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Kirkens voksenkor nyder sangglæden.
Her Lillian Jønch, Anders Kousgaard
og Inge Meier Thode
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Til eftertanke...

Om at være
i kirken
Af Ken Denning
Og så ringede Anette.
- Det er alvorligt, sagde hun.
- Nå, sagde jeg. Og tænkte, at det er der så
meget der er. Alvorligt.
- Du SKAL skrive til Kirkebladet.
- Skal, spurgte jeg forsigtigt. Og tænkte, at
det jo ganske rigtigt er en alvorlig sag.
- Ja, sagde Anette. Det skal du. (Når
Anette siger sådan. Så skal man).
- Og hvad havde du så tænkt, jeg
skulle skrive om, spurgte jeg forsigtigt
formanden.
- Det må du selv om, men det ville være
fint, hvis det handlede om, hvad du
tænker, når du er i kirken!
Tænker, tænkte jeg. Jeg tænker ikke, når
jeg alt for sjældent sidder i den smukke
kirke.
Det sagde jeg ikke til Anette.
Jeg forsøger ikke at tænke, når jeg er i
kirken. Jeg forsøger at lade dagligdagens
tanker blive hjemme. Min kirke er et sted,
hvor jeg, i bedste fald, finder ro.
Min kirke er et sted, hvor tanken ikke bor.
Min kirke er et rum. Et rum, jeg træder
ind i. Hvor det handler om at være. Og det
er en ganske anden sag. Være i det rum,
hvor mine drenge og jeg tog afsked med
Rigmor. Være i det rum, hvor jeg blev gift
med Rikke.
Være i det, ganske enkelt. Være i en
fortælling. I en historie.
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Det handler ikke om en tro, jeg ikke har.
Det handler heller ikke om at få en tro. Og
slet ikke om at få forladt alle mine synder.
Ej heller at se lyset.
Det er heller ikke altid, jeg hører efter,
hvad Tine, den (dejligt) insisterende
sønderjyde, prædiker. Men hun er en del af
mit rum. Ligesom Søren, (også sønderjyde),
musikken og salmerne er det.
Mit nærvær er en tilstand hinsides tanken.
En tilstand jeg ikke skal forsøge at forklare.
Blot at jeg finder ro. Den ro, der er så
nødvendig for at kunne være i verden.
Holder af at være et sted, hvor jeg ikke
behøver forklare mig. Hvor tilstedeværelsen
er vilkåret og alt rigeligt.
Jeg sidder ikke på kirkebænken for at
få svar. Svar interesserer mig mindre og
mindre jo ældre, jeg bliver.
Tror svar lukker sig om sig selv. At svar
måske lukker for verden. At svar rummer
en sandhed. En eneste sandhed har jeg det
også svært med. En sandhed om verden.
Om at tro og ikke tro. Om den sande tro.
Lad mig sidde i kirken. Lad mig være et
sted, hvor der ikke er svar. Hvor ting ikke
nødvendigvis går op. Og hvor der heldigvis
og på alle måder er højt til loftet.
Ja, Anette. Alvorligt blev det. Du havde ret.
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”Frygt ikke. Tro kun!”

Sdr. Bjert Sogn
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langsomt brænder ned. Og mærker, at bag
hans lille lys brænder opstandelsens evige
lys. Livets Lys. Som lyser når hans eget er
brændt ned.
Nornegæst har i alle årene frygtsomt
beskyttet sit liv. Alting var op til ham. Det
kender vi godt. Jeg skal da også alting selv.
Hejse solen op om morgenen og sørge for
at få den ned om aftenen. Tro bliver en
præstation og trosbekendelsen en slags
søndagseksamen: Tror jeg nok? Tror jeg
hele tiden? Og helt rigtigt?
Tænk, om vi turde tro på, at alt det, der
har med Gud at gøre, er en gave. Vi skal
bare tage imod som virkelige mennesker
med vores tro og tvivl. Og vi må læne os
op af hinandens tro. Tænk, hvis vi kunne
lade trosbekendelsen være et varmt lys,
der blødt lægger sig omkring os, og gør os
varme og får os til at lyse.
I Sdr. Bjert Kirke har vi, lige når vi kommer
ind, lysgloben med det midterste lys, der
er et tegn på, at Jesus er verdens lys. Her
tænder vi vores små lys med det, som de
nu denne dag rummer for dig og mig, der
tænder dem. Her står vi og ser lyset blusse
op og varme. Her bliver vi mindet om, at
der er et lys bag alle vores små lys. ”Frygt
ikke. Tro kun”.
			

