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Side 2
Guds henvendelse i Ordet og Dåben
Guds meddelelse til mennesker er hans Ord. Det er,
at Gud vil noget med os mennesker. Den sande kirke
er én kirke, den er usynlig, det er en verdensomspændende kirke. Denne usynlige kirke af troende
findes spredt i de forskellige kirkesamfund over hele
Brødremenigheden
verden, og kirkens medlemmer er dem, der tilhører
i Christiansfeld
Hjertereligionen. Kristus er skjult til stede i
menighedens forsamling. Det tomme område i midPræstebolig:
ten af vores kirkesal kommunikerer dette. Pointen er,
Lindegade 26
6070 Christiansfeld
at prøve at opfatte Guds meddelelse til mennesket og
at kirken ikke kan være andet og må være andet end
Præst:
en ramme for denne meddelelse. Det er den ramme,
Jørgen Bøytler
som vi mennesker har brug for, når vi befatter med
Tlf.: 74561420
det høje, det fra oven, om man vil.
40361420
Guds søn, himmelkonge og menneskesøn, adopterer
Fax.: 74561421
boeytler@post7.tele.dk
os til sit rige. Kristus selv adopterer os ved dåben,
præcis ligesom Gud Fader adopterede sin egen søn, da
Regnskabskontor: Han kom til Johannes i Jordan for at lade sig døbe.
Nørregade 14 A
Dengang ved Jordanfloden, hvor Gud Fader selv
”Duetten”
åbenbarede sig og gav sig til kende, så at ingen kunne
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74561214
være i tvivl om, at Faderen selv elskede sin egen søn:
Bank: Reg: 9743
”Du er min søn, den elskede, i dig har jeg velbehag.”
NR: 039 5639714
Det samme skete i vor dåb, der i sakramental betydbroedremenighening forenede det hellige med det fysiske, ånden med
den@christiansfeld.tv
ordet og så vandet. Ved din dåb blev du givet dine
Ældsteråd:
synders nådige forladelse. I Brødremenighedens dåbsFormand:
liturgi døbes vi til Jesu Kristi død, og efter dåben ”Så
Käte Thomsen
er du altså begravet med Kristus ved dåben til døden,
Skovvænget 5
6070 Christiansfeld
og ligesom du er blevet indpodet i og ligedannet med
Tlf.: 74562646
hans død, skal du også blive det med hans opstandeltv-thomsen@christiansfeld.tv
se. Det der sker i dåben er alt nok.
Jørgen Bøytler
Og senere i liturgien siges det ganske klart og tydeligt:
Henning Jacobsen
”Nu er det ikke længere dig der lever, hvad der lever i
Hans Schmidt
dig er Kristus. Det liv du lever nu på jorden, det lever
Jens Christian Schmidt
Anne Marie Schneider du i tro, og den du tror på er Guds søn, som har elsket
dig, og givet sig selv for dig.”
Jørgen Bøytler
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Søren Kierkegaard 200 års fødselsdag den 5. maj.
Den 5. maj, 2013 er det 200 år siden Søren Aabye Kierkegaard, dansk teolog og filosof, blev født. Søren Kierkegaard betegnes ofte som faderen til
den kristne eksistentialisme. Når man læser om Søren Kierkegaards unge
år i diverse leksika og andre opslagsværker, omtales Søren Kierkegaards
far, Michael Pedersen Kierkegaard som meget velhavende, og som en religiøs mand, med religiøs grublen og frodig fantasi. Hvad disse artikler
med usvigelig sikkerhed undlader at fortælle, er, hvilken betydning Brødremenigheden havde for Søren Kierkegaard. Michael Pedersen Kierkegaard var en velanskrevet leder af og støtte for det Københavnske Brødresocietet.

