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Frit slag for lige din tese
Vores gamle kirkedør
genbruges i luthersk ånd som her af
Karen Margrethe Friis og Karen Lind.
Se side 4

Til eftertanke...

Af Alice Toft Bruhn

Da jeg var lille, tog mine forældre af og til
mig og min ældste lillebror med i kirke. Jeg
kedede mig bravt – især under den lange
prædiken. Vi måtte heller ikke vende os
om og kigge efter alle de andre spændende
mennesker i kirken.

en god prædiken så betyder helheden, at
jeg efter endt gudstjeneste ofte har forladt
kirken gladere og mere forløst. Nogle
gange på en så fuldendt måde, at lysten til
at mødes til f.eks. kirkekaffe efterfølgende
har været ikke eksisterende.

Senere som ganske ung boede jeg nogle år
på Ærø, hvor jeg arbejdede på Vindeballe
Kro på klos hold af Tranderup kirke. Af og
til valgte jeg efter de ofte strabadserende
lange lørdage at gå i kirke søndag formiddag – i øvrigt til stor moro for stamgæsterne, der jo alle kendte hende kropigen
fra Vestjylland: ”Det er bedre at sidde på
kroen og tænke på kirken end at sidde i
kirken og tænke på kroen” – ha ha, jeg
grinte lidt med dem. Men de vidste ikke,
at mine tanker ikke ænsede kroen under
gudstjenesten Tværtimod mærkede jeg en
indre følelse af lykke og fred, når jeg sad
der. Jeg undrede mig over hvorfor.

Hvad er så mon grunden til denne følelse
af fred og frihed til såvel glæde som
forløsning? I dagligdagen er der masser
af opgaver, ansvar og travlhed. Alt
sammen kræver det initiativ, planlægning,
disciplin og kontrol. Når jeg træder ind i
kirkerummet til gudstjeneste, er jeg fri.

Gennem de efterhånden mange gange jeg
gennem et snart langt liv har været i kirke,
er disse følelser dukket op igen og igen og
endda udvidet til et større register - f.eks.
følelse af sorg, men i en forløsende form,
hvor tårer i stride strømme er indgået.
Sammen med glæden ved at synge, lytte til
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Jeg skal lytte og være der ligesom de andre
kirkegængere, der hverken er mere eller
mindre end mig. Vi synger med hver sit
næb, men i sangen opstår fællesskabet.
Der er omkring disse følelser himmelvid
forskel på at se på kirker som turist uden
gudstjeneste og at være en del af en
Guds tjeneste. Er det mon, fordi der i
gudstjenesten implicit ligger en ret til at
overgive sig til en højere magt – Gud?
For mig har der været én undtagelse –
Sagrada Familia, Barcelonas ufærdige kirke.
Her fik jeg næsten samme følelse, selvom
jeg bare var turist.

Foto: Karen Lützen

Sat fri
i Guds
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Dåben – en kærlighedsgave…
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At holde et nyfødt barn i armene. Ingen,
der har prøvet det, glemmer det nogensinde
igen. Taknemmelighed, kærlighed, glæde,
sårbarhed, bekymring og håb for fremtiden.
Hvordan giver du dit barn den bedste
begyndelse på livet? Der er mange valg at
træffe. Et af dem handler om barnedåb.
Folkekirken har oprettet en facebookside
særlig rettet mod forældre. Den hedder
BARNEDÅB – SKAL/SKAL IKKE. Her fortæller
mange forskellige om deres tanker og
overvejelser omkring barnedåb. Skal man
bestemme på sit barns vegne? Hvorfor
overhovedet vælge dåb? Hvad siger jeg ja
til?

altid vil følge det med sin kærlighed, uden
at det skal gøre sig fortjent til det først.
Dåben åbner en dør til et rum, barnet
kan gå ind og ud af med alt, hvad det
har på hjerte og på samvittigheden. Det
kan være tit eller sjældent, døren står
altid åben.” – sådan fortælles det så fint i
pjecen, der i øvrigt er dejlig fri for klichéer,
sentimentalitet og alenlange forklaringer.
Til gengæld fortæller tre forældre ganske
kort, hvorfor de døbte deres barn. En mor
skriver: ”Når hun bliver ældre og kan se,
hvor glade vi har været over, at hun er
kommet til, og at vi har holdt en kæmpefest for hende, vil det have en særlig
betydning. På den måde er dåben en
milepæl og en kærlighedsgave.”

