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Martha og Carl har parkeret ved kirken, medens de er til gudstjeneste.
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Som mennesker har vi nogle basale behov, og to af
de vigtige er behovet for mad og drikke og så er det
behovet for fællesskab med andre. Det er behov for
dagligt brød og det er behov for familie, venner, behov for kærlighed. Parallelt har vi behov for livets
brød, noget, der altså kan beskrives som behov for at
få livs-sulten mættet, behov for mening med livet,
behov for at forstå vores tilværelse, det at vi er til.
Med andre ord, vi har brug for håb, brug for at vide,
at livet er mere end den umiddelbare opfyldelse af
vores fysiske og følelsesmæssige behov her og nu. I
kristendommens sprog siger vi, at vi har behov for
dagligt brød og livets brød.
Hvor mange af os, der læser det her blad, der har
prøvet at sulte, er et spørgsmål. Generelt har vi danskere i vores generationer ikke oplevet sult, det oplever man mange andre steder i verden, også i dag. Jeg
tror, vi er mange flere, der har oplevet sult efter livets brød. Denne sult kan gøre sig gældende i, at
man føler sig tom indvendig, at livsmodet svigter.
Det kan være, at jeg har svært ved at finde glæden, at
perspektivet i tilværelsen ikke rigtig er der. Denne
sult kan nok i nogen grad beskrives som fravær.
Kristus er ikke at se, og dog fylder han sit ord med
sit fravær. Dette hans fravær er midlertidigt, en dag
skal Han komme at dømme levende og døde, en dag
er det håbets og forløsningens dag, og vi skal se ham
som han er. Men i mellemtiden, i fraværets tid, er
han hos os i brødet og vinen. Nadveren er, hvor vi
må opleve Guds nærvær på en særlig måde. Men også i bønnen, i Guds Ord og i menighedens fællesskab
må nærværet opleves. Dermed findes livets brød i
livet og det må findes dagligt. Derved bliver livets
brød også det daglige brød, ligesom det daglige brød
er det, vi spiser, for at opretholde livet.
Jørgen Bøytler
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Brødremenighedens kirke lukket på grund af renovering
fra 29.3. 2016 - 27.11.2016

Orgelet pakkes ned så det kan restaureres på
værkstedet hos Marcussen & Søn i Aabenraa

Kirkesalen er nu næsten tømt, så
renoveringen kan begynde

Brødremenighedens Museum

Carl og Martha trutter
på farfars trompet

Fra omkring den 15. maj vil man i museumssalen på (2.sal) i Søstrehuset kunne
se Jeppe Madsen Ohlsens malerier. Desuden vil der være en fotoudstilling af
fotograf Ole Akhøj.
I Museumsstuen på 1. sal vil man kunne
se Christina Fredericas stue med forskellige effekter fra hendes tid på Favervraagård. Ligeledes kan man i den første korsal se en udstilling om musikkens betydning i Brødremenigheden. Der er eksempler på forskellige musikinstrumenter
samt noder fra nodearkivet.