Brødremenighedens kirkesal i Stormgade i København. . Bygningen , hvor salen lå ,blev nedrevet ved udvidelsen af Nationalmuseet i 1930’erne

Familien kom til forsamlinger ugentligt, og familien Kierkegaards private
omgangskreds var, ifølge de nyeste undersøgelser, medlemmer af Brødremenigheden. Søren Kierkegaard er altså opvokset med det Københavnske
Brødresocietet som sit åndelige hjemsted i de unge år.
Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag fejres for Haderslev Stift i Brødremenighedens Kirke, den 5. maj 2013, kl. 16.00. Prædikant bliver forhenværende biskop Niels Henrik Arendt og liturg er pastor Jørgen Bøytler.
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Alle er hjertelig velkomne.
Efter gudstjenesten vil Dr.
Theol. Anders Kingo orientere om en bog, der er under
udarbejdelse om Søren Kierkegaard og Brødremenigheden. Forfattere er Anders
Kingo og undertegnede.
Det har maget sig sådan, at
der den 5. maj også er missionsfest. Dette arrangement vil
forløbe som sædvanligt, med
Stormgade set fra gården
festgudstjeneste om formidMan ser svagt der står Brødremenigheden på væggen
dagen kl. 10.00 og missionsforsamling om eftermiddagen. Se program andetsteds i Menighedsbladet.
Jørgen Bøytler

Mødet med det ægte Tanzania
Den 16. januar rejste jeg fra Danmark for at starte på mit volontørophold
nr. 2. Denne gang ville turen ikke kun gå til Kipili, men jeg ville komme
et skridt længere ud. Jeg skulle til Kazovu.
Min medvolontør Sara Brixen og jeg sejlede fra Kipili en fredag morgen i
starten af februar. Det skulle være vores første dag i vort nye afrikanske
liv. Missionær Knud Knudsen sejlede med os ud til Kazovu. Efter ca. 1½
times sejlads kom vi til vores endelige destination. Det første vores blik
mødte var den store strand Kazovu er bygget på, den vide horisont og
Congo bjergene der helt automatisk fanger blikket.
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Det var noget helt andet end bugten Kipili ligger ved.
Vi ankom til Kazovu sidst på formiddagen og blev mødt af en kæmpe
flok børn samt halvdelen af menigheden som ville have det første kig på
de hvide volontører.
Vi fik hjælp fra højre og venstre til at
bære vores ting og blev også mødt af
mange velkomsthilsner. Det hele var
meget overvældende. Det var som at
komme til Kipili, men længere ude og
med folk som ikke er vant til at se
fremmede udefra. De var alle meget
interesserede i at se os, røre ved os
og trykke vores hånd. Efter en hel
formiddag fyldt med møder og rundvisning i byen, stod den på middagsmad bestående af fisk og ris.
Efter det dejlige og længe ventede
måltid fulgte vi Knud ned til båden
og vinkede farvel, indtil han ikke
længere kunne ses ude i horisonten.
Nu var Sara og jeg for alvor på egne
ben, i en by næsten uden netværk,
ingen der rigtig kunne snakke engelsk og en familie der ikke rigtig
havde haft med folk udefra at gøre
før.
Efter vores farvel gik vi tilbage til
vores nye hjem. Det var her vi fik
vores første rigtige kig på vores nye
værelse. Et værelse, der hverken har
loft eller en rigtig dør, vinduet er
muret halvt til med mursten, så folk
ikke rigtig kan kigge ind. Men hvis de står helt tæt på og kigger ind imellem hullerne er det som at kigge igennem et vindue.
Vi har nu fået vores værelse pyntet op og gjort så meget som muligt for at
det lidt mere ligner et hjem. Der er store forskelle mellem standarderne i
Tanzania og i Danmark, men også generelt i Tanzania. Vi er privilegerede, at få lov til at bo hos en familie der har et pænt hus med bliktag og
ikke stråtag.
Hilsen Miriam i Kazovu
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Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (fortsat fra sidste nummer)
Brødremenighedens udsendinge fremkaldte en stærk vækkelse, som gjorde at gejstligheden var bange for at indførelsen af den herrnhutiske orden
ville undergrave den kirkelige orden, og de adelige godsejere var bange
for, at det ville svække deres uindskrænkede magt over deres livegne
bønder. Derfor blev der nedsat en kommission, og resultatet blev, at
brødrenes forsamlingshuse blev lukket, men brødrene selv blev ikke udvist, så de kunne i stilhed fortsætte deres arbejde.
Zinzendorf selv drog i landflygtighed og fik på den måde lejlighed til at
forkynde evangeliet om Kristus og hans kors i mange lande, hvor det var
gået i glemme.
Fra 1724 til 1740 fødte Erdmuth 12 børn, af disse 12 børn overlevede kun
4 spædbarnealderen nemlig 3 piger og en dreng. De mange fødsler og de
mange opgaver som grevinden påtog sig svækkede hendes sundhed.
I 1752 dør hendes eneste søn i
London og det ramte hende hårdt.
Erdmuth dør i juni 1756 i Herrnhut.
I en tale Zinzendorf holdt, 2 dage
efter hendes død, priser han hende
som ”menighedens moder og fyrstinde,” og siger, at han i politiske og
økonomiske spørgsmål aldrig har
gjort noget, hvori hun ikke var enig
med ham.
På hendes gravsten på Gudsageren
i Herrnhut lod Zinzendorf denne
sigende tekst indgravere: ”Fürstinn
Gottes unter uns und als eine
Zäugamme der Brüder-Kirche.”
Grevinde Zinzendorfs betydning
for Brødremenigheden kan slet ikke vurderes højt nok. Denne dygtige,
selvtænkende og handlekraftige kvinde var et uundværligt supplement til
den geniale og iderige greve, som hun igen og igen måtte hente tilbage til
virkeligheden. Erdmuth Dorothea har digtet mange sange over 60 af dem
blev optaget i Herrnhuter salmebogen fra 1735 – 1741.
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Gudsageren i Herrnhut, med Zinzendorfgravstenene på midtergangen

