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Når det lysner fra øst

Fotocollage: X-tension

Kirkens frigjorte østvindue giver smukt
rum til morgensang og meditation.
Her beundret af kirkegængere.

Læs side 4

Til eftertanke...

Tegn i tiden

Om forårsblomster, en solopgang og knus – og kors
Af Jens Chr. Bach Iversen, Præst i Dalby
De er ægte Sdr. Bjertske forårsbebudere,
vintergækkerne på billedet. For de stammer
fra Tine Illums Facebookopslag sidst i
januar efter en tur i præstegårdshaven.
Men de er også mere end det. Og dette
”mere” har de til fælles med en solopgang
og et knus. De er alle sammen tegn – tegn
på noget større end dem selv. Tegnene er
ikke selve sagen, men de fortæller om den,
og uden sådan nogle tegn var vi ikke i
stand til at orientere os i verden. Vi sanser,
oplever og opfatter gennem dem.
En vintergæk er altså ikke i sig selv foråret.
Der skal mere til. Men den er et tegn på, at
foråret er på vej, og det i en grad, at vi ikke
rigtig kan sige, at nu nærmer vinteren sig afslutningen, før vintergækkerne springer ud.
På samme måde med en solopgang. Den er
ikke i sig selv dagen. Igen skal der mere til.
Men den er et tegn, som peger på, at mørket
ikke kan holde lyset tilbage, at natten er
omme, og dagen, ja, ligefrem livet bryder
frem. Har man ladet sine sanser fylde en
morgen ved solopgang, ved man, hvor
meget den kan vække af liv og kræfter i
naturen og en selv. Så stærk er den som
tegn.
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Sådan fungerer et knus også, eller en
krammer, som det hedder på nudansk. Et
knus er ikke det samme som kærligheden.
Atter engang skal der mere til. Men vi
kunne næppe forstå, hvad kærlighed var,
eller tro på den, hvis ikke det var for
knusene. Vi kalder dem da også for netop
kærtegn. Og så giver de i øvrigt også liv og
kræfter som en hel solopgang. Men det er
en anden historie.
Vores verden er fyldt med tegn, som vi
forstår verden og orienterer os i livet ud
fra: Et håndtryk som tegn på venskab, et
smil og et varmt blik som tegn på nærvær.
I kirken bruger vi også tegn, trostegn.
Korset er det stærkeste. Det er heller ikke
hele sagen, ikke hele kristendommen, men
det peger på Guds kærlighed, at vi har
en Gud, der er villig til at gå så vidt for
at vise os, at der ikke findes noget sted,
hvor han ikke vil være hos sine mennesker.
Derfor bruger vi også korstegnet i dåben,
nadveren og velsignelsen, for at give os
alle noget at tyde livet og troen ud fra på
den vandring, der er hver vores, men aldrig
alene.
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Love is all you need!

Hvad man dog siger...

Eftertanke om noget af det, vi bare siger – og lidt om Beatles
Det, der ikke slår ihjel
Jeg orker ikke at høre det mere: ”Det, der
ikke slår en ihjel, gør en stærkere”, sådan
sagde en kvinde, hvis liv var blevet så
anderledes, end hun vel havde tænkt. Og
hun fortsatte: ”Det, der ikke slår en ihjel,
slår ikke en ihjel. Det er det hele. Punktum”. Kriser, dødsfald og tab efterlader os
sjældent styrkede og stærkere. Og i hvert
fald kan vendingen kun bruges som en
personlig erfaring – og ikke som noget
almengyldigt. Det, der ikke slår en ihjel,
efterlader ofte mennesker sårede, forslåede,
bange eller næsten ødelagte. Det eneste
gode er, at det man troede ville slå en ihjel,
ikke gjorde det. Og derfra kan man så tage
næste skridt ud i livet, sandsynligvis forsigtigt og prøvende; måske endda ængsteligt. Vi ved egentlig godt, at det er sådan.
Vi kender til at være sårede, skrøbelige og
forslåede. Og vi ved, at sårene heles langsomt. Den sårede trænger til varsomhed og
nærvær.
Kærlighed gør ondt
Kærestesorg, forladthed, svigt, at måtte
give op….. det er så hårdt. Og man trænger
IKKE til at blive mødt med bemærkninger
som ”hjerte rimer på smerte eller ”kærlighed gør nu engang ondt”. For det er ganske
enkelt ikke sandt. Ensomhed gør ondt.

