April – Maj - Juni 2020

Se inde i bladet

Gudstjenesteliste April – Maj - Juni 2020
April
1.

Kl. 10:15

Plejehjemsgudstjeneste

Landlyst

Bente Bramming

5.

Kl. 10:30

Palmesøndag

Bryndum

Bente Bramming

9.

Kl. 17:00

Skærtorsdag med efterfølgende

Vester Nebel Julius Sommer

10.

Kl. 10:30

Langfredag

Bryndum

12.

Kl. 10:30

Påskedag

Vester Nebel Julius Sommer

13.

Kl. 10:30

Anden påskedag

Bryndum

Bente Bramming

19.

Kl. 10:30

1. søndag efter påske

Bryndum

Julius Sommer

25.

Kl. 9:30

Konfirmation

Vester Nebel Julius Sommer

26.

Kl. 10:30

2. søndag efter påske

Vester Nebel Bente Bramming

30.

Kl. 17:00

Fyraftensgudstjeneste

Vester Nebel Julius Sommer

2.

Kl. 9:30

Konfirmation (7.A)

Bryndum

Bente Bramming

2.

Kl. 11:30

Konfirmation (7.B)

Bryndum

Julius Sommer

3.

Kl. 10:30

3. søndag efter påske

Bryndum

Julius Sommer

8.

Kl. 10:15

Plejehjemsgudstjeneste

Landlyst

Julius Sommer

10.

Kl. 10:30

4. søndag efter påske

Bryndum

Julius Sommer

17.

Kl. 10:30

5. søndag efter påske

Bryndum

Bente Bramming

21.

Kl. 10:30

Kristi himmelfarts dag

Bryndum

Julius Sommer

24.

Kl. 10:30

6. søndag efter påske

Bryndum

Julius Sommer

28.

Kl. 17:00

Fyraftensgudstjeneste

Bryndum

Julius Sommer

31.

Kl. 10:30

Pinsedag

Vester Nebel Bente Bramming

2. pinsedag

Byparken

Præsterne fra Skads
Provsti
Julius Sommer

skærtorsdagsmåltid i Bryndum Sognegård

Julius Sommer

Maj

Juni
1.
2.

Kl. 10:00

Plejehjemsgudstjeneste

Bryndum
Kirke

7.

Kl. 10:30

Byfestgudstjeneste (Trinitatis
søndag)

Vester Nebel Julius Sommer

14.

Kl. 10:30

1. søndag efter trinitatis

Bryndum

Julius Sommer

21.

Kl. 10:30

2. søndag efter trinitatis

Bryndum

Bente Bramming

25.

Kl. 17:00

Fyraftensgudstjeneste

Vester Nebel Julius Sommer

28.

Kl. 10:30

3. søndag efter trinitatis

Vester Nebel Julius Sommer

Fyraftensgudstjeneste

En kort gudstjeneste eller andagt på ca. 30 minutter med aftensalmer, tekstlæsning og refleksion.
Kom og fald til ro i kirkerummet midt i hverdagens strabadser og gøremål, syng aftenens og
årstidens salmer og få et lille ord eller en refleksion med på vejen.
Se dato og kirke i gudstjenestelisten.

Skærtorsdag: 9. april Efter gudstjenesten i Vester Nebel kirke kl. 17.00, spiser vi

sammen det måltid, som Jesus og hans disciple spiste, som udgangspunkt for vores nadver:
Lam, usyret brød, urter, kogte æg og rødvin.
Arrangementet er gratis og foregår i Sognegården i Bryndum.
Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding senest den 1. april til Rigmor Bennetsen tlf.
40488689/22169035 eller på mail sognegaard.rigmor@gmail.com

Menighedsmøde /
Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg
for Bryndum og Vester Nebel sogne
Tirsdag den 12. maj i Sognegården kl. 19:00

På menighedsmødet vil menighedsrådet orientere om økonomi, og hvad der arbejdes med i rådet.
Orienteringsmødets formål er at sikre åbenhed og skabe interesse om menighedsrådsvalget.

Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage

Sommerkoncert med kirkernes kor

Onsdag d. 17. juni kl. 19.00 synger kirkens kor sommerkoncert i Bryndum Kirke.
Koret vil synge et blandet repertoire med sange for enhver smag.
Efter koncerten er der ståkaffe i Sognegården.
Gratis éntre.

Sogneudflugt 2020

Søndag den 20.september tager vi på udflugt til Vedersø med besøg i Vedersø kirke og i Kaj
Munks præstegård.
Vi kører fra parkeringspladsen ved Bryndum forsamlingshus kl. 12 og fra V. Nebel forsamlingshus
kl.12.15.
I bussen serveres sandwiches og drikkevarer.
Først besøger vi Kaj Munks grav og Vedersø kirke, hvor fortællingen om Kaj Munk som præst og
modstandsmand starter. Herefter fortsætter vi til præstegården og hører videre om hans liv og
indsats. Inden vi går rundt i præstegården, drikker vi kaffe sammen.
Kl. 16.30 kører bussen mod Nymindegab Kro, hvor vi spiser aftensmad.
Turen er gratis, men middagen med to retter koster 205 kr. + drikkevarer, som afregnes med
kroen.
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 20.
Alle er velkomne.
Tilmelding til Rigmor Bennetsen senest den 10 . september på tlf 22169035 eller på
mail sognegaard.rigmor@gmail.com

SOGNEGÅRDEN
Sognegården er åben alle hverdage kl. 8 – 17.
Der vil være aviser og kaffe på kanden. Hvis man har forslag til aktiviteter eller har lyst til at se
Sognegården, er man altid velkommen til at henvende sig til
Rigmor Bennetsen på tlf. 40 48 86 89 // 22 16 90 35 eller på mail:
sognegaard.rigmor@gmail.com

Faste aktiviteter
•
•

•
•
•

Håndarbejde, snak, kaffe og oplæsning, formiddag torsdage ulige uger kl. 9.30 –11.30
Håndarbejde, snak, kaffe og oplæsning, aften den første torsdag i måneden: 12. marts,
2. april, 7. maj, 4. juni kl. 19 – 21.
Dåbsklude. Vi vil gerne invitere til at strikke dåbsklude.
Dåbskluden er en fin lille klud, som bruges til at tørre dåbsbarnets hoved med, og som
barnet får med som minde om dåben. Vi sørger for garn og opskrifter.
Tirsdags-cafe i lige uger kl. 14.00 – 16.00 (se program)
Brætspil og andre spil: Tirsdage i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 (sommerpause fra maj til 8.
september)
Gåture i området. Onsdage fra kl. 9.00 til 10.00
I ulige uger går vi fra Bryndum kirke (Sognegården) og i lige uger fra Vester Nebel
kirke
Vi mødes foran kirken og går en kortere tur. Der vil være kaffe bagefter.
Man kan bare dukke op, når man kan, og man behøver ikke tilmelde sig.
I tilfælde af dårligt vejr drikker vi kaffe og hører en historie.

Herreværelset i Sognegården

Mænd i alle aldre fra begge sogne er meget velkomne til at deltage i en herrefrokost en times tid
en gang om måneden. Vi begynder med en sang, spiser smørrebrød og snakker om forskellige
emner.
Pris: 50 kr. pr. gang.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage.
Datoer: 1. april (tilmelding senest 30/3) 5. maj (tilmelding senest 1/5) 3.juni (tilmelding senest 2/6)
Tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder Rigmor Bennetsen 40 48 86 89 // 22 16 90 35 mail
sognegaard.rigmor@gmail.com