Tine Illum

Foto: Arne Friis

”Frygt ikke. Tro kun” er et af de små bibelvers, som flere af konfirmanderne i år har
valgt som deres. Det er kort og godt – og til
at huske. De fire ord kan man godt leve på.
Ordene ”Frygt ikke” står 365 steder i Biblen.
Én gang for hver dag i året.
Så vigtigt er det.
Frygt forkrøbler. Forvrænger. Ødelægger
vores liv. Og det gør os mistænksomme, og
det falder os alt for let at lægge andre for
had og lukke os om os selv. Troen gør os fri.
På vores breddegrader har vi det gamle
sagn om Nornegæst, som netop handler om
det..
Ved hans vugge forudsiger nornerne, de
skæbnegudinder, der spinder livstråden fra
fødsel til død, at Nornegæst kun skal leve
til lyset ved vuggen er brændt ud.
Nornegæsts mor griber lyset, puster det ud,
svøber og gemmer det, så ingen kommer
til at tænde det. Da moderen dør, gemmer
Nornegæst selv den lille bylt med lyset.
Hans liv er frygtsomt.
Når andre fester, behersker Nornegæst sig.
Han skal holde øje med lyset. Når andre
bader i bækken, bliver han siddende på
land. Når andre kaster sig ud i eventyr, må
Nornegæst blive tilbage og passe på lyset.
Og det gør han så godt, at han bliver 300
år og får meget at fortælle.
Som gæst en dag hos den norske konge
beretter han om sit lange liv, hvor han har
været vidne til meget, men selv levet småt
og snævert af angst og bekymring for sit
lys.
Hos kongen bliver det vigtigste, at han dér
hører fortællingerne om Jesus Kristus, og
om hvordan han overvandt døden og er
livets lys.
Så lader den ældgamle Nornegæst sig
døbe, tager lyset frem, tænder det og ser
fuld af glæde og fortrøstning, hvordan det
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Glad for dialog om
dagens gudstjeneste
Af Anette Jorsal

Sognepræst Tine Illum og organist Søren Andresen har i år taget initiativ til
samtaler om gudstjenesten. Præsten og organisten vil helt enkelt gerne vide
mere om, hvordan det er at deltage.
- Det er uundværligt for os at samtale om
gudstjenesten. Det er meget inspirerende
at høre, hvor forskelligt mennesker oplever
den samme gudstjeneste. Hvordan var det
at synge den salme? Hvad betyder nadver
for mig?
- Når vi hører hinandens tanker og
erfaringer, er det tydeligt, at vi ikke er
ens, men vi er ét fællesskab. Det har altid
været af største vigtighed for os at tale

med andre om gudstjenesten. Den er jo
vores alles. Vi ville gerne gøre det let at
komme til orde og tale med andre om
præcis denne søndags gudstjeneste, siger
Tine Illum.
Første gang var 5. marts. 12-14 deltog i
samtalen, der foregik i kirken, og vi har
spurgt fire af deltagerne, hvad de synes
om ideen.

