Juli – August – September 2020

Læs mere inde i bladet

Gudstjenester
Juni – Juli – August – September 2020
Juni
21.
25.

Kl. 17:00

28.

Ingen gudstjeneste pga.
konfirmation

Bryndum

Bente Bramming

Fyraftensgudstjeneste

Vester
Nebel

Julius Sommer

Ingen gudstjeneste pga.
konfirmation

Vester
Nebel

Julius Sommer

Juli
5.

Kl. 10:30

4. søndag efter trinitatis

Bryndum

Julius Sommer

12.

Kl. 10:30

5. søndag efter trinitatis

Bryndum

Bente Bramming

19.

Kl. 10:30

6. søndag efter trinitatis

Bryndum

Bente Bramming

26.

Kl. 10:30

7. søndag efter trinitatis

Vester
Nebel

Bente Bramming

2.

Kl. 10:30

8. søndag efter trinitatis

Bryndum

Bente Bramming

9.

Kl. 10:30

9. søndag efter trinitatis

Bryndum

Julius Sommer

16.

Kl. 10:30

10. søndag efter trinitatis

Bryndum

Julius Sommer

23.

Kl. 10:30

11. søndag efter trinitatis

Bryndum

Julius Sommer

30.

Kl. 10:30

12. søndag efter trinitatis

Vester
Nebel

Julius Sommer

6.

Kl. 10:30

13. søndag efter trinitatis

Bryndum

Bente Bramming

13.

Kl. 10:30

Friluftsgudstjeneste

Nebel Sø

Julius Sommer

20.

Kl. 10:30

15. søndag efter trinitatis

Bryndum

Julius Sommer

27.

Kl. 10:30

Høstgudstjeneste

V. Nebel

Julius Sommer

August

September

Genåbning af kirken
Siden Kristi Himmelfarts dag har kirken med glæde kunnet åbne dørene til
gudstjeneste igen, og der er stille og roligt ved at komme gang i kirken igen.
Nøgleordet er ’stille og roligt’, da vi ikke vil tage munden for fuld med det samme,
men glæde os i tålmodighed over de ting, der kan overskues – altid lidt ad gangen.
Derfor fokuserer vi i første omgang på de simple ting: gudstjenester (snart også med
nadver), gåture om onsdagen og håndarbejde hver anden uge. I hvert fald
sommeren igennem. Når efteråret så en dag kommer, og når vi alle er blevet lidt
klogere på hele situationen, vil vi arbejde videre med andre aktiviteter også.
Vi opfordrer derfor også til, at man jævnligt slår ind forbi vores hjemmeside,
bryndumkirke.dk, hvor vi løbende vil opdatere tingenes gang.

Men først og fremmest glæder vi os over det, der trods alt kan lade sig gøre, nemlig
gudstjenester (se planen), gåtur fra d. 10. juni i Vester Nebel og håndarbejde fra d.
18. juni i Bryndum.
Til gudstjenester er der fortsat plads til 30 kirkegængere i Bryndum og 24
kirkegængere i Vester Nebel. Hvis disse tal ændrer sig, opdaterer vi dem på vores
hjemmeside og på kirkedørene.

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 listen over gudstjenester

SOGNEGÅRDEN
Mange af Sognegårdens faste aktiviteter og arrangementer kan for tiden ikke afholdes pga.
corona-pandemien. Efterhånden som der lempes på kravene fra myndighederne, vil der åbnes for
aktiviteter i det omfang, det er muligt.
Man kan holde sig orienteret ved opslag på Sognegårdens indgang, information på hjemmesiden
www.bryndumkirke.dk og på Facebook.
Er der spørgsmål til aktiviteter/arrangementer, eller har man forslag til nye aktiviteter, er det muligt
at kontakte: Rigmor Bennetsen på tlf. 22169035 eller på sognegaard.rigmor@gmail.com

Faste aktiviteter fra
HÅNDARBEJDE, SNAK, KAFFE OG OPLÆSNING
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 som minde om dåben. Vi sørger for garn og
opskrifter.
Tid & sted:
Formiddage: torsdag i ULIGE uger kl. 09.30-11.30 i Sognegården
Aftener: den første torsdag i måneden kl. 19-21, dvs. 2/7, 6/8, 3/9
GÅTURE I OMRÅDET
Vi mødes foran kirken og går en kortere tur. Der vil være kaffe bagefter. Man kan bare dukke op,
når man kan. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.
Tid & sted:
Hver onsdag fra kl. 09.00 til 10.00
Ulige uger går vi fra Bryndum Kirke (Sognegården) og lige uger fra Vester Nebel Kirke.

