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Nyt fra menighedsrådet
Ved menighedsrådsformand Tove Møller og sognepræst Birgitte Molin

Advent og jul for alle
og enhver!
Ved sognepræst Birgitte Molin

Høstkollekt

Juleaften

Indsamlingen i forbindelse med kirkens
fødselsdag den 12. september endte med
9875,50 kr.

For første gang vil der juleaften blive afviklet
tre gudstjenester i Simon Peters Kirke, hvoraf
den første vil være på engelsk for den internationale menighed.
I Brændkjærkirken vil der traditionen tro
være mulighed for at deltage i en juleaften i
fællesskab fra kl. 17.30-21.30. Deltagerprisen
er 125 kr. og fristen for at købe billet på
enten Turistbureauet eller Brændkjærkirkens
kirkekontor er 15. december. Se opslaget i og
udenfor kirken.

Ny kordegn
Menighedsrådet ansatte pr. 1. oktober AnneVibeke Bæk som ny kordegn, der sammen
med Flemming Nissen
skal varetage arbejdsopgaverne på kirkens
kontor. Vi har bedt AnneVibeke om at præsentere
sig:
Mit navn er Anne-Vibeke
Enné Bæk. Jeg er 46 år,
gift på 16. år med Jørgen
og mor til 3 børn. Vi bor i
Vejle, på Søndermarken.
Kirkens nye kordegn Oprindeligt er jeg uddanAnne-Vibeke Enné Bæk net socialrådgiver, men
besluttede for 5 år siden
at foretage et skifte i mit arbejdsliv og tog uddannelse til kordegn. Jeg har arbejdet i Vejle i
4 år på et kordegnekontor og har, sideløbende
hermed, arbejdet som præstesekretær. Jeg
ser frem til samarbejdet ved Simon Peters
Kirke, og vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak for den varme og venlighed som jeg
allerede er blevet mødt med.

Advent
Første søndag i advent, hvor vi indleder det
nye kirkeår, vil lejlighedskoret medvirke til
sangglæde og feststemning i kirken. Også
i år vil julekoncerten den 13. december kl.
19.30 blive et festligt højdepunkt. Vi håber, at
mange vil komme og synge julen ind!
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Nytårsaftensdag
Nytårsaftensdag den 31. december kl. 15.30
synger vi nytåret ind med en gudstjeneste,
hvor vi synger de kendte nytårssalmer. Efter
gudstjenesten samles vi i kirkens foyer og ønsker hinanden et godt nytår. Denne gudstjeneste er efterhånden blevet en festlig tradition.

Læs her om en række vidt forskellige gudstjenester, som er åbne
for enhver, der har lyst til at opleve
en enkel og ligefrem formidling
af, hvorfor vi fejrer advent og jul.
Gudstjenesterne er altså ikke
forbeholdt en bestemt gruppe, men
er åbne for alle,
der har lyst til at
være med og dele
gudstjeneste med
andre end dem,
man plejer at dele
kirkebænk med.

Kirkehøjskolen
Kolding kirkehøjskoles samlende tema det
kommende forår er ”Flyv fugl, flyv – om
frihed i tanke, tale og tro”. Programmet byder
på tre spændende lørdage den 22. januar,
26. februar og 26. marts. Find programmet i
kirkens foyer eller på kirkens hjemmeside.

13. marts 2011
Ovennævnte søndag vil vores sogn igen
deltage i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Menighedsrådet håber, at mange
allerede nu vil sætte kryds i kalenderen ud for
denne søndag, hvor vi kan bidrage med vores
del til gavn for verdens nødlidende.

Forside: Elever fra Munkevænget skole laver julekrybbespil
Bagside: Kirkens fødselsdag og Toner på Tværs

Simon Peters Kirkes julekrybbe skænket som
gave i anledning af kirkens 25 års jubilæum

Ikke mindst i december
vrimler det til stor glæde
for os alle ind i kirken
med mennesker i alle
højder, drøjder og kulører.
Perlerækken af adventsog julegudstjenester er
lang og begynder tidligt.

Tirsdag den 7. december kl. 19.00
får vi besøg af beboere fra blandt andre
bofællesskaberne på Skovvejen, Levisonsvej
og Gramrolighed, der har nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne. Vi begynder med en
snak over en kop kaffe/te i konfirmandstuerne. Derefter holder vi aftengudstjeneste
med kendte, enkle salmer og julens evangelium fortalt i billeder og ord. Som altid slutter
”socialgudstjenesten”, som disse gudstjenester kaldes, med nadver.

Tirsdag den 14. december kl. 10.00
og onsdag den 15. december kl. 9.30
bliver julens glædelige historie fortalt i
øjenhøjde med de mindste. Tirsdag indbydes
sognets børnehaver og andre 3-6 årige, der
måtte have lyst til at være med. Onsdag er
målgruppen de allermindste 0-3 årige.

