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Kristendommen har på den ene side en meget realistisk livsopfattelse. Den fornægter ikke det ondes
eksistens, men erkender, at det onde er en helt konkret virkelighed her i verden. Den ser i øjnene, at det
onde har magt over os, og i forhold til den magt er
mennesket svagt og afmægtigt. Vi må erkende, at vi
kan ikke selv besejre det onde. Det viser sig igen og
igen, uanset hvor kloge og oplyste vi bliver.
På den anden side er kristendommen ikke pessimistisk. Til trods for at den ikke indeholder en naiv tro
på menneskets iboende godhed, er den dog så fuld af
håb og tro på livets muligheder. For Guds rige er
kommet nær. Jesus Kristus er den stærkere, der er
trådt ind i verden for at besejre den stærke. Hvor han
vinder frem, må det onde vige bort. Det blev klart i
påsken, da Jesus døde og opstod for vores skyld. Det
er det levende håb, som det er vores opgave at forkynde. Hvor stærke ondskabens magter end ser ud i
vore øjne, er den stærkere kommet og har revet byttet ud af den stærkes hænder.
Vi beder Gud om at se til "os hjælpeløse mennesker"
og udrække "sin kongelige højre hånd" og forsvare
os. Guds hånd er stærkere end den stærke fjende.
Det er så evangeliets svar til mig den enkelte, Guds
hånd er stærk nok til at gribe mig. Mine øjne er altid
rettet mod Herren, for han befrier mig af nettet. Jeg
den enkelte indbydes til at rette mine øjne mod Herren. I forhold til verdens ondskab, det onde i verden,
ødelæggelsen af liv og glæde og kærlighed, ja der
handler det om at fortælle denne sårede og lidende
verden, at det gælder om at rette øjnene mod Herren,
og så prøve at sætte ord på det, som også er gådefuldt: Guds kærligheds magt over det onde.
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Eller gentage de ord, der lyder ved dåben, hvor fortid og fremtid jo opløses i en afgørende og livgivende nutidig handling. korset.
Her får vi at vide, at vi tilhører Gud og ikke den onde eller os selv.
Dermed er det onde magtesløst, for det er besejret af Jesus Kristus på
korset.
Jørgen Bøytler

Vielse i Brødremenighedens kirke.
De fleste af menighedens medlemmer har nok været tilstede ved en vielse i Brødremenighedens kirke, mange er endda blevet viet her. Brødremenigheden har ikke vielsesret, idet holdningen er, at et ægteskab er en
borgerlig indretning, noget, der tilhører civilsamfundet. Derfor ønsker
Brødremenigheden ikke vielsesret, men mener det passende ligger hos
den civilretlige myndighed, nemlig kommunen.
Samtidig er ægteskabet også en Gud-villet ordning, mand og hustru finder sammen i kærlighed og lever, forhåbentlig, lykkeligt sammen til deres dages ende. Derfor er det godt og rigtigt, at der foregår en velsignelseshandling i kirken; vi kalder den vielse, omend det svarer til det, der i
Folkekirken kaldes en kirkelig velsignelse. Det understreges her, at det
centrale er, at vi beder om Guds velsignelse over ægteskabet.
Formmæssigt er det traditionelt således, at brudeparret ved vielseshandlingens begyndelse kommer ind sammen, ud fra den betragtning, at de
allerede er blevet gift, juridisk set. Der har gennem tiden været ønsker
om, at bruden skulle kunne føres op af sin far. Ældsterådet har nu vedtaget, at dette fremover kan lade sig gøre, såfremt det er et udtrykkeligt
ønske fra brudeparret. Dog vil den traditionelle skik, nemlig at brudeparret går ind sammen, fortsat regnes for at være reglen. Men altså, ingen
regel uden en undtagelse.
Ældsterådet.