PRÆSTENS FOKUSGRUPPE - Peter Sorgenfrei, København:
- Jeg synes, det er en god ide. Oftest når man er i kirke, er der
tale om en monolog fra præsten, og man har ikke mulighed for
at indgå i en dialog, som kunne give større forståelse af, hvad
der bliver sagt, og eller hvad man oplever.
- Her involverer man menigheden, og det er ret fantastisk.
Som journalist ved man jo, hvad det vil sige at skrive til
en målgruppe, og hvis man ikke rammer målgruppen, daler
oplaget. Her kan man sige, at præsten og organisten har
dannet en lille fokusgruppe ud af deres eksistensgrundlag. Det
er egentlig et meget moderne tiltag, men man kan jo også
undre sig over, at der ikke er flere kirker, der har gjort det for
længst.
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AT TALE OM DET SVÆRE - Ger Toet, Sdr. Bjert:
- Det var rigtig fint at være med. Her kunne man snakke om
ting, som for det moderne menneske er rimelig svære at tale
om. Vi talte den første gang bl.a. om Det Gamle Testamente,
og der var en del, der sagde, at de havde det svært med de
gamle tekster. Mange har det nok fint med at gå i kirke, men
når det kommer til sådan noget som opstandelse, bliver det
svært.
- Opstandelsen er jo en meget vigtig og essentiel ting for
kristendommen og kan være svær at forstå og acceptere, men
jeg tror, at det på en måde bliver nemmere at forholde sig til
de svære ting i teksterne, når man snakker med andre om det
– vel at mærke hvis mennesker er åbne for andres følelser.

UDBYTTERIGT AT HØRE ANDRE - Signe Brixen, Sdr. Bjert:
- Jeg synes, det var rigtig godt. Det var dejligt og udbytterigt
at høre, hvad de andre havde heftet sig ved i gudstjenesten,
og det var dejligt at have mulighed for at sige, hvad jeg var
blevet optaget af og have mulighed for at kommentere. Og
så var det godt, at vi startede med en runde, hvor alle havde
mulighed for at sige noget.
- En anden ting, som gav mig stof til eftertanke, var, at Søren
er så opmærksom på, hvordan han kan understøtte teksterne
i musikken. Han sagde, at han godt kunne have valgt at spille
noget mere dystert, men at det havde han helt bevidst valgt
ikke at gøre. Vi har en superdygtig organist, men at han også
tænker musikken så bevidst ind i teksterne, var spændende
at høre.

SÅ FORSKELLIGE SYN - Dorte Bruhn, Sdr. Bjert:
- Jeg fik den første gang nogle aha-oplevelser ved at høre,
hvad de andre havde oplevet under gudstjenesten. Man får
mere ud af det ved at tale om det bagefter, end ved bare at
sidde selv. Jeg tænkte flere gange: ”Hov, sådan kan man også
se det!”, og når man som jeg går alene i kirke, har man ikke
på vej hjem nogen at vende dagens indtryk med.
- Den anden gang (30. april) var det helt anderledes. Alle
berømmede Tines prædiken, men da nogle spurgte, hvorfor vi
ikke stod op under nogle af salmerne, kom snakken hurtigt til
at dreje sig om, hvor vidt vi skal stå op eller sidde ned under
tekstlæsningerne. Det blev mere følelsesladet.
- Men det er spændende, og det er så forskellige ting, der
kommer på banen, så jeg er med næste gang igen.
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PINSE – når hjernen får vinger
Pinsedag 4. juni
gudstjeneste kl. 10.30
”Sikke et lille hoved den har”, sagde en af
drengene.
Duen var fløjet mod vinduet, og død var den.
Nu sad de med den og strøg den over det
lille hoved, over de bløde fjer på kroppen.
”Har duer egentlig hjerner?” spørger den
ene – typisk for drenge.. De kigger på
duens lille hoved og på hele fuglen.
Så siger den anden: ”Nej – duer har
vinger…
Hvad vil du helst ha’? Hjerne eller vinger?”
Der er stille lidt.
Og så kommer det: ”Jeg vil helst ha’, at
hjernen har vinger.”
For nogle år siden fik jeg en kjole, som en
anden ikke brød sig om mere.
”Og så står der noget vrøvl i nakken på
den, som jeg ikke forstår”, sagde hun.
Jeg tænkte, at hvis kjolen var pæn nok,
så kunne det nu være lige meget, hvad der
stod i nakken. Men nysgerrig var jeg jo
blevet.
Der stod ”letting my heart do the
thinking”. Jeg vil lade mit hjerte tænke.