Fredag den
17. december
er sidste skoledag, hvor Munkevængets skole,
Parkskolen og Dyrehaveskolen holder juleafslutning i kirken henholdsvis kl. 8.30, kl.
10.00 og kl. 11.00. Der er en utrolig forventningsfuld juleferie-stemning i kirken den dag,
så vel mødt både forældre og bedsteforældre
og andre, der gerne bare vil være glad!

Onsdag den 1. december kl. 10.00

Tirsdag den 21. december kl. 10.00

kommer Marielunds beboere og dagcenterbrugere til adventsgudstjeneste. Marielund
er et center for socialpsykiatri. Som altid er
gudstjenesten kendetegnet ved, at vi synger
kendte salmer og hører evangeliet på en enkel
og jordnær måde - undertiden også i form
af dialog menighed og præst imellem. Vi
begynder med en kop kaffe og et rundstykke i
konfirmandstuerne.

kommer Udviklingscenter Kolding igen på
julebesøg. Vi synger de traditionelle julesalmer og hører om, hvorfor vi egentlig fejrer
jul.

Og så er det lige ved at være jul.
Læs eventuelt videre om julens
gudstjenester på side 14.
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Natten som forandrede alt!
Ved Vagn Larsen

Sigurd fortæller bibelhistorier
– en julegaveidé til børn
Af Tina Faarvang, mor til to og aktiv i Den internationale menighed i Kolding

Decembers aktiviteter
Jeg glæder mig i denne tid, for inden længe
skal vi igen fejre jul. En tid som for de fleste
er fyldt med mange forskellige aktiviteter:
Køb af julegaver, julebagning, julefrokoster
og adskillige juleafslutninger sammen med
børnene.

Den stille glæde
Det er alt sammen fint og udmærket, men for
mig er det ikke nok. For mig er julen også
tiden til ”den stille glæde” og fordybelse i
det kristne budskab. Derfor har jeg brug for
oaser imellem de mange aktiviteter. Oaser
med tid til fordybelse som modvægt til vores
mange praktiske gøremål.

Julekoncerterne
Hvor finder man oaserne? Der er fx et stort
udbud af julekoncerter rundt om i vores lokale kirker. Det er dejligt at høre de dygtige
kor, men der sker noget, når man selv får
mulighed for at synge med. Man forvandles
fra tilskuer til deltager. Ordene får en anden,
mere personlig betydning. De sætter sig spor
i vores indre. Sådan bliver det langsomt, men
sikkert jul.

dog først i lyset af påskens begivenheder, at
julenats betydning for alvor bliver tydelig.

Ny julesalme
Salmebogen er fuld af gode, kendte og elskede julesalmer. Der er dog også skrevet gode
julesalmer i vores tid fx Johannes Johansens:
”Det var ikke en nat som de andre”. Gennem
alle versene får Johannes Johansen fremhævet det specielle ved julenat. Det var en nat,
som forandrede alt! Deri ligger det glædelige
budskab, som vi kan glæde os over og samles
om – også denne jul. En glæde, som kun får
plads og hjerterum, hvis vi finder frem til de
oaser, som trods alt stadig kan findes i vores
hektiske liv .
Julenat var ikke en nat som de andre –
Gud ske tak og lov for det!
Glædelig jul!

Gud blev menneske
Jeg bliver på ny mindet om, hvordan den
fjerne og usynlige Gud kom ind i verden og
blev et konkret menneske. Jesus viste mange
gange gennem sine konkrete handlinger,
hvordan Gud elsker mennesket. Det er det,
som vi mindes om, hver gang vi fejrer jul.
Den nat, hvor Jesus blev født, var sandelig en
meget anderledes og helt speciel nat. Det er
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Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
Johannes Johansen 1977
Nr. 98 vers 1 i Den Danske Salmebog

Gennem 24 dvd-programmer, en
ﬂot gennemillustreret moderne
børnebibel og 26 helt nye sange
bliver Bibelens vigtigste historier
fortalt for børn og familier af den
kendte og gedigne formidler til
børn Sigurd Barrett.
Her kan du læse/høre/se historierne om
Babelstårnet, Jonas og hvalen, Noas Ark, De
ti bud, julen, påsken, pinsen og andre spændende højtider og fortællinger, der er rigt
illustreret af Jeanette Brandt.