Det er som om
han i dette digt
tager afsked med
sin første hustru,
for 8 dage efter
giftede han sig med Anna Nitschmann. Men i en tale på 2 årsdagen for
Erdmuths død, siger han, at hverken hendes person eller hendes gerning
er blevet erstattet.
I den første tid efter Erdmuths død havde Zinzendorf så vidt muligt trukket sig tilbage fra sin virksomhed; men hans nærmeste medarbejdere opfordrede ham indtrængende til atter at overtage ledelsen, hvorfor han burde indgå et nyt ægteskab. Den eneste, der kunne være tale om, var Anna
Nitschmann, hans højre hånd i arbejdet blandt søstrene. Måske har man
også ønsket, at hans venskabsforhold til Anna, der havde givet hans modstandere anledning til megen ondskabsfuld sladder, skulle få en uangribelig form. Zinzendorf satte sig ud over datidens fordomme mod at gifte sig
med en af ringere stand end ham selv. Den 27. juli 1757 blev de viet på
Bertelsdorf slot af biskop Leonhard Dober.
”Ich aber wär ein undankbar Herz,
wenn ich nicht mit einem wahren Schmerz
Als der teuren Gräfin ihr Ehe-Engel
Manche im Dienst vorgekomne Mängel Beweinte.”
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Kun de nærmeste medarbejdere vidste besked om Zinzendorfs nye ægteskab, før han året efter bekendtgjorde
det for menighederne i en skrivelse
den 10. juli 1758. Han lægger i denne
skrivelse stor vægt på, at grevinde
Erdmuth på konferencen i London i
1741 havde foreslået ham, at hvis
hun døde, skulle han af hensyn til sit
arbejde blandt søstrene, gifte sig med
Anne Nitschmann.
Anna var datter af David Nitschmann
den ældre. Han var født i Zauchtenthal i 1676. Han havde fået en hård
fængselsstraf for at have holdt evangeliske forsamlinger, men slap ud af
fængselet og søgte tilflugt i Herrnhut
i 1725.
Anna Nitschmann som ugift søster i 1750
Anna var født i Kunwald i Mähren
den 24. november 1715. Kun 10 år gammel kom hun med sin moder og
bror Johann til Herrnhut, hvor hendes far og hendes anden bror, Melchior, allerede havde fundet et tilflugtssted. I 1727 blev hun grebet af den
store vækkelse, der også kunne mærkes blandt børnene.
I 1730 blev hun udtaget ved lodtrækning til ”Ældste” for de ugifte søstres kor selvom hun dengang kun var 14 et halvt år. Hendes far, der var
bonde, og som virkede som borgmester og også hendes bror var forbilleder for hende. Efter valget skrev hun til menigheden: ”Jeg ved ganske
vist ikke, hvad den kære Frelser har for med denne styrelse, og jeg er alt
for ringe dertil; dog vil jeg adlyde den kære Frelser ...Jeg begærer ikke
at være noget, men kun at være Herren til behag:”
Zinzendorf værdsatte hendes arbejde blandt søstrene meget højt, hvilket
han viser i et digt han skrev til hende i 1734.
Da Zinzendorf i 1736 blev forvist fra Sachsen, blev hun medlem af den
”Pilgrimsmenighed,” som fulgte ham i udlændigheden. Hun ledsagede
også grevinde Erdmuth Dorothea på rejser til Holland og England. I
1740 rejste hun med sin far til Amerika, efter at hun havde nedlagt sit
embede som søstrenes ”Ældste.” Også i Amerika gjorde hun et dygtigt
arbejde blandt kvinderne. Fortsættes i næste nr. Käte Thomsen
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Ny børnehave i Burrel, Albanien
Det er første skoledag, og Albana Cakoni og Shpresa Gjestila venter
spændt på, hvor mange børn, der vil komme til brødremenighedens børnehave i Burrel i Albanien. De har afgivet 80% til skolen. Børnehaven
består af to rum, hvor de desværre ikke kan rumme mere end 18 børn.
Tidligere havde de lokaler, men dette hus blev solgt, så dette er en midlertidig løsning.

