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Skyld og tilgivelse
Vi er ikke gode til at tale om skyld eller indrømme
skyld. Skyldfølelse, altså at føle skyld har vi det ikke
nemt med. Men først og sidst er skyld det samme
som ansvar, vel at mærke ansvar for at noget er gået
galt. Det er ansvar for, at noget kan kritiseres. Du er
skyld i noget, og du kan kritiseres for det. Roden i
ordet skyld finder vi blandt andet i det norrøne
sprog, hvor ordet skuld, betyder ”skyldighed, gæld,
Brødremenigheden noget man skal eller har pligt til.” Ordet skuld er bei Christiansfeld
slægtet med at skulle. Når jeg har skyld, så har jeg
Præstebolig:
gæld, jeg har en pligt, der er noget jeg skal, noget,
Lindegade 26
som ikke står til diskussion: jeg skal betale eller
6070 Christiansfeld
skulle betale gælden til den, jeg skylder noget.
Præst:
Men det er ikke kun mennesket i almindelighed, der
Jørgen Bøytler
er skyldigt. Nej, det enkelte menneske er det personTlf.: 74561420
ligt. Mennesket har en gæld og har et ansvar i for40361420
boytler@ebu.de
hold til denne gæld. Du og jeg har skyld, og den kan
Regnskabskontor: vi desværre ikke tørre af på samfundet eller politikerne. For jeg har et personligt ansvar.
Nørregade 14 A
6070 Christiansfeld
Lad os se på, hvad Bibelen kalder ”synd,” men som
Tlf.: 74561214
vi i vores nutidige sprog har nogle andre ord for,
Bank: Reg: 9743
hvilket ikke er et forsøg på at bortforklare skyld,
NR: 039 5639714
men et forsøg på at oversætte ordet ”skyld” til noget,
broedremenigheden@christiansfeld.tv vi kan genkende: Vi kan jo godt tale om skyld, når vi
er inde og røre ved de vanskelige ting i livet. Og det
Ældsteråd:
har ofte noget at gøre med skam, med de forkerte
Formand:
valg jeg foretog, med de fejltagelser, jeg begik, uden
Henning Jacobsen
at jeg kan undskylde dem. Der kan være tale om at
Lindegade 14
jeg har svigtet, måske endda det ene svigt efter det
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74561214
andet. Der kan være tale om eksistentiel smerte og
hejac@bbsyd.dk
rådvildhed. Det vil være for konsekvent at sige, at
Jørgen Bøytler
synd ikke kan have noget med moral at gøre. Men
Ellen Frandsen
problemet er, at synd og skyld ofte indskrænkes til at
Inga Jakobsen
vedkomme personens moralske habitus. Det er alt
Hans Schmidt
Anne Marie Schneider for smalt.
Kristendommen bruger ordet ”synd” som et centralt
Booking Søstrehus
ord i den bibelske fortælling om mennesket. Og det
m.m. Käte Thomsen
40562646
sker på grundlag af evangeliet. Det er den virkelighed,
broedremenigheat Gud igennem sin enbårne søn Jesus Kristus gør noden@christiansfeld.tv
Redaktør: Tommy Bülov get ved: At være menneske er at være en synder.
kontorius@outlook.dk
Gældbunden.
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Det er vores svigt, vores selvoptagethed, vore fejl og mangler, alt det, der får
livet til at smuldre mellem hænderne på os.
Hvad betyder ordet ”tilgivelse” så? Vi slår lige op i ordbogen igen. At
”tilgive” betyder: ”At ophøre med at føle vrede eller bitterhed mod nogen
på grund af en krænkelse, og i øvrigt ofte udtrykke det i ord.” Det vil jo
sige, at den, der holder op med at føle vrede og udtrykker dette i ord, tilgiver. Den forurettede giver tilgivelsen, egentlig som en gave.
Tilgivelse er ikke, som man tit bliver forledt til at tro, det samme som at
acceptere. Det vil sige, at hvis du f.eks. er blevet krænket eller svigtet af
en du har tæt på dig, så betyder tilgivelse ikke, at du synes krænkelsen
eller svigtet var i orden.
Men Gud tilgiver. Fordi kristendommen standser ikke ved kun at tale om
synd og skyld. Kristendommen fortsætter altid med at tale om tilgivelsen.
De to ting hører sammen og kan ikke skilles ad. Det var jo netop til alle
vi mennesker, der havde pådraget os skyld, at Kristus kom med sin tilgivelse.
Jørgen Bøytler
Vor smukke, gamle, håndlavede
stjerne er gået på pension og blevet
erstattet af en nyere standard.
Den var efterhånden så slidt og
skrøbelig, at den ikke længere kunne holde til at blive samlet og skilt
ad.
Man kunne så indvende, at vi blot
kunne bibeholde den permanent
samlet, og den løsning er naturligvis overvejet; men desværre er den
løsning ikke anvendelig, idet stjernen er så stor i omfang og diameter, at den ikke kan gå gennem kirkens døre.
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Missionskonference i Sydafrika