”Voksen”ord
Sigurd Barrett har gendigtet Bibelen og
skrevet nye sange til hver historie. Denne
gang ikke sammen med bjørnen Bjørn, som
alle børn kender fra børneprogrammerne på
DR, men i stedet får vi det nysgerrige tøjdyr
Snapper, der stiller mange spørgsmål til
Sigurd især om ”voksen” ord, der alligevel
bruges i historierne. For som Sigurd siger i
et interview til Politikken: ”Man kan da ikke
fortælle bibelhistorie uden at bruge ord som
f.eks. discipel, de skal jo bare forklares”. Og
det gør Sigurd på bedste måde.

tællingerne fra Bibelen, sådan at historierne
kommer til at betyde noget for børnene”.

Humor og varme
Sigurd forstår at fange børnene med sit
rytmiske, veltempererede sprog. Han fortæller historierne på en uhøjtidelig, gribende og
morsom måde, som både voksne og store og
små børn kan se og nyde. Han henvender sig
til de helt små med musik og tøjdyret Snapper og de lidt større børn kan forstå historiernes budskab, da sproget er dagligdags og
tolkningerne rører ved børnenes og vores
fælles hverdag.

Interessen fanges
Bibelen er et billede på, at ting kan lade
sig gøre, hvis man tror på det. Jeg synes, at
historierne i Bibelen er gode at læse for sine
børn. De fortjener bare at blive fortalt, så
børn får lyst til at høre dem. Men børn har
ofte svært ved at forstå eller holde interessen
fangen i tilstrækkelig tid til, at man som
forældre, kan give sine børn dette med i
deres opvækst. Sigurd gør det nemmere med
sin DVD, CD og børnebibel. Derfor kan jeg
varmt anbefale ”Sigurd fortæller bibelhistorier” – en god julegaveidé!
Børnebibel og dobbelt DVD: 300 kr.
Dobbelt CD: 150 kr.

Lystfortælling
Sigurd har udnyttet sin kendte evne til at nå
børnene gennem dukkespil, musik og velvalgte ord i dette ambitiøse bibelhistorieprojekt for børn. Han siger selv at: ”Jeg
har længe haft lyst til at lave nogle gode
bibelberetninger for børn. Jeg er selv far
til fem og vil gerne give mine børn for-
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Samtalens kunst

Gaver med mening

Ved sognepræst Michael Markussen

Af menighedsrådsmedlem Marianne Jespersen

Hellige mænd og kvinder har til
alle tider opfordret deres samtid til at være varsomme med
ordene eller ligefrem forblive tavse. Begrundelsen er den, at talen
ofte fører os på afveje i livet med
hinanden. Omvendt er det også
menneskets gave og opgave at
kunne frembringe liv med de ord,
som skaber, hvad de nævner.

mistænkeliggørelse og ordene skaber kulde
og lægger det øde, som skulle have båret
frugt.

Ordene kan opbygge
og destruere

En røntgenfotografering

Bibelen har fokus på ordets kraft til at skabe.
Det Gamle Testamente begynder som bekendt med, at Gud kalder alt levende frem
ved sit ord. I Det Nye Testamente indleder
evangelisten Johannes med at fundere over
Jesus, som det ord, der har været fra begyndelsen. Som på skabelsens morgen er Guds
Søn sat til at fortrænge mørket i verden med
ordet, der har været før alle tider.
Ordene kan skabe liv og destruere. Det sidste
har Bibelens fortællinger øje for i fortællingen om slangen, det snedigste af alle dyrene
i Paradisets Have. Denne brugte som bekendt
ordene til at så tvivl: ”Har Gud virkelig sagt,
at I ikke må spise… vist skal I ikke dø, men
Gud ved …” Konsekvensen af denne omgang med ordene, kender vi kun alt for godt.
Der skal i grunden ikke så meget til, en lille
tvist i sproget, en ændring i tonefaldet, en
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Indholdsrige ord
Jesus har fokus på alvoren i vores omgang
med ordene, når han i Mattæusevangeliet
siger, at vi skal ”aflægge regnskab for hvert
eneste indholdsløst ord”. At finde de ord,
som bygger op og skaber det rum, hvori mine
omgivelser kan udfolde sig, er slidsomt. Opbyggelige ord modnes langsomt, når vi sammen og hver for sig søger imod stadig større
menneskelighed, varsomhed og tålmodighed
med os selv og hinanden.

Vi kommer et godt stykke i retning af at tale
indholdsrigt ved fra tid til anden at stoppe op
og spørge os selv, hvad det egentlig var, vi fik
sagt, men det er sjældent tilstrækkeligt med
selvevaluering. Fra tid til anden bør vi alle
underlægge vores tale en ”røntgenfotografering”. Hvorfor ikke spørge en af vore kære,
hvordan de oplever, at vi taler til dem og
andre? Hvis vi føler, at det er en belastning
at kræve dette, kunne det jo være et julegaveønske. Tænk, om der lå en times samtale
som julegave under juletræet med det ene
formål, at en af vore kære ville give os ærlig
og nænsom respons på, hvordan de oplevede
vores tale? Det kunne der uden tvivl komme
noget godt ud af.
Glædelig advent.