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
Vi er godt i gang med 2016 – og hvilken begyndelse? I BDM sidder vi
tilbage med dyb taknemmelighed til Gud for, at han igen gav os det daglige brød – både i form af et pænt økonomisk overskud (for at sige det på
jysk), og en medarbejder mere på kontoret. Nu mangler vi ”bare” en ny
missionær til Kipili, og det fortsætter vi med at bede om.
Ny medarbejder
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at bestyrelsen for BDM har
ansat cand.theol. Sten Nielsen, Sommersted, i en 50%
stilling som fundraiser og informationsmedarbejder.
Sten Nielsen har gennem nogle år arbejdet med fundraising, ligesom han tidligere i en femårs periode har været
ansat i BDM som lands- og projektsekretær. Sten har
været højskoleforstander på Børkop Højskole og har
gennem 12 år været sognepræst i Skanderup sogn ved
Lunderskov.
Sten Nielsen tiltræder sin nye ansættelse den 1. april
2016.
Sten Nielsen
Økonomien
Det er også en stor glæde for os at kunne fortælle, at BDM kommer ud
med et pænt overskud. Vi er Gud taknemmelige for, at det lykkedes at
samle så mange penge ind til missionen. Ud over en fremgang i de almindelige gaver i forhold til budgettet, er det butikker/genbrug/stjernesalg,
der har været med til at skabe det fine resultat.
Projekter i 2016
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) har meldt ud, at der er
sket markante nedskæringer i de midler, der kan uddeles til fx diakonale
projekter. Det har også betydet nedskæringer på kontoret i DMRU, hvor
man har måttet skille sig af med flere medarbejdere.
Moravian Church Worldwide støtter arbejdet på institutionen Star
Mountain Rehabilitation Center i Ramallah. BDM har i flere år støttet
centret med et symbolsk beløb. Vi har besluttet, at BDM vil understøtte
indsendelsen af et projektforslag til DMRU i forbindelse med centrets
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ønske om at gøre en yderligere indsats i forhold til forældrene til de handicappede børn, og med ønske om at skabe større forståelse i samfundet
for disse børn.
DMRU har modtaget en del ansøgninger, og derfor er der ikke sikkerhed
for, at projektet gennemføres, men vi håber meget, at det lykkes.
Hvis man har lyst til at se en video om stedet, kan man finde det her:
http://www.youtube.com/watch?v=t3vDwqvLEtE
Derudover søger vi penge i Naboskabspuljen til et projekt i Albanien,
ligesom vi glæder os over, at Kvindernes Internationale Bededag 2016
bl.a. samler penge ind til kvindearbejdet i Brødrekirken i Albanien.

Jørgen Bøytler på besøg i Albanien

Ny ungdomssekretær
BDM har ansat en ny ungdomssekretær. Den nye ungdomssekretær hedder Miriam. Miriam er godt kendt
med såvel volontørliv som bestyrelsesarbejdet i BDM
Unge, hvor hun tidligere har siddet i bestyrelsen. Derudover har hun været med til at arrangere GO-OUT sidste
sommer – med stor succes. Hun er også ganske god til
swahili, selv om det ikke er et krav. Hverken hos besty- Miriam Bøytler
relsen for BDM Unge eller hos mig er der nogen tvivl
om, at det er det rigtige valg af den bedste kandidat. Som sådan var hun
vanskelig at konkurrere med. Hun hedder for øvrigt Bøytler til efternavn.
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Vedtægter
På grund af ændrede regler skal BDM have nye vedtægter. BDM går fra
at høre ind under trossamfund til at blive en almen nyttig forening. Det
betyder, at vi skal have en mere demokratisk opbygning, end den vi har i
dag. Der skal afholdes generalforsamling, og vi skal have mindst 300
medlemmer. På et kommende bestyrelsesmøde skal vedtægterne vedtages, og derefter går vi i gang med at indsamle medlemmerne. Vi håber
meget, at mange af jer, der kommer i Brødremenigheden, vil melde jer
under fanerne.
Invitation til Missionsfesten
Den 1. maj inviterer vi til Missionsfest. Arrangementet begynder i Korsalen kl. 10.00, hvor pastor og landsformand i Indre Mission, Hans-Ole
Bækgaard, prædiker. Arrangementet fortsætter med spisning, og over
middag fortsætter vi festen i Søstrehuset.
I år glæder vi os til at få besøg fra Albanien. Der vil blive orientering om
det missionsarbejde, BDM står i. Såvel formand som generalsekretær vil
aflægge beretning.
Vi håber, at der er rigtig mange fra Brødremenigheden, der har lyst til og
mulighed for at være med til festen. I er hjerteligt velkomne! Hvis man
ønsker at spise middag, er tilmelding nødvendig.
Rejseord
Ved udsendelsesfesten for volontørerne i slutningen af januar, læste jeg
Es. 45,2. ”Jeg går foran dig og jævner forhindringerne; bronzedøre knuser
jeg, jernslåer hugger jeg over. Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte
rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren, Israels Gud, som kalder
dig ved navn.”
Det gjaldt dengang – og det gælder i dag! Husk, at
mørkets skatte ikke findes i overfladen men i dybden!
Med ønsket om Guds fred i menighed, hjem og virke, sender jeg de bedste hilsner til bladets læsere.
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær
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SUPPEDASEN
STOR TAK FOR DEN STORE OPBAKNING TIL EKSPERIMENTET
SUPPEDASEN.
DET HAR VÆRET SÅ
SJOVT AT LAVE
SUPPERNE I DEN
GAMLE GRUEKEDEL,
MEN IKKE MINDST
HAR JEG NYDT AT
HØRE DEN SUMMENDE LYD AF
GLADE
MENNESKER,
DER
BARE
Suppespisning i Duetten 15. marts 2016
SNAKKEDE
SAMMEN ELLER BÅDE SPILLEDE SPIL OG SNAKKEDE.
TAK TIL JYTTE OG MARION FOR HJÆLP MED KAFFEN OG TAK
TIL ANDRE SOM TOG FAT MED OPRYDNINGEN.
EKSPERIMENTET ER SLUT. NU BLIVER DET EN TILBAGEVENDE BEGIVENHED.
I SEPTEMBER OG
FREM TIL DECEMBER SERVERES DER
IGEN SUPPE.
NÆRMERE OM TIDSPUNKT I NÆSTE
BLAD.
MVH Anne-Marie