Det var en stor oplevelse at deltage i verdensmissionskonferencen i Cape
Town i en uge i november måned.
Der har hidtil været afholdt 3 missionskonferencer - sidste gang var i
2001. Ca. 200 delegater fra hele verden samlet i Cape Town, Sydafrika.
35 lande var repræsenteret ved én eller flere delegater. Formålet med konferencen var at stille skarpt på, hvad der er og har været Brødrekirkens
identitet, og hvilke udfordringer, der venter kirken i årene, der kommer.
Ud over foredrag om forskellige emner, bl.a. ved Jørgen Bøytler, blev
deltagerne delt op i grupper, hvor vi bl.a. skulle drøfte, hvad vi anså for at
være vigtige emner i fremtidens mission. Hver gruppe fremlagde og afleverede et notat med disse emner.
På konferencen var der mulighed for at deltage i en del workshops, hvor
man kunne blive klogere på mange forskellige forhold. Det var særdeles
formålstjenligt at komme ud i mindre grupper, hvor der var mulighed for
diskutere emner af stor relevans.
Sang og musik har altid spillet en stor rolle i Brødrekirken. På konferencen var der adskillige indslag med enkeltpersoner eller grupper, der sang
og spillede for os. Det var fantastisk at opleve de mange forskellige sprog,
der tales rundt omkring i verden.
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Derudover blev vi mindet om, at det på ingen måde er en fredelig verden,
vi lever i. Brødre og søstre fra Brødrekirken i Indien fortalte om forfølgelse af de kristne, og en lille video, der viste nogle forfærdelige billeder
af den forfølgelse, der sker af kristne i den sydlige del af Indien, blev vi
alle stærkt berørte af. Det blev besluttet, at 1. søndag i advent skal alle
Brødrekirker ud over hele verden bede for de kristne, der lider under kristendomsforfølgelserne i Indien. Derudover så vi billeder fra den naturkatastrofe, der har ramt Caribien. Det blev et stærkt vidnesbyrd om Guds
omsorg for sine børn. En søster, der havde oplevet det på nært hold, takkede igen og igen Gud for, at de var i live.
Én af de meget vigtige ting i forbindelse med konferencen var, at der var
god tid til og mulighed for at samtale med både kendte som ukendte tilstedeværende. Personligt fik jeg talt med lederne for vore samarbejdspartnere, både i Tanzania, Øst-Congo, Burundi og Albanien. Derudover
mødte jeg personer, der udtrykte deres villighed til at støtte vores arbejde
i BDM. Der er brug for BDM – og det er der også nogle af de steder,
hvor BDM ikke arbejder i dag.
Ud over foredrag, gruppesamtaler og workshops, var der
planlagt en udflugt. Jeg besøgte Genadendal, der er den ældste missionsstation i Sydafrika.
Det blev en stor oplevelse. Både at se byen og besøge museerne. Her bliver man klar over,
at Brødrekirken har været aktiv
i modstanden mod apartheid
(hvilket også kom frem under vores besøg i District 6 i Cape Town). I
midten af 1990’erne besøgte Nelson Mandela Genadendal og fik fortalt
om denne ”settlement”. Det gjorde så stort et indtryk på ham, at han opkaldte præsidentboligen i Cape Town efter denne by, og man oplever nu,
at der kommer besøgende til Gnadendahl og vil se præsidentboligen uden
at vide, at den ligger i Cape Town.
Sker der noget i Brødrekirken? Ja, siden sidste konference er antallet af
medlemmer fordoblet! Stigningen er hovedsageligt sket i Afrika, hvorimod flere af de vestlige Brødrekirker oplever stagnation og nogle decideret tilbagegang. Men der er en stor glæde over at være med i Brødrekirken, og den kommer til udtryk i den optimisme og glæde som kendetegnede konferencen.
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Aktuelt fra BDM
PHC-projektet
Én af visionerne i BDMs arbejde, at vi vil arbejde videre
med sundhedsprojektet omkring Tanganyikasøen. Derfor
søger vi nu om en fase 3 i
Tanzania for at understøtte
det, der allerede er opnået i
regionen. Derudover søger vi
om en fase 2 i D.R. Congo for
at fastholde den gode udvikling i projektet. Vi håber – og
beder om – at vi kan fortsætte
dette vigtige arbejde.