Mailadresser: Brødremenigheden kan spare porto, når der f.eks.
skal sendes kvitteringer ud, det kræver bare, at I sender jeres mailadresser til: broedremenigheden@christiansfeld.tv Det er også praktisk i
andre sammenhænge.
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BDM - nyt
Tanzania tur/retur
Jeg er netop vendt hjem efter 12 dage i Tanzania og D.R. Congo. Hovedopgaven var – sammen med en fotograf – at optage materiale til et tvprogram om sundhedsprojektet. Jeg har en aftale med TV2-Syd om, at de
vil sende programmet. Derudover var vicegeneralsekretær i Indre Mission, Peter Nord Hansen, med på turen. BDM og IM er gået sammen om at
producere et bibelstudiemateriale med fokus på mission. Materialet udkommer på en DVD med 4-5 samtaleoplæg.
Møde med kirkeledelsen.
Jeg havde møde med executive committee i Brødrekirken i Sumbawanga.
BDMs nye missionær, Thomas Kildeholm Jensen, blev præsenteret, ligesom der var en samtale om de opgaver, som Thomas skal gå ind i: Peter’s
House, arbejdet med børn og unge i kirken i Rukwa og på sigt en superviserende rolle i forhold til børnehjemmet i Uvira. Derudover blev der talt
om det volontørhus, der skal opføres ved Peter’s House og den bogbutik,
vi etablerer sammen med kirken i Sumbawanga.
Preventive Health Care (PHC-projektet)
I de følgende dage var der fokus på PHC-projektet. Eva og Jonas Fibiger
Diemer gør en stor og værdifuld indsats i projektet sammen med den tanzanske leder, Respice. Vi besøgte flere landsbyer, hvor vi fx så, hvordan
man anvender community score card i arbejdet. Det indebærer, at sundhedskomiteerne i landsbyerne undersøger, hvordan befolkningen oplever
de forandringer, som PHCprojektet kommer med, og
deres vurdering af sundhedspersonalets ageren. På samme
måde giver sundhedspersonalet udtryk for, hvordan de oplever situationen, og det danner så baggrund for en åben
diskussion. Nogle gange er
der forskel på den vurdering,
som befolkningen har i forEva Diemer m. flere
hold til det, som sundheds -
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personalet giver udtryk for. Det giver rigtig god mening, og det er med
til at skabe ejerskab hos befolkningen.
Der bliver opført sundhedsklinikker, og i Kizike, D.R. Congo opfører vi
netop nu et sundhedscenter. Missionær Daniel Bøytler er byggeleder, og
netop i disse dage besøger han byggeriet for at tilse, at arbejdet bliver
udført, som det skal.
Det var en glæde at se, at der er opført toiletter i landsbyerne hvilket
betyder, at man ikke længere besørger sig i floden med de sundhedsmæssige problemer, det giver. I de
34 byer i Tanzania og 20 byer i D.R.
Congo, hvor PHC-projektet arbejder,
har der ikke efterfølgende været koleraudbrud. Det betyder, at man på
sigt kan være med til at nedbringe
spædbørnsdødeligheden. Lige nu dør
20%
Et lille barn bliver vejet og undersøgt
af
børnene, inden de når 5-års alderen.
Vi så flere vandbrønde, og det var en
stor oplevelse at se, hvordan lokalbefolkningen kom og hentede vand. Og at vandet er, som det skal være, fik vi set ved
selvsyn, da missionær Jonas Diemer tog
en slurk af det. Vand giver liv! Vores
vision er, at langt flere landsbyer skal
have muligheder for at få rent vand for at
forbedre sundhedstilstanden i befolkningen.
Tanzaner til Danmark
Respice, der er leder af PHC-projektet,
kommer til Danmark i maj måned. Respice har ansøgt om og er blevet optaget

Jonas Diemer drikker af brønden
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på et kursus i Danida-regi, hvor han skal dygtiggøres i forbindelse med
det projekt, han er leder for. Vi forventer, at Respice deltager i Missionsfesten, hvor der bliver mulighed for at hilse på ham.
Udfordringen
Der er store udfordringer i
Tanzania og D.R. Congo.
Både på det fysiske plan
og i det åndelige perspektiv. Nogle gange kan man
komme til at tænke på,
hvor stor opgaven er, og
hvor få vi er til at understøtte den. I Lukasevangeliet kapitel 1 står der til
Maria bebudelsesdag, at
Sejltur på Tanganyikasøen
hun skulle blive gravid
uden at kende nogen
mand, og at hendes slægtning Elisabeth, som var ufrugtbar, var med barn.
Og så står der de forløsende ord om, hvordan det kunne ske: Thi intet er
umuligt for Gud. Det er det samme ord, vi må læne os op ad, når vi tænker på den mission, vi står sammen om i Brødremenigheden. Fordi det
ord er sandt, er det muligt, og derfor vil det lykkes. Det er Guds mission!
Jens Peter Rejkjær
Generalsekretær

Dejlig farvestrålende velkomst
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Velkommen til Missionsfesten 2015
10.00
12.00
13.00

