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Gudstjeneste
form på plads
Se side 4 og 5
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Til eftertanke...

Hvor du sætter din fod…
Af Helene Ernst, kirkemusiker

Det er, som om min krop er stemt i en
fællessangsfrekvens. Hver en celle i
kroppen swinger i takt med fællessangen,
der flyder frit i blodbanerne. Som lille
strømmede sangen i bilen, til fester, på
kirkebænken og ved sengekanten.
…Vores fremtid bli´r farvet
af den klang, du har arvet.
Det er slægternes rytme, der rører dit kød,
sød musik i dit skød.
At synge sammen var en naturlig del af
hverdagen som lille. Benene blev længere,
bevidstheden stærkere og sangglæden
mere fyldig. Konservatorietiden såede
tvivl om fællessangens berettigelse og fik
heldigvis en ende! Jeg ville genopbygge
troen på - og tilliden til fællessangen, som
kulturbærer, samværsform og kreativ kilde.
Tiden er altid nu. Og lige nu konstaterer
jeg, at min hverdag på ny er fuld af
fællessang. Fællessang som middel og
mål. Jeg har igen en stærk tro på, at
fællessangen er et virksomt kit i livet. Når
vi synger sammen, ser, hører og mærker
vi betydningen af at være en del af et
fællesskab. Et forpligtende fællesskab.
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… Hvad du gi´r på din færden
Mangedobles af verden
Og la’r tro, håb og kærlighed vokse og nå
Fra din top til din tå.
Jeg har dagligt det privilegium at være
en del af samskabende processer. Det er
jeg taknemlig for. Det giver god mening
for mig at være lige der, hvor mennesker
skaber hinanden. Det giver god mening at
være lige der, hvor folk sætter sig i spil,
byder ind og giver følgeskab. Det giver god
mening at være lige der, hvor mennesker
investerer i hinanden og dermed investerer
i sig selv. Jeg ønsker, at nærvær bliver
“det nye sort” og gennemsyrer hverdagens
tromme-rum. Uanset om vi vil det eller
ej, så har hver en handling, vi gør, en
konsekvens. Så vi er forpligtede på at gøre
det ordentligt.
… Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmen´skes lykke.
Her i novembers smukke, glødende farvelade har Sigurd Barrett og Jens Sejer
Andersens ord og toner en særlig plads i
mine fællessangsårer. Sangen sætter aftryk
og spor. Vi må snart synge den sammen.
Hele teksten finder du i Højskolesangbogen
nr. 206
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Hva’ så Luther?
”Nej, nej, der er ikke noget i vejen med
døren”, siger Martin Luther i en vittighedstegning. Her står han 31. oktober
1517 med en hammer og er ved at slå
de berømte 95 teser op på døren til
Slotskirken i Wittenberg. Den dag har
man senere kaldt reformationsdagen, for
her skete der noget, der fik større følger
for kirke, samfund, uddannelse, sprog og
tænkning, end nogen kunne forestille sig.

”Nej, nej, der er ikke noget i vejen med
døren”, siger Luther til de forskrækkede
folk, der kommer til ”- Det er jeres teologi,
jeg er ved at reparere”.
Hele 2017 er udnævnt til at være ”Lutherår”. Et år hvor vi særligt overvejer, hvilken
arv vi har fået fra reformationen, og hvordan den arv også kan berige os idag.
På hvilke områder ”lykkedes”
reformationen?
På hvilke områder er den uaktuel?
På hvilke områder kan den inspirere til
nytænkning?

Vi indleder Luther-året med en kirkecabaret ”Hva’ så Luther?” søndag 15.
januar kl. 19 i kirken. Den er omtalt
andetsteds i kirkebladet. Et af versene,
som bandet synger, lyder sådan her:
”Hvad så, Luther, hva’ med kirken?
Den er alt for sat for dig,
spundet ind i stive love
tøver vi, hvor vi sku’ vove,
vælger helst den sikre vej.”
Naturligvis er reformationen spændende
som et historisk fænomen, som noget
fortidigt. Men det er allermest spændende
at lade inspirationen springe frit og
sprænge nye veje. Der vil være flere
Luther-arrangementer i løbet af året – til
oplysning, eftertanke og inspiration.
”Kirken skal altid reformeres”, sagde
Luther. For den skal altid fortælle om
Kristus ind i den tid, der er vores, og
på det sted, der er vores. Derfor er
reformationen ikke et museum for noget,
der var engang – den er snarere et aldrig
færdigt byggeri med åbning mod himlen
og ud mod mennesker af alle slags.
Og så kan vi passende her på tærsklen
til Lutheråret, lade hovedpersonen få det
sidste ord:
“Hvis nogen ville male et præcist billede
af Gud, måtte det være et billede af lutter
kærlighed, som var den guddommelige
natur intet andet end en åben ild og
lidenskabelig kærlighed, der opfyldte
himmel og jord.”
(Prædiken, 1532)
			