Foto: Preben Matthiesen

Der er også udgivet en lille pjece, som
ligger i kirkens våbenhus, hvor den kan
hentes gratis. Eller den kan downloades fra
Folkekirkens hjemmeside. Pjecen hedder
”Tillykke med dit barn! Overvejer du, om dit
barn skal døbes?”
”Hvis du vælger at døbe dit barn, forbinder
du det med kristendommens fortællinger,
traditioner, menneskesyn og værdier. Du
forbinder også dit barn med den Gud, der

Hvis du ikke blev døbt som barn og overvejer at blive døbt, er det altid muligt at
henvende sig til enten mig eller en anden
præst. Man kan sagtens blive døbt som
voksen, enten ved søndagsgudstjenesten
eller på et andet tidspunkt. ”Uh, jeg var så
bange for, at jeg skulle til forhør hos dig”
sagde en voksen, der ville døbes engang.
Men det skal man naturligvis ikke. Man
forhører ikke, inden man overrækker en
kærlighedsgave.
			

Tine Illum
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95 teser på en dør….

...har jeg ikke hørt noget om det før?
Hvad er vigtigt
i din tro?
Foto: Karen Lützen

31. oktober 1517 slog Martin Luther
95 teser op på døren til Slotskirken i
Wittenberg. Det var den mest effektive
måde at få ”breaking news” ud for
500 år siden – og svarer vel til, at man
lægger det på stedets facebookside og
slår store plakater op. Teserne handlede
alle om det, han anså som det vigtigste
i kristendommen – og om, hvad der
netop da var på spil, og som var en
forvanskning af det kristne gudsbillede
og den kristne tro.
Den begivenhed regnes for at markere
reformationens begyndelse.
I kirkecaféen har vi bevaret den gamle
dør, der er 250 år gammel. Og her – 500
år efter den begivenhed, der fik så stor
betydning ikke bare for kirken, men for
hele samfundsudviklingen – vil vi fremstille vores helt egen tesedør i Sdr. Bjert.
I kirkecaféen ligger post-it-sedler, tape
og kuglepenne. Og så er det bare med at
komme i gang. Skriv kort, hvad du synes
er vigtigt i kristendommen, i gudstjenesten, i din tro. Og sæt det op på
tesedøren. 31. oktober vil vi ved aftengudstjenesten udvælge 95 af sedlerne på
kirkedøren til at være Sdr. Bjert teser. Man
må gerne skrive flere teser – og vi håber at
rigtig mange vil tænke og skrive med…..
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Tine Illum

Tesedøren i Sdr. Bjert Kirke

Tesedøren i Wittenberg
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Musik & Gudstjenester
”Luther øren”

Musikgudstjeneste

SØNDAG 19. MARTS KL. 10.30

SØNDAG 21. MAJ

Foto: Karen Lützen

holder Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert
og Dalby sogne igen en stor fælles
musikgudstjeneste, denne gang i Sdr.
Stenderup. De tre kirkers kor - i alt
næsten 100 sangere - samt organister
og præster slår kræfterne sammen
for at lave en på alle måder flot og
festlig gudstjeneste. I anledning af
reformations-jubilæet er temaet for
musikgudstjenesten ”Luther - i ord og
salmer”. Vi skal naturligvis synge store
Luther-salmer så som ”Vor Gud han
er så fast en borg”, ”Lovet være du,
Jesus Krist”, ”Nu fryde sig hver kristen
mand”, men også nye salmer inspireret
af reformationen. Vel mødt til en
gudstjeneste, som markerer 500 året for
reformationen, som vi stadig - og dagligt
- lever af som evangelisk-luthersk kirke.

stemmer alle kirkens kor i til en
musikgudstjeneste for at fejre
forsommeren. Det gælder Det nye
Spirekor, Børne- og Ungdomskoret og
kirkens voksenkor, som kommer.
Omkring 70 sangere i alt vil synge.
Helene og Søren styrer det musikalske,
men det er sangerne, menigheden og
Helligånden, der fyrer den af.