16.45

Gudstjeneste.
Liturg: pastor Jørgen Bøytler
Prædikant: provst Asger Grove Korsholm, Vildbjerg
Middag i Multisalen i Søstrehuset
Missionsfest
- lovsang
- drøftelse af missionens arbejde
- videohilsner fra missionærerne
- besøg af Respice, leder af sundhedsprojektet ved
Tanganyikasøen
- … og meget mere
Missionsfesten 2015 – vi siger tak for i dag

Hjertelig velkommen til at være med til Missionsfesten! En dag, hvor vi
vil glæde os sammen over det fantastiske arbejde, som vi får lov til at
være en del af – Gud til ære og mennesker til gavn og frelse!
Knud Elmo Knudsen
er på hjemmeophold. Her ses
han til et menighedsmøde i
Duetten, hvor han fortæller
og viser billeder fra arbejdet i
Østafrika. Vi fulgte med på
tur visuelt og hørte om, børnehjemmet i Sumbawanga og
nybyggeri af skoler og børnehjem, besøg til afsidesliggende landsbyer og hvordan nye menigheder kommer
til. Ingen kan være i tvivl
om, at Knud lever og ånder
for arbejdet på missionsmarken. Der er hårdt brug for
hjælp og penge.
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Onsdag den 17. juni 2015
Symposium The Moravian Church’s culture and music life
10.00-16.00, Søstrehuset www.billetten.dk
Musik fra brødremenigheder i Europa og USA: Sollt' ich meinem
Gott nicht singen? 17.00-18.00, Søstrehusets Korsal
Musik fra hele verden med relation til Brødremenigheden og Christiansfeld. 19.15-20.15. Kirkepladsen - Musikstuderende fra Det Jyske
Musikkonservatorium spiller musik for messingblæsere fra brødremenighedens musikarkiv i Christiansfeld og andre værker.
Åbningskoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester
20.30-22.30, Brødremenighedens Kirkesal.
www.billetten.dk

Torsdag den 18. juni 2015
Lyden af 1700-tallets Christiansfeld
16.00-18.00, Haver, gader, gårde, trappehuse og pladser.
Gratis adgang.
18.30-19.30, Søstrehusets Korsal
Folkemusikkens nærvær
Gratis adgang
20.00-22.00, Brødremenighedens Kirkesal
German Brass: Around the World
www.billetten.dk

Fredag den 19. juni 2015
Artemis Kvartet med Beethoven, Vasks og Dvořák
20.00-22.00, Brødremenighedens Kirkesal
www.billetten.dk
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Jazz og Salmer
22.30-23.30, Søstrehusets korsal
www.billetten.dk

Lørdag 20. juni 2015
Det Lettiske Radiokor - overstigning af tid og grænser
14.00-16.00, Brødremenighedens Kirkesal
Eksklusiv og anderledes koncert – et ‘must hear’ for alle elskere af kormusik.
www.billetten.dk
Lieder og ballader
20.00-22.00, Brødremenighedens Kirkesal
www.billetten.dk

Søndag den 21. juni 2015
Musikgudstjeneste
10.00-11.00, Brødremenighedens Kirke.
Brødremenigheden, Jørgen Bøytler
Juliane Ilgner, orgel
Gratis adgang.
Troens horisonter – diversitet i tro, tid og klang
12.00-13.00, Søstrehusets Korsal
www.billetten.dk
Kærlighedsmåltid – Rekonstruktion af en 'festsalm'
14.00-15.00, Brødremenighedens Kirke
Gratis adgang
Canto Ostinato – Vest møder Øst
15.30-16.45, Tyrstrup kirke, Haderslevvej 7
Christiansfeld Festival slutter med en spirituel begivenhed – noget, der
nok mere er et ritual end en koncert.
www.billetten.dk
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Koncert og Bogudgivelse i Søstrehusets Korsal 14. marts
Bogudgivelsen af ”Værker fra Brødremenighedens musiksamling i Christiansfeld” blev markeret med en dejlig koncert af Moravian Baroque orkester, som bl.a. spillede musik af værker fundet i Brødremenighedens
musikarkiv. Det var en sand fryd for øret.
Seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek, Peter Hauge, har brugt syv
måneder på at ”oversætte” og arrangere 22 værker fra musikarkivet. Det
er klassisk musik, som blev spillet i Brødremenigheden fra 1760 til 1830.
Peter Hauge fortæller at de 22 værker blot er en dråbe, idet han vurderer
at der er mellem 1000 og 1600 værker i nodesamlingen. Skulle man oversætte bare 1000 værker, så ville det tage en mand 27 år.
Peter Hauge overrakte formand for Ældsterådet, Henning Jacobsen første
eksemplar af bogen. Henning takkede for bogen og udtrykte sin glæde
over at Brødremenighedens musik nu er tilgængelig, er blevet en aktiv del
af nutiden, som altid har betydet meget for Brødremenigheden