Hvis man får lyst til at give en meningsfuld
julegave og søger på internettet efter ”gaver
med mening”, dukker der alt muligt mærkeligt op! Meget giver åbenbart mening, når det
drejer sig om gaver. Alt fra gavekort til badelande, vin og chokolade, smykker, bamser og
portrætmalerier.
Men – når jeg tænker på meningsfulde
gaver, er det gaver, der glæder andre end blot
producenten, gavegiveren og modtageren.

Giv en ged
I 2006 var det en stor nyhed og et vældigt hit,
da Folkekirkens Nødhjælp lancerede ”Giv
en ged”, så jeg satte mig for at finde ud af,
hvordan det egentlig er gået med geden – og
om den endnu lever.
Det første år solgte Folkekirkens Nødhjælp
16.413 geder op til jul. Her er en lille historie
fra Malawi om nogen af de første geder:
”Beboerne i landsbyerne Kambuzi
og Samueli i Malawi fik en lille
flok geder af danskerne i 2006. I
dag har dyrene fået unger, og hver
familie er endt med deres egne
geder. Det betyder, at de kan sælge
dem, bruge deres afføring som
gødning på markerne og bruge
mælken. Giv en ged har ændret
landsbyboernes liv”.

gas til madlavningen – og ikke behøver at
fælde træ. Så undgås det, at jorden eroderer,
og naturen nedbrydes.
Der er rigtigt mange gode og meningsfulde
gaver på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside. Den billigste er ”Giv en fodbold”, hvor
flygtningebørn i Sudan får mulighed for at
genopbygge fællesskaber omkring boldspil
efter 20 års borgerkrig. Den dyreste gave er
”Giv strøm” til 50.000 kr., hvor man køber
konstruktion og drift af et vandkraftværk.
Imellem disse to yderpunkter findes alt fra
ænder til minerydning, kondomer og vandpumper.
Se listen over alle de meningsfyldte gaver på:
www.noedhjaelp.dk/giv_et_bidrag/
giv_en_ged/alle_gaver
Kilde: www.noedhjaelp.dk

”Giv en ...” – hvad?
Nr. 2 på Folkekirkens Nødhjælps
gave-hitliste er en prut! Jo – det
hedder projektet faktisk! Det er et
”gris-til-gylle-til-gas projekt”, hvor
der installeres både grise og biogasanlæg hos fattige bønder i Honduras. Det betyder, at en familie har

”Vi plejede at være de fattigste i landsbyen. Vi er stadig
fattige, men nu er livet godt, for vi kan få penge for gederne
og nogle gange lidt kød.” Alfonso Temblo, 42 år, gift med
Solome, har syv børn og fem geder.
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Om at være kirketjener

Er Gud som en virtuel ven?

Ved kontaktperson Lis Gundersen og kirketjener Holger Møberg

Ved medlem af kirkekoret Ulrik Molin

En kirke uden en kirketjener er
utænkelig. Det gælder ikke bare
på søndage, men i mindst lige så
høj grad på de mange hverdage.
Læs her om det mangfoldige
arbejde.
Om at være aﬂøser
Til en gudstjeneste i juni måned blev jeg,
Lis, ”hyret” til at afløse vorers kirketjener,
Jørgen. Han havde forud sat mig grundigt
ind i arbejdet og foretaget alt, hvad han på
forhånd kunne gøre. Trods dette sov jeg
dårligt natten før. Jeg var i mit sommerhus.
Det blæste meget kraftigt. Jeg var nervøs
for morgendagens arbejde. Jeg var i kirken
kl. 8.30. Som tidligere spejder kendte jeg til
flaghejsning. Men ak og ve ikke i så kraftigt
stormvejr. Jeg hev og sled i snorene, kunne
ikke få flaget helt til tops. En tidlig kirkegænger forsøgte at hjælpe mig,
men nej, det lykkedes ikke!
Det havde taget al for lang
tid, så nu måtte jeg skynde
mig. Alterbordet skulle
dækkes, alterbægre stilles
frem, nu ikke for lidt! Der
skulle brygges kaffe m.m.
Lysene i kirken skulle tændes, lyden skulle indstilles,
der skulle lægges indstik i
salmebøgerne. Der skulle
rettes lidt ved salmenumrene. Jeg begyndte at svede.
Menigheden begyndte at
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merferien 2009. Derefter har vi mødtes op til
flere gange.

komme. Se dog flaget! Heldigvis kom Søren
og Ole. De fik flaget til tops og tog det senere
ned. Herligt. Nu skulle der ringes. Først almindelige slag og derefter bedeslag. Hurra,
det gik. Gudstjenesten begyndte, og jeg
kunne slappe af.

Om at være nyansat
Jeg, Holger, blev jo ansat den 1. juli og det
har været en meget god oplevelse for mig
at begynde som kirketjener. Det skyldes helt
sikkert Jørgens tålmodighed og hans evne
til at sætte mig ind i opgaverne. Det, der
har overrasket mig mest, er nok opgavernes
mangfoldighed. Jeg må sige, at jeg nyder
meget, at der ikke er to dage, hvor der er det
samme arbejdsprogram. Det er også dejligt,
at arbejdet veksler mellem ting, der skal ordnes ude, og så de tilbagevendende opgaver
inden døre.
Højdepunktet i arbejdet er for mig helt klart
gudstjenesterne, og de arrangementer, der
er i kirken. For mig giver det god mening at
gøre rent, ordne toiletter og
støvsuge, fordi det er vigtigt, at de mennesker, der
kommer i kirken gerne skal
opleve, at det er et rart sted
at være. Det har også været
meget positivt at opleve
samarbejdet med de andre
medarbejdere. Vi mødes jo
alle en time hver onsdag,
hvor vi gennemgår næste
uges program.

Kirketjener Jørgen
Pedersen i fuld sving!

Da Jesus gik omkring og forkyndte, sammenlignede han ofte Gud med noget, folk
kendte fra deres dagligdag. Hvis Jesus havde
levet i dag, ville han mon så have fundet på
at sammenligne Gud med en virtuel ven?
Redaktionen har spurgt en repræsentant for
ungdomskulturen.
Kan du kort forklare, hvad en virtuel ven er?
En virtuel ven er en, man har lært at kende
over internettet. Man går ind på en chatside og
skriver med en tilfældig, og så sker det af og
til, at man synes godt om hinanden og så bliver man venner. Det er faktisk ikke ret svært.
Er der ting, det kan være lettere at betro
en virtuel ven end en klassekammerat for
eksempel?
Man kender normalt sine virkelige venner
bedre end de virtuelle venner. Men nogle
gange kan det faktisk godt føles lidt mere
befriende ikke at skulle kigge en virtuel ven
ind i øjnene – det har den effekt, at man kan
skrive mere ”frit”.
Har du prøvet at mødes i virkeligheden med
en virtuel ven?
Ja, det har jeg. Jeg havde fundet en rigtig god
ven, som jeg snakkede rigtig godt med. Og vi
besluttede os så for at møde hinanden i som-

Kan dét at have virtuelle venner ikke betyde,
at man bliver sådan en nørdet én, der sidder
foran computeren hele tiden – i stedet for
at være sammen med ”rigtige venner” eller
for eksempel gå hen i kirken og møde nye
venner?
Nej, det syntes jeg ikke. I hverdagen har
jeg kun tid til at være på computeren cirka
én time hver dag. Men hvis man sidder ved
computeren – måske tre timer hver dag – så
er man for nørdet. I øvrigt er der en rigtig god
atmosfære i kirken, når der er gudstjeneste,
så jeg kan klart anbefale, at man går over
i kirken og hører prædikenen – i stedet for
eksempelvis at downloade den derhjemme på
computeren.
Syntes du, man kan kalde Gud for en slags
virtuel ven?
På en måde. En virtuel ven er for mig en, jeg
skriver sammen med over computeren. Det
gør jeg ikke med Gud. Gud er ikke så konkret, som dem jeg skriver med over computeren. Men man ved, at man har Gud til enhver
tid – også om mange år. De virtuelle venner
forsvinder lidt med tiden. Man kan også betro
Gud alt og vide, at det ikke bliver sagt videre.
Det kan man ikke være fuldstændig sikker på
med en virtuel ven.
Hvad vil du sige er forskellen på Gud og så
en af dine bedste virtuelle venner?
De virtuelle venner kan man snakke med, man
kan tænke på dem, man kan dele meninger
med dem, man ved de findes i virkeligheden.
Gud kan man bede til, tænke på – måske også
snakke med –, og så ved man ikke helt om
han findes eller ej. Det tror jeg dog, at han gør.
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”Mental udluftning”
– om fælles læsning af søndagens tekst
Ved lærer og fortæller Susanne Thode Østergård, Skanderup