Biblioteksspot i Sognegården
Nu kan man låne bøger online og hente dem i Sognegården. Materiale kan bestilles hjemmefra på
esbjergbibliotek.dk, bibliotekets app: Biblioteket eller 7616 2000 eller direkte på biblioteksskærmen
i Sognegården.
Åbningstiden er begrænset pga. corona-situationen, men der vil være åbent:
Tirsdag og torsdag fra kl. 12 -17
(Når Sognegården åbner igen vil der være åbent alle dage fra 8-17)

Arrangementer
CAFÉ FOR EFTERLADTE OG ENLIGE
v/ Marie Christensen og Rigmor Bennetsen
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 ca. 1x hver 2. mdr.)
Pris: 20 kr. for kaffe og rundstykker.
Tid & sted: lørdag d. 27. juni kl. 11 – 12.30 i Sognegården (bemærk tidspunktet er flyttet)
Tilmelding til Rigmor Bennetsen senest 26/6 på 22169035 el. sognegaard.rigmor@gmail.com

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.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage.
Pris: 50 kr. pr. gang.
Tid & sted: tirsdag d. 1. september kl. 12 i Sognegården
Tilmelding til Rigmor Bennetsen senest 28/8 på 22169035 el. sognegaard.rigmor@gmail.com

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.
Tid & sted: søndag d. 20. september kl. 12-20 (ca.). Mødested foran Sognegården.
Tilmelding til Rigmor Bennetsen senest den 10. september på tlf. 22169035 el.
sognegaard.rigmor@gmail.com

Sognegården, Bryndumvej 111a, Bryndum
hver anden tirsdag (lige uger) kl. 14.00 – 16.30.
Efteråret byder på dejlige tilbud – et par af dem er rykket fra
foråret gr. coronaaflysning. I alt gode ting på programmet
Velkommen til glad, uformelt samvær i tirsdagscafeen.
Tirsdag d. 1. sep.: Sådan ca. ¼ million kilometer på motorcykel gennem 50-60 lande, så er
man ikke som de fleste. Det er Esther Jensen, Aulum ej heller! Tidl. kromutter og ”1000
andre ting” har fyldt hendes til nu 70-årige liv! Kom og hør det fra hendes egen mund...
Tirsdag d. 15. sep.: En ”varmestue” – hvad er det for en størrelse? Hvem kommer der, hvad
sker der, hvorfor er det nødvendigt? Camilla Aae tager os med ”bag tæppet”, for hvem er
de hjemløse, stofbrugerne og de psykisk syge? Kun ”de andre” eller kan vi se ”os selv” der?
Tirsdag d. 29. sep: Sognepræst Arne Maarup, Hjerting vil fortælle en spændende udlægning
af emnet ”Harry Potter i forhold til kristendom”. Måske en ny vinkel at bedømme ud fra?
Tirsdag d. 13. okt.: Et godt grin – i hjemmet – på arbejdspladsen –allevegne! Kan virke som
medicin – og uden bivirkninger. Journalist Arne Mariager slår et slag for, at vi gør os umage
med at hjælpe humoren på vej. Muntre historier – flere hentet fra danskernes virkelighed.
Tirsdag d. 27. okt.: Vi flyver på gåseryg med nissen Nis Holgersen op og ned gennem
Sveriges fantastiske natur. Elise Balslev genfortæller på levende vis Selma Lagerlöfs utrolig
spændende bog fra 1907. Skrevet til skolebørn, men hold fast i fjerene – ellers falder vi af!
Tirsdag d. 10. nov.: Jeannet Ulrikkeholm direkte fra Tåstrup/Kbh. Synger mange forskellige
sange: Efterårs-/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. 24. nov.: Fulton – var det ikke det skib med unge mennesker, der fik en håndfast
indkøring på livets spor for en del år siden? Jo, præcis! Meget er ændret siden. Ny skipper
gennem ca. 25 år, Jakob Jensen, fortæller om mange oplevelser i spidsen for det gode skib!
Tirsdag den 8. dec.: Vi slutter året af med vores traditionelle julefrokost. Her indtager vi
lækker mad, som er rammet ind i ren og glad hygge med fællessang o.m.a.
Bemærk: Start kl. 13.00. Pris 150,- kr. inkl. drikkevarer. Tilmelding nødvendig!

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)

Menigheds- og orienteringsmøde
vedr. menighedsrådsvalg
for Bryndum og Vester Nebel sogne
Tirsdag den 18. august kl. 19.00 i Sognegården
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

KONTAKTER
Menighedsrådsformand
Marianne Schmidt, Astrup
Tlf. 22 25 07 04
Sognepræst
Julius Sommer
Tlf. 75 16 71 54
jjp@km.dk
Sognepræst
Bente Bramming
Tlf. 21 85 45 31
bbr@km.dk
Præstesekretær
Sabine Johannsen
Torsdage kl. 13 -17
Tlf. 75 16 80 35
Mail: salj@km.dk
Organist
Natascha Christensen
Tlf. 53 53 43 23
53534323n@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Rigmor Bennetsen
Tlf. 40 48 86 89 / 22 16 90 35
Mail: sognegaard.rigmor@gmail.com

Graver
Tina Gammelgaard
Tlf. 75 16 76 94 / 75 16 92 62
graverbryndumkirke@mail.dk
Kirkeværge Bryndum
Joachim Højfeldt
Tlf. 21 67 21 54
Kirkeværge Vester Nebel
Erik Schmidt
Tlf. 22 67 75 52
Kirkebil
Esbjerg Taxa
Tlf. 75 14 45 00
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.