Korttidsvolontører til Tanzania
Vi er sammen med kirken i Vesttanzania i gang med at undersøge muligheden for at genåbne værkstederne i Sikonge. I en årrække har der været
lukket ned for aktiviteterne, men der er et ønske om at starte op igen. I
den forbindelse rejser Bente og Matthias Dommert til Sikonge. Ægteparret har tidligere været udsendt som missionærer i et andet missionsselskab. Matthias, der er uddannet konstruktør, skal foretage nogle undersøgelser om Volunteer Training Center, og hvor Bente, der er uddannet
agronom, skal samarbejde med Lusangi bibelskole, både om dyrkelse af
jord og bibelskoleundervisning.
I februar måned rejser sognepræst Robert Strandgård
Andersen, Hjordkær, til
Sikonge for i en kortere
periode at undervise på bibelskolen. Robert er tidligere missionær og underviste
også på bibelskolen i 2016.
Derudover sender BDM 3
unge volontører i Sumbawanga fra midten af januar måned. Anne, der er
leder for gruppen, befinder sig allerede i Tanzania.
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Knud Elmo Knudsen i Danmark
Der er desværre ikke meget nyt i sagen om udvisning af Knud Elmo
Knudsen fra Tanzania i juli måned 2017. BDM har anlagt en retssag i
Tanzania for at få omstødt udvisningen, og den bliver via en advokat afleveret til retten inden jul. Derudover arbejdes der samtidigt på et par andre
fronter.
På det netop afholdte bestyrelsesmøde er det blevet besluttet, at Knud skal
forblive i Danmark i de næste 4 måneder. Der er behov for, at der kommer lidt ro på denne sag, indtil vi får svar fra de tanzanske myndigheder,
hvilket der kan gå nogen tid med.
Bed om, at Knud må kunne komme tilbage til Tanzania, og bed om, at
Knud må få en fortsat god tid i Danmark.
Udfordringer i Øst Congo
For kort tid siden oplevede kirken i Øst Congo
at rebeller hærgede området. Det betød bl.a., at
de handicappede børn på børnehjemmet i Uvira måtte flyttes til kirken inde i byen. Og da de
vendte tilbage, var mange ting blevet stjålet –
både på børnehjemmet og skolen og i helseklinikken.
I det sidste nummer af BDMnyt gør formanden, Jørgen Bøytler sig nogle principielle overvejelser om at arbejde i skrøbelige stater og i
områder med høj risiko. ”Disse overvejelser er
hen ad vejen blevet gjort, og resultatet har været, at vi faktisk støtter kirker i både D.R. Congo og Burundi. Det er tydeligt, at der er store
behov, og så synes der at være en speciel velsignelse ved at arbejde i disse lande.”
BDM vil således fortsat være at finde hos dem, der ikke er andre, der går
til.
Glædelig jul
Vi ønsker alle bladets læsere en glædelig jul og et velsignet nytår med
ordene fra Klagesangene 3,21-23: Herrens troskab er ikke hørt op, hans
barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er
stor.
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær
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Pressemeddelelse.
2018 Kvindernes Internationale Bededag.
Den første fredag i marts, den 2. marts, er det her i
Danmark Kvindernes Internationale Bededag, ligesom det er i godt 170 lande rundt på kloden. I
Danmark er Bededagen med sikkerhed blevet fejret siden 1928 (måske også tidligere), og i 1969
blev Danmarks Økumeniske Bededagskomite dannet, og her ligger ansvaret for oversættelse og viderebringelse af materiale
til den årlige Bededag. Hvert år er et nyt land i fokus. Bønnekæden jorden
rundt er det vigtigste ved dagen, men det er også meget vigtigt at lære om
andre lande og få en masse baggrundsviden fra landets egne folk og dermed baggrundsforståelse for landenes befolkninger og deres situation.
Temaet i år er: ”Gud så, at det var godt!” Gudstjenesten, der bruges
over hele verden, er udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund i Surinam. Hvor ligger Surinam? Det er ikke et land, vi hører en masse om i
medierne, og dog er det et utrolig vigtigt område for hele kloden, da Surinam er en stor del af ”verdens lunge” på grund af dets store regnskovsareal! Surinam ligger i Sydamerika, på nordøst-kysten af kontinentet.
Befolkningen - og især de oprindelige befolkningsgrupper er meget bekymrede over, hvor lidt minedriftselskaberne tænker på naturens balance
– de tænker på egen profit og ikke på, hvor skadelig deres metoder og
brug af kemikalier er på den lange bane! Fældning af tropisk regnskov har
også langtrækkende, uoverskuelige konsekvenser, som erhvervslivet slet
ikke tager højde for.
Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til at stå sammen i bøn
og handling med kvinderne, med hele befolkningen i Surinam, så vi kan
være øjenåbnere for hele verden. Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten om deres egen baggrund og om de præcise trusler, de oplever for
miljøet.
Befolkningen i Surinam er meget sammensat – med rødder tilbage til oprindelige folk, til Afrika, til Holland, til Kina, til Indonesien, til Indien og
Europa.
Der bor mellem 5½ og 6 millioner mennesker i Surinam, og landet er ca.
4 gange større end Danmark.
Læs
mere
om
Kvindernes
Internationale
Bededag
på
www.kvindebededag.dk, hvor der også er materiale at hente til dagen den
2. marts. Her vil der også en lille måneds tid inden være en liste over de
steder i Danmark, hvor Bededagen afholdes.
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Invitation til 12. Europæiske
kvindekonference, 2018.