Tine Illum
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Gudstjenesteform på plads

Foto: Preben Matthiesen

”Det eneste traditionelle ved en tradition
er, at den ændrer sig”. Sådan er der en,
der har sagt. Det gælder også den måde,
vi holder gudstjeneste på. Nogle gange er
det sket i kvantespring. F.eks. i forbindelse
med reformationen. Gudstjenester og
salmer på modersmålet – og salmerne ofte
på popmelodier. Og nu fik folk også vin i
forbindelse med nadver.
Kirken havde ikke tolkningsmonopol på
bibelen. Traditionen havde ikke autoritet
i sig selv, men blev målt på, om den
forkyndte evangeliet klart og tydeligt for
de mennesker, der gik til gudstjeneste.
Gudstjenesten skulle være offentlig
og forståelig for alle. Den tanke er
grundlæggende bibeholdt i de kirker, der
vedkender sig deres arv fra reformationen.
Hos os og i de fleste kirker foregår ændringer i traditionen gradvist, fordi vi tænker,
at genkendelighed er vigtig fra søndag til
søndag. De ændringer i søndagsgudstjenesten, som et stort flertal i menigheds4

rådet har vedtaget, har været afprøvet og
diskuteret gennem længere tid. Alle i Sdr.
Bjert har haft mulighed for at tænke med,
og menighedsrådet har lyttet til alle. Det
har været en spændende proces.
Vi vidste jo godt – og det blev tydeligere
for os – at der ville være et hav af
forskellige synspunkter og tanker. Og
de gik på tværs af unge og gamle,
vante kirkegængere, barnedåbsgæster,
konfirmander og tilflyttere. Det var helt
tydeligt, at målet ikke kunne være, at vi
alle fik vores egen ”yndlingsgudstjeneste”
hver søndag. Målet måtte være, som
en sagde, at vi følte os hjemme i vores
kirke, og at vi gik hjem med nye tanker.
Medarbejdere, gudstjenesteudvalg og
menighedsråd har arbejdet ihærdigt på
dette i årevis.

PASSER MED VÆRDIERNE

I arbejdet med gudstjenesten har der
været forskellige ting, vi har holdt
hinanden fast på bl.a. de værdier, som
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at mange har et særligt ansvar i gudstjenesten, nogle læser bibeltekster, børn
bærer vand ind eller ringer med kirkeklokken, konfirmander deler sangblade
ud og viser til rette, dåbsfamilien beder
bønner, nogle hjælper med nadveruddeling,
andre laver kirkekaffe etc.

ÆNDRINGER

”Det eneste traditionelle ved en
tradition er, at den ændrer sig”.

allerede er besluttet skal gælde for alt,
hvad vi gør, nemlig at kirken skal være
ÅBEN, NÆRVÆRENDE, INVOLVERENDE.
Åbenhed i forhold til gudstjenesten
tænker vi som gæstfrihed, at alle skal føle
sig hjemme. Vi besluttede også, at vi ville
fremstille ”programmer” til gudstjenesten,
med både salmer, gudstjenestens gang og
andet. Dermed kan også nytilkomne let
følge med i gudstjenesten uden at skulle
gætte, hvornår man står op eller sidder
ned.
Nærvær i gudstjenesten er bl.a. en
forpligtelse til, at det, der siges, og det,
der sker i gudstjenesten, skal være relevant
og betyde noget i vores almindelige liv.
Sproget skal være forståeligt, og der skal
være tid til fordybelse. Børn er vigtige
– og de har deres helt egen børnekirke i
kirketårnet under prædiken.
Involvering betyder bl.a. at det skal være
let at tage del i gudstjenesten, bl.a. ved
salmesang. Ofte lærer vi derfor en salme,
som er forholdsvis ukendt, mellem klokkeringning og bedeslag. Involvering er også,