Afvisning gør ondt. At miste nogen gør
ondt. Jalousi gør ondt. Og lidt forvirret
kalder vi det kærlighed. Men det er det
ikke. Kærlighed er i virkeligheden det
eneste i verden, der kan rumme al smerte
og få en til at føle, at alt er godt igen.
Kærlighed er det eneste i verden, der netop
IKKE gør ondt.
Når vi her i tiden før og efter påske går i
kirke, så hører vi om, at Kristus ikke bagatelliserer eller forherliger det, der gør ondt.
Han siger ikke, at det, der ikke slår os ihjel,
gør os stærkere. Han ser, og han helbreder.
Han græder over døden og dør selv på
korset langfredag. Han kender smerte og
lidelse og død indefra. Og vi hører om
påsken: om Guds kærlighed, der er stærkere
end alt det, der er forvrænget og forkert.
Også stærkere end alt det, der blev ødelagt
i vores liv – også stærkere end det, vi selv
ødelagde og splittede i atomer, det som vi
ofte kalder ”synd”. Guds kærlighed er endda
stærkere end døden og alt det, der blev
livløst og dødt i vores tilværelse.
Så Beatles har ret, når de synger ”Love,
love, love. Love is all you need!”
Tine Illum
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Som en solopgang...

Østvinduet i kirken
I forbindelse med renoveringen af kirken i
2016 blev altertavlen flyttet forbi den
bageste bue i hvælvet og ned mod menigheden. Det betyder, at altertavlen nu kommer mere til sin ret og ses bedre i sollyset.
Samtidig fik vi et fritstående alter, så
præsten nu kan stå vendt mod menigheden.
Der var et ønske om, at præsten var og fornemmedes tættere på under gudstjenesten,
og det er nok lykkedes så godt, som det kan.
Hvad vi ikke vidste var, at vi fik en uventet
gave: et ekstra rum! Pludselig var der mere
plads bag altertavlen ved østvinduet, hvor
solopgangen vælter ind om sommeren, og
hvor sollyset falder blødt ind om vinteren.
Det lille rum, hvor der højst kan være 20,
er en fin ramme om morgensang en tirsdag
om måneden kl. 9, og meditationsaften en
torsdag om måneden kl. 19.30. Og i daglig
tale blev det hurtigt til ”morgensangsrummet”.
Da Sdr. Bjert Kirke blev bygget i middelalderen, har der næsten helt sikkert allerede da været et østvindue. For øst har
stor symbolsk betydning. I bibelen kaldes
Jesus ”solopgangen fra det høje” (se f.eks.
Lukasevangeliet, kapitel 1 vers 78). At
vende sig mod øst er at vende sig mod
Kristus, mod fremtiden og forventningen.
Det er Guds retning. Derfor er de allerfleste
kirker og indretningen i dem vendt mod
øst. Og var der råd til glas, var det netop i
østvinduet (hvis der var andre vinduer, var
de åbne, eller var dækket med en udspændt
svineblære).
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Så kom til morgensang eller meditationsaften og nyd morgensangsrummet. Eller
sæt dig derop, når du kommer forbi kirken.
Der er åbent i dagtimerne.
TI

Fra jævndøgn, i år 20. marts, kan
solopgangen opleves gennem
kirkens østvindue.
(Fotocollage: X-tension)
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Påskemorgen i kirken
Klokken 5.30 er der stadig mørkt. Solen er ikke stået op.
Her begynder gudstjenesten, påskemorgen, i den dunkle kirke.