Tema: ”Freedom in Christ”
Tidspunkt: 28. juni til 2. Juli 2018
Sted: Het Brandpunt, Zeist, Holland (www.hetbrandpunt.nl)
Pris for konferencen: 340 Euro på delt værelse, 355 Euro på enkelt værelse.
Derudover er der Transportudgifter.
Christiansfeld kan sende 2 deltagere.
Tilmelding: senest 29. januar 2018 til Anne-Marie Schneider 30262276/
am@hams6070.dk

Valg af 2 medlemmer til Synode 2017:
Jørgen Bøytler og Sissel Madsen blev valgt.

Valg af 3 medlemmer til Ældsterådet 2017:
Valgt blev Henning Jacobsen, Lone Madsen og Hans Schmidt
Ved redaktionens slutning havde det ny ældsteråd ikke konstitueret sig.

Optakt til den Klassiske Festival i Christiansfeld
Byens borgere inviteres til en række mindre arrangementer

18.januar kl .20.00 PERNILLE ROSENDAHL
24.februar kl. 11.00 SIGURD BARRETT
14.marts kl. 17.00 KIDD & THE FIRST
PEOPLE
Arrangør: Christiansfeld Centret .
Sted: Korsalen

Ældsterådet ønsker alle en glædelig jul,
samt et godt og velsignet nytår 2018
Menigheden er taknemmelig for ethvert bidrag doneret via Bank:
Reg: 9743 NR: 039 5639714
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Suppedas og kirkefrokost
I DUETTEN
TIRSDAG d. 9. januar SUPPEDAS
SØNDAG d. 4.februar KIRKEFROKOST lige efter gudstjenesten.
MANDAG d.14.marts SUPPEDAS
KOM og SPIS en gang kraftig suppe med brød i Duetten.
Døren åbnes kl 15.00.

