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Nødhjælpsindsamling
søndag 13. marts
Ved sognepræst Birgitte Molin

Sidste år samlede hen ved 40
børn og voksne i Simon Peters
sogn 19.653 kr. ind i forbindelse
med Folkekirkens Nødhjælps
landsdækkende sogneindsamling. Vi rykker ud igen i år. Vil du
mon være med – som giver eller
indsamler?

to og to. Børn under 11 år skal gå sammen
med en voksen.

Afrika-bøn

Pengene

”Kære Gud. Jeg beder for, at børnene i Afrika
skal få det bedre. Tilgiv mig for at have det
bedre end dem!” Sådan skrev en konfirmand
i efteråret, da hver især skulle skrive sin egen
bøn. Emnet var frit, men denne konfirmand
valgte altså at sætte overskriften ”Afrika”.
Det er heller ikke mindst denne del af verden,
det handler om, når vi søndag den
13. marts igen samler ind til fordel for verdens fattigste. Her får vi
mulighed for at sætte handling bag
vore bønner og vise, at de kommer
fra hjertet.

I løbet af et par timer kan der typisk samles
mellem 500 og 1000 kr. ind. For 500 kr. kan
35 underernærede børn få ernæringsrigtig
mad i en måned. Sidste år tog indsamlingsresultatet i Simon Peters sogn et glædeligt
spring fremad fra 14.000 kr. til næsten 20.000
kr. På landsplan blev indsamlingsresultatet
16,5 mio. kr. Mange bække små gør
som bekendt en stor å.

Gudstjeneste og sandwich
Søndagen begynder med en gudstjeneste kl. 10.30, hvor der også samles
ind til fordel for verdens fattigste.
Herefter byder menighedsrådet på
en sandwich i konfirmandstuerne
for alle både givere og indsamlere.
Kl. 12 giver indsamlingsleder Ole
Christensen og undertegnede en kort
introduktion til indsamlingen. Børn
og unge fra 11-17 år skal gå sammen
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Indsamlerne
Alle, der ønsker at være indsamlere, medbringer billedlegitimation, der fremvises og
kopieres. Alle får tildelt en rute samt indsamlingsbøsse. Indsamlingen løber af stabelen fra
kl. 12.30-14.30. Efter hjemkomsten optælles
pengene, man får sit indsamlingsresultat og
der bydes på varm kakao og boller.

Gør en forskel
FN har opgjort, at antallet af ekstremt
fattige er faldet med 400 millioner
mennesker siden 1990. Det synes Folkekirkens Nødhjælp er verdens bedste
nyhed. Lad os i samlet flok søndag den
13. marts løfte endnu flere familier fri
af sult og fattigdom. ”Giv mig vilje til,
Gud, at give en skærv af min tid, en
skærv af mine penge!”
Meld dig gerne allerede nu som indsamler til en af indsamlingslederne:
Birgitte Molin, bimo@km.dk
Telefon 75 52 38 38
Forside: Konfirmand fra 2010
Bagside: .Advent, jul og nytår

Bibelen som bro mellem
israelere og arabere
Ved Niels Henrik Arendt, biskop i Haderslev stift

I et samarbejde mellem Simon Peters sogn, Haderslev Stift og Det
danske Bibelselskab indbydes der
tirsdag den 15. marts kl. 19.30 til
en aktuel og væsentlig diskussion
i Simon Peters Kirke.

pege på deres samarbejde og derved fremhæve de bestræbelser, som kristne grupper
i Israel/Palæstina gør for at være med til at
bringe forsoning og bygge bro mellem de to
folk. Og gøre det ved, at de tre, en messiansk
jøde, en kristen araber fra Israel og en kristen
palæstinenser optræder i fællesskab.

Denne aften bliver der mulighed for at møde
tre mellemøstlige