”Der venter bag langfredags nat
en påskemorgenrøde.
Men seglet er for graven sat,
og kold er nu den døde”

… stemningen i mørket er så fint antydet i
den salme af Aastrup. Stemningen af kulde,
håbløshed, og sikkert også forvirring. For
hvad mon de tænker, de mennesker der har
mødt Jesus og oplevet noget særligt med
ham? Hvad tænker Jairus’ datter, der fik
livet tilbage? Hvad tænker alle de, der nærmest skiftevis har troet og tvivlet og håbet
på ham? Hvad tænker Maria Magdalene, der
stod der neden for Jesus’ kors langfredag,
da han døde? Og hvad med Barabbas – det

var jo ham, folk valgte at få frigivet i stedet
for Jesus – hvilke tanker har han?
Og andre?
Der er mange tanker til eftertanke sådan en
morgen inden solopgang. Desuden er der
fællessalmer, musik, bøn og bibellæsning.
Når solen står op, vil vi høre påskebudskabet og samles ude på kirkegården.
Så er det påske!
				TI
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Påskedagene i kirken
I tiden omkring påske ligger en lang løber i midtergangen i kirken.
Her kan man ”gå en påskevandring” igennem de forskellige dage i påsken.
Lige fra palmesøndag til påskedag.
Løberen viser også, at påskeugen er et sammenhængende forløb, der
handler om nærmest alle de begivenheder og følelser, vi kommer ud for
i vores eget liv, livet med hinanden og livet med Gud.

SÅ KOM I KIRKE HELE PÅSKEN!
PALMESØNDAG kl. 10.30

handler det om drømme, tillid, hengivelse
og følgeskab. Palmesøndag er optakt til
hele ugen.

SKÆRTORSDAG

Gudstjeneste kl. 17. Her handler det om
den sidste aften og nat, før Jesus dør.
Om måltid, fællesskab, svigt, bøn, venskab, forræderi og fortvivlelse. Efter
gudstjenesten er der fælles aftensmad i
sognehuset. Alle er velkomne. Maden
koster 20,- for voksne og 10,- for børn.

LANGFREDAG

Den dag Jesus korsfæstes hører vi om de
forskellige reaktioner på hans død, og om
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hvad den betyder. Dagen handler om magtmisbrug, forladthed, tortur, tvivl, intethed,
hån, forsoning, død og sorg.

PÅSKEMORGEN

er overgangen fra håbløshed til håb, fra
mørke til lys, fra død til liv. Denne morgen
handler om desillusion, håb, hemmeligheder og glæde Se mere side 5.

PÅSKEDAG

er glæde, fest, jubel, liv, sang – og en
evighed af det hele. Det er opstandelsesdagen og grundlaget for den kristne tro,
både dengang og nu. Påskedag medvirker
kirkens voksenkor.
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Pinse - med mange sprog

Pinsedag, 20. maj gudstjeneste i kirken kl. 10.30
Gudstjenesten, hvor vi bl.a. synger en af
de dejligste salmer, nemlig ”I al sin glans
nu stråler solen”.
Har du et andet modersmål end dansk?
Så vær med til at læse et bibelvers

(Johannesevangeliet, kapitel 3 v. 16)
på mange forskellige sprog. Meld dig til
hos Tine Illum – enten på mail, tlf. eller
facebook.

Fælles friluftsgudstjeneste
2. pinsedag ved Løverodde

2. pinsedag, 21. maj kl. 10.30 afholder vi
fælles friluftsgudstjeneste sammen med
Sdr. Stenderup, Dalby og Brændkjær sogne.
I år finder den sted ved Løverodde – kør
ned ad bakken mod P-pladsen – til venstre
– på græsplænen ud mod vandet. Vi sætter
et telt op til lejligheden og håber på godt
vejr. Undervejs synger vores danmarksberømte lokale sanger, John Schmidt,
nogle af sine egne sange. Der bliver også

fælles salmesang, god musik, og ord til
eftertanke: Har pinse og udsigten til vand
og et kraftværk mon noget med hinanden
at gøre?
Efter gudstjenesten kan man købe og
nyde sin frokost på Café Løverodde - det
anbefales at bestille bord i god tid. Man
kan også tage en madkurv med hjemmefra.
Vi håber, at mange har tid og lyst til at
komme til fælles friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag.
				 TI
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KALENDEROVERSIGT
Gudstjenester og aktiviteter forår 2018

MARTS

Onsdag 18. april 19.30

Søndag 4. marts 10.30

Fælles aften med Stenderup og Dalby (s. 16)