Ændringerne i gudstjenesten er blevet afprøvet i kortere eller længere tid. Her skal
de kort nævnes:
Ind- og udgangsbøn udgår. De mange
bønner gjorde, efter fleres mening, at det
var svært at falde til ro i dem. Hellere
færre bønner og bedre tid til dem, lød
det. I stedet er der lige før første salme
en hilsen, og lige før sidste salme er
velsignelsen, så vi tydeligt sendes ud i den
nye uge med den i ryggen.
Vi sidder ned under læsningerne – ganske
enkelt fordi vi så bedre kan lytte. Vi står
op under en eller et par salmer – alt efter,
hvilke salmer det er. Læsning af søndagens
evangelium flyttes tilbage til prædikestolen.
For nogle vil ændringerne synes få og små,
næsten umærkelige, og de ville have
ønsket, at der blev ændret mere. Nogle
synes, at ændringerne er store og ville
især ønske, at vi havde bibeholdt ind- og
udgangsbøn, og at vi skulle stå op under
tekstlæsninger og sidde ned under alle
salmer.
Det er menighedsrådets inderlige ønske,
at alle finder sig til rette i vores fælles
gudstjeneste, og at glæden over, at mange
føler sig hjemme og kan være med, vejer
tungere, end at vi hver især får vores vilje.
Stor TAK til alle, der har været en del af
samtalen omkring søndagsgudstjenesten.
Anette Jorsal og Tine Illum
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Big Band på besøger
Gudstjenester rykket
kirken med juleklassikere frem
Tirsdag den 29. november venter der noget
af en musikalsk oplevelse i Sdr. Bjert Kirke.
Kolding Musikskoles meget dygtige Bigband,
der også har et par medlemmer fra Bjertområdet, giver koncert i en times tid fra
klokken 19.
Bandet spiller kendte juleklassikere fra DR
Big Bands store repertoire, og derfor vil der
denne aften i kirken genlyde numre som
White Christmas, Let it snow, Have Yourself
a Merry Little Christmas. Dertil kommer flere
nye hits samt et par af dirigent Peter Brems
egne kompositioner.
Bandet består af 18 musikere, som får
assistance af et par sangere. Orkestrets
medlemmer er bl.a. musikskolens
blæserelever, mens MGK-linjens elever
udgør rytmegruppen i bandet.
Koncerten er gratis.
Anette Jorsal

Gudstjenesterne juleaftensdag er rykket
en time frem til kl. 13 og 15.
Sidste år måtte mange gå forgæves til den
første gudstjeneste kl. 14, og kirken var
proppet.
Vi håber med fremrykningen, at
tilstrømningen fordeler sig lidt bedre.
På gensyn Menighedsrådet

Gudstjenester i adventsog juletiden i Sdr. Bjert
Kirke
En udførlig liste over alle gudstjenester
findes på s. 8, her omtales blot nogle
af gudstjenesterne.

Søndag 27. november kl. 10.30 er

første søndag i advent, hvor vi tænder et
lys i adventskransen. Børnekoret medvirker.

Søndag 11. december kl. 16.30

Eftermiddagsgudstjeneste, hvor både
spirekor og børnekor medvirker. Der er
Luciaoptog.
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Juleaften 24. december er der
gudstjeneste kl. 13 og kl. 15.
Natten mellem 24. og 25. december
kl. 23.30
Julenatsgudstjeneste med mange levende
lys og en helt særlig stemning.

Onsdag 31. december 15.30

Nytårsaftensgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der champagne og kransekage
i kirkecaféen.

K

To nye medlemmer
og to nye suppleanter
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Tekst: Helle Aavild Juhl og Karen Lützen

Johanne Skovgaard Larsen

Dorte Bruhn

Helle Ravn
Alice Toft Bruhn
Johanne Skovgaard Larsen mener selv,
hun har det kirkelige arbejde i generne.
For hende er det især vigtigt at få næste
generation til at føle, at kirken giver
mening. “Stem ikke på mig hvis du
ønsker, at gudstjenesten skal være, som
den altid har været”, sagde Johanne på
opstillingsmødet.
Alice Toft Bruhn kommer fra en kristen
familie i Vestjylland, og kom til egnen
i 1987. Alice har, på trods af en travl
hverdag, sagt ja til at gøre et stykke
arbejde i menighedsrådet. “Jeg vil gerne
bakke tæt op om kirken og hvad den står
for - gerne med et twist af modernitet”,
siger Alice.