		

Søren Andresen
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Påske (d)ugen i kirken
I påskeugen vil den 22 meter lange ”påskedug”
være rullet ud i midtergangen i kirken. Her kan
man nærmest ”gå en påske”. Der er motiver helt
fra palmesøndag til påskedag.

Palmesøndag, 9. april kl. 10.30
Kirken vil være fyldt med palmeblade.
Og der vil være fernisering af vores
påskealtertavle, der er fremstillet af årets
konfirmander. Ungdomskor medvirker

Skærtorsdag, 13. april kl. 18.00
Ved gudstjenestens slutning hører vi om
natten i Getsemane, og langfredags alvor
antydes ved at alteret her ryddes for
blomster og lys, så det står helt bart til
langfredag.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i
sognehuset, og alle er velkomne.

Langfredag 14.april kl. 10.30
Traditionen tro er der tornekrans på
krucifikset. Voksenkoret medvirker og synger
dele af Stainers Crucifixion.

Påskedag, 16. april kl. 10.30
Påske er livets fest, og grundlaget
for hele vores tro. Det fejrer vi med
festgudstjeneste – og masser af
påskeliljer. Børnekoret medvirker.

2. påskedag 17. april kl. 9.00
Morgengudstjeneste.
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Vore gaver blev
til en kirkebænke
I vores venskabsmenighed i Kitwechenkura
i Tanzania er de meget glade for de midler,
vi sender til dem.
Da vi i en Bjert-gruppe besøgte dem i
2014, slog det os jo, at næsten alle sad
på gulvet under gudstjenesten.
Nu har de fået bænke for pengene fra
Sdr. Bjert lavet på stedet af en lokal tømrer,
så det har været et fint tiltag for dem.
De viser os deres glæde ved at sende mails,
WhatsApp og billeder, og de er meget
taknemmelige. Det beriger også os, der er
med i arbejdet med venskabsmenigheden
og har kontakt til byen.

Billedet af en lagkage med danske flag
sendt fra vore venner i Kitwechenkura fortæller
mere end ord.

Kirken er også med i den
gamle brugs
Sdr. Bjert Kirke har også fået en stand i
Bjert Gamle Brugs. Her sælges der genbrugslys – stearinlys fremstillet af lysestumper - til fordel for Danmissions
arbejde i Afrika.

Nu behøver kirkegængerne i
Kitwechenkura ikke længere
at sidde på gulvet.

Til julemarkedet i december solgte vi også
kurvevarer fra Karagwe, som er det område
i Tanzania, hvor vores venskabsmenighed
Kitwechenkura ligger. Vi solgte for i alt
2.335 kr.
For tiden er alle kurvevarer udsolgt, men vi
vil prøve at få en ny sending.
				

Karen Lützen
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KALENDEROVERSIGT
Arrangementer og gudstjenester foråret 2017
MARTS
Onsdag 1. marts 16.30
Menighedsrådsmøde

Onsdag 1. marts 19.00

Askeonsdagsgudstjeneste (se s. 11)

Søndag 5. marts 10.30

Søndag 2. april 10.30

Marias bebudelsesdag
v. Jens Christian Bach Iversen

Tirsdag 4. april 9.00
Morgensang

Første søndag i fasten
Mulighed for at deltage i ”Samtale om
Gudstjenesten” bagefter (se s. 9)

Lørdag 8. april 10.00

Tirsdag 7. marts 9.00

Palmesøndag 9. april 10.30

Morgensang

Søndag 12. marts 9.00

Mulighed for dåb

Fernisering af konfirmandernes
påskealtertavle

Anden søndag i fasten. Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Skærtorsdag 13. april 18.00

Torsdag 16. marts 19.30

Langfredag 14. april 10.30

Sangaften med Helene Ejler Ernst (se s. 11)

Lørdag 18. marts 10.30

Familieskrål med Helene Ernst

Søndag 19. marts 10.30

Fælles musikgudstjeneste
NB i Sdr. Stenderup (se s. 5)

Torsdag 22. marts 16.30
Menighedsrådsmøde

Søndag 26. marts 10.30
Midfaste søndag

Torsdag 30. marts 14.30

Sogneeftermiddag med Lokalhistorisk
Forening (se s. 11)