Det er uforståeligt. For hjertet kan vel ikke
tænke – lige så lidt som hjernen kan få
vinger.
Og alligevel så ved vi jo, at det er netop
det, det kan.
Uanset hvor tyndslidt kjolen er, så bliver
den stoppet og syet og vasket forsigtigt.
For jeg har brug for at blive mindet om
det. Som et pinsepust, der fortæller mig,
hvor stor verden er, fordi den er Guds sted.
Det kradser lidt, så jeg ikke glemmer det.
Vi glemmer det alle sammen så let. I de
forskellige sammenhænge vi færdes i. I det
store politiske spil og i vores almindelige
dagligdag….. at livet bliver så hårdt og så
småt og småligt, vores hjerter så stive og
vores hjerner så beregnende. Jeg kender til
det. Det gør vel hver eneste af os.
Guds Ånd er kærlighed og sandhed. Det har
vi brug for at høre. Det har verden brug for
at mærke. Vi har brug for at Kærlighedens
Ånd kan blæse frit. Og blæse frygten og
småligheden væk. Så vores hjerner får
vinger og vi tænker med hjertet. Det er
det, pinse handler om.
				

Anden pinsedag 5. juni er der gudstjeneste
i Geografisk Have kl. 17
I fællesskab, for de sydøstlige sogne
i Kolding.
Samme dag holdes ”Havens Dag”,
hvor der er fri entré fra kl. 16.30.
Tag gerne madkurv med, så spiser vi
sammen efter gudstjenesten.
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Et berigende
samarbejde
Af Maibritt Hauvgaard Pedersen,
Skole-kirkelærer

Der var en gang, hvor kirken og skolen
hang uløseligt sammen. Faktisk var det
sådan, at forudsætningen for konfirmationen, der blev indført i 1736 var,
at det enkelte barn selv kunne læse i
Bibelen og dermed danne et personligt
forhold til Gud, hvilket de senere skulle
bekræfte som konfirmand.
Dette medførte den første skolelov og
i den var det vigtigste, at børnene med
lærernes hjælp blev gode kristne. Med
tiden blev kristendommens betydning i
skolen gradvist nedtonet, og skolen skulle
– heldigvis – ikke længere gå kirkens
ærinde.
Men betyder det, at de to institutioner
ikke gensidigt skal bidrage til hinanden i
det enogtyvende århundrede? Jo, de skal
hvis du spørger en skole-kirkelærer, der
i øvrigt tager afstand fra det nyttesyn
på mennesket, der gerne vil dominere
folkeskolen i dag.
Grundtvig pegede på livsoplysning og
Løgstrup pegede på en tilværelsesoplysning, der kombineret med skolens fag
skulle danne det hele menneske. Det er i
lyset af de to begreber, jeg i høj grad ser
den ikke målbare nytteværdi i samarbejdet

mellem skole og kirke. Hvis vi kun
forholder os til den logisk-videnskabelige
tilgang til livet, mener jeg som Grundtvig,
at livet forstenes, og vi mangler den
poetiske dimension. Denne finder vi blandt
andet i arbejdet med de eksistentielle
emner i kristendomsfaget og i samarbejdet
med kirken - såvel som andre institutioner
uden for skolen.
I Sdr. Bjert har vi heldigvis allerede et
godt samarbejde mellem skolen og kirken.
I indeværende skoleår har det vist sig i de
årlige tilbagevendende projekter som Jesus
på Slottet, Salmesang og Krybbespillet.
Hele mellemtrinnet havde æren af at synge
med Helene Ernst onsdagen før påskeferien
og O. klasserne har lært om påsken ved at
”gå en påske” i kirken.
Hvor der er vilje, er der vej – og med alle
de gode kræfter både kirken og skolen
besidder, er der bestemt grundlag for
et bredere samarbejde. Et dansende,
syngende, legende, formidlende samarbejde
– uden de gamle tiders forkyndelse og
uden at give køb på den hellige faglighed.
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KALENDEROVERSIGT
Gudstjenester og aktiviteter sommeren 2017
JUNI
Søndag 4. juni 10.30
Pinsedag (se s. )