Moravian Baroque orkester
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Formanden for Ældsterådet, Henning Jacobsen, takker for nodebogen

Menighedsmøde med Sandra og Daniel Bøytler
I Januar måned havde vi en dejlig aften med Sandra og Daniel, hvor de
fortalte og viste billeder fra deres arbejde i Congo. De fortalte også om,
hvordan det var at være ung og nygift missionær par. Der blev også holdt
auktion til fordel for arbejdet i Tanzania og Congo.

Sandra og Daniel Bøytler

Auktionarius Jørgen Bøytler
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Kvindernes Internationale Bededag i Christiansfeld 2015.
Igen i år havde Brødremenigheden i Christiansfeld glæde af at huse Kvindernes Internationale Bededags sammenkomst her i vort område. Som
sædvanligt samles man den første fredag i marts, og det var i år den 6.
marts, hvor der var samlet ca. 50 kvinder fra byen og omegnen og fra mange forskellige kirkeretninger.
Samværet består af kaffebord og hyggeligt samvær i
den lille kirkesal, derefter gudstjeneste i den store kirkesal med forbøn for årets emner.
Kaffebordet burde kaldes kagebord takket være byens
bagere og honningkagebutikker samt frivillige. Også
kaffen til kagerne og blomsterne på bordene var sponseret, så der også var smukt pyntet. Den lille kirkesal var
derfor en smuk ramme om den hyggelige sammenkomst, hvor der var adskillige glade gensyn. Efter kaffebordet introducerede Else Marie Larsen
årets tema til gudstjenesten, som
var udarbejdet af kvinder fra Bahamas. De præsenterede derigennem deres land og kvindernes
forhold der. En af deres kunstnere, Chantel E.Y.Bethel, har malet
det smukke billede, der er brugt
til annonceplakaten, der har kunnet ses i flere af byens butiksvinEt kig på det lækre kagebord.
duer. Titlen for kunstværket er
’Velsignet’. Man ser flamingoer, Bahamas nationalfugl, der bøjer sig ved
Jesu fødder, og kunstneren siger, at i denne ydmyge handling er der tilgivelse, fred og kærlighed.
Til gudstjenesten brugtes heftet med teksterne, som kvinderne fra Bahamas havde forberedt. Teksterne bliver brugt i lande verden over. Oplæsere
læste på skift med forsamlingen, og derigennem blev der fortalt om Bahamas’ kvinders liv og deres arbejde med at løse deres mange problemer.
Teksterne indeholdt også lovprisning og bønner om hjælp. Alt bundet
sammen af salmer. Temaet for 2015 var ”forstår I, hvad jeg har gjort mod
jer?”
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Årets specielle gæst var Karen Klint, som er medlem af Folketinget og
formand for kirkeudvalget samme sted. Hun var bedt om at være dagens
prædikant med udgangspunkt i dagens og årets tema, ’Forstår I, hvad jeg
har gjort mod jer’.
Der er grund til at
bede for kvinder.
Vi har pligt dertil.
Det kræver stor
styrke at klare sig
på Bahamas. Vi
må stå sammen og
hjælpe
verdens
kvinder. Kvinder
er en udsat gruppe. At tage ansvar
for de svage er
ikke nyt i DanPå billedet ses Karen Klint
mark. I fortalen til
Jyske lov kan vi læse om kongens formaning til at overvåge, at værgeløse blev beskyttet - tyende, enker med flere. Jesus vaskede disciplenes
fødder. Det er ikke bare om den fysiske handling, men et tegn på at hjælpe andre, også dem man er uenig med. Vi må også vaske de fødder, der
er fremmede. Vi må se andres behov, både nær og fjern.Vi må følge Jesu
forbillede. At tjene alle.
Derefter fulgte forbønnen for en del af de emner, som kvinderne fra Bahamas havde nævnt, som de kæmper med. Før indsamlingen blev fortalt,
at de gik til to forskellige formål. Hjælp til unge mødre, enlige kvinder
og børnelejre i Rumænien. Og til et projekt i Tanzania for handlede og
sårbare piger. Da kaffebordet var gratis, kunne alle pengene lægges i indsamlingen.
Dagen sluttede med salmen ’Nu går solen sin vej, for at skinne på andre’,
som naturligt sendte tankerne samme vej til kvinderne i Bahamas.
Efter gudstjenesten kunne man købe af det tiloversblevne kage og blomster. Så kom der flere penge i indsamling, og nogle af byens mænd, kunne få glæde af kage til aftenskaffen. Og kollekten voksede til næsten
5.000 kr. Ønsker man flere informationer, kan det findes på
www.kvindebededag.dk
Referat: Kirsten Thomsen
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 20. december 2014 fulgte vi Sr. Birgit Marie Hagen,
født den 19. september 1956, død den 16. december 2014
til hendes sidste hvilested på Gudsageren.

