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Hvilken plads er din?
Syv stole venter det nye menighedsråd
Formand Anette Jorsal orienterer på mødet
torsdag 13. september kl. 19.00 i i Sognehuset
Mere om valget side 2, 3, 6 og 7

Til eftertanke...

Et fællesskab
med stor glæde
Af Arne Friis

Foto: Karen Lützen

Vi skal meget snart have valg til menighedsrådet. Det nuværendes valgperiode
udløber i henhold til loven ”den 2. tirsdag
i november”, dvs. 8. november. Og så vil
jeg med tyve års erfaring som rådsmedlem
bare sige til alle, der er interesseret i
kirkens liv i sognet og vil give sig tid til
at løse fremtidens udfordringer:
Kom frit frem, det er et meget berigende
arbejde, når vi lægger linjerne for, at
gudstjenesten, det allervigtigste,
udvikler sig i takt med tiden og med
respekt for fortiden.
Hvad er menighedsrådsarbejde da?
Det kan bedst sammenlignes med bestyrelsesarbejde i en forening med frivillige – jo
rådsmedlemmer er frivillige og ulønnede! som er parate til at tage opgaver på sig af
meget forskellig karakter.
Nogle opdrag skal løses – det siger loven
– andre lægger vi selv op til. Vores beslutninger tages efter almindelige demokratiske
principper. Det sker i en god atmosfære
efter grundige drøftelser. Men der har
undervejs også været sager, som har
krævet en afstemning, når enighed ikke
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har kunnet opnås. Og så har flertallet
bestemt.
Der træffes økonomiske beslutninger og
drøftes virksomhedsplaner: Hvordan skaber
vi en god kirke på en måde, så alle føler
sig velkomne, uanset om man er ung,
gammel, kommer sjældent eller ofte?
Vi har netop haft en “brugerundersøgelse”
for at kunne udvikle gudstjenestens
form og indhold, børnearbejdet og skabe
mulighed for at gudstjenesten hele tiden
udvikler sig i takt med tiden.
Det påstås at arbejdet meget handler om
penge. Det bruger vi nu ikke så meget tid
på. Vi gør det, der skal gøres og forsøger
at organisere arbejdet, så ingen får for
store arbejdsbyrder. Det skal nemlig også
være både lærerigt og sjovt at være i
menighedsrådet. Derfor bruger vi også
tid på det sociale i virket mellem rådet
og kirkens medarbejdere, som i alle årene
har været meget engagerede i deres
arbejdsplads.
Det er ved et engagement i menighedsrådsarbejdet, du får chancen for at få
indflydelse på kirkelivet i sognet.
Grib den!
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Formanden kvæler fordomme
Der er flere fordomme om arbejdet i et menighedsråd. Virkeligheden er, at det
er et spændende forum, hvor meninger brydes, og hvor der er plads til både de
principielle emner og livets store spørgsmål.
Jeg har hørt det flere gange. Menighedsrådsarbejde er for gamle mennesker.En
aften hørte jeg en kær, gammel klassekammerat sige, at han var kommet i menighedsrådet i sit hjemsogn. Han havde ellers
troet, at han først skulle vælges ind, når
han blev gammel.
Nu hører jeg til dem, der synes, at erfaring
er guld værd, og ovenstående er nu også
mest et eksempel på én af de mange fordomme, der er omkring et menighedsråd
og dets medlemmer.
Man behøver på ingen måde at være ældre
eller gammel for at sidde i et menighedsråd. Man skal blot have lyst til at præge
aktiviteterne og rammerne for arbejdet i
kirken. Man skal have lyst til at diskutere,
hvad der er vigtigt for kirken, og det
handler også om, hvad der er vigtigt i
livet. Med andre ord – et menighedsråd
er et rigtig spændende forum, der også
handler om livets store spørgsmål.
En anden fordom er, at det handler om
mursten og maling. Det gør det også,
men det kan sandelig også være en
spændende diskussion. For hvordan skal
kirken se ud, så den passer til sin nutid,
er klar til fremtiden med skyldig hensyn
til de historiske rødder.
Og så er der den om, at vi bruger løs af
pengene. Ja, det er ikke gratis at drive
en kirke og en kirkegård, men jeg har i
min første periode kun oplevet, at det er
økonomisk ansvarlige folk, der sidder i

menighedsrådet og er sig fuldt bevidste
om, at det er medlemmernes penge, vi
administrerer. Derfor skal pengene også
kun bruges med omtanke.
Hvis vi lige skubber fordommene til side,
er virkeligheden faktisk den, at menighedsrådet er et rigtig spændende forum med ti
møder om året. Her er plads til både de
principielle spørgsmål, livets store temaer,
og almindelige driftsspørgsmål. En væsentlig del af menighedsrådets arbejde er ikke
mindst at være arbejdsgiver og medvirke
til at skabe en god arbejdsplads for de
ansatte.
Det er nemt i enhver bestyrelse at fortabe
sig i penge, pligter og paragraffer, men i
et menighedsråd er det også vigtigt at tage
de store diskussioner om, hvor vi skal hen
med vores arbejde i og omkring kirken. Det
nuværende menighedsråd har bl.a. haft
en meget spændende værdidebat, hvor vi
drøftede os frem til de tre overordnede
værdier, som skal gælde for al arbejde i
Sdr. Bjert Kirke.
Vi har senest gennemført sogneundersøgelsen, som giver både det nuværende
og det kommende menighedsråd en del
inspiration. For skal der være mere musik
i kirken? Skal vi nedtone brugen af Det
Gamle Testamente? Skal der være en sorggruppe? Skal vi have ind- og udgangsbøn
tilbage? Skal vi lave flere studiekredse om
eksistentielle emner?
		

Anette Jorsal
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Gudstjenesten
arbejder vi sammen om

Tine Illum gør status ved tiårsjubilæet som liturgisk frisogn
Tekst: Tine Illum / Foto: Preben Matthiesen

Sdr. Bjert har et aktivt kirkeliv. Der er
mange til gudstjeneste. Vi taler med hinanden og er vant til at tage ansvar. Vi vil
også gerne tage ansvar for vores gudstjenesteliv. Almindeligvis skal biskoppen
spørges, hvis Alterbogens gudstjenesteordning fraviges – og vi vidste godt, at
den fraveg vi hele tiden. Vi havde lyst til
at gøre det frit, uden at skulle søge om
enhver ændring. Eller håbe på, at ingen
klagede, når vi ændrede uden at spørge.
I 2006 henvendte menighedsrådet i Sdr.
Bjert sig til daværende biskop Niels Henrik
Arendt. Vi spurgte om vi kunne blive et
”liturgisk frisogn”. Det ville være første
gang i Danmark, men Arendt syntes, det
var en god idé, forudsat at menighedsråd,
gudstjenesteudvalg, organist og præst
til stadighed arbejdede sammen om det.
Det var godt, sagde han, at der i en
luthersk kirke er steder, hvor man arbejder
menighedsbaseret med gudstjenesten, og
hvor menigheden er delagtig i så meget
som muligt. Så sådan blev det.
I det daglige arbejde betyder det at være
Liturgisk Frisogn, at Menighedsrådet kan
bede Gudstjenesteudvalget om at komme
med et forslag til gudstjenesteordning,
eller det kan være udvalget, der kommer
med et konkret forslag.
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Efter ti år er der virkelig mange, der
tænker, taler og arbejder med. Sdr. Bjert
er ikke et særlig stort sogn, og vi kan ikke
holde mange forskellige gudstjenester alle
ugens dage for forskellige målgrupper.
Vi må hele tiden tænke på søndagsgudstjenesten som en gæstfri gudstjeneste,
hvor alle er velkomne og hører til. Det
gælder børnefamilier, vante kirkegængere,
tilflyttere, dåbsgæster, konfirmander. Vi
må tage hensyn til hinanden, og det
vigtigste må være, at i den hér gudstjeneste er vi et fællesskab, hvor alle kan være
trygge, synge med, tænke med, og som
præcis være dem, vi er. Gudstjenesten er
ikke en klub af folk, der tænker ens, men
et fællesskab af forskellige mennesker.
Undervejs er det gået op for os, at det,
man betegner som en god gudstjeneste,
sjældent har noget at gøre med selve
gudstjenesteordningen, men snarere
med den ånd eller stemning, der er.
Det er vores fælles ansvar at opelske
en kultur, hvor det vigtigste ikke er
at få sin vilje og synge sine seks
yndlingssalmer hver gang.
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”I må vide, at det betyder arbejde!” sagde
Niels Henrik Arendt dengang. Og det er
rigtigt. Det kræver, at vi giver os tid til
at fordybe os og tale med hinanden. Det
kræver, at vi tager beslutninger, som ikke
alle er enige i. Vi bliver aldrig færdige.
Vores mål er ikke en perfekt gudstjeneste,
som om sådan en overhovedet findes.
Vores mål er en levende og menneskelig
gudstjeneste.
Et konkret eksempel kan være, om vi skal
sidde ned eller stå op, når der læses bibeltekster,. Nogle mener, at så lytter vi bedre;
andre synes, at det ikke virker respektfuldt

over for Bibelen. Omvendt synes nogen, at
vi synger meget bedre, når vi står op, for
andre er det næsten umuligt at stå op
under en lang salme. Der er gode argumenter for det hele. Menighedsrådet må
tage en beslutning, som alle ikke vil være
enige i.
Desuden er der kirkegængere, der rent
fysisk har svært ved at sidde ned i længere
tid - og her taler vi ikke om konfirmander,
der skal ud og finde Pokemon’er - og andre,
der har svært ved at stå op. Tænk, om vi
kunne få arbejdet en gudstjenestekultur
frem, hvor alle fornemmer, at når der bliver
sagt: ”Vi står op og synger næste salme”
– ja, så ligger det helt tydeligt og usagt:
”men hvis du af den ene eller anden grund
sidder ned og synger, så er du stadig i lige
så høj grad en del af fællesskabet.”
Det er status over de første ti år som
liturgisk frisogn.
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Hvad venter i det nye råd?

Til det kommende valg til menighedsrådet stiller fem fra det nuværende
råd op og tager gerne en tørn til. Hvad ser de frem til, hvis de opnår valg
til en ny fire års periode? Her svares i alfabetisk rækkefølge.
Tekst: Erik Randel Fotos: Karen Lützen

Anette Jorsal
Livet i om omkring kirken
foregår ikke i en klub, en
fordom jeg selv har haft.
Derfor vil jeg gerne arbejde med at åbne kirkelivet
endnu mere, så flere får
øjnene op for det som
naturligt. Og i den henseende har vi lykkkeligvis en præst, der hver
søndag laver et smukt
beskrivende sangblad.
Arne Friis
Forudsat min genvælgelse
vil jeg påtage mig de opgaver, som menighedsrådets medlemmer mener,
at jeg er bedst til at bestride. Og så håber jeg,
at vi kan forlænge det
gode samarbejde med
at udvikle kirkens både
indre og ydre liv – ikke
mindst hvad angår gudstjenesterne i det fornyede
kirkerum.
Hans Lind
Det er vigtigt for mig, at
vi skal gøre endnu mere
for, at både unge og gamle
føler sig velkomne i kirken. Det gælder især for
nye tilflyttere i sognet.
Og så skal samarbejdet
mellem menighedsråd
og medarbejdere – samt
mellem sognene - fortsat
prioriteres højt. Det er
livsvigtigt for kirkelivet.
6

Thyge Lind
Vi skal passe på ikke
at blive for indspiste i
sognet – og ikke dvæle
for meget i fortiden. Jeg
ser gerne en kompetent
udefra give et bud på
kirkegårdens udvikling og at vi ved aktiviteterne
i Sognehuset får besøg af
foredragsholdere, vi ikke
er enige med på forhånd
- og som kan udfordre os.
Inge Vesterdal
Vores Folkekirke har en
dejlig rummelighed, og
den vil jeg gerne tage et
medansvar for, at vi kan
udvikle yderligere her
i sognet. Både i rådet
og i gudstjenestelivet
skal der være bredde og
forskellighed med en
debatkultur, som gerne
skulle munde ud i, at vi
alle trækker på samme
hammel.
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Tekst: Anette Jorsal

Sæt kryds i kalenderen
TIRSDAG 13. SEPTEMBER!

Kom og hør om menighedsrådets arbejde
– og om valget til det nye råd.
Hvem skal sidde i menighedsrådet de
næste fire år? Hvem vil være med til at
diskutere hverdagen og nye tiltag i kirken?
Der er valg til menighedsrådet ved
Sdr. Bjert Kirke i dette efterår. Det nye
menighedsråd trækker i arbejdstøjet
1. december, men allerede tirsdag
13. september kl. 19.00 er der i Sognehuset orienteringsmøde om arbejdet i
menighedsrådet.
Dette møde kan gå direkte over i et opstillingsmøde. Her kan opstilles og vælges
kandidater til menighedsrådet. Hvis der
opstilles kandidater på en liste, og der
ikke kommer flere lister, er der aftalevalg.

Hvis der kommer mere end én liste, skal
der være valg 8. november.
Kandidatlister skal indleveres mellem den
20. og 27. september til valgbestyrelsen,
som består af Hans Lind, Inge Vesterdal
og Anette Jorsal.
Menighedsrådet i Sdr. Bjert består af syv
medlemmer og to suppleanter. Fem af de
nuværende menighedsrådsmedlemmer er
villige til at modtage genvalg, mens to
medlemmer stopper.
DERFOR – hvis du vil være med til at
præge arbejdet i og omkring kirken de
næste fire år – så mød op 13. september,
hvad enten du gerne vil vælges eller
stemme.
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KALENDEROVERSIGT

Arrangementer og gudstjenester efteråret 2016.
SEPTEMBER
Søndag 4. september 9.00

15. søndag efter Trinitatis
Morgengudstjeneste og derefter
udflugt - se omtale i forrige Kirkeblad.
v. Jens Chr. Bach Iversen og Tine Illum

OKTOBER
Søndag 2. oktober 10.30
Musikgudstjeneste (se s. 9)

Onsdag 5. oktober 9.00
Morgensang

Tirsdag 6. september 9.00

Torsdag 6. oktober 19.30

Fredag 9. september 11.30

Fredag 7. oktober 11.30

Søndag 11. september 10.30

Lørdag 8. oktober 10.30

Morgensang

Frokostklub for mænd (se s. 12)
16. søndag efter Trinitatis
Gudstjeneste

Tirsdag 13. september 19.00

Meditation i kirken

Frokostklub for mænd (se s. 12)
FamilieSKRÅL (se s. 13)

Søndag 9. oktober 9.00

Stormøde om menighedsrådsvalg (se s. 7)

20. søndag efter Trinitatis
Gudstjeneste v. Ditte Freiesleben

Torsdag 15. september 19.30

Torsdag 13. oktober 17.00

Søndag 18. september 10.30

Torsdag 13. oktober 19.30

Meditation i kirken

17. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste

Torsdag 22. september 17.00

Børnegudstjeneste og aftensmad (se s. 13)
Foredragsaften v. (se s. 16)

Søndag 16. oktober 10.30

Børnegudstjeneste og aftensmad (se s. 13)

21. søndag efter Trinitatis
Gudstjeneste

Fredag 23. september 11.30

Fredag 21. oktober 11.30

Søndag 25. september 9.00

Søndag 23. oktober 9.00

Torsdag 29. september 14.30

Torsdag 27. oktober 14.30

Frokostklub for mænd (se s. 12)

18. søndag efter Trinitatis
Gudstjeneste v. Ditte Freiesleben
Sangeftermiddag (se s. 11)

Frokostklub for mænd (se s. 12)
22. søndag efter Trinitatis
Gudstjeneste v. Jens Chr Bach Iversen
Fortælleeftermiddag (se s. 11)

Søndag 30. oktober 10.30
Afrika-gudstjeneste (se s. 10)

Kirkebil Kan bestilles hos

Hanne Buhl på telefon 75 57 22 50,
inden fredag kl. 12.00.
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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
i Kirkecaféen efter gudstjenesten.
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NOVEMBER
Torsdag 3. november 19.30

Fælles foredrags- og debataften i Dalby
(se s. 12)

Fredag 4. november 11.30

NOVEMBER
Fredag 18. november 11.30
Frokostklub for mænd (se s. 12)

Søndag 20. november 9.00

Frokostklub for mænd (se s. 12)

Sidste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste v. Lene Thiim

Søndag 6. november 16.00

Torsdag 24. november 14.30

Allehelgen gudstjeneste (se s. 14)

Tirsdag 8. november

Menighedsrådsvalg (se s. 7)

Torsdag 10. november 9.00
Morgensang

”Min barndoms jul” – adventshygge
(se s. 11)

Søndag 27. november 10.30
1. søndag i advent
Gudstjeneste

Torsdag 10. november 17.00

Børnegudstjeneste og aftensmad (se s. 13)

Lørdag 12. november 10.30
FamilieSKRÅL (se s. 13)

Søndag 13. november 10.30
25. søndag efter Trinitatis
Gudstjeneste

Indre Mission:
Oktobermøde den 5. oktober
i Kristkirken kl. 19.00
ved Præst Sten Nielsen, Sommersted.
Bagefter i Bethel.

Vivaldi - Musikgudstjeneste
Søndag d. 2. Oktober kl. 10.30
Musikgudstjenesten er bygget op omkring
Vivaldis Gloria. Vivaldis Gloria er en stor
takkesang og fyldt med skøn musik, der
både rummer tyngde og lethed.
Vores eget voksenkor synger sammen med
Tyrstrup kirkes kor.

Betty Arendt – Sopran
Nanna Lykke Larsen - Sopran
Eva Marie Georgi - Alt
Freja Arendt - Obo
Peter Arendt – Orgel
Søren Andresen – Dirigent
Tine Illum – Præst
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HØSTGUDSTJENESTE,
AUKTION OG FROKOST
Søndag 18. sep. kl. 10.30

Høstgudstjenesten er en af årets festligste gudstjenester – en gudstjeneste for
ALLE. Kirken er festligt pyntet, minikonfirmanderne, børnekor og –ungdomskor
medvirker.
Her siger vi tak for årets høst, for alt det
vi lever af. Her tænker vi på og beder for
alle, der ikke høster nok. Her samler vi ind
til mennesker der savner, hvad vi ejer i
overflod.

Når gudstjenesten begynder, kan alle børn
være med til at bære lidt af årets høst ind
i kirken. Så tag endelig noget med, som
børnene kan bære ind: det kan være rå
rødbeder, et glas hindbærmarmelade, en
pose boller, en buket blomster….
Efter gudstjensten spiser vi frokost
sammen (voksne 20,- kr. og børn 10,- dog
max 50,- pr. familie) og auktion over den
indkomne høst i sognehuset.
Alle pengene fra auktionen går ubeskåret
med i indsamlingen ved høstgudstjenesten.
Så tag en masse kontanter med den dag….

Tanzaniadag
Søndag 30. oktober holder vi i Sdr. Bjert og menigheden
i Kitwechenkura venskabsgudstjenester
Dagen i Sdr. Bjert begynder med
søndagsgudstjenesten kl. 10.30, som
bliver afrikansk inspireret med hjælp
af Sdr. Bjert Kirkes Børnekor med sang,
trommer og afrikanske rytmer.
Efter gudstjenesten fortsætter vi festen
med kirkefrokost med afrikanske retter,
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kaffe og chai (sød te med krydderier
og mælk) samt kager.
Voksne kr. 50,- Børn 20,(dog max kr. 100,- pr. familie).
Dagens indsamling samt evt. overskud
fra frokost og salg går til menigheden i
Kitwechenkura.				
Internationalt udvalg
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Sogneeftermiddage - efteråret 2016
Sangen har vinger...
Sangeftermiddag med Helene Ejler Ernst,

TORSDAG 29. SEPTEMBER, KL. 14.30
At synge med Helene er at begive sig ind i begejstring
og sangglæde. Helene er siden marts deltidsansat i
Sdr. Bjert Kirke til særligt at arbejde med børn og unge.
Hun er uddannet på musikkonservatoriet i korledelse og
musikopdragelse, og arbejder på mange måder med at
udbrede fællessang – også til voksne.
Så kom til sangeftermiddag, og mærk at sangen har vinger.

”Foråret så sagte kommer…”
FORTÆLLEEFTERMIDDAG 27. OKTOBER 14.30
Sognepræst Elise Balslev genfortæller Kaj Munks erindringer
Digterpræsten Kaj Munk skrev sine erindringer i 1942, som han
kaldte ”Foråret så sagte kommer”. Det er usædvanligt at skrive sine
erindringer, når man kun er midt i 40erne, men han følte, at alt
kunne ske. Og deri havde han helt ret, for kun to år senere blev
han likvideret.
Men vi er heldige, at han nåede det. For vi har nu en meget smuk
skildring fra børnehøjde af en barndom på landet hos fattige, men
gode folk. Han kom til Marie og Peter Munk som forældreløs seks
årig fra Maribo og oplevede naturen og dyrelivet på et lille lollandsk
husmandssted. Han blev elsket og opdraget og støttet til at gå
sine egne veje af sine adoptivforældre. Og som helt ung skrev han
teaterstykker, selvom han aldrig havde været i teatret….

Min barndomsjul
TORSDAG 24. NOVEMBER 14.30 I SOGNEHUSET
Mennesker med tilknytning til Sdr. Bjert fortæller om deres barndoms jul. Det er i år
Maria Ploug, der er født og opvokset i Schweiz; Carl Erik Refshauge, der var barn i
præstegården i Sdr. Bjert; og Steen Brændholt, som mange kender fra kirken, Røde
Kors etc..
Desuden synger vi advents- og julesalmer…..
Der vil være mulighed for at købe julelys af flere slags.

11

Sogneaftener - efteråret 2016

Nye muligheder
– ny etik?
Fælles sogneaften i Dalby
Præstegård - om nye
dilemmaer med liv og død
Den aften holder Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert
og Dalby atter en fælles sogneaften. Denne
gang finder sogneaftenen sted i Dalby
Præstegård på Gl. Tved 23 A.
Aftenens foredragsholder er Jacob Birkler,
som var formand for Etisk Råd fra 2010-16.
Birkler vil tale ud fra overskriften:
”Nye teknologiske muligheder: Nyt menneskesyn og ny etik”? Birkler udtaler: ”Ny
bioteknologi giver stadig flere muligheder.
For at skabe liv og designe det, som vi vil.
For at afslutte liv eller forlænge dødsprocessen i udsigtsløs behandling. Hvor går den
etiske grænse, når vi tager livet i egne

hænder? Er vores syn på mennesket under
udvikling eller afvikling”?
Aftenen byder på en generel introduktion
til de mange etiske dilemmaer, som ny
bioteknologi afføder, med særlig fokus
på dilemmaerne ved livets begyndelse og
afslutning. Hvordan håndterer vi disse
dilemmaer bedst?
Der serveres en lille forfriskning i pausen.
Der er gratis adgang til sogneaftenen.
Hav dog gerne lidt penge på lommen, for vi
samler ind til Dalby Kirkes venskabs.menighed i Bagdad.

Frokostklub for mænd
HVER ANDEN FREDAG KL. 11.30-13 I SOGNEHUSET
Sognelivet strækker vidt - snart også til en nyskabelse, en frokostklub for mænd i
efterløns- eller pensionistalderen. De inviteres til nogle timers samvær med spisning,
snak og spil hver anden fredag kl. 11.30-13 i Sognehuset.
Arne Friis fra den selvbestaltede styregruppe fortæller:
”Ideen er praktiseret andre steder med stor succes, så hvorfor ikke også i Sdr. Bjert? Vi
vil gerne gøre noget for specielt ”de unge mænd, der er blevet ældre”. Man møder bare
op, og for 20 kr. får man formiddagskaffe med et rundstykke – og senere en øl eller vand
til den medbragte madpakke.
Tag eventuelt kort, skak eller ludo med - eller fortæl en god historie til fælles fornøjelse.”
Skal man være enlig?
”Nej, hvis mand eller kone vil have et par fritimer hver for sig, er han da velkommen.”
Frokostklubbens start er fredag 9. september. Spørgsmål kan rettes til de tre tovholdere:
Kim Olin 30 49 03 47, John Hansen 61 86 48 80 og Arne Friis 20 15 47 97.
								 Erik Randel
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Børnegudstjenester
– gudstjenester med børn
Børn er ALTID velkomne i Sdr. Bjert Kirke.
Under gudstjenesten er der altid mulighed
for at opholde sig i kirkecaféen med de
mindste børn, hvis man ønsker det. Man kan
komme ind i kirkecaféen gennem en dør i
kirken – eller gennem glasdøren på kirkens
sydside.
For lidt større børn (skolebørn) er der i
forbindelse med gudstjenesterne kl. 10.30
mulighed for at være med i BØRNEKIRKEN.
Det er under prædiken i rummet bag orglet.
Her fortæller en voksen bibelhistorie – og
taler med børnene. Et af kirkens alterlys
bæres med derop – for børnekirke er også
kirke, og børnene er stadig en del af
gudstjenesten.

En gang om måneden er der desuden
gudstjeneste kl. 17 – og derefter mulighed
for at spise fælles aftensmad fra 17.45 –
18.30. Målgruppen for disse gudstjenester
er børnehavebørn – men både større og
mindre børn og alle voksne, der nogensinde
har været børn, er også velkomne.
Børnegudstjenesterne begynder som noget
nyt i Kirkecaféen, og vi går samlet ind i
kirken.
I efteråret er det følgende torsdage: 22.
september, 13. oktober og 10. november
Vi glæder os til at se en masse børn i
kirken. Børn er nemlig ikke bare kirken i
morgen – de er kirken I DAG!

FamilieSKRÅL
FamilieSKRÅL er fællessang for hele
familien, som jeg, Helene Ernst, står for.
Fem lørdage mødes vi og synger sammen.
Vi vil synge børnenes sange, fars sange og
mormors sange. Gode klassikere, nye hits,
salmer og sange med bevægelser vil fylde
kirkerummet.

Fællessang har en stor herlighedsværdi og
man bliver glad af at synge. Kom som du er
og tag hele familien med.
FamilieSKRÅL: lørdagene 8. oktober, 12.
november, 21. januar, 18. marts og 27. maj
kl. 10.30-11.15- altid i Sdr. Bjert Kirke.
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Allehelgensgudstjeneste søndag 6. november
Allehelgen er en dag, hvor vi tænker på fællesskabet med dem, der døde fra os.
I forbindelse med gudstjenesten bliver navnene på dem, der døde her i sognet eller
blev begravet fra kirken, siden sidste Allehelgen læst op.
Allerede fra kl. 15 er der kaffe i kirkecaféen, og alle er velkomne.

Kom med dit
ADVENTSHJERTE!
Første søndag i advent tændes adventskransen i kirken. Det nye kirkeår begynder
for store og små. Vi forbereder os til jul.
Der er travlhed overalt
– heldigvis oftest en glad og
forventningsfuld travlhed. Der bages,
købes, skrives, pakkes ind, pudses og
gøres rent. Vi har også brug for at
forberede vores sind og vores hjerter.
Det kan vi bl.a. gøre ved gudstjenesterne
i kirken.
Her fyldes vores adventshjerter
med sang og glad forventning.

”Gud;
tak fordi du træder ind over
alle dørtrin.
Du går ind i hus og hjerte,
går i blodet,
og fylder dagen med dit ord.
Du velsigner os,
når vi går ind, og når vi går ud
så hjælp os med at åbne
dørene for vores næste.”
(fra adventsbøn af Elof Westergaard)
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Døbte
5. maj

Alfred Krath Lind Akselsen
Bjert Vestervang 6, Bjert

8. maj

Lea My Varberg
Gl. Bjært 33, Bjert

14. maj

Rud Tinglef Nørgaard

5. juni

Simon Schultz Lindskov
Bjert Kirkevej 23, Bjert

3. juli

Eivind Ellegaard-Ratanaprakan
Bangkok, Thailand

3. juli

Einar Ellegaard-Ratanaprakan
Bangkok, Thailand

31. juli

Rosa Skov Sønnichsen
Engløkke 22, Bjert
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Vielser/kirkelige
velsignelser
14. maj

Michelle Tinglef Nielsen og
Morten Bo Nørgaard Jensen

25. juni

Marianne Falberg Thomsen og
Mathis Bastholm Broe
Bjarkesvej 3, Sindal

25. juni

Ditte Marie Mehl og
Kim Fuglsang Nissen
Frejas Ager 6, Kolding

2. juli

Camille Gulløv Nielsen og
Kristian Fogh Lindegaard
Gl. Binderup 2 B, Bjert

30. juli

Linda Kahl Sørensen og
Rocky Hede
Fjællebrovej 5, Sjølund

Dødsfald og
bisættelse/begravelse
2. maj

Anja Kaarina Dall
Toftegårdsvej 11, Bjert

18. maj

Kirsten Pedersen
Stenderupvej 132, Bjert

26. maj

Holger Morten Stokholm Schultz
Schultzvej 8, Bjert

26. maj

Ib Lauesen
Stalmosevej 6, Sunds

3. juni

Per Kristensen
Agtrup Midtskovvej 41, Bjert

28. juni

Birthe Christa Olesen
Stenderupvej 191, Sdr. Stenderup

29. juni

Palle Rasmussen
Abildvej 3, Bjert

18. juli

Peter Aksel Petersen
Buen 20, Brejning

Deadline til næste nr. (dec.-jan.-feb.)
den 7. november 2016

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, formand
27 20 14 57
		a@jorsalskriver.dk
Arne Friis, næstformand/sekretær
20 15 47 97
Hans Lind, kasserer
75 57 27 33
Hanne Føns		
75 57 20 84
Inge Vesterdal		
28 26 89 80
Thyge Lind		
75 57 27 32
Bent Junker-Hansen, kirkeværge
75 57 14 46
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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Pilot fortæller om
livet i et F16-fly
Sæt også kryds i kalenderen
13. oktober 19.30.
F16-pilot fortæller om sit arbejde
og om at være på bombetogt.
Tekst: Anette Jorsal

Henrik var egentlig begyndt at læse til
maskiningeniør, men allerede efter et år
blev det tydeligt for ham, at han var mere
interesseret i at bruge mekanikken end at
læse om den.
Han afbrød ingeniørstudiet, og en kammerat inspirerede ham til det næste valg.
Kammeraten havde søgt ind som pilot i
Flyvevåbnet, men var ikke blevet optaget.
I stedet fik Henrik mod på at prøve. Han
søgte og kom ind.
Efter seks års uddannelse kunne han kalde
sig F16-pilot, og siden har han fløjet mange
timer i de hurtige fly og været med på en
række missioner bl.a. bombetogter ind over
Libyen og Irak.
Torsdag 13. oktober kl. 19.30 kommer
Henrik i Sognehuset og fortæller om sit liv
som F16-pilot. Ikke kun selve arbejdet, men
også om hvilke tanker man gør sig, når man

flyver langt, langt oppe mod skyerne og
sender bomber ned mod præcist udpegede
mål på landjorden.
- Jeg søgte ikke ind som jetpilot på grund
af de job, jeg skal udføre, men mere på
grund at det redskab, jeg skal bruge. Et F16fly har en fascinerende power, som det er
spændende at arbejde med, siger Henrik.
Han har været ude på meget forskellige
missioner. Han har fløjet i luftrummet over
Baltikum, fordi de tre baltiske lande ikke
selv har noget luftforsvar, og derfor får
løst overvågningsopgaver af Nato-fly. Han
har været på en lignende opgave i Islands
luftrum, og han var med i Libyen-aktionen i
2011 og i Irak-missioner i 2014 og 2015.
Vi kender kun Henrik ved fornavn - et
ønske piloterne i Skrydstrup har af private
sikkerhedsårsager.