Der snakkes og hygges under spisningen
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Førstegrøden - maleri af
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Valentin Haidt malet i 1747
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Førstegrøden
Dette store maleri findes i Brødremenighedens lille kirkesal i Zeist i
Holland. Det blev malet i året 1747 af Valentin Haidt (senere præst i
Bethlehem i Pensylvanien, USA). – På billedet ses i legemsstørrelse de
første kristne fra Brødremenighedens forskellige missionsmarker, for så
vidt de i året 1747 allerede var optaget i menigheden oventil, som jubler
om Lammets trone. De er førstegrøden (Johs. Åb. 14,4), som står på
himlens skyer foran Frelseren med sejerspalmer i deres hænder (Johs. Åb.
7,9). De første frugter af Brødremenighedens møjsommelige
missionsarbejde, der var begyndt i 1732. Og de er virkelig kommet fra
alle folkeslag. Missionærerne bragte dem i mange tilfælde med til Europa,
hvor de dog i reglen ikke kunne tåle klimaet og den fremmede levevis.
De fleste er kreoler (negre) fra Vestindien og fra de sydlige af de
Forenede Stater, sjæle, som er vundet på plantagerne. Fra den danskvestindiske ø St. Jan stammede den tro Rakel (8); hun holder den lille
tidlig afdøde datter (9) af missionær Freundlich på armen; bagved hende
står den søde pige Gratia (7).
En anden gruppe danner Andreas (16) menighedsældste på St. Thomas,
med hans 1 år gamle søn Michael (14) på skødet af hans tante Anna
Maria (13), medens de to piger Oly Carmel (11) og Jupiter (12) fra
Carolina (USA) står ved siden af. Fra Syd-Carolina stammer ligeledes
studenten Johannes (18); enken Hanna (15) er ved sin store kærlighed til
Frelseren blevet til velsignelse for mange.
Indianerne, som Brødremenigheden viste stor interesse, er også
repræsenteret her. Sam Ånakunkas (4) kom fra Boston; Thomas (6) fra
Huronsøen i Canada var som menighedsældste en åndelig kraft blandt sit
folk. Francesco (19) fra Florida druknede sammen med en missionær i en
stor flod. Fra en anden stamme (Mohikanerne) kom Johannes (17), først
en frygtelig tyran, senere ved Guds nåde en stor apostel blandt
hedningerne, og Ruth (21), der havde et langt sygeleje og i sit testamente
overgav hele sin familie til den kristne menighed.
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Men også andre folkeslag er repræsenteret, lige fra det høje Nord, fra
Grønland – eskimoen Samuel Kajarnak (3) – til det fjerne Syd, hottentotten Kiboddo (20) fra Kapstaden. Det er på maleriet nærmest randfigurerne som f.eks. Den persiske Guly (1), Thomas Mamucha (2) fra Kaukasus
og Christian Zedmann (5), en ung armenier, som alle via Rusland kom i
forbindelse med Brødremenigheden. Endelig zigeunerpigen Katharina
(10), et kært barn, der blev fundet her i Europa, men kort efter døde.
Således er dette maleri – nu allerede over 250 år gammelt, men fuldstændig restaureret i 1955 – et farvestrålende billede fra begyndelsen af det
missionsarbejde, der er udgået fra Brødremenigheden. Efter denne førstegrøde er der i tidens løb fulgt slægter af stammer og folkeslag som en
velsignelse, Gud har lagt over missionsarbejdet. Kristus har på dette store