Tirsdag 6. marts 9.00

3. søndag efter påske
v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag 11. marts 9.00

Fredag 27. april 10.30

3. søndag i fasten
morgensang

Midfaste søndag - derefter indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp (s. 14)

Torsdag 15. marts 17.00

Søndag 22. april 9.00

konfirmation

Lørdag 28. april 10.30
konfirmation

Kirke i Børnehøjde med ”påskevandring”
fællesspisning. Slut kl. 18.30

Søndag 29. april 10.30

Torsdag 15. marts 19.30 – ca. 20.15

MAJ
Lørdag 5. maj 10.30

Meditationsaften

Søndag 18. marts 19.00
Marias bebudelsesdag

Torsdag 22. marts 14.30

Fortælleeftermiddag: ”Hvem var Halfdan
Rasmussen?” (se s. 11)

Søndag 25. marts 10.30

Palmesøndag (se s. 6)
Efter gudstjenesten: gudstjenestesamtale

Torsdag 29. marts 17.00

Skærtorsdag
Efterflg. aftensmad i sognehuset (se s. 6)

Fredag 30. marts 10.30
Langfredag (se s. 6)

APRIL
Søndag 1. april 5.30

Påskemorgen i kirken (se s. 6)

Søndag 1. april 10.30

Påskegudstjeneste (se s. 6)

Mandag 2. april 9.00

2. påskedag
v. Jens Christian Bach Iversen

4. søndag efter påske

konfirmation

Søndag 6. maj 19.00

aftengudstjeneste om Befrielsen

Torsdag 10. maj 9.00

Kristi Himmelfartsdag
v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag 13. maj 10.30

6. søndag efter påske
v. Maria Skjerning Frederiksen

Tirsdag 15. maj 9.00
Morgensang

Torsdag 17. maj 17.00
Kirke i Børnehøjde
fællesspisning. Slut 18.30

Søndag 20. maj 10.30
Pinse (se s. 7)

Mandag 21. maj 10.30

Fælles friluftsgudstjeneste på
Løverodde (se s . 7)

Søndag 27. maj 10.30
Trinitatis søndag

Søndag 8. april 9.00

1. søndag efter påske
v. Maria Skjerning Frederiksen

Søndag 15. april 10.30

2. søndag efter påske
(efter gudstjenesten: gudstjenestesamtale)

Tirsdag 17. april 9.00
morgensang
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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
tlf. 7557 2250, inden fredag kl. 12.00.
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Også vi har nu
en Luther-eg
Vi var ikke mange, der stod og skuttede
os den kolde søndag 17. december da
Menighedsrådet sidst på året med kort
varsel indbød til plantning af et særligt
egetræ.

		

ER

”Det var sidste akt i vores fejring af 500
året for Luthers teser på kirkedøren i
Wittenberg. Træet skulle gerne stå her
på kirkens område de næste 500 år,”
sagde næstformand Arne Friis på rådets
vegne – og bød idémanden Thyge Lind
sørge for den symbolske plantning.
Og han fattede spaden.
”Ideen fik jeg efter sognets rejse til
Wittenberg, hvor vi så den gamle,
restaurerede Luther-eg og alle de andre
nye egetræer plantet til minde om 500
året. Vores dronning stod selv for et
dernede.”
Egetræet er dansk avlet, leveret af Carsten
Thode. Det er cirka ti år gammelt og sat
på den store grønne plæne syd for Sognehuset og forsynet med solide støtteben i
voksealderen.
”Nu mangler vi blot en pæn, solid skiltning, der kan fortælle kommende generationer om vores Luther-eg”, sagde Thyge
Lind.