Shpresa Gjestila i børnehaven

Den første dag er der kommet 10 børn; det er udmærket siger pædagogen
Albana Cakoni: ”Jeg er sikker på, at der er fyldt, når ugen er omme. Vi
har et godt renommé, da vores børn altid hører til de bedste i skolen. Forældrene har fastslået, at det lønner sig at sende børnene til os. Og det er
rygtedes i hele byen.”

Shpresa Gjestila drømmer om et nyt hus
Børnehaven og resten af arbejdet i Burrel mangler mere plads, stole, borde og materialer til alle aktiviteterne, således at menighedsarbejdet har en
sikker base. Derfor ønsker man at købe et hus, men det er ikke så enkelt.
I første omgang må de tænke på en bygning til børnehaven. Herrnhuter
Missionshilfe – HMH – den tyske BDM – har ydet 45.000 euro.
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.De resterende 8.000 euro forventer de at få gennem en specialindsamling. Og Shpresa Gjestila kan allerede i drømme forestille sig sang, leg
og bøn i de nye omgivelser.

En ildsjæl
Brødremenigheden i Burrel har ud over børnehaven et aktivt ungdomsog kvindearbejde. Her er Shpresa Gjestila leder og fortæller med en vis
stolthed, at borgmesteren i byen er blevet medlem af kvindegruppen.
Den 41-årige Shpresa Gjestila er sygeplejerske og har været enke i ni år.
Ud over sit engagement må hun også være
forsørger for sine tre børn. Hun kommer
fra en muslimsk familie. Det var hendes
datter, Doruntina, som først blev aktiv i
ungdomsgruppen. Hun bad for sin mor,
som sørgede og led efter hendes mands
dødsulykke. Det gjorde indtryk på Shpresa
Gjestila, som tilsluttede sig kvindegruppen. Hun ville lære mere om den kristne
Shpresa Gjestila
tro og liv. Det endte med, hun blev døbt. I
mellemtiden er hun blevet leder af kvindegruppen og ansvarlig for hele
menighedsarbejdet.

BDM-nyt
Missionærparret Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen på
hjemmeophold.
Møde med missionær Steen Møllgaard Andersen mandag d. 29. april kl.
19.30 i Duetten.
Velkommen til en spændende og interessant aften med missionær Steen
Møllgaard Andersen, hvor han vil fortælle om arbejdet med de spedalske. Der kommer stadig nye patienter, der har spedalskhed. De spedalske
har det svært både med deres sygdom og samfundets stigmatisering af
dem. Besøg i landsbyerne med information om spedalskhed er en vigtig
del af arbejdet. De gamle patienter i Kidugalo Camp.
Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen bor under deres hjemmeophold i
Christiansfeld, så mange i menigheden har nok mødt dem ved gudstjenester eller på gaden, men mandag d. 29. april kommer de til en aften med
menighedens medlemmer og andre interesserede.
Erik Baun
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Basunkoret: At prise Gud i dur og mol
Hvert andet år inviteres til blæsertræf i Brødremenigheden. I år er der i
Bad Boll. Her samles blæsere fra bl.a Tyskland, Holland, Estland, Letland, Schweiz – og Danmark, hvilket betyder, at blæserne mangler i

Christiansfeld denne pinse Det specielle i år er deltagelse fra Nordamerika og Sydafrika. Mottoet for det brogede program for musik og samvær
er: ”At prise Gud i dur og mol” Vil man vide mere – og måske se foto
fra blæserfesten, kan man besøge hjemmesiden: www.bbbb2013.com

Kipili – påsken 2013
Palmesøndag er en festlig begivenhed i alle kirker verden over. I mange
kirker herude vil der være en 'happening' foranstaltet af enten børnene i
søndagsskolen eller et af kirkens kor. Men under overfladen lurer allerede noget bekymrende, som vi mindes om det allerede lørdag, hvor vi fejrer Bethaniatime – hvor Maria salver Jesus til hans død. Maria vidste
næppe, hvad hun faktisk gjorde, og det så heller ikke ud til, at det gik op
for de andre tilstedeværende. Sådan er det nok for de fleste af os, når vi
kikker i bakspejlet –havde vi bare vidst, så…; men sandheden er, at vi
lever begrænset af tid, rum og os selv. Hvor ofte må vi ikke tage os selv i
at sige hvis bare, hvis nu, hvis og hvis? – i stedet for at acceptere vore
begrænsninger. Jeg tror alle de hvis'r er grund til megen frustration, fordi
de fordrejer virkeligheden over i en ønskeverden – min egen verden,
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Påsken giver os trods sit tragiske indhold et punktum for vore hvis'r og
slår fast en gang for alle, at Gud vil alle menneskers frelse gennem Jesu
død og opstandelse. Her er der ikke tale om noget usikkert 'hvis du tror',
men en konstatering af at 'den som tror' skal blive frelst. Alle hvis'r er
skubbet i baggrunden og troen er blevet en konstatering af faktiske forhold. Der er lige siden Jesus opstod, både i Det Ny Testamente og andre
historiske beretninger utallige eksempler på mennesker, der har fået den
fred det giver at slippe sine hvis'r. I det kaos det ofte er at leve blandt
mennesker og for mennesker, hvor der bliver rykket i en fra alle sider er
det blevet en nødvendighed for mig at efterleve dette for at kunne fred
med mig selv i mit arbejde som missionær. Det kan somme tider være
svært at må erkende sine grænser, når ens hjerte bløder ved at se den
elendighed, der omgiver en.
Jeg har lige taget to drenge på fem og otte år med ind til Peters Hus. Deres mor døde af chok lige før en fødsel efter en påtvunget graviditet. Hun
havde haft otte fødsler, hvor de fem var dødfødte. Lægerne havde advaret
faderen om, hvad en graviditet kunne indebære. Alligevel savede han den
gren over han selv sad på og står nu selv uden en forsørger – han er spedalsk og kan ikke arbejde nok til at forsørge en familie, så det var konen
der sørgede for dem alle. Et par skæbner ud af mange i et kaos af elendighed. En elendighed, som hun i kraft af sin position, som leder af kvindearbejdet i sognet, prøvede at bekæmpe på alle måder, men selv blev et
offer for.
Påskens budskab giver os et håb om, at ikke alt er kaos og elendighed,
hvorfor det er så vigtigt, at netop vi gør os til en del af denne elendighed
for at kunne bekæmpe den. Vi kan ikke stå på sidelinjen og bare se til.
Man kan være passivt medlem af en forening; men kristendom kender
ikke til passivitet – den er altid aktiv i sit væsen. Gud gav sin søn; Jesus
gav sig selv; Jesus opstod – alt sammen aktive handlinger, som skal bringe os til at handle aktivt.
Kære venner! Jeg takker Gud for, at jeg har jer og at I er aktive både i
jeres hjælp og i jeres forbøn og tanker. Uden jer ville jeg ikke være i
stand til at gøre det, jeg er blevet sendt ud til. Jeg ville ikke kunne hjælpe
de forældreløse til et hjem, give hjælp til de sultne, medicin til de syge
eller bringe dem på sygehuset, give de unge en uddannelse, hjælpe folk
til at bygge deres kirker, skoler, cheke chea'r – kort sagt hjælpe, hvor der
er hjælp behov. Alt dette er et vidnesbyrd om påskens glade budskab.
Tak skal I have.
Med ønsket om Guds fred og en velsignet påske.
Knud Knudsen
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Statsanerkendelse af kirken i Cuba
Den 11 januar blev den lille, unge Brødremenighed i Cuba statslig anerkendt. I juni 2012 søgte man om anerkendelse og skulle derpå svare på
48 spørgsmål, som
var baggrund for
registreringen.
Brødremenigheden
på Cuba er på rette
vej, beretter direktionsmedlemmet
Judith Ganz fra
unitetets verdensmission. Medlemmerne er glade for
Brødremenigheden på Cuba holder gudstjeneste
at høre til verdensi private hjem
unitetet. For første
gang samledes kvinder til det første søstertræf 1. søndag i advent. 60
kvinder var tilstede og man valgte et nationalt søsterråd. Her i foråret

Antal deltagere i gudstjenesterne vokser

2013 er der planlagt en fællesforsamling, som skal udarbejde en kirkeordning for Cuba. Menigheden i Cuba blev grundlagt i 1997 og fra 2002
understøttet af verdensunitetet.
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Missionsfest d. 5. maj.
Årets højdepunkt for menigheden og missionens venner finder sted søndag d. 5. maj i Christiansfeld. Detaljeret program findes på side . Der er
sådan set ikke så meget nyt i forhold til tidligere år.
Og så alligevel
Der er en enkelt praktisk ændring, idet Søstrehusets korsal er lukket på
grund af det store renoveringsarbejde. Derfor foregår eftermiddagens program – Missionsforsamlingen - fra frokost i Christiansfeld skoles gymnastiksal. Missionsforsamlingen har tidligere været i gymnastiksalen, og det
er et godt lokale. Når den gudstjeneste i Brødremenighedens kirke er slut,
går vi over i gymnastiksalen, hvor programmet begynder med, at vi spiser
frokost.
Det bliver rigtig godt
Vores interesse og medleven i missionens arbejde styrkes, når vi kan se
billeder fra de forskellige steder og arbejdsgrene. Vi oplever, at vi kommer lidt tættere på.
Vi glæder os over godt vejr til Missionsfesten, men når vejret var godt, var der meget lyst i Søstrehusets korsal, og selv nok så meget
godt og moderne udstyr har ikke kunnet vise tydelige billeder på korsalens endevæg. Sådan bliver det ikke i år! Gymnastiksalen har gode og
tætte gardiner! Det vil blive udnyttet.
Man kommer (da)
Missionsfesten er dagen, hvor mange fra menigheden og missionens venner deltager. Tidligere og nuværende medarbejdere, bestyrelsen osv. er
med den dag. Missionsfesten er for alle BDM – Brødremenighedens Danske Missions venner ud over landet.
Missionsfesten
Det er årets fest for mission. Beretninger bliver aflagt og visioner forelagt. Hjemmeværende missionærer får selvfølgelig ordet. VUB’erne
(BDMs ungdomsarbejde) er hvert år klar med et godt indslag. Og snakken går ved bordene til frokost og kaffe.
Velkommen til Missionsfesten 2013, årets fest i BDM – Brødremenighedens Danske Mission for menigheden og missionens venner og støtter.
Erik Baun
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Sjov søndag for børn i kirketiden
Så er vi kommet godt i gang med ”Sjov søndag”. Vi har afviklet tre søndage hver mellem 3 og 6 børn.
Børnene har dekoreret glas med ”dekupage lim” og flotte sjove servietter.
Børnene fik hver deres glas med hjem. Efterfølgende har vi lavet fastelavnsris, leget sjove lege og sidst, hvor vi måtte flytte dagen på grund af
fællesgudstjeneste med Tyrstrup, til søndag d. 10. marts. Her blev der pustet æg som efterfølgende blev malet. Æggene blev omdannet til æggekage som blev serveret efter gudstjenesten.
Formiddagene har været hyggelige og vi kan kun opfordre til, at der kommer endnu flere børn med til aktiviteterne.
Børnebørn og børn der ikke er medlem af brødremenigheden er også hjertelig velkommen.
NB: husk at følge med på den udsendte plan, hvad der sker næste gang.
Venlig hilsen
Sjov søndag udvalget
Inga, Knud, Ellen og Birgit

Program
Søndag

Aktivitet

Ansvarlige

Sted

14. april

Vi snakker om nadver og
skal prøve at deltage.