maleri hæderspladsen mellem engle og mennesker. I kirke og mission må
verdens Frelser stå i centrum.
Ikke enhver vil finde maleriet smukt. Egentlig var det et første udkast, og
senere lavede Haidt et endnu større maleri, som hang i Herrnhut, men er
brændt ved slutningen af anden verdenskrig. Man må studere disse ansigter og skikkelser med et åndeligt øje og med kærlighed til sagen. Så er det
muligt at se længe derpå, og så vil teksten fra Åb. 14, 4 (”De er blevet
løskøbt ud af menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og Lammet”), som den øverste engel holder i hånden, forklare for os, hvorfor der
udstråler så megen glæde og fred fra de forskellige ansigter. Digtere og
sangere har vidnet om forløsningen; her er der en maler, der ikke har lavet et fantasiprodukt, men illustreret forløsningens virkelighed med ægte,
levende mennesker.
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Renovering af kirkesalen
Som en del af jer er bekendt med, påbegynder vi renoveringen af kirken
efter påske 2016.
I uge 13 og 14 skal kirken ryddes for alt løst inventar og orglet nedtages.
Orglet renoveres hos Markussen & Søn i Åbenrå.
Vægge og lofter er på et tidspunkt fejlbehandlet med plastikmaling, som
skal afrenses ved brug af tøris og trykluft.
Stukken afrenses med damp og repareres af en stukkatør, derefter kalkes
vægge, stuk og lofter.
Paneler, døre, pulpitur og orgelhus males. Den lille kirkesal og forstuerne
får samme behandling som kirkerummet.
Vinduer renoveres og males og de forsynes med forsatsruder.
Loftet isoleres, så vi undgår kuldebroer.
Belysningen i salen forbedres ligeledes.
Med i renoveringen er også tårnuret, som skal friskes op.
Alle disse arbejder forventes afsluttet omkring september. Derefter opstilling, intonering og sidste montage af orglet. Renoveringen forventes
afsluttet i begyndelsen af november hvorefter det løse inventar genopstilles og nye gardiner ophænges.
Kirken forventes klar til brug første søndag i advent.
For at få økonomien til at række, har vi valgt selv at male bænkene, et
arbejde som ikke er uoverskueligt, men kræver at der er nogen, der har
lyst og kan finde tid til at hjælpe, arbejdet kan udføres på næsten alle tider af døgnet. Vi har lejet os ind i gymnastiksalen på Christiansfeld gamle skole hvor arbejdet kan udføres under kyndig vejledning. I kan tilmelde jer projektet til undertegnede eller til Käte, som så vil koordinere opgaverne. Ved tilmelding må I gerne tilkendegive 1) hvor megen tid I kan
afse, og 2) hvornår det kan passe Jer.
Det er ikke en betingelse at have erfaring indenfor malerfaget, den får I
under arbejdet.
Henning Jacobsen
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Efter endt restaurering er pumpen nu atter på sin rette plads i
Brødrehusets gård.
På billederne ses fætrene Jens Christian Schmidt og Alfred Kramer Schmidt
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 23. januar 2016 blev Br. Jørgen-Erik Lund,
født den 1. april 1926, død den 7. januar 2016
begravet på Gudsageren.
Den 26. marts 2016 blev Sr. Betty Irma Graver Raven, født 21. november 1934, død den 26. juni, 2015 begravet på Gudsageren.