AUGUST - SEPTEMBER
Søndag 6. august 10.30
8. søndag efter Trinitatis

Mandag 5. juni 17.00

Gudstjeneste i Geografisk Have (se s. 6 )

Tirsdag 6. juni 9.00
Morgensang

Søndag 13. august 9.00
9. søndag efter Trinitatis
v. Maria Frederiksen

Søndag 20. august 19.00

Søndag 11. juni 9.00
Trinitatis søndag
v. Maria Frederiksen

Torsdag 15. juni 16.30
Menighedsrådsmøde

Søndag 18. juni 10.30

1. søndag efter Trinitatis
Mulighed for at deltage i ”Samtale
om Gudstjenesten” bagefter.

Søndag 25. juni 10.30
2. søndag efter Trinitatis

JULI
Søndag 2. juli 18.30

Cykelgudstjeneste (se s. 9)
v. Arne Friis

Søndag 9. juli 10.30

Sensommergudstjeneste

Søndag 27. august 10.30

Friluftsgudstjeneste (se s. 14)

Søndag 3. september 9.00
12. søndag efter Trinitais
fælles gudstjeneste i Dalby
derefter udflugt (se s. 11)

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

Kirkebil Kan bestilles hos

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

4. søndag efter Trinitatis
v. Maria Frederiksen

Søndag 16. juli 9.00

5. søndag efter Trinitatis
v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag 23. juli 10.30

6. søndag efter Trinitatis
v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag 30. juli 9.00

7. søndag efter Trinitatis
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PRÆSTENS FERIE

Tine Illum holder sommerferie
26. juni til 23. juli 2017

Frokostpausen

K
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Frokostpausen er et tilbud til alle mænd, der har lyst til at være med i et uforpligtende
fællesskab. Vi er en lille flok, der mødes hver anden fredag kl. 10.30 - 13.00
i sognehuset. Efter sommerferien starter vi 4. august.
Kom og tag bare naboen med. Der er god plads til flere. Her er højt til loftet, kaffe, friskt
brød, smør og ost er der sørget for til formiddagskaffen - og da også en øl eller vand til
den medbragte madpakke. Her bliver fortalt sjove historier fra arbejdslivet, hvis ikke der
er budt ind med et indlæg. Har du et godt forslag til en aktivitet som voksne mænd, der
er blevet ældre, kan deltage i, så tag den med.
Formiddagskaffe og en øl til madpakken koster kun kr. 20,										Arne Friis

Cykelgudstjeneste
Søndag 2. juli kl. 18.30

Det er blevet en tradition, at vi en søndag i sommerferien tager cyklen frem og
cykler ud i vort smukke sogn, for at holde en natur-cykel gudstjeneste. I år vil
turen blive tilrettelagt på en måde, så det er muligt at komme til de udvalgte
steder med bil, hvis man ikke kan cykle rundt. Turen er på ca. 10-12 km. med stop
undervejs, hvor der vil blive læst nogle tekster, og vi synger medbragte salmer/
sommersange. Forventet hjemkomst ca. kl. 21
Turen begynder og slutter ved sognehuset. Her vil der ved hjemkomsten være
forfriskninger. I tilfælde af meget dårligt vejr, går vi i kirken og holder en kort
andagt.
									Arne Friis
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I voksenkoret klinger livet
Voksenkorets medlemmer bor og lever
deres liv her på egnen. For korleder Søren
Andresen er ambitionen at synge om det
liv, vi lever. ”Når de forskelligartede liv
klinger på samme bølge i sangen, rører
vi ved noget større i fællesskab - noget
fælles nu og her, men også noget der rækker tilbage til dybe fælles rødder. Det skabes
af tonerne i musikken, af ordene i sangene,
men allermest skabes det af de menneskeliv, der forenes i sangen”, siger Søren.
Korsangerne mærker ambitionen. Inge
Meier Thode blev lokket med i koret efter
mange års kor-pause, og ”jeg blev ramt
med det samme”, siger Inge. ”Jeg mærker
en forening ved at synge i koret, som rører
mig ud over noget, jeg har prøvet før. Det
er energigivende efter en travl arbejdsdag.
Og så rammer det en filosofisk og religiøs
åre hos mig, som jeg kan bruge i mit eget
livsprojekt - både som privatperson og i
mit arbejde”. Inge er ikke tvivl om, at det
er Søren, der gør forskellen, fordi ”han
guider os ind til mere end tonerne – til
farver og stemninger, der har betydning”.
Helle Ravn tilslutter sig. ”Søren er i stand
til at få det bedste frem i en flok glade
amatører. Han strammer virkelig buen
med de sange og værker, vi skal lære,
og han kræver noget af os i form af ro,
koncentration og seriøsitet”. ”Samtidig har
vi det sjovt og griner meget, når vi øver.
Det er den kombination, jeg godt kan lide”.