Torsdag 30. marts 17.00

Børnegudstjeneste med fællesspisning

Kirkebil Kan bestilles hos

Hanne Buhl på telefon 75 57 22 50,
inden fredag kl. 12.00.
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APRIL

Derefter fællesspisning i sognehuset

Påskedag 16. april 10.30
2. påskedag 17. april 9.00
v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag 23. april 9.00

Første søndag efter påske
v. Iben Munkgaard Davids

Torsdag 27. april 16.30
Menighedsrådsmøde

Lørdag 29. april 10.30
Konfirmation

Søndag 30. april 10.30

Anden søndag efter påske
Mulighed for at deltage i ”Samtale om
Gudstjenesten” bagefter (se s. 9)

Hvor intet andet er nævnt,
er Tine Illum præst ved gudstjenesterne.
Ved gudstjenester kl. 10.30 er der
”børnekirke” under prædiken.
Kirkekaffe efter gudstjenesten.

K
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MAJ
Torsdag 4. maj 19.00

Aftengudstjeneste (se s. 9)

Lørdag 6. maj 10.30
Konfirmation

Søndag 7. maj 10.30

Tredje søndag efter påske

Torsdag 11. maj 17.00

Børnegudstjeneste med fællesspisning
og varme hveder

Fredag 12. maj 10.30
Bededag

Søndag 14. maj 9.00

Fjerde søndag efter påske
v. Maria Frederiksen

Søndag 21. maj 10.30

Musikgudstjeneste (se s. 5)

Torsdag 25. maj 9.00
Kristi Himmelfartsdag
v. Maria Frederiksen

Lørdag 27. maj 10.30

Familieskrål med Helene Ernst

Søndag 28. maj 10.30

v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag 4. juni 10.30
Pinse

INDRE MISSION:
Forårsmøde
onsdag den 8. marts kl.19,30
I Lunderskov Menighedshus
v. præst Anders Dalgaad, Øster Snede
Bibelkursus
onsdag den 26. april kl. 19,30
i Missionshuset i Kolding
v. Lasse Iversen, Bibellæseringen

Samtale om gudstjeneste
Hvad skete der under gudstjenesten i dag?
Hvordan oplevede jeg det – og hvordan
oplevede du det? Bemærkede jeg noget
særligt? Hvilke tanker havde organisten og
præsten, da de planlagde gudstjenesten?
To gange i foråret vil vi gerne invitere til
tre kvarters ”Samtale om Gudstjenesten”
efter søndagsgudstjenesten. Det er hhv
5. marts og 30. april. ALLE er velkomne
til at deltage, uanset hvor meget man går
i kirke. Vi vil tale om den gudstjeneste
vi lige har fejret sammen. Og hvis der er
tid, vil vi også tale lidt om den næste
gudstjeneste.
Når gudstjenesten er forbi, og hvis
man gerne vil deltage i ”Samtale om
gudstjenesten”, tager man bare sin kop
kirkekaffe med op i den del af kirken, der
kaldes koret. Det er oppe ved alteret.
Vi glæder os. Venlig hilsen Søren organist
og Tine præst.

Gudstjeneste
torsdag 4. maj kl. 19.00
Traditionen tro holder vi aftengudstjeneste
4. maj. Voksenkoret medvirker, og efter
gudstjenesten er der befrielseskager og
alsang i sognehuset. Kom og vær med.
Fredens Gud,
som en lærke der letter i brystet,
sådan er vores glæde over det sted vi kalder
vores.
Tak for vores land hvor der er godt at leve.
Nu beder vi dig:
Gå med os ud i de lyse nætter.
Lad os drømme om fred og om jorden som
et sted
hvor ingen skal være bange for at færdes.
Gud, velsign Danmark.
Velsign verden.
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Skiftedag på flere pladser
Sdr. Bjert Kirke har fået ny kirkeværge, ny
kontaktperson og får i løbet af året også
ny kasserer. Det er nogle af nyhederne
i forbindelse med konstitueringen af
menighedsrådet, som fandt sted midt i
november 2016.
Bent Junker-Hansen, der ikke ønskede
genvalg, afløses af Hans Lind på posten
som kirkeværge. Hans Lind er stadig
kasserer, men afløses i løbet af året af
Alice Bruhn på posten som kasserer.
Johanne Skovgaard Larsen afløser Hanne
Føns på posten som kontaktperson, da
Hanne Føns ikke stillede op til det nye
menighedsråd.
Anette Jorsal fortsætter som formand, og
Arne Friis fortsætter som næstformand og
sekretær.
Erna-Marie Gornitzka og Dorthe Bruhn er
fortsat menighedsrådets repræsentanter i
menighedsbørnehavens bestyrelse.
De lovbestemte og stående udvalg ser
således ud:

KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALG består af
Inge Vesterdal, Thyge Lind og Arne Friis.
PRÆSTEGÅRDSUDVALG: Thyge Lind, Inge
Vesterdal og Hans Lind.
Derudover er der en række udvalg under
menighedsrådet. De holder tre til fire
møder om året og kommer med forslag og
indstillinger til menighedsrådet. Udvalgene
har følgende medlemmer:
GUDSTJENESTEUDVALG: Per Pedersen,
Johanne Larsen, Dorete Nørskov, Tine
Illum, Søren Andresen, Ingrid Borbye,
Anette Jorsal og Arne Friis.
BØRNEUDVALG: Tine Illum, Caroline
Bak Jørgensen, Christina Saldern, Inger
Barsballe, Anne Højgaard, Helene Ejler
Ernst og Arne Friis.
AKTIVITETSUDVALG: Arne Friis, Tine
Illum, Lotte Jeppesen, Hanne Føns, Birthe
Pedersen, Thyge Lind, Inge Vesterdal.
VENSKABSMENIGHEDSUDVALG: Ingrid Borbye,
Karen Lützen, John Hansen,
Dorthe Bruhn, Inger Rørbæk
og Tine Illum.

KIRKEBLADETS REDAKTION:
Karen Lützen, Erik Randel,
Helle Aavild Juhl, Tine Illum,
Anette Jorsal og Arne Friis.
Anette Jorsal
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Foto: Preben Matthiesen

KOR- OG MUSIKUDVALG:
Søren Andresen, Arne Friis,
Lotte Jeppesen og Helene
Ejler Ernst.

K

Askeonsdag

– fordi julen ikke varer lige til påske
Askeonsdag, 1. marts kl. 19, er der
aften-gudstjeneste. Askeonsdag markerer,
at nu begynder fasten. Nu forbereder vi os
på påske. Gudstjenesten er i særlig grad
fordybelse, bøn og eftertanke.
Aske kommer der, hvor der har været brand,
hvor noget har været varmt, og hvor der
har været engagement. Men noget brændte
ned og brændte ud, noget kunne ikke
tændes igen, noget lykkedes ikke, noget
måtte brænde helt ned for at andre kunne
få varmen.

Sdr. Bjert Sogn

irkebladet

I løbet af aftenen vil der være mulighed for
at få et askekors tegnet på hånden eller i
panden, sådan som det er en gammel skik.
Og ja – selvfølgelig skal vi også synge om
den første dag i marts i Kaj Munks ”Den blå
anemone”.
Tanker til askeonsdag
Aske
- puddergrå
fra alle forsøgene på at slå en gnist af to sten
- stribet sort
fra igen og igen at tænde et lys, der går ud
- blødt hvidt
fra et bål, der brændte helt ned til dets hjerte
og varmede alle
Det er den aske, der er værd at bære.

Forår 2017 i Sognehuset
Sanglærker og brumbasser
TORSDAG 16. marts KL. 19.30 - 21.30
Det er tid til vårsang og forårsskrål! Kom og lad os banke vinterrust af stemmebåndene.
Torsdag den 16. marts kl. 19.30 – 21.30 er der sangaften for alle aldre med vores helt
egen kirkemusiker, Helene Eiler Ernst.
Kom ALLE og syng med. Syng gammelt – syng nyt. Lad os fyre op under sangglæden og
sørge for den smitter videre.