I det nye år fortsætter vi med
fælles læsning af den kommende
søndags tekst henholdsvis tirsdag den 11. januar, tirsdag den
22. februar og tirsdag den 8.
marts kl. 19-21. Redaktionen har
bedt én af deltagerne fortælle lidt
om, hvad sådan en aften giver
én. Hermed får Susanne ordet:
Del med andre, del med andre.
Ban din vej for Herrens fred.
Lad dit hjerte flyder over.
Del med andre, tro og bed.
Vi kunne sangen uden ad. Jeg skrålede med
som både lille og stor spejderpige. Som
spejdere delte vi oplevelser; lejre, andagter,
natteløb, soveposer og fællesskabet.
Det er netop, hvad jeg stadig gør. Altså deler.
Ved de meditative bibellæsningsaftener i
Simon Peters Kirken deler vi.
18.58 last minute, jeg hiver kirkedøren rask
op og mødes af Taize-sang, og den stearinoplyste kirke tager imod. Min puls falder til
normalområdet. Vi samles i præsteværelset
og synger en salme. Det er den kommende
søndags prædiketekst, vi dykker ned i. Efter
at have lyttet til og læst teksten sidder jeg dér
i stilheden og lader ordene bundfælde sig.
Nogle ord rammer glæden. Andre anfægtel-
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Lysgloben i Simon Peters Kirke en
meditativ bibellæseaften i efteråret

sen. Der er ord til trøst, til genkendelse, til
livskraft, til visdom. Andre ord leder til store
spørgsmål.
Men så er det, at jeg ikke sidder alene med
alt dette. Vi deler.
Én efter én fortæller vi om ”vores” sted i
teksten, hvis vi ønsker det. Der er taleret og
tavshedsret. Vi deler tanker, erfaringer, tvivl,
tro, som er dukket op i tanken i stilheden.
Når runden er rundet, er ordet frit til fælles
drøftelse, svar og spørgsmål. Vi lader hjertet
flyde over med stort og småt. Det er så livgivende og en kilde til fred. Aftenen sluttes
af i kirken med sang, velsignelse og bøn.
Flere gange har jeg efter en hverdag med
madpakker, job, møder, aftensmad, telefonsnak, kørsel med børn og mange flere hverdagsting været så træt og ikke orket at tage
af sted. Men jeg er taget af sted alligevel og
har været mere fyldt med fred og energi til
livet, end da jeg kom. At dele tro og bøn med
andre fylder mig med fred og kræfter. Det er
mental udluftning.

Det tværkulturelle arbejde
i Kolding provsti
Ved tværkulturel sognemedhjælper Elizabeth Padillo Olesen

Provstiet tværkulturelle sognemedhjælper Elizabeth Padillo
fortæller om nogle af de mange
aktiviteter, som der er i gang i
provstiets tværkulturelle arbejde.
Toner på Tværs
den 25. september
blev en succes med folk fra 25 lande, som
medvirkede ved at spille, synge, læse digte
op. Mange familier havde medbragt mad
til en stor international buffet, som alle var
indbudt til efter to en halv times koncert
i kirken. De deltagende aktører såvel som
dem, der bragte mad, fik ingen betaling, men
til gengæld blev alle opfordret til at give et
bidrag til ofrene for oversvømmelserne i Pakistan. I den forbindelse blev der indsamlet
3.374 kr., som er sendt gennem Dansk Røde
Kors.
Toner på Tværs 2011 bliver den 8. oktober.
Der er nedsat et planlægningsudvalg. Hvis
du har ideer til samarbejde eller indslag,

hører jeg meget gerne fra dig:
bethpadillo5@gmail.com eller 43 53 53 49.

Den internationale menighed og
nystartet sprogcafe
Den internationale menighed afholder som
tidligere beskrevet gudstjeneste den første
søndag i måneden kl.13.00 i Simon Peters
Kirke på engelsk. For at imødekomme et
ønske fra mange udlændinge om at kunne
øve det danske sprog, er der som noget nyt
opstartet en sprogcafe i Simon Peters Kirkes
menighedslokaler hver torsdag eftermiddag
kl. 15-16.30. Vi søger frivillige danskere og
indvandrere, som har lyst til at hjælpe udlændinge med at opnå en større sprogfærdighed,
som er det vigtigste skridt på vejen mod en
bedre integration. Læs mere om sprogcafeen
og øvrige aktiviteter såsom brunch og bibelstudiegrupper på: www.koldingic.dk.

International julefest
i Brændkjærkirken
den 11. december kl.18.
Vinteren er over os og julen nærmer sig. Den
internationale julefest afholdes i Brændkjærkirken den 11. december. Vi begynder
med fællesspisning kl. 18, hvor deltagerne
selv har medbragt julemad fra deres kultur.
Julefesten plejer at samle mere end 100 mennesker fra mange forskellige lande. Det er en
god mulighed for danskere, nydanskere og
indvandrere for at ønske hinanden en glædelig jul. Tilmelding er ikke nødvendig.
Den 24. december er der international julegudstjeneste kl.12.30 i Simon Peters Kirke
på engelsk, hvor der vil blive sunget klassiske julesalmer fra den store verden.
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Shohre Shahrzad spiller iransk musik på et daff instrument