Nogen gange er værkerne så svære, at
sangerne ikke kan gennemskue, hvordan de
skal få det lært til tiden. Men efterhånden
har de erfaret, at det nok skal falde på
plads med hårdt arbejde lige op til deadline. Sådan mener Søren også, det skal
være. Han ønsker at udfordre og give koret
oplevelser af stor musik. ”Og så pludselig
lykkes det, at alle forstår det samme
samtidigt - det er fantastisk”, siger Søren.
Koret er en levende organisme, hvor
medlemmerne kommer og går i forhold
til, hvordan det kan indpasses i deres liv.
Det betyder, at koret tæller en bruttoliste
på ca. 50 medlemmer, hvoraf en flok er
gennemgående, mens andre synger med
i forhold til de enkelte gudstjenester og
arrangementer, som koret øver til. Det er
helt OK, for det er vigtigt, at det er frivilligt at møde op. ”Jeg er bare glad og taknemmelig for dem, der har lyst til at være
med og har valgt at komme”, siger Søren.
Alle med lyst til at synge kan være med,
og aldersspredningen i koret er stor.
På øveaftenerne stiller John Hansen
kagen frem i kirkecaféen og starter
kaffemaskinen, inden opvarmningen går
i gang. For pausen er også vigtig. Her
skal der snakkes og findes ud af, hvem
hinanden er. ”Og man mærker, at glæden
og taknemmeligheden ved sangen smitter
af i interesse og omsorg for hinanden”,
siger Helle og Inge.
			 Helle A. Juhl
Foto: Karen Lützen
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Sogneudflugt - søndag 3. september
fælles for Dalby og Sdr. Bjert sogne

Turen begynder kl. 9.00 i
Dalby Kirke med en kort
andagt. Herefter får vi en
kop kaffe og et rundstykke,
inden vi sætter os i bussen
og kører mod Gottorp
Slot, hvor der er en times
rundvisning og yderligere
tid til egen udforskning.

Efter at haver set slottet med mange af
dets seværdigheder, trænger vi til en rigtig
god middag, som vi spiser i Schlosskeller
- den kan du glæde dig til at besøge.
Hedeby er næste stop på vores tur. Her
bliver der en times rundvisning og tid til
på egen hånd at opleve dagens aktiviteter
med vikingehåndværk m.m.

Nydambåden

Slesvig Domkirke med den meget
specielle altertavle bliver næste og sidste
stop på turen. Jens Christian Bach Iversen
og Tine Illum vil fortælle om kirken i
bussen undervejs.
			

Hele turen incl. bus, middag, kaffe og entréer
koster kun 250,- kr.
Tilmelding senest 20. august til graverkontoret tlf. 7557 2250
eller graver@sdrbjertkirke.dk
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Alle der har lyst til at synge
VOKSENKORET STARTER onsdag 16. august kl. 19.00
BØRNE- OG UNGDOMSKORET starter torsdag 17. august kl. 15.15
Har du har lyst til at synge i et af korene - så henvend dig til Søren Andresen på
24877120 eller mail: organisten@sdrbjertkirke.dk

SPIREKORET STARTER mandag den 21. august

Alle der har lyst til at prøve at synge i Spirekor er velkommen, kl. 14.15 - 15.00.
Spirekoret er for børn i 0.-2. klasse og øver mandage fra kl. 14.15 – 15.00 i kirken.
Spirekoret medvirker ved Børnegudstjenester og andre gudstjenester.
Kontakt: Korleder og musisk medarbejder Helene Eiler Ernst på kontakt@heleneernst.dk
Telefon: 27125813. Børnene bliver hentet af en voksen ved skolens kontor kl. 14.00 og
fulgt tilbage til SFO, hvis det ønskes.
Ved Friluftsgudstjenesten søndag den 27. august kl. 10:30 deltager Spirekor,
Børne- & Ungdomskorene.