Babysalmesang

Er et både hyggeligt og sjovt tilbud til forældre med babyer i alderen 1-10 måneder. Vi synger
danske salmer og sjove børnesange med fagter, rasleæg og sæbebobler, danser og leger og
lytter til instrumenter og tager barnet med ind i den magiske musikalske verden.
Hver onsdag fra d. 6. maj til og med 17. juni kl. 10.00 i Bryndum kirke.
Tilmelding til organist Natascha Christensen på 53534323 // 53534323n@gmail.com

Cafe’ for efterladte og enlige v/ Marie Christensen og Rigmor Bennetsen
Lørdag d. 27. juni kl. 9 – 10:30
Vi inviterer til samvær, hvor vi starter med en sang, drikker kaffe og hvor der er mulighed for at
dele sorger og glæder, bekymringer og erfaringer. (Vi planlægger at mødes 1x hver 2. mdr.)
Pris: 20 kr. for kaffe og rundstykker. Tilmelding Rigmor senest den 26. juni.

40 48 86 89 // 22 16 90 35 mail sognegaard.rigmor@gmail.com

Søndag den 26. april Cafeen tager på udflugt til Musikhuset, hvor der er korkoncert i
foyeren kl. 14:00. Koncerten er gratis. Fælleskørsel fra Sognegården kl.13:00
Tilmelding Rigmor senest den 24. april.

40 48 86 89 // 22 16 90 35 mail sognegaard.rigmor@gmail.com

Udflugt

Søndag d. 22. marts
Tur til Ribe for at besøge Jacob A. Riis Museet, Sortebrødregade 1-3 Ribe
Jacob A. Riis er stadig aktuel og relevant.
På Jacob A. Riis Museum vil publikum blive sat ind i New Yorks slum i
1890’erne og få et levende indtryk af, hvad det var for en virkelighed, Riis
bevægede sig i, og hvordan han var med til at forandre den.
Museet sætter både i sin permanente udstilling, i særudstillinger og i den lille
biograf fokus på Jacob A. Riis’ betydning og perspektiverer til nutiden.
I datidens USA var der som nu hidsige debatter om immigrationens omfang,
om de forskellige nationaliteters integration, og hvornår man var en rigtig
amerikaner.
Efter kirketid inviterer vi på et par sandwiches i Sognegården
Kl. 13:00 er der afgang mod Ribe i private biler
Kl. 14:00 Introduktion til museet i ”Det gamle Rådhus” von Støckens Plads, hvorefter vi ser selve
museet.
Kl. 16:00 Kaffe et sted i Ribe (egenbetaling)
Entre og guide: 125 kr. (Prisen er beregnet v/15 deltagere)
Tilmelding til Rigmor senest den 13. marts

40 48 86 89 // 22 16 90 35 mail sognegaard.rigmor@gmail.com

Bibelen på nudansk - kan man det?

Tirsdag den 21. april kl. 19:00 i Bryndum Sognegård
Kom med redaktør Cecilie Ahlmann Raaberg helt ned i maskinrummet på den nye
bibeloversættelse til nudansk og få nye vinkler på
både Bibelen og det danske sprog.
Den 20. marts får Danmark en helt ny bibeloversættelse,
Bibelen 2020. Formålet med oversættelsen er, at alle
kunne forstå indholdet, også selvom de ikke er vant til at
læse i Bibelen. De traditionelle danske kirke- og bibelord er forsvundet, og oversætterholdet har
fundet nye mere mundrette og nudanske ord og vendinger. Hør redaktør Cecilie Ahlmann
Raaberg fortælle om valg og fravalg i oversættelsesarbejdet og om både det, man vinder, og det,
man mister, når man frigør sig fra traditionen.
Cecilie Ahlmann Raaberg er cand.theol. og har som redaktør igennem hele oversættelsesforløbet
været involveret i både de største og de mindste beslutninger. Hun er nu sogne- og
korshærspræst ved Sankt Nikolai Kirke i Holbæk.