De øvrige medlemmer

Dorte Bruhn har igennem flere år taget
aktivt del i det kirkelige arbejde i Bjert,
bl.a. som medhjælper hos minikonfirmanderne og som levende formidler af
bibelhistorier i “Børnekirken”. På spørgsmålet om hvad der særligt motiverer
hende ved opgaverne i menighedsrådet,
svarer Dorte prompte: “Jeg brænder især
for børnearbejdet”.
Helle Ravn er ofte blevet opfordret til at
stille op til menighedsrådet, men har altid
synes hun havde så mange andre vigtige
ting at fylde dagene med. Bl.a. arbejdet
som frivillig i børnekontakten i Skovparken
og arbejdet i KFUM-K i Kolding. Helle vil
helst arbejde med bløde og nære ting,
hvor hun kan gøre en forskel ved at
hjælpe andre mennesker.			
				

Består af: Anette Jorsal, Arne Friis, Hans Lind, Thyge Lind og Inge Vesterdal.
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KALENDEROVERSIGT

Arrangementer og gudstjenester vinteren 2016 - 2017.
NOVEMBER/DECEMBER
Søndag 27. november 10.30

Tirsdag 20. december 8.30 og 10.00

Første søndag i advent (se s. 6)

Juleafslutning for skolen

Mandag 28. november 20.00

Tirsdag 20. december 14.00

Spejdernes juleafslutning i Kirken

Tirsdag 29. november 19.00
Kolding Musikskoles Big Band.
Julekoncert (se s. 6)

Fredag 2. december 10.30
Frokostpause for mænd

Søndag 4. december 10.30
Anden søndag i advent
v. Jens Christian Bach Iversen

Onsdag 7. december 19.00

Julekoncert (se s. 12)
Med bl.a. kirkens voksenkor, Sdr. Stenderup
Kirkes kor og solister

Søndag 11. december 16.30

Tredje søndag i advent
Gudstjeneste med Lucia-optog (se s. 6)
Spirekor, børnekor og ungdomskor

Torsdag 15. december 8.30

Julegudstjeneste for børnehaver

Torsdag 15. december 10.00

Julegudstjeneste for dagpleje og vuggestue

Torsdag 15. december 17.00

Eftermiddagsgudstjeneste

Lørdag 24. december 13.00 og 15.00
Juleaften (se s. 6)

Lørdag 24. december 23.30
Julenat

Søndag 25. december 10.30
Juledag

Mandag 26. december 10.30

v. Jens Christian Bach Iversen
Fælles gudstjeneste i Dalby for alle tre sogne

Lørdag 31. december 15.30

Nytårsaftensgudstjeneste (se s. 6)

Torsdag 5. januar 19.00

Helligtrekongersgudstjeneste (se s. 9)

Fredag 6. januar 10.30
Frokostpause for mænd

Søndag 8. januar 10.30

Første søndag efter helligtrekonger

Søndag 15. januar 19.00
Hva’ så Luther (se s. 10)

”Julen i hjertet”
Krybbespil for store og små (se s. 14)

Torsdag 19. januar 19.30

Torsdag 15. december 19.30

Fredag 20. januar 10.30

Meditation i kirken

Frokostpause for mænd

Søndag 18. december 10.30

Lørdag 21. januar 10.30

Fjerde søndag i advent
Fælles gudstjeneste i Bjert for alle tre sogne

Kirkebil Kan bestilles hos

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

Meditation i kirken

Familieskrål

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

K
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JANUAR/FEBRUAR
Søndag 22. januar 10.30

Tredje søndag efter helligtrekonger

Torsdag 26. januar 14.30

Vinterviser og rim i sneen
sangeftermiddag med Søren og Tine

Torsdag 26. januar 17.00

Børnegudstjeneste og fællesspisning
(se s. 14)

Søndag 29. januar 9.00

Julen varer
lige til påske
- det gør den knap nok – men julen
klinger stille af, og slutter helligtrekonger. Og så er der endda også
kyndelmisse, der hører til julens tid.