Ellen - Inga

Lille sal

28. april

Vi skal så karse og lave
dekorationen med forårsblomster.

Ellen og Birgit

Duetten

12. maj

Gamle lege

Knud og Birgit

Duetten

26. maj

Tur til Christinero hvor vi
griller pølser og brød. Alle
er velkomne efter gudstjenesten.

Knud - Inga- Ellen
og Birgit

Christinero

09. juni

Besøg på museet

Inga - Birgit

Museet
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Sønderjyllands symfoniorkester: Meditationskoncert
Til disse vidunderlige koncerter er der fokus på musik, som i den grad er
honning for øregangene. Vi har samlet nogle af de mest velklingende og
rolige musikalske værker,
så publikum blot behøver at
læne sig tilbage og nyde
det.
Musikken vil omfatte kendte toner som den langsomme sats fra Vinteren fra Vivaldis De fire årstider, Debussys mesterværk Clair de
lune og Schierbecks I Danmark er jeg født. I spidsen
som både ensembleleder og
solist står orkestrets konEnsembleleder/solist: Rumen Lukanov
certmester Rumen Lukanov. Der spilles værker af blandt andre: Mozart, Debussy og Vivaldi

Fredericia Postorkesters Skt. Hans-koncert
Der spilles koraler og præludier mellem marcher og populære melodier.
Koncerten er gratis

Fredericia Postorkester ved julekoncerten 2012
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Museet
Dansk Vestindien – en koloni bliver til
Hele sommeren 2013 vil der være en temaudstilling på museet: ”Dansk
Vestindien – en koloni bliver til” Udstillingen er udarbejdet af Ulla Lunn
arkitekt m.a.a., og den omhandler Dansk Vestindien fra koloniens grundlæggelse omkring 1670 til omkring 1820.
Udstillingen relaterer sig til Christiansfeld ved at omhandle Brødremenighedens første missionsmark, nemlig Dansk Vestindien. Brødremenigheden blev den største kristne menighed for Afro- Caribierne. Brødrene
indførte byggehåndværk af høj kvalitet og uddannede de slavegjorte afrikanere i de europæiske håndværkstraditioner, hvilket kan spores i arkitektur og byggeri.
Fokus i fortællingen er, hvordan kolonien kom til at fungere de første 150
år, hvor byggeri, slaveri og sukkerproduktion blev sat i system. Der er
ligeledes fokus på personfortællingen, der bærer fortællingen om de steder og de bygninger og ruiner, der kan ses i dag.
Brødremenighedens museum har følgende åbningstider:
15. maj til 1. september fra klokken 10.00 – 16.00. Mandag lukket

Bibelvandring for alle aldre
Med baggrund i Bibelselskabets ide om bibelvandring inviterer Brødremenigheden alle til en bibelvandring med temaet ’Vort lam har sejret, lad
os følge ham’.
Udgangspunktet er Brødremenighedens kirkesal. Herfra vandres mod
Christinero, hvor der serveres kaffe, te, kakao, kage og snobrød. Undervejs stopper man 5-6 gange og hører bibeltekster med relation til temaet.
Ved stoppene bliver der specielle aktiviteter for børnene, så hele familien
kan deltage. Og det er bestemt ikke kun forbeholdt menighedens egne
medlemmer.
Undervejs mellem læsningerne kan man tænke over det læste, dele nogle
tanker og spørgsmål med andre eller blot nyde turen i stilhed. Samværet
afsluttes i Christinero med en kort fælles andagt. Hele forløbet varer ca. 2
timer. Mød op til denne specielle eftermiddag med gode sko og evt. en
regnjakke. Tema: ’Vort lam har sejret. Lad os følge ham.’

Udgangspunkt fra Brødremenighedens kirke
Lørdag den 13. april kl. 14
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Kirkelige meddelelser
Optagelse:
Den 30. december 2012 blev Sr. Sandra Buhl Bøytler (dengang stadig
Poulsen) optaget i menigheden. Du ønskes Guds velsignelse med dit
medlemskab.