Optagelse:
Den 22. februar 2015 blev Vibeke Thorsgård optaget som medlem af
menigheden. Du ønskes Guds velsignelse med dit medlemsskab.

Konfirmation:
Den 29. marts 2015 blev Mathias Bøhme Søgaard konfirmeret i Brødremenighedens kirke.

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

5.836,00 kr.
8.246,00 kr.
381,00 kr.
655,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Missionsfest søndag den 10. maj 2015 kl. 10.00
Se program side 7

Sommerfest fredag den 14. august 2015
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Tid til Bøn hver fredag kl. 9.00 i den lille kirkesal.
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Bibelgruppe 2. kvartal 2015
Følgende mandage klokken 14.30, Nørregade 15
Mandag den 13. april kl. 14.30
Mandag den 27. april kl. 14.30
Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde

Sykreds 2. kvartal 2015
16. april:
30. april:
10. maj:

Danske dronninger ved Lorenz Asmussen
Mit møde med Brødrekirken i Winston Salem ved Miriam
Bøytler
Missionsfest

Alle møder holdes i Præsteboligen, Lindegade 26

Koncerter i 2. kvartal 2015
12. april klokken 16.00 i kirken - koncert MGKSYD elever fra Kolding
Musikskole. Entre
23. april klokken 11.00 - koncert i kirken med Slesvigske Fodregiments Musikkorps til markering af slaget ved Kolding 1849
Gratis
06. maj klokken 19.00 - Jazz koncert i Multisalen. Entre
20. maj klokken 19.00 - Musikskolen elev koncert. Gratis

Christiansfeld Festival 2015
17. - 21. juni 2015. Se program side 8 og 9

Kransenedlæggelse i Christinero 17. juni klokken 11.00
Søndag den 28. juni 13.00-16.00 ”Christiansfeld 1864 - 1920”
Arrangør Tyrstrup Kirke og Historicum.
Se mere og bestil på www.billetten.dk
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24.

17.

14.

10.

03.

26.

19.

12.

05.

05.

03.

03.

02.

02.

01.

Trinitatis søndag

Pinsedag

6.søndag efter påske

Kristi Himmelfarts dag

5.søndag efter påske

4.søndag efter påske

3.søndag efter påske

2.søndag efter påske

1.søndag efter påske

Påskedag

Påskedag

Langfredag

Langfredag

Skærtorsdag

Skærtorsdag

Onsdag

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.00 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

06.30 Store sal

14.30 Store sal

10.30 Store sal

19.00 Store sal

10.30 Store sal

19.00

Tid:
Lille sal

Sted:

Gudstjeneste / Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Missionsfest/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Påskemorgenliturgi

Kristi dødstime

Gudstjeneste

Nadver

Gudstjeneste

Nadverforberedelse

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

Mark. 16,14-20

Joh. 16,23b-28

Joh.16,5-15

Joh. 16,16-22

Joh. 10,11-16

Joh. 20,19-31

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

K. Grøn

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

Præst:

31.

1.søndag e.trinitatis

10.30 Store sal

Gudstjeneste

Tekst:

07.

2.søndag e.trinitatis

10.30 Store sal

Tjeneste:

14.

3.søndag e.trinitatis

Dag:

21.

Kærlighedsmåltid

Måned: Dato:

April

Maj

Juni

14.30

Gudstjeneste

Kjeld Kynde

J. Bøytler
Kærlighedsmåltid

10.30 Store sal

Store sal
21.

4.søndag e.trinitatis

Luk. 6,36-42
28.

