. dec.

kl. 19:30 Søstrehusets korsal, ”Fromseier Hockings”
kl. 16:00 Søstrehusets korsal, ”Svestar Releasekoncert”
kl 20.00 Kirkesalen. ”Schlesvigske kor”
kl. 19:30 Søstrehusets korsal, Copenhagen Piano Quartet
kl. 20:00 Brødremenighedens kirkesal, ”Lydiah Wairimu”
kl. 19.30 Kirkesalen. Haderslev Lærerkor”
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Kirkelige meddelelser:
Begravelse:
Den 4. august 2018 blev Søster Ilse Charlotte Søgaard, født den 28. juni
1934 død den 29. juli 2018,begravet på Gudsageren.
Den 3. september 2018 blev Broder Birger Peter Christensen, født den 11.
februar 1941 død den 26. august 2018, begravet på Gudsageren.

Optagelse:
Den 19. august 2018 blev Søster Else-Marie Hjort optaget som medlem i
menigheden.
Den 2. september 2018 blev Søster Gertrud Holm Jacobsen og Broder
Leif Gellert Jacobsen optaget som medlemmer i menigheden.

Sykreds i 4.kvartal 2018:
04.okt. Ellen Bøytler: Besøg i Brødrekirker i Asien
18.okt. Efterårsferie, intet møde
01.nov. Svend Aage Jacobsen, Haderslev : Bolette Rønne
15.nov. Nyt fra BDM
29.nov. Ingrid Markussen: Maria, advent og kvinde i Guds plan
Vi mødes kl. 15.00 i præsteboligen, drikker en kop kaffe og synger et par
sange, før vi lytter til dagens oplæg. Vi slutter igen kl. 16 30.
Alle er meget velkomne.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission
Kr. 9.172,50
Brødremenigheden i Christiansfeld
Kr. 1.636,50
Vi takker på modtagernes vegne.

Salstjenermøde.
Der er salstjenermøder i Duetten tirsdag den 27.november kl 19.00
Mødet er for alle, der har lyst til at være med til at løse forskellige salstjeneropgaver.
Menigheden er taknemmelig for ethvert bidrag doneret via
Bank: Reg: 9743 NR: 039 5639714
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Sted:

Tekst:

Tid:
store
store
store
store

Præst:

Matt. 11, 25-30

Matt. 18, 1-14

J.Bøytler

J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler

Luk. 2, 25-40

Matt. 23, 34-39

Luk. 2, 1-14

Matt. 1, 18-25

Johs. 1, 19-28

Luk. 17, 20-33

Johs. 5, 17-19

Matt. 5, 13-16

Luk. 13, 1-9

Matt. 21, 28-44

Matt. 21, 1-9

J.Bøytler

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

Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Fællesgudstjeneste
Gudstjeneste/Kirkekaffe

Luk. 21, 25-36

Tjeneste:

Dag:
10.30
10.30
10.30
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste/Ældstefest
Kærlighedsmåltid
Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Kirkekaffe

Matt. 11, 2-10

J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler
J.Bøytler

Joh. 1, 35-51

19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis
21. s. e. trinitatis
22 .s. e. trinitatis
store
store
store
store
store
store

3. s i advent

2. s. i advent

1. s. i advent

07
14
21
28
Alle helgens dag
24 .s. e. trinitatis
10.30
10.30
14.30
19.00
10.30
10.30

Matt. 6, 5-13

25. s. e. trinitatis
Sidste s. i kirkeåret

Gudstjeneste/Hosianna
Sanggudstjeneste
Gudstjeneste
Sanggudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Sanggudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

04
11
11
11
18
25

Måned: Dato:

Okt.

Nov.

Dec.

store
korsal
store
korsal
store
korsal
store
store
store
store
store
store
store
4. s i advent
Julemorgen
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften

17.00
19.00
10.30
19.00
10.30
19.00
10.30
07.30
19.00
10.30
17.00
10.30
23.30

02
05
09
12
16
19
23
24
24
25
26
30
31