Spisning 17.30 til 18.30.

Kom og drik en kop kaffe og få
en snak med andre fra menigheden.

Måske har nogen lyst at spille
nogle af de spil, bræt eller kort,
der forefindes, måske synge eller bare snakke.
Frokost

40 kr

Suppe med brød

25 kr

Kaffe, te eller sodavand

5 kr

Øl eller 1 glas vin

10 kr

Vand fra hanen

gratis

TILMELDING Anne-Marie 30262276 eller på lister fremlagt i
forstuerne
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Begravelse:
Den 30.oktober 2017 blev Sr. Else Marie Larsen, født 15.april 1947, død
den 23.oktober 2017 jordfæstet på Gudsageren.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission
Brødremenigheden i Christiansfeld
Nødhjælp efter orkanen i Caribien
Kirkens Korshær

7.209,50
2.073,50
5.499,50
1.646,00

Vi takker på modtagernes vegne.

Koncerter i 1. kvartal 2018:
15.januar FOLKEKONS studerende fra Syddansk Musikkonservatorium
7.februar TRIO GEMINI energisk klavertrio
12.marts DEN DANSKE GUITARKVARTET
24.februar kl 16.00 SØNDERJ YLLANDS SYMFONIORKESTER

Bach’s Violinkoncert i a-mol og Vivaldi’s De fire Årstider.

Sykreds i 1.kvartal 2018:
11. januar 2018 Knud Elmo Knudsen: Syd Afrika billeder
25. januar 2018 Jens Peter Rejkjær: missionskonference og BDM
8.februar 2018 Kate Thomsen: Livet i Søstrehuset
22. februar 2018 Forberedelse til Kvindernes Internationale Bededag
2. marts 2018 bemærk fredag Kvindernes Internationale Bededag
8. marts 2018 program ikke fastlagt
22. marts 2018 program ikke fastlagt
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.

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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Tid:

Sted:

1.søndag e.h.3 konger 10.30 Store sal

Dag:

07

Måned: Dato:

Jan.

Febr.

Marts

Lille sal
Lille sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Korsalen
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Lille sal
Lille sal
Lille sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Mariæ bebudelse
Lørdag
Palmesøndag
Palmesøndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Skærtorsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Langfredag

Mandag
19.00
Tirsdag
19.00
2.søndag e.h.3 konger 10.30
Sidste s.e.h.3 konger 10.30
Septuagesima
10.30
Seksagesima
10.30
Fastelavn
10.30
1.søndag i Fasten
10.30
2.søndag i Fasten
10.30
Kv.s int. Bededag
15.00
3.søndag i Fasten
10.30
Midfaste
10.30
10.30
19.00
10.30
17.00
19.00
19.00
19.00
10.30
19.00
10.30
14.30

08.
09.
14
21
28
04
11
18
25
02
04
11
18
24
25
25
26
27
28
29
29
30
30

Mark. 10,13-16

Tekst:

Gudstjeneste

Johs. 4,5-26
Johs. 12,23-33
Matt. 25,14-30
Mark. 4,26-32
Luk. 18,31-43
Luk. 22,24-32
Mark.9,14-29

Tjeneste:

Bedeuge
Bedeuge
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Kirkekaffe
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste /Kirkekaffe

Luk.23,2649
Joh.19,17-37

Joh.13,1-15

Mark.14,3-9
Joh.12,1-16

Joh.8,42-51
Joh.6,24-35
Luk.1,46-55
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Betaniatime
Gudstjeneste /Konfirmation
Gudstjeneste/Hosianna
Læseforsamling
Læseforsamling
Nadverforberedelse
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Kristi dødstime

Præst:

K. E. Knudsen
J. Bøytler
J. Bøytler
K. Grøn
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Markussen
J. Bøytler
E. Baun
K. Grøn
J. Bøytler
J. Bøytler
E. Baun
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler

