Februar – Marts - April 2020

Kyndelmisse d. 2. februar kl. 17:00 i Bryndum kirke

Efter gudstjenesten fejrer vi Kyndelmisse – den koldeste dag. Vi spiser pandekager og får varme
drikke i Sognegården.

Gudstjenesteliste Feb. – Marts - April 2020
Februar
2.

Kl. 17:00

Kyndelmisse med pandekager

Bryndum

Bente Bramming

4.

Kl. 10:15

Plejehjemsgudstjeneste

Landlyst

Julius Sommer

9.

Kl. 10:30

Søndag septuagesima

Bryndum

Julius Sommer

16.

Kl. 10:30

Søndag seksagesima

Vester Nebel Julius Sommer

23.

Kl. 14:00

Fastelavnsgudstjeneste

Bryndum

27.

Kl. 17:00

Fyraftensgudstjeneste

Vester Nebel Julius Sommer

1.

Kl. 10:30

1. søndag i fasten

Bryndum

Julius Sommer

8.

Kl. 10:30

2. søndag i fasten

Bryndum

Bente Bramming

12.

Kl. 10:15

Plejehjemsgudstjeneste

Landlyst

Julius Sommer

15.

Kl. 10:30

3. søndag i fasten

Bryndum

Julius Sommer

22.

Kl. 10:30

Midfaste søndag

Bryndum

Julius Sommer

26.

Kl. 17:00

Fyraftensgudstjeneste

Bryndum

Julius Sommer

29.

Kl. 10:30

Mariæ bebudelses dag

Vester Nebel Julius Sommer

1.

Kl. 10:15

Plejehjemsgudstjeneste

Landlyst

Bente Bramming

5.

Kl. 10:30

Palmesøndag

Bryndum

Bente Bramming

9.

Kl. 17:00

Skærtorsdag

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

25.

Kl. 11:30

Konfirmation

Bryndum

26.

Kl. 10:30

2. søndag efter påske

Vester Nebel Bente Bramming

Børnevenlig gudstjeneste med
tøndeslagning i Sognegården bagefter

Bente Bramming

Marts

April

med efterfølgende skærtorsdagsmåltid i
Bryndum Sognegård

Julius Sommer

30.

Kl. 17:00

Fyraftensgudstjeneste

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.

Kyndelmisse d. 2. februar kl. 17:00 i Bryndum kirke

Efter gudstjenesten fejrer vi Kyndelmisse – den koldeste dag. Vi spiser pandekager og får varme
drikke i Sognegården.

Fastelavnsgudstjeneste i Bryndum kirke

Søndag den 23. februar kl. 14:00
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller i Sognegården
Tilmelding til Rigmor Bennetsen 40 48 86 89 // 22 16 90 35 mail sognegaard.rigmor@gmail.com
Senest 19. februar

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

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: 6. feb.,
12. marts, 2. april 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,
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: 5. februar (tilmelding senest 3/2) 5. marts (tilmelding senest 2/3) 1. april (tilmelding
senest 30/3)
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. 8. januar til 4. marts kl. 10.00 i Bryndum kirke.
Tilmelding til organist Natascha Christensen på 53534323 // 53534323n@gmail.com

Voksenkor

Har du lyst til at lære en masse nye sange, udfordre din stemme, møde nye mennesker og opleve
glæden ved at synge i kor?
Så kunne det være Bryndum og Vester Nebel Kirkers kvindekor, Cantica, var lige noget for dig!
Kontakt organist Natascha Christensen på 53534323 // 53534323n@gmail.com for at høre mere.

Litteraturkreds v/ sognepræst Bente Bramming

Bente Bramming vil gennemgå romanen ved kort at genfortælle handlingen og uddrage forskellige
kernepunkter, som vi afsluttende kan diskutere sammen med de spørgsmål, der har meldt sig
under læsning.