BABYSALMESANG

Der vil være to forløb med babysalmesang - ét efterår ‘17 og ét forår ‘18. Babyer i
alderen 0-1 år modtager personlig invitation. Ellers følger annoncering senere.

Tak til indsamlere
Flot resultat ved den meget fine og
målrettede indsats i forbindelse med
indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
En rigtig dejlig indsamlingsdag, i det gode
vejr og efterfølgende hygge med dejlig
varm suppe.
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Beløbet blev på 20.678,50 kr.
plus 2.900 kr. indbetalt via Mobile Pay,
ialt 23.578 kr. Det er en fremgang på
ca. 2.000 kr. i forhold til 2016.
Stor tak for en flot indsats. Håber vi også
får glæde af Jeres hjælp til næste år.
			Irene Bengaard

VELKOMMEN
i kirken...

Foto: Preben Matthiesen

...som KONFIRMAND

Alle, der efter sommerferien skal gå i 8. klasse på Sdr. Bjert Centralskole, får i løbet
af juni en indbydelse til at være konfirmand. Man melder sig til via mail.
Onsdag 16. august kl. 17-18 er der for første gang ”konfirmandundervisning”, ved
et møde for alle konfirmander og konfirmandforældre. På mødet vil vi fortælle lidt om,
hvordan konfirmandundervisningen kommer til at foregå, hvad vi forventer, og hvad
konfirmanderne kan forvente af os.
Desuden vil der være en liste med arrangementer m.m. for konfirmanderne.
Den almindelige konfirmandundervisning begynder ugen efter og er torsdag morgen
for alle hold.
Vi glæder os til at se jer.

...som MINIKONFIRMAND

Alle, der efter sommerferien skal gå i 3. klasse på Sdr. Bjert Centralskole, får lige
efter sommerferien en indbydelse til at være minikonfirmander.

						

Tine Illum
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Luther lagkage og alsang

Festlig og folkelig fejring af 500 året for
reformationen på Kulturnatten fredag 25. august.
Provst Grete Wigh-Poulsen byder
velkommen kl. 17.00, og der vil være
lagkage til alle. Under serveringen spiller
gruppen Almune musik fra reformationens
tid. Musik er djævelens fjende mente
Luther, og han skrev selv salmer. Dem
synger vi til alsangen, og kl. 18.00 slutter
vi af. Efterfølgende kan man opleve mere
reformation i Sankt Nicolai Kirke.
Alle er velkomne, og det er gratis at
deltage.

Arrangementet indledes med musikalske
optakter kl. 16.30 fire forskellige steder i
byen. Deltagere fra vores sogn går sammen
med den musikalske optakt fra den sydlige
ende af Søndergade til Akseltorv.

Kvartetten Almune Middelaldermusik

Friluftsgudstjeneste

Søndag 27. august er der stor gudstjeneste
i og omkring cirkusteltet bag sognehuset
Spejderne indretter ”kirken” med alter og
døbefont og kors.
Alle børn i 0.klasse får en særlig
invitation, for det at begynde i skole er
noget helt særligt.
I august begynder minikonfirmander,
babysalmesang, ulveunger, spirekor,
kor, juniorspejdere, konfirmander,
14

meditationsaftener, morgensang,
sogneeftermiddage- og aftener og alt det
andet igen. Og vi er så klar til det hele.
Kom og vær med til at få godt begyndt på
en ny sæson.
Tag meget gerne en havestol med. Vi
sætter bænke op og lægger tæpper på
noget af græsset.