Den nye Luther-eg, som Thyge Lind gav
de sidste spadefulde muld, står frit på det
grønne område. Foto: Karen Lützen
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Sådan var det dengang…

60 år efter at 35 unge blev konfirmeret hos pastor Refshauge, mødes en
snes af dem igen palmesøndag. Se konfirmandbilledet fra 1958 på side
14 og læs her hvad de husker. Tekst: Erik Randel Foto: Karen Lützen
BIRTE LANGHOFF

”Både i skolen og i konfirmandstuen skulle vi lære mange
sange og salmer udenad. En af dem, jeg holdt mest af,
”Nu falmer skoven trindt om land”, kan jeg stadig vers for
vers 60 år efter. Jeg holdt virkelig meget af gå til præst,
som det hed. Måske nok fordi jeg fra mit barndomshjem
Westerbygaard tit var kommet i præstegården lige overfor, når
jeg legede med datteren Agnete dér - og derfor også kendte den
respektindgydende pastor Refshauge som en kærlig familiefar.
Selve festen med frokost og middag glædede jeg mig til, når
familiemedlemmer kom rejsende og overnattede. Og alt det
mindes vi veteraner om, når vi samles hvert femte år – og også
får snakket meget om børnebørnene.”

DORA HEDEGAARD

”Timerne i konfirmandstuen var noget, vi skulle igennem, og
de var strenge med al den udenadslære, specielt af Luthers lille
katekismus, som ingen børn vel kender i dag. Men indbyrdes
havde vi det godt med leg og drilleri – og ingen mobning.
Det hæfte, vi brugte hos Refshauge til at skrive og klistre i,
har jeg stadig gemt – og læst med voksne øjne - tænkt mit.
Mine børnebørn synes, det er sjovt. Og så var der selve
belønningen på den store dag med alvoren i kirken og festen
derhjemme i Agtrup. Den glædede jeg mig sådan til, fordi
familien samledes fra Grindsted, Vejle, Kolding og Agtrupskov.
For konfirmandpengene, som ofte var i nypudsede enkroner,
kunne jeg købe en cykel.”

INGA NIELSEN

”Det, jeg husker bedst fra tiden i præstegårdens
konfirmandstue, var det udleverede hæfte, som vi skulle
skrive i og forsyne med udklippede billeder af bl.a. engle fra
ugeblade. Jeg brugte virkelig fantasien – og fik megen ros af
pastor Refshauge. Konfirmandfesten hjemme på Kirkestien var
også uforglemmelig. Soveværelset blev ryddet til spisestue og
vores Dannebrog hængt op, som jeg skulle sidde foran mellem
mor og far. Kjolen var min frygt. Vi var seks piger, og den var
til genbrug, men helt gul hentet ned fra loftet. Uha, jeg ville
gerne have en ny, men nej. Da jeg, lidt større end de andre,
skulle prøve den, trak jeg den ned over hovedet, ritsj. Den
revnede – og jeg fik en ny!”
10
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Spændende arrangementer i sognehuset, trækker ofte fulde huse. Foto: Karen Lützen

SOGNEFTERMIDDAG i selskab med Halfdan Rasmussen
Torsdag 22. marts 14.30

Deltagelse koster kun 20,- kr. incl. kaffe.
Vi får denne eftermiddag besøg af Lillian
Hjorth-Westh - en meget inspirerende og
medlevende foredragsholder med et bredt
repertoir gennem mange år. Lillian HjorthWesth har de sidste 10 år været halvdelen
af forstanderparret på Bornholms Højskole.
De blev pensioneret herfra i 2017. Lillian
vil føre os igennem Halfdan Rasmussens
liv som digter og menneske.
Halfdan Rasmussen levede fra 29. januar
1915 og til 2. marts 2002. Han kom på
fem kr. frimærket med: ”Jeg skriver sjove
digte, jeg skriver osse triste – de første
læser andre folk – selv læser jeg de sidste”
Halfdan Rasmussen er nok mest kendt
for børnerimene Den lille frække Frederik
og Rapanden Rasmus og Tosserier – men
også den alvorlige Halfdan er fantastisk.
Digtsamlingerne: ”På knæ for livet” og
”Fremtiden er forbi” har stor værdi.
Han kom til at præge andre digtere med
sin underfundige humor, bl.a. Benny
Andersen og Johannes Møllehave.
Halfdan Rasmussen tog ordet på ordet.
		