Fortælleeftermiddag med
Lokalhistorisk Forening
TORSDAG 30. marts KL. 14.30 - 16.30
Traditionen tro slutter sæsonens sogneeftermiddage med et blik ind i lokalhistorien.
Alle er velkomne.
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God gave giver bedre toner

Foto: Karen Lützen

Uden synderlig ydre
opmærksomhed er
kirkens mangeårige
lyse pianette under
prædikestolen lige så
stille blevet afløst af
et nyt større blanksort
klaver. Og det kan høres,
når Søren Andresen
akkompagnerer
salmesangen derfra –
og det kan ses på hans
spilleglæde.

En glad organist og korleder ved det nye klaver, der kan spille kirkerummet op.

”Det er et rigtigt fint og alsidigt flytbart
instrument, som både kan spille kirkerummet op, bruges i mindre forsamlinger
og til rytmisk musik,” siger Søren.
Klaveret er af det anerkendte tyske, men
nu kinesisk ejede fabrikat Schimmel – og
det har ikke været nogen billig sag. Men
den fondslignende private forening, der
forvalter kapitalen fra salget for nogle år
siden, af det gamle missions- og menighedshus Hermon på Vesterløkke, har efter ansøgning bevilget beløbet på i alt 77.400 kr.
”Og de penge synes at være godt givet
ud”, siger formanden Johannes Bengaard.
”Søren skulle selv vælge – og han fik
skamlen med.”
12

Baggrunden for kapitalen er, at
Johannes’ oldeforældre på Langholtgaard
i sin tid skænkede jorden til at bygge
missionshuset på.
”Og pengene herfra må kun gå til kirkelige
formål – senest har vi netop bevilget
5.000 kr. til bluser til kirkekoret”.
”Vi i menighedsrådet er yderst
taknemmelige for den hjælp vi får fra
foreningen, når vi har gode formål, men
mangler penge,” siger formanden Anette
Jorsal. ”Første gang var, da projektet
med Erik Heides lille fine skulptur
”To mennesker” ved Sognehuset skulle
realiseres – det var også flot givet”.
			Erik Randel

KonfirmanderK
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29. april kl. 10.30

6. maj kl. 10.30

Jeppe Frøjk Christoffersen,
Niels Uldalsvej 7, Bjert
Sebastian Eichenauer,
Engdraget 8, Bjert
Tristan Eichenauer,
Engdraget 8, Bjert
Sille Fuhlendorff,
Østerløkke 19, Bjert
Tobias Samuelsen Hansen,
Vesterløkke 39, Bjert
Simone Elisabeth Holmgaard Højer,
Elkærgyde 10, Bjert
Bertram Schack Jensen,
Gl. Bjært 52, Bjert
Gustav Vinther Østermark Jensen,
Gl. Bjært 54, Bjert
Jeppe Christian Jensen,
Gl. Bjært 4, Bjert
Josephie Bang Kjærsgaard,
Hundborgvej 1, Sdr. Stenderup
Michelle Bang Kjærsgaard,
Hundborgvej 1, Sdr. Stenderup
Anna Kaas,
Løgervej 39, Bjert
Noa Kaas,
Løgervej 39, Bjert
Magnus Fogh Kavin,
Gartnervænget 4, Bjert
Jakob Sindt Lauridsen,
Mariavej 16, Bjert
Marie Holst Pedersen,
Østerløkke 21, Bjert
Søren Marcher Ravnsborg,
Løgervej 6, Bjert
Johanne Ulstrup Ring,
Løgervej 17, Bjert
Sille Viborg Schmidt,
Møllevang 17, Bjert
Mikkel Sørensen,
Bæklandsvej 3, Bjert