Kirkebladet

Sdr. Bjert Sogn

Kirkelig vejviser
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

29. marts

Sebastian Jan Eichenauer
Engdraget 8, Bjert

29. marts

Tristan Harris Eichenauer
Engdraget 8, Bjert

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

8. april

Erika Møller Gøttsche
Sønderbyvej 16E, Bjert

Organist og korleder:
Søren Andresen, Engløkke 5
24 87 71 20
		organisten@sdrbjertkirke.dk

30. april

Lucas Husted Julsgaard
Løgervej 49, Bjert

30. april

Norr Lindegaard Eg Matthiesen		
Hassselvænget 20, Bjert

Døbte

Dødsfald og
bisættelse/begravelse
4. februar

Anni Pagh Andersen
Engdalen 11, Agtrup, Bjert

31. marts

Birthe Due-Hansen
Vonsildhave, Kolding

8. april

Arne Julius Knudsen
Ødis Byvej 6, Ødis, Vamdrup

9. april

Svend Lauritsen Højsager
Skamlingvejen 128, Bjert

29. april

Peter Johannes Jensen
Bertram Knudsens Vej 178,
lejl. 113, Kolding

Deadline til næste nr. (sep.-okt.-nov.)
den 1. august 2017

Kirkeværge: Hans Lind

75 57 27 33

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
20 51 35 08
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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Lissners
Luther-salme
Holger Lissner og komponisten Åshild Wadne ved vindersalmens premiere
i Wittenberg. Foto: Ingrid Monjencs/Leuenberg

Holger Lissners salmedigtning har fået
vinger ud over Europa. Hans nyeste
”Når du vil” har i år vundet Leuenbergs
internationale konkurrence i anledning
af reformationsjubilæet - og blev i marts
præsenteret i Wittenberg .
Biskop Ilse Junkermann prædikede over
salmen og understregede vigtigheden af
sang og musik i kirken.
”Det har været en stor oplevelse at skabe
salmen – ikke ud fra det historiske, men ud
fra dér, hvor vi er nu. Og det var ikke en
mindre oplevelse sammen med Karin

at deltage i præsentationen i Wittenberg i
Luthers gamle Stadtkirche og høre salmen
sunget for fuldt drøn til Åshild Wadnes
vindermelodi,” fortæller Lissner.
Salmen ligner ikke dine forrige?
”Nej, versene er rimfri og det gælder om at
finde ord, der er gode at tage i munden.”
Men hvor kommer de fra?
”De kommer fra et sted inde i mig – og vel
også fra Helligånden…”
Ved søndagsgudstjenesten 18. juni vil
vi synge salmen i gang i Sdr. Bjert.
			

Erik Randel

Her er vindersalmen med omkvædet ”Livet bliver nyt – vi synger”.
Den er oversat/omdigtet til engelsk, tysk, norsk og svensk og synges
allerede i andre lande.
1.
Når du vil,
bryder ordene frem
af sprækker og revner
i smuldrende mure,
og vi ser,
at du er iblandt os
og rejser dit rige.
Livet blir nyt,
- vi synger.

3.
Når du vil,
kalder du en profet,
som magter at tale,
så sandheden lyser,
og vi ser,
du viser os veje,
vi slet ikke kender.
Livet blir nyt,
- vi synger.

5.
Når du vil,
kalder du os til kamp,
og Ånden vil give
os syner og sange,
og vi ser,
at kirker kan mødes,
forvandles og vidner.
Livet blir nyt,
- vi synger.

2.
Når du vil,
styrter mure i grus,
men valmuer gløder
på kastede grave,
og vi ser,
at intet kan skille
os, Gud, fra din skaben.
Livet blir nyt,
- vi synger.

4.
Når du vil,
brydes billeder ned,
og vogterne frygter
at miste kontrollen,
og vi ser,
at Du er vor Herre
og bygger din kirke.
Livet blir nyt,
- vi synger.

6.
Lad det ske,
at din dag bryder frem,
hvor mørket må flygte
og døden vil tabe.
Lad os se,
at dit er Guds rige
og magten og æren.
Livet blir nyt,
- vi synger.