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19.00
Olga Torkarczuk ”Rejsende”

”Rejsende” (2016) er en mosaik af fortællinger fra nær og fjern, nutid og fortid, der på
en overraskende måde kommer til at hænge sammen, så læseren hele tiden
overraskes af nye, fascinerende sammenhænge og menneskeskæbner. Romanens
jeg rejser gennem verdenen på tværs af menneskets historie og erkendelse, fra de
første medicinske forsøg i 1600-tallets Holland til en udmattet mors ture i Moskas
smukke metro som også bliver et blik ind det moderne samfunds skyggesider.
Denne roste rejseroman indbragte Olga Torkarczuk Nobelprisen i litteratur 2018 (uddelt i 2019)
Vi laver kaffe og te, og man er velkommen til at tage brød med.

Filmaften v/ Julius Sommer

Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19:00
Vi viser filmen Amour af Michael Haneke
Georges og Anne er et ægtepar i firserne. De er kultiverede og pensionerede musiklærere, og
deres datter, som også er musiker, lever i Storbritannien med sin familie.
En dag får Anne et slagtilfælde, og ægteparrets kærlighed bliver sat på en alvorlig
prøve. Amour er en rørende film om kærlighed, alderdom og sygdom, og filmen
vandt en Oscar og en Golden Globe for bedste udenlandske film samt adskillige
andre priser i 2013.
Det er gratis at komme og se filmen, og der serveres et gratis glas vin og snacks
til filmen.

Cafe’ for efterladte og enlige v/ Marie Christensen og Rigmor Bennetsen

Lørdag d. 22. feb. 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 21. feb.

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

Koncert med ”Den Danske Salmeduo” i Bryndum kirke

Torsdag d. 5. marts kl 19.30 byder vi ”Den Danske Salmeduo” velkommen, som tager lytteren
med på en rejse gennem århundreders kirkemusik. Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af
danske salmer, i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den amerikanske
jazztraditions legende improvisationer og den klassiske musiktraditions nænsomhed.
Koncerten er gratis.

Foredrag v/ Mikkel Wold
Tirsdag d. 10. marts kl. 19:00

”Du skal komme videre med dit liv” – eller skal du?
Der er så meget i vort liv, som gøres til et projekt, vi selv skal styre. Mange sørgende oplever
denne mentalitet som en stor belastning for dem. Når man befinder sig i en sorg, kan det føles
dybt krænkende at få besked på at ”komme videre med sit liv”. Foredraget gør op med forståelse
af sorg som et ”arbejde” med nogle faser, man skal igennem og derefter komme videre. Vi ser på
den nyeste forskning på området og på, hvad vi kan hente i kristendommens og historiens
erfaringer, af hvad sorg, tab og håb er.
Mikkel Wold er sognepræst ved Marmorkirken i København, tillige lektor i sjælesorg ved
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster.

Pris: 40 kr. for foredrag og kaffe

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

Tirsdag den 21. april kl. 19:00 i Bryndum Sognegård
Bibelen på nudansk - kan man det?
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

Sognegården, Bryndumvej 111a, Bryndum
hver anden tirsdag (lige uger) kl. 14.00 – 16.30.
Det nye år byder ind til mange forskellige arrangementer!
Velkommen til glad, uformelt samvær i tirsdagscafeen.

.
Tirsdag d. 4. feb.: Morten Hahn-Pedersen (tidl. museumsdir.) har gæstet os 2 gange tidl. - Vi
taber pusten, når han ruller sin store viden ud! Hør nu fortællinger bl.a. om Vitus Bering og
Martin Spangsberg – navne der trækker tråde til det jyske og Esbjerg. – Hold på hatten!
Tirsdag d. 18. feb.: ”Kun for sjov” kommer fra Rødding og lægger op til en rigtig afslappende
eftermiddag med friske sange, sjove historier og fællessang. Det er en 3-mands gruppe med
keyboard, savblad og frisk humør, der nok skal sætte os i gang! Ta’ din egen stemme med…
Tirsdag d. 3. mar.: Mit Iran – andet, end hvad vi mest hører om! På helt personligt plan har
Tine Frisenette (sognepræst, Kolind/Djursl.) ved familie tilknytning til et imødekommende,
fascinerende folk med spændende kultur. 4 rejser over 10 år, billeder/video, fortælling!!!
Tirsdag d. 17. mar.: 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. 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: Vi kører i vore egne biler og starter fra Sognegården kl. 13.00!!!
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 Petersen
Tlf. 7516 7154 //
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 .