Matilde Lyngsø Berg,
Sønderbyvej 23, Bjert

Jacob Reeckmann Carstensen,
Gl. Bjært 22, Bjert

Philip Fredsted Clausen,
Møllevang 13, Bjert
Thor Andrej Rahbek Clemmensen,
Havevej 3a, Bjert
Caroline Thiel Doctor,
Hundborgvej 15 B, Sdr. Stenderup
Alexander Due-Kristensen,
Gydeledvej 31, Bjert
Andrea Ove Holm-Hansen,
Gl. Bjært 47, Bjert
Frederikke Kristine Junker,
Stenholtgade 1, Sdr. Stenderup
Iben Rønn Konradsen,
Agerland 7, Bjert
Frederik Mikkelsen Kristensen,
Schultzvej 8, Bjert
Max Frieser Lange,
Agtrup Midtskovvej 112, Bjert
Lukas Bach Mikkelsen,
Abildvænget 13, Bjert
Marcus Hartvig Nielsen,
Sjølund Landevej 20, Sjølund
Mathias Theodor Nielsen,
Sjølund Landevej 20, Sjølund
Mathilde Boss Nielsen,
Bjert Kirkevej 33, Bjert
Alfred Pagh Petersen,
Skovhavevej 41, Bjert
Peter Kofoed Rasmussen,
Gl. Bjært 32, Bjert
Louise Overby Sander,
Abildvej 23, Bjert
Frederik Toftemark Storm,
Hasselvænget 24, Bjert
Dicte Hostrup Sønnichsen,
Vesterskovvej 54, Bjert
Nanna Vangsager,
Bjert Vestervang13, Bjert
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Giv to timer til en god sag
Søndag 12. marts deltager
Sdr. Bjert igen i den landsdækkende
sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Pengene går i år til nogle af verdens
allerfattigste og mennesker i nød ud
fra princippet ”hjælp til selvhjælp”.
Organisationen arbejder i 24 lande
med katastrofehjælp, minerydning,
menneskerettigheder og bæredygtig
udvikling. Men nytter det altsammen?
Ja, siger Folkekirkens Nødhjælp, for der
holdes skarp kontrol med korruption og
regnes omhyggeligt på projekter,

så de gavner flest mulige. Siden første
indsamling i 1999 har frivillige samlet
godt 210 millioner kroner, som har bedret
livet for millioner af mennesker.
Når vi vælger at bruge en halv dag af
vores søndag på at samle ind, så gør
vi en forskel for flere fattige familier,
som virkelig har brug for det. I 2016
indsamlede 33 frivillige i Sdr. Bjert kr.
18.651,50.. Det skulle vi gerne slå i år, og
derfor vil vi gerne have kontakt med flere
frivillige, som vil bruge et par timer ved
indsamlingen 12. marts. kl. 10-12.
Så meld dig snarest hos mig på mobil
29 33 60 85 eller mail:
fam.bengaard@gmail.com.
			Irene Bengaard

Gunna passer på huset

Gunna Holgersen er ansat som HUSmor i
Sognehuset pr. 1. februar og vil fremover
passe godt på huset. Hun sørger for
rengøring og holder styr på køkkenet og
hjælper med at dække og rydde op, når
præsten har arrangementer.
Gunna er 59 år og bor i Sdr. Stenderup.
Hun er ansat i et fleksjob 6,5 timer om
ugen.
Velkommen til Gunna.
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Inger passer et sogn mere

Inger Lindberg Nors har afløst Karen
Margrethe Lundsgaard som præstesekretær.
Dermed har 61-årige Inger Lindberg Nors,
der bor i Seest, fået endnu et sogn og er
dermed præstesekretær i ti sogne, nemlig
de otte sogne samt Eltang og Sdr. Vilstrup.
Hun vil som regel være på præstegården
torsdag kl. 9-13.
Velkommen til Inger.

Kirkebladet

Sdr. Bjert Sogn

Kirkelig vejviser

Døbte
18. dec.

Villads Wolder Damm
Bjert Vestervang 21, Bjert

7. jan.

Lukas Winther Bruun
Ødisvej 26, Christiansfeld

28. jan.

Milaz Hald Skrædderdal
Gl. Skartved 48, Bjert

Vielser/kirkelige
velsignelser
28. jan.

Louise Klint Hald og
Dennis Christensen Skrædderdal
Gl. Skartved 48, Bjert

Dødsfald og
bisættelse/begravelse
6. nov.

Ketty Nielsen
Bjert Kirkevej 3, Bjert

12. nov.

Arne Hougaard Mikkelsen
Gl. Bjært 60 G, Bjert

17. nov.

Barbara Florence Jensen
Østerløkke 12, Bjert

28. dec.

Lars Harald Larsen
Snerlevej 3 B, Kolding

14. jan.

Mona Kirchberg Nilsson
Klokkehøj 11, Bjert

15. jan.