Konfirmation:
Den 20. marts 2016 blev Sebastian Charles Porter, Anna Petrea Schmidt,
Emilie Klevang Thomsen og Dorthea Ravn Thomsen konfirmeret i
Brødremenighedens kirke.

Optagelse:
Den 3. januar 2016 blev Br. Jens Peter Rejkjær og Sr. Susanne Winnie
Kristiansen optaget som medlemmer i menigheden.

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

7.145,50 kr.
5.587,50 kr.
860,00 kr.
778,00 kr.
1.405,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Missionsfest søndag den 1. maj 2016 kl. 10.00
Se mere side 6

Sommerfest fredag den 12. august 2016
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
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Sykreds 2. kvartal 2015
Torsdag 07. april :
Torsdag 21. april:
Søndag 1. maj:

Sykreds i præsteboligen kl. 15.00
Vi besøger Parasollen i Haderslev,
vi kører fra præsteboligen kl. 14.45.
Missionsfest

Alle møder holdes i Præsteboligen, Lindegade 26

Tid til Bøn hver fredag kl. 9.00 i Korsalen.
Benyt elevatorindgang - tryk på kontakten og døren åbner og lukker
automatisk.

Koncerter i 2. kvartal 2016
17. april klokken 16.00 - i korsalen - koncert MGK-SYD elever fra Kolding
Musikskole. Entre
23. april klokken 11.00 - koncert i korsalen med Slesvigske Fodregiments
Musikkorps til markering af slaget ved Kolding
1849 Gratis
28. april klokken 19.00 KOUSY – Kolding UngdomsSYmfoniorkester
10. maj klokken 19.00 - Blackbirds koncert i Korsalen Entre
22. maj klokken 16.00 - Mandskoret Zelo v/ Kjeld Æbelø i Korsalen
Entre

Kransenedlæggelse i Christinero 17. juni klokken 11.00
Helligåndsaftener arrangeret af Udfordringen.
Fredag den 08. april klokken 19.00 - 21.00
Fredag den 13. maj klokken 19.00 - 21.00
Fredag den 10. juni klokken 19.00 - 21.00
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22.

15.

08.

05.

01.

24.

17.

10.

03.

1. søndag efter Trinitatis

Trinitatis søndag

Pinsedag

6. søndag efter påske

Kristi Himmelfart

5. søndag efter påske

4. søndag efter påske

3. søndag efter påske

2. søndag efter påske

1. søndag efter påske

Dag:

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.00

10.30

10.30

10.30

10.30

Tid:

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Korsal

Sted:

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Missionsfest/Nadver

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Luk. 15, 11-32

Luk. 14, 25-35

Luk. 12, 13-21

Matt. 28, 16-20

Joh. 14, 15-21

Joh. 17, 20-26

Luk. 24, 46-53

Joh. 17, 1-11

Joh. 8, 28-36

Joh. 14, 1-11

Joh. 10, 22-30

Joh. 21, 15-19

Tekst:

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Erik Baun

Jørgen Bøytler

Kristian Grøn

Jørgen Bøytler

Hans Ole Bækgård og
Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Præst:

Tjeneste:

29.

2. søndag efter Trinitatis

Korsal

05.

10.30

3. søndag efter Trinitatis

Jørgen Bøytler

12.

Matt. 5, 43-48
10.30

Gudstjeneste

4. søndag efter Trinitatis

Korsal

19.

Måned: Dato:

April

Maj

Juni

K. Kynde Kristensen

10.30

Matt. 16, 13-26

5. søndag efter Trinitatis

Torvegudstjeneste

26.