Pris: 40 kr. for foredrag og kaffe

Filmaften v. Julius Sommer
Den 28. april kl. 19:00

Vi skal se filmen Det hvide bånd fra 2009 af den østrigske instruktør Michael Haneke, der også
lavede filmen Amour, som vi så sidst.
Filmen handler om en lille landsby i det nordlige Tyskland før Første Verdenskrig, som bliver ramt
af nogle mystiske forbrydelser.
Hvem er mon gerningsmanden bag ondskaben?
Filmaftenen er gratis, og der vil være et glas vin og lidt snacks til filmen.

Sognegården, Bryndumvej 111a, Bryndum
hver anden tirsdag (lige uger) kl. 14.00 – 16.30.
Året 2020 er startet med mange forskellige arrangementer,
som har været velbesøgte. Det er dejligt!
Nedenstående er rest vinter-/forårsprogrammet…
Vi starter efteråret op den 1. sept. med frisk halm i træskoene!
Kom til glad, uformelt samvær i tirsdags-caféen.
Tirsdag d. 31. mar.: Jeannet Ulrikkeholm direkte fra Tåstrup/Kbh. Synger mange forskellige
sange: Forårs-/freds-/kærligheds-/fædrelandssange samt evergreens, lystige viser og en lille
buket franske. Jeannet akkompagnerer på cello, guitar og lut – og vi synger gerne med…
Tirsdag d. 14. apr.: ”Ud af huset tur” – denne gang til Sct. Catharinæ Kirke og Kloster, Ribe.
Interessant, arkitektonisk perle med en utrolig historie. Rundvisning med guide og kaffe.
Bemærk: Der er sket en ændring, således vi i stedet for at køre i ”små” biler, nu kører i bus!
Vi starter fra Sognegården kl. 13.00 (!)
Turen koster kr. 50,- inkl. bus, kaffe, guide mv. Tilmelding nødvendig
Tirsdag d. 28. apr.: Borgmester Jesper Frost Rasmussen, behøver ikke stor præsentation…
Vi hører om visionerne for Esbjerg Kommune, krydret med lokalt islæt. Også tid til et indblik
i hverdagen som borgmester efter de første to år på posten. – Og vi har sikkert spørgsmål?

Alle er velkommen! Ta’ naboen eller en anden med!
Hvis ikke andet nævnt er prisen 40 kr. pr. person inkl. kaffebord.

(Kontaktperson Ilse Caben Pedersen, tlf. 23 46 24 26)

Kontakt
Menighedsrådsformand
Marianne Schmidt, Astrup
Tlf. 22 25 07 04

Graver
Tina Gammelgaard
Tlf. 75 16 76 94 / 75 16 92 62
graverbryndumkirke@mail.dk

Sognepræst
Julius Sommer
Tlf. 75167154
jjp@km.dk

Kirkeværge Bryndum
Joachim Højfeldt
Tlf. 21 67 21 54

Sognepræst
Bente Bramming
Tlf. 21854531
bbr@km.dk
Præstesekretær
Ilse Caben Pedersen
Torsdage kl. 13 -17
Tlf. 75 16 80 35
Mail: icp@km.dk
Organist
Natascha Christensen
Tlf. 53534323
53534323n@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Rigmor Bennetsen
Tlf. 40 48 86 89 // 22 16 90 35
Mail: sognegaard.rigmor@gmail.com

Kirkeværge Vester Nebel
Erik Schmidt
Tlf. 22 67 75 52
Kirkebil
Esbjerg Taxa
Tlf. 75144500
Vi har MobilPay:
Foredrag og lign.: 84724
Kollekt / indsamling: 62847
Se nyheder, gudstjenestetider og fotos
på hjemmesiden:
www.bryndumkirke.dk
Find os på Facebook
bvnkirker
SMS liste

Man kan tilmelde sig Bryndum – Vester Nebel
kirkers telefonliste, hvor man kan få en
besked direkte om kirkens arrangementer.
Man skal blot sende en SMS til 53534323, så
kommer man på listen .

Fastelavn i Sognegården 23/2-2020