Bryllup:
Den 5. januar, 2013 viedes Sr. Sandra Buhl Bøytler og Br. Daniel Bøytler. I ønskes hjertelig tillykke

Konfirmander:
Da vi gerne vil starte med konfirmandundervisningen i det tidlige efterår,
bedes forældre og konfirmander være opmærksomme på indkaldelse til
orientering om konfirmandundervisning.

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

9.238,50
7.429,50
570,00
1.555,50

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Sykreds 2. kvartal 2013
04. april mødes vi i Duetten - Besøg på museet
18. april mødes vi i Duetten - Mirjam Bøytler fortæller

Bibelgruppe 2. kvartal 2013
Bibelgruppen mødes følgende onsdage
03. og 17. april 2013
01. og 15. maj 2013
Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15
Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde
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Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i den lille
kirkesal.
I forlængelse af efteråret inviteres atter til at være med i bedefællesskabet
”Tid til bøn”, dog er klokkeslettet ændret til 9.00. Der er åbent for alle, så
mød frimodigt frem.

Koncerter i Brødremenighedens kirke:
21. april klokken 15.00
03. maj klokken 19.00
15. maj klokken 19.00
23. juni klokken 16.00

Koncert med MGK elever
Sønderjyllands symfoniorkester. Se mere side 16
Musikskolens forårskoncert
Fredericia Postorkesters Skt. Hans koncert.
Se mere side 16.

Missionærparret Lisbeth og Steen Mølgaard Andersen
Fortæller om arbejdet i Sikonge 29.4. 2013 klokken 19.30
Se mere side 12

Sjov søndag for børn i kirketiden
14. og 28. april - 12. og 26. maj og 9. juni. Se mere i bladet side 15

Sommerudstilling på Brødremenighedens museum
Dansk Vestindien en koloni bliver til - Se mere side 17

Bibelvandring for alle aldre
Lørdag den 13. april kl. 14. Se mere side 17

Tilbud – Tilbud Man kan fortsat købe telegrammer med motiver fra Christiansfeld. Telegrammerne er tegnet af Henning Selch og
de sælges til en yderst fordelagtig pris:

10 stk. for kr. 25,Beløbet går ubeskåret til nye hynder til kirke og korsal.
Du kan også vælge at give et bidrag på: Konto:

9743 0395639714 MÆRKET HYNDER
Husk gaver er fradragsberettigede.
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28.

21.

14.

07.

5. søndag efter påske

4. søndag efter påske

3. søndag efter påske

2. søndag efter påske

1. søndag efter påske

Dag:

10.00

10.30

10.30

10.30

10.30

Tid:

Store sal

Store sal

Store sal

Store sal

Store sal

Sted:

Missionsfest/Nadver

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Joh. 16, 23b-28

Joh. 16, 5-15

Joh. 16, 16-22

Joh. 10, 11-16

Joh. 20, 19-31

Tekst:

F. Kofoed
Svendsen

J. Bøytler

Kjeld Kynde

J. Bøytler

Erik Baun

Præst:

Tjeneste:

05.

26.

19.

12.

09.

05.

1. søndag efter Trinitatis

Trinitatis søndag

Pinsedag

6. søndag efter påske

Kristi Himmelfartsdag

Søren Kierkegaard 200 år

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

16.00

Store sal

Store sal

Store sal

Store sal

Store sal

Store sal

Store sal

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Store sal fhv. biskop Niels Henrik

Luk. 15, 1-10

Luk. 14, 16-24

Luk. 16, 19-31

Joh. 3, 1-15

Joh. 14, 22-31

Joh. 15, 26-16,4

Kjeld Kynde

J. Bøytler

J. Bøytler

Svend Søe

Svend Søe

J. Bøytler

Mark. 16, 14-20 Kjeld Kynde

Gudstjeneste: Prædikant

02.

2. søndag efter Trinitatis

10.30

Luk. 6, 36-42

Liturg:
J.Bøytler

09.

3. søndag efter Trinitatis

Torvet Torvegudstjeneste
Gudstjeneste

Arndt

16.

10.30

Store sal

J. Bøytler

J.Bøytler

A.W.Christensen

4. søndag efter Trinitatis

10.30

Måned: Dato:

April

Maj

Juni

23.

5. søndag efter Trinitatis

Luk. 5, 1-11
30.