Sogneeftermiddage i vinterens løb
Tirsdage kl. 14.30-16.30, fri entré, kaffe 20 kr.
Tirsdag den 11. januar
”Strejftog gennem Koldings Nordvestkvarter”
Ved menighedsrådsmedlem Hans Thomsen Hansen
”Hvad man i barndommen nemmer, man aldrig i alderdommen glemmer.”
Vi vil denne eftermiddag tage på et minderigt strejftog gennem Koldings
nordvestlige kvarter fra Nørreport til Lærkevej, hvor foredragsholderen
trådte sine barnesko.
Tirsdag den 25. januar
”Mad og film”
Ved sognepræst Michael Markussen
Vi begynder kl. 12.00 med smørrebrød, hyggeligt samvær og vintersange
fra Højskolesangbogen. Kl.13.00 er der en kort introduktion til dagens film,
som er vinderen af den kirkelige filmpris Gabriel 2010. Der vil blive reklameret nærmere for filmen i kirken i januar, men vi kan godt love, at der som
altid vil være rigeligt med stof til eftertanke og diskussion, når vi efter filmen går ind ved siden af og sammen fordøjer indtrykkene over en kop kaffe.
Af hensyn til smørrebrød er der tilmelding til kirkens kordegnekontor senest
den 21. januar på telefon 75 53 87 12. Pris for mad og kaffe er 50 kr.

nåede han at skrive en lang række betydningsfulde digte, som handler om
det at være menneske. Han skrev eksempelvis engang: ” Vi er mennesker,
hvorfor bebrejde hinanden, at vi ikke er andet?” Eftermiddagens taler skriver selv digte og har levet med Gustav Munch-Petersens digte og forfatterskab hele sit liv. Denne eftermiddag vil han læse op og fortælle om dem, han
holder allermest af.
Tirsdag den 8. marts
”Tværkulturelt arbejde, lokalt og nationalt ”
Ved tværkulturel sognemedhjælper Elizabeth Padillo Olesen
Den 1. august begyndte Elizabeth Padillo som tværkulturel medarbejder
i Kolding Provsti. Hun kommer oprindelig fra Filippinerne og har været
folkeskolelærer i 8 år i Danmark. I sin fritid har hun arbejdet frivilligt i det
tværkulturelle arbejde. Denne eftermiddag vil Elizabeth Padillo fortælle om,
hvordan og hvorfor kirkerne involverer sig i arbejdet med flygtninge og immigranter. Vi vil også se på dokumentet: ”Kirke og migration, 10 principper
for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration”. Der
vil blive lejlighed til at lære og synge nye sange fra andre kulturer.

Årets julekoncert
Mandag den 13. december kl. 19.30

Tirsdag den 8. februar
”Eventyrfortællinger”
Ved Beate Richter, skuespiller, oversætter og medlem af Det Europæiske
Eventyrselskab
Denne eftermiddag vil Beate Richter fortælle bl.a. skabelseseventyr, keltiske
eventyr og eventyr fra bogen ”Tro din længsel mere end din fortvivlelse”.
Selv siger hun om det at fortælle eventyr: ”Jeg vidste ikke, at eventyr kunne
være så spændende. De fortæller om mennesker, der skal eller vil forlade
deres trygge omgivelser, hvordan de bliver konfronteret med uanede vanskeligheder, og hvordan de løser opgaverne for til sidst at finde lykken enten
inde i sig selv eller i samvær med andre - alt efter hvordan livet former sig.
Eventyr er tidløse og skaber en bro mellem mennesker, mellem børn og
voksne og mellem kulturer.” Beate Richter fortæller eventyr i daginstitutioner, på caféer, ved fortællefestival i Sagnlandet Lejre og ved mange andre
arrangementer.

Jul er forventning, og jul er tradition. Julekoncerten
hører med, ikke mindst, – sæt gerne forventningen højt.

Tirsdag den 22. februar
”Gustav Munch-Petersens digte og forfatterskab”
Ved Arne Corydon, tidl. menighedsrådsformand
Gustaf Munch-Petersen levede et ganske kort liv og døde i 1938 i kamp mod
fascisterne i Spanien, kun 26 år gammel. På trods af sin meget unge alder

Der er naturligvis fri entre, – alle er hjerteligt
velkomne.
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Kom og syng med på de kendte og elskede julesalmer,
og oplev en rig buket af smukke juleklassikere, swingende julegospel og klassisk kormusik. Traditionen tro
er det Kristkirkens kor, Kolding Kammerkor, kor og
sangere fra Simon Peters Kirke m.fl., der synger for, og
ånder julefred ind i vores decembertravle hverdag.
Julekoncertens største kor er menigheden selv,
– kirkens organist sidder ved orgelet og akkompagnerer,
når vi i fællesskab synger julen ind.
Sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu – ingen jul
uden julekoncert.