Arne Friis
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KONFIRMANDER
Sdr. Bjert Kirke
Foråret 2018

27. april kl. 10.30

Frida Engelbrecht Reinholdt,
Vesterløkke 29, Bjert

Line Boel Andresen,
Mariavej 12, Bjert

Mathilde Skov Sønnichsen,
Engløkke 22, Agtrup

Nønne Lyngsø Berg,
Sønderbyvej 23, Bjert

Malthe Odgaard Sørensen,
Schultzvej 9, Bjert

Nanna Dinsen Brændholt,
Sønderbyvej 20A, Bjert

Lea My Varberg,
Gl. Bjert 33, Bjert

Nicklas Krog Hansen,
Agtrup Midtskovvej 82, Agtrup

Malthe Wisti Welling,
Hundborgvej 39, Sdr. Stenderup

Sebastian Lautrup Jensen,
Østerløkke 43 D, Agtrup
Sidsel Kaiser,
J.A. Petersenspark 59, Sjølund
Kristine Hald Larsen,
Møllevang 19, Agtrup
Freja Ulka Nielsen,
Trekanten 3, Bjert
Thea Maria Brink Kastbjerg Nielsen,
Vesterløkke 1, Bjert
Lucas Thrane Pagh,
Stenderupvej 38
Mads Carlsson Perschke,
Østerløkke 47
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28. april kl. 10.30
Louise Østdahl Fuglsang Abildtrup,
Åvænget 25, Bjert
Mathias Grønne Ankerdal,
Møllebakken 8, Agtrup
Lærke Haugaard Drue,
Bæklandsvej 8, Agtrup

Camilla Stein,
Abildvænget 14, Bjert
Lauge Boserup Sørensen,
Østerløkke 43B, Agtrup
Emma Hundevad Vestergaard,
Abildvænget 8, Bjert

Lasse Skyt Frederiksen,
Stenderupvej 32, Agtrup

5. maj kl. 10.30

Kamille Maja Frislev,
Stormgaardsvej 6, Agtrup

Line Ravn Breindal,
Bjert Vestervang 16, Bjert

Frederik Nedergaard
Hammelsvang Fugl,
Bjert Kirkevej 25, Bjert

Kathrine Lund Fjeldgaard,
Hasselvænget 26, Bjert

Natasja Rask Gustafsson,
Oluf Ravnsvej 16, Binderup
Nicolai Friis Jensen,
Sjølundgade 34, Sjølund

Jonas Nissen Herse,
Østerløkke 1A, Agtrup
Freya Jensen,
Bjert Stationsvej 2, Bjert
Anders Laurits Juhl,
Hasselvænget 16, Bjert
Laura Mathea
Nørgaard Kousgaard,
Bjert Kirkevej 29, Bjert
Nicoline Ingemann Kristensen,
Bjert Vestervang 24, Bjert
Alfred Vestergaard Larsen,
Gyndbjerg 7, Agtrup
Freja Cecilie Linde,
Vesterskovvej 29, Binderup

Clara Herse Lund,
Løgervej 19, Agtrup

Mathias Kjærhus Madsen,
Vesterløkke 7B, Bjert

Josephine Lund,
Gl. Binderup 20, Binderup

Nele Behrens Seniger,
Abildvænget 6, Agtrup

Kristoffer Kaastrup Ries,
Løgervej 27, Agtrup

Emilie Ellemose Zielke,
Engdraget 10, Bjert
Freja Ellemose Zielke,
Engdraget 10, Bjert
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Bliv indsamler i Sdr. Bjert
Vi skal igen deltage i husstandsindsamlingen for Folkekirkens
Nødhjælp søndag 11. marts.
Målet er hjælp til selvhjælp for kvinder
i Kenya, der skal lære at opdrætte de
næringsrige insekter fårekyllinger.
Der skulle helst bankes på døre i hele
sognet, og derfor vil vi gerne have endnu
flere til at tage fat med indsamlingsbøsserne i formiddagstimerne kl. 10-12.