Ruth Rigmor Knudsen
Agtrupvej 22, Kolding

18. jan.

Steen Lysdal Andersen
Gl. Skartved 26, Bjert

Deadline til næste nr. (juni-juli-aug)
den 1. maj 2017

Sognepræst, mandag fridag
Tine Illum		
Gl.Bjert 27, 6091 Bjert

75 57 20 90
ti@km.dk

Præst, mandag fridag
Maria Frederiksen
6092 Sdr. Stenderup

75 57 10 81
msf@km.dk

Menighedsrådet:
Anette Jorsal, 		
27 20 14 57
		a@jorsalskriver.dk
Arne Friis, 		
20 15 47 97
Hans Lind, 		
75 57 27 33
Inge Vesterdal		
28 26 89 80
Thyge Lind		
75 57 27 32
Alice Toft Bruhn		
40 40 70 15
Johanne Skovgaard Larsen
24 47 24 92
Organist og korleder:
Søren Andresen, Engløkke 5
24 87 71 20
		organisten@sdrbjertkirke.dk
Graver:
Kirkegårdskontoret, bedst 9.00-9.30 75 57 22 50
Hanne Buhl
(privat)
75 57 52 23
		graver@sdrbjertkirke.dk
Kirkemusiker:
Helene Eiler Ernst
27 12 58 13
		
kontakt@heleneernst.dk
Attester - fås ved henvendelse til sognepræsten.
Fødsler - i sognet anmeldes til sognepræsten
senest 14 dage efter fødslen
Dødsfald - anmeldes til sognepræsten
Sognehuset: Hanne Buhl

75 57 22 50

Facebook: Sønder Bjert Kirke
Kirkebladets redaktion
Karen Lützen, Mariavej 24 (ansvh.) 22 75 59 28
		karenlytzen@profibermail.dk
Erik Randel, Guldager 14
75 57 26 64
Helle Aavild Juhl, Mariavej 22
60 86 61 62
Arne Friis, Agerland 13
20 15 47 97
Tine Illum, Gl. Bjært 27
75 57 20 90
Anette Jorsal, Stenderupvej 56
27 20 14 57
Grafisk: X-tension ApS

Tryk: InPrint, Kolding

www.sdrbjertkirke.dk
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Foto: Karen Lützen. Maleri i privateje

Nydelsesfulde øjeblikke
Marianne Knutz’ malerier i Sognehuset
Der er tit en jolle, en campingvogn eller
en tegneseriefigur på hendes malerier.
Måske en madonna eller et hjørne af en
reklame. Og der er helt sikkert flere lag,
for Marianne Knutz’ malerier skal ikke bare
afkodes i en fart. Man finder altid noget at
tænke over i hendes malerier med plads
til både humor og alvor.

Marianne havde sin barndom i Sdr. Bjert,
vendte tilbage som voksen og boede på
Bæklandsvej med sin familie, Knut og
de to sønner Johan og Gustav. Hun blev
uddannet lærer i 00’erne og fik stilling
på Dalby Skole. Senere delte hun sin tid i
kommunen mellem skole-kirke-samarbejdet
og i Dalby.

Hun skrev selv i 2010 om sin kunst:

Hun slap dog ikke kunsten og arbejdet
i sin hule – det hyggelige atelier ved
boligen – med gang i penslerne og bøger
tæt på. Da der var fernisering på hendes
sidste udstilling i efteråret 2013, lå hun
på hospice – og døde i oktober samme år.

”Verden kan betragtes og sanses konkret
og rationelt, men der findes også ”lag”
eller ting, øjet ikke ser eller registrerer.
Lyde, vi ikke kan høre for al den anden
larm. Dufte, der går vor næse forbi, fordi
vi har for travlt… Det er vel disse nydelsesfulde øjeblikke i det utilgængelige, vi
ikke skal fjerne os fra, men nærme os”.
Vi har i Sognehuset siden februar kunnet
se nogle af Marianne Knutz´ værker, som
giver et godt indtryk af hendes billedsprog.

I Kunstudvalget er vi meget glade for
at kunne låne nogle af Marianne Knutz’
værker fra private hjem. Tak til dem, der
har lånt et maleri ud.
			Anette Jorsal