Musikudvalget
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Gudstjenester kl. 10.30

Hvem, hvad, hvor?

– hvor andet tidspunkt ikke er anført

Kirken er åben mandag-fredag kl. 8-15 samt søndag

Hør nærmere om taxaordning til gudstjenesten på kirkekontoret
Kirkecaféen er åben hver søndag efter gudstjenesten

Simon Peters Kirke

November
Søndag 28.

1. søndag i advent. Medvirken af lejlighedskoret

MM

2. søndag i advent
Church Service in English at 1 p.m.
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Christmas Service in English at 12.30 p.m.
Juleaften kl. 14.00
Juleaften kl. 16.00
Juledag. Kristi fødsel
2. juledag. Sankt Stefans dag
Nytåret synges ind kl. 15.30

BM
EP/LN
MM
BM
MM
MM
BM
MM
BM
BM

Helligtrekongers søndag
Church Service in English at 1 p.m.
Jesus som 12-årig i templet
Brylluppet i Kana
Jesus helbreder. Kirkefrokost
Aftengudstjeneste kl. 19.00

MM
MM
BM
BM
MM
BM

December
Søndag 5.
Sunday 5th
Søndag 12.
Søndag 19.
Fredag 24.
Lørdag 25.
Søndag 26.
Fredag 31.

Januar
Søndag 2.
Sunday 2nd
Søndag 9.
Søndag 16.
Søndag 23.
Søndag 30.

Februar
Søndag 6.
Sunday 6th
Søndag 13.
Søndag 20.
Søndag 27.

Ukrudtet i hveden
Church Service in English at 1 p.m.
Jesu forklarelse på bjerget
Den gode vingårdsbonde. Kirkefrokost
Aftengudstjeneste kl. 19.00. Medvirken af Blokfløjteorkester

MM
MM
MM
BM
BM

Marts
Søndag 6.
Fastelavnsgudstjeneste for hele familien
Church Service in English at 1 p.m.
Søndag 6th
Søndag 13.
Nødhjælpsgudstjeneste og sogneindsamling
		
MM: Michael Markussen BM: Birgitte Molin EP: Elizabeth Padillo
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MM
MM
BM

Islandsvej 12, 6000 Kolding
Telefon: 75 53 87 12
www.simonpeterskirke.dk

Kirkekontorets åbningstider:
Mandag - torsdag...................9.30-13.00
Torsdag tillige......................16.00-18.00
Fredag..................................10.00-12.00

Tværkulturel sognemedhjælper
i Kolding Provsti
Elizabeth Padillo Olesen
Telefon: 43 53 53 49 eller 20 94 48 49
E-mail: bethpadillo5@gmail.com
Træffes i kirken efter aftale

Menighedsrådets formand

Kordegne/personregisterførere

Tove Møller, Hospitalsgade 41, 6000 Kolding
Telefon: 75 50 48 92. E-mail: tove@tovem.dk

Flemming Nissen
E-mail: flni@km.dk
Anne-Vibeke Enné Bæk
E-mail: aveb@km.dk

Fødsel
Anmeldes til kirkekontoret senest 14 dage
efter fødslen. Er forældrene ikke gift, medbringes omsorgs- og ansvarserklæring.

Sognepræster

Dåb

Birgitte Molin
Gøhlmannsvej 92, 6000 Kolding
Telefon: 75 52 38 38
E-mail: bimo@km.dk. Fredag fridag

Henvendelse til kirkekontoret sammen med
oplysninger om barnets navn, samt navn og
adresse på faddere.

Michael Markussen
Islandsvej 14, 6000 Kolding
Telefon: 75 52 50 61
E-mail: mima@km.dk. Mandag fridag

Tilbydes elever på 8. klassetrin.
Konfirmationsdatoer frem til og med 2014
findes på: www.simonpeterskirke.dk

Organist

Henvendelse til henholdsvis kirkes kontor og
den bedemand, man ønsker at gøre brug af.

Ejvind Amorsen
Telefon: 75 52 87 82 / 61 40 40 35
E-mail: organist@amorsen.info
Træffes i kirken på hverdage. Mandag fridag

Kirketjenere
Jørgen Pedersen
Holger Møberg
Telefon: 40 15 55 65
E-mail: jsen@km.dk.
Træffes i kirken på hverdage

Konfirmationsforberedelse

Vielse og begravelse
Kirkebladet
Kirkebladet er trykt på miljøvenligt, CO2 neu
tralt papir med miljørigtige farver og udgives
af Simon Peters Sogns menighedsråd. Ansvarshavende: Sognepræsterne. Layout: Marianne Jespersen, info@mariannejespersen.dk

LN: Leif Nielsen
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