Sidste år samlede vi i Sdr. Bjert 23.578 kr.
ind. Tilmeld jer som indsamler til mig på
mobil 29 33 60 85 eller mail til
fam.bengaard@gamail.com.
Irene Bengaard

“Diamantkonfirmander” 1958

Bagerste række set fra venstre: Gunner Steensen, Erik Fyhn, Laurids Lauersen, Niels Jensen, Hans
Rasmussen, Johannes Westfal, Knud Reckmann, Niels Erik Lund, Erik Nielsen og Bjerne Henningsen.
Midterste række fra venstre: Inge-Lise Nielsen, Birte Schultz, Gerhard Rasmussen, Poul Jorsal, Lars
Ellebæk, Jørgen Kjær, Egon Jørgensen, Svend Rasmussen, Karly Fuglsang, Inga Knudsen, Pastor
Refshauge og Dora Thrane. Siddende forrest fra venstre: Margit Larsen, Grete Pedersen, Vibeke
Schousboe, Grete Rasmussen, Lisbet Sørensen, Inger Føns, Anna Marie Jensen, Lis Andersen og
Kirsten Dall. På billedet mangler Hans Jørgen Årøe, John Ravn, Ole Vestergaard, Inga Vogensen og
Verner Bargisen.
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Kirkebladet

Sdr. Bjert Sogn

Kirkelig vejviser

Døbte
11.11.2017 Alberte Skjelmose Moslund Kehlet
Binderupvej 4A, Bjert
11.11.2017 Thilde Skjelmose Moslund Kehlet
Binderupvej 4A, Bjert
03.12.2017 Annabella Stensgaard Laursen
Fjællebrovej 49, Aller Christiansfeld
21.01.2018 Erik Simonsen
Villavej 4, Binderup Bjert
21.01.2018 Anna Sofie Tofte Holbæk
Thorkildsvej 6, Kolding

Dødsfald, bisættelse
og begravelse
12.11.2017 Jørgen Mønsted
Moshusevej 31 , Sdr. Stenderup
20.11.2017 Anna Krogsgård Christiansen
Agerland 2, Bjert
26.11.2017 Kenneth Otzen Bertelsen
Trekanten 7, Bjert
01.01.2018 Lone Nielsen
Løgervej 41, Agtrup, Bjert
05.01.2018 Birthe Hyllested Nielsen
Havevej 12, Bjert
09.01.2018 Helena Lewandowski
Agtrup, Bjert
10.01.2018 Heinz Linde
Læssøegade 38 , Kolding
15.01.2018 Mona Jensen
Abildvej 45, Bjert
16.01.2018 Bent Verner Rasmussen
Bertram Knudsens Vej, Kolding
23.01.2018 Ove Juhl
Gl. Bjært 19, Bjert

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, formand
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
Kirkeværge: Hans Lind
75 57 27 33
Graver:
Kirkegårdskontoret, bedst 9.00-9.30 75 57 22 50
Hanne Buhl		
graver@sdrbjertkirke.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

Deadline til næste nr. (juni-juli-august)
den 8. maj 2018
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MED HÅBET
SOM DRIVKRAFT
Samtale og koncert
med Villy Søvndal og
Herreværelset

Der er udelukkende lokale kræfter
på plakaten, når Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup holder fælles
sogneaften ONSDAG 18. APRIL
KL. 19.00 i Sdr. Stenderup Kirke,
hvor Villy Søvndal og Herreværelset slår vejen forbi.

SAMTALE
I sogneaftenens første del vil Ole
Sønnichsen og Villy Søvndal begive sig
ind på Villy Søvndals personlige beretning
fra det globale politiske maskinrum med
afstikkere til hans opvækst, rejser rundt i
verden og aktive tid i Kolding.

”Med håbet som drivkraft” er titlen på
Villy Søvndals bog, som han har skrevet i
samarbejde med forfatter Ole Sønnichsen,
Bjert Vesterskov, og hvis pointe kan
opsummeres i budskabet: Vi må aldrig
holde op med at tro, at vi kan gøre verden
til et bedre sted at leve trods diktaturer,
krige, flygtningestrømme og terrorangreb.

HERREVÆRELSET
Efter pausen får Villy Søvndal selskab af
sine venner fra Herreværelset, brødrene
Niels og Jens Hjort-Petersen, i den trio,
som startede med at spille sammen i
seminarietiden, og som nu er genopstået.
De spiller sange, som de finder sjove
og underfundige. Og mon ikke det hele
krydres med tilsvarende kommentarer og
henvisninger til gamle dage?
Vel mødt til en øjenåbnende sogneaften
med godt til øregangene.