Fjerde søndag efter helligtrekonger
v. Jens Christian Bach Iversen

Torsdag 2. februar 19.00

Kyndelmissegudstjeneste og pandekager
(se s. 9)

Fredag 3. februar 10.30
Frokostpause for mænd

Søndag 5. februar 10.30

Sidste søndag efter helligtrekonger efter
gudstjenesten er der ”tese-snak”

Søndag 12. februar 9.00
Septuagesima søndag
v. Maria Frederiksen

Søndag 19. februar 10.30
Seksagesima søndag

Torsdag 23. februar 19.30
Meditation i Kirken

Søndag 26. februar 10.30

Tirsdag 5. januar 19.00

Helligtrekongers-aftensgudstjeneste
Få et helligtrekongermærkat med hjem,
til at sætte på døren.

Torsdag 2. februar 19.00
Kyndelmissegudstjeneste

I gamle dage ansås kyndelmisse for at
være vinterens knudepunkt.” Nu kom
Kjørmes Knud” synger vi i ”Sneflokke
kommer vrimlende”. På denne kolde aften
er der tradition for at spise pandekager.
Efter gudstjenesten serveres pandekager
til alle.

Fastelavns-familiegudstjeneste (se s. 14)

Onsdag 1. marts 19.00
Askeonsdags-gudstjeneste

Indre Mission:
Vintermøde den 25. januar 2017
i Vejen kl. 19.30
ved Bodil Skjødt.
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Hva’ så Luther? For 500 år siden var du så modig at slå søm i
kirkedøren. Søm, der slog 95 udsagn fast på en solid kirkedør.
95 teser, der ændrede kirken- og verdenshistorien.
Tekst: Søren Andresen / Foto: Betty Arendt

Vi vil fejre det med en stor koncert, hvor orgelet spiller sammen med rockguitaren. Hvor
Bettys blide stemme klinger sammen med bassens bløde tone. Hvor Holger Lissners
stærke oversættelser af nye tyske sange og salmer spiller op med klaveret og trommen.
Måske kan man kalde det en cabaret om Luthers liv? En koncert der skal opleves med
et glimt i øjet og alligevel åbenhed for de dybere lag. Der er fri entré.
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Sogneeftermiddage - vinteren 2017

Vinterviser og rim i sneen
TORSDAG 26. JANUAR KL. 14.30
Søren Andresen og Tine Illum holder sangeftermiddag med snevejrssange, vinterviser, gamle traditioner, digte og småfortællinger.

Bibelhistorie
for voksne
TORSDAG 23. FEBRUAR 14.30
Lisbeth Holm Filtenborg, sognepræst i Gauerslund, er en meget dygtig
foredragsholder og fortæller. Hun kommer her i Sognehuset og fortæller: Kvinden med krukken - Bibelhistorie for voksne.
De findes rundt omkring i bibelen, fortællinger om kvinder med krukker. Hun kan både
være ”et godt skår” og en ”dum krukke.” Undertiden er hendes krukke sørgelig tom, men
bliver fyldt op på forunderlig vis.
Til andre tider kommer hun med en fyldt krukke og får alligevel fyldt et andet indhold
på. En kvinde med en krukke er et enkelt billede på en større virkelighed: Om at føle sig
tom og få fyldt på fra forunderlige skjulte kilder.
Krukken indeholder alle 4 elementer: ILD, JORD, LUFT, VAND
Den er formet af ler og vand, brændt hårdt i ilden. Den kan være tom og kun fyldt med
luft, eller den kan fyldes med vand – det levende vand.
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Julekoncert
i Sdr. Bjert Kirke

Vi synger julen ind.
Kor, solister og fællessang.

SDR. BJERT KIRKES VOKSENKOR
SDR. STENDERUP KIRKES KOR
SOLISTER FRA KIRKERNE
Solister: Nanna Lykke Larsen, Helene Eiler Ernst,
Evar Marie Georgi og Zane Bulava-Christensen

Onsdag d. 7. december
kl. 19.00 fri entré
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Glimt fra vores aktive kirke

Dagplejere

Børnegudstjeneste

Babyrytmik

“Frokostpausen”

Spirekor
13

DET SKER FOR BØRN Døbte
KRYBBESPIL
Torsdag 15. december kl. 17

opfører Sdr. Bjert Centralskoles 4. klasser
krybbespillet ”Julen i Hjertet”.
Alle er meget velkomne.

BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Torsdag 26. januar kl. 17

Børnegudstjeneste i kirken og bagefter
mulighed for at spise aftensmad
sammen i sognehuset.
Maden koster 20, - for voksne
og 10,- for børn.
Arrangementet er slut kl. 18.30

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag 26. februar kl 10.30

holdes fastelavnsgudstjeneste i kirken
– bagefter fastelavnsboller til alle.
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14. aug.

Emma Hedegaard Due
Egholtvej 13, Vejen

21. aug.

Sigrid Eeg-Kruse
Brendstrupvej 8, Aarhus

21. aug.

Liv Refslund Orloff
Frederik den 7. Vej 14, Kolding

10. sep.

Ludvig Højgaard
Bjert Kirkevej 6, Bjert

9. okt.

Milo Dupont Herse
Østerløkke 1 C, Bjert

16. okt.

Freja Sophia Hougaard Nielsen
Gl. Donsvej 4, Kolding

23. okt.

Andreas Bønlykke Herbst
Hundborgvej 44, Sdr. Stenderup

23. okt.

Mynte Kande Strandby
Ørebrovej 5, Kolding

Kirkebladet
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Vielser/kirkelige
velsignelser
10. sep.

Dorte Heidi Højland og
Stig Castberg
Sønderholmsvej 24, Kolding

8. okt.

Line Nørgaard og
Peter Skov Knudsen
Stejlbjergvej 35, Kolding

Dødsfald og
bisættelse/begravelse
4. aug.

Anna Marie Damm
Havevej 24, Bjert

8. aug.

Lennart Mortensen
Bjert Stationsvej 19, Bjert

2. sep.

Viktor Schmidt
Skovvænget 14, Christiansfeld

8. sep.

Ann-Mari Mortensen
Solkær 30, Bjert

10. okt.

Jens Bach Andersen
Engløkke 10, Bjert

16. okt.

Palle Steen Angel
Abildvej 13, Bjert

18. okt.

Jytte Bodil Ebbesen
Egerisvej 130, Skive

27. okt.

Gurli Houlberg
Bertram Knudsens Vej 178, Kolding

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

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

Deadline til næste nr. (marts-april-maj)
den 1. februar 2017

Tryk: InPrint, Kolding
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Simi Jan om sit job
i verdens brændpunkter
GIV ET FOREDRAG I JULEGAVE.

Sæt kryds i kalenderen ud for den 31. januar 19.30
Tekst: Anette Jorsal

Tekst: Anette Jorsal

Vi kender hende fra tv-skærmen. Simi Jan,
der rapporterer fra brændpunkter i den
arabiske verden.
Tirsdag 31. januar kommer hun til Sdr.
Bjert, hvor hun på skolen vil fortælle om
sit liv som tv-journalist, og hvor hun vil
fortælle nogle af de historier, som ikke
bliver vist på tv.
Simi Jan, der er korrespondent for TV2
Nyhederne, har i en årrække boet i Pakistan
og Afghanistan og har rapporteret hjem til
de danske tv-seere om krige og uroligheder,
der har plaget de to lande.
Hun har skrevet bogen ”Til te hos Taleban”,
hvor hun søger efter historien om, hvordan
terror og kampen mod terror har påvirket og
forandret de to lande. Men hun skriver også
om den enorme gæstfrihed, hun har oplevet
hos folk, der lever under utrolige og usikre
forhold.

Hun er uddannet journalist på Napier
University i Skotland og har arbejdet for
DR, Politiken og BBC, inden hun blev korrespondent for TV2.
Simi Jan er en meget dygtig foredragsholder
og får ros for sin evne til at fortælle om
et meget alvorligt emne, men stadig have
plads til humør og humor og give udtryk for
en masse energi.
En billet er en rigtig god julegave til den,
der enten har alt eller bare gerne vil være
lidt klogere.
Der er tale om det årlige foredrag, som
menighedsrådet arrangerer i samarbejde
med husholdningsforeningen i Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup.
Billetter koster 170 kroner stykket, og de
kan bestilles hos Anette Jorsal på
a@jorsalskriver.dk eller på telefon 2720
1457. Prisen er inklusiv kaffe og kage –
men husk selv at tage kop med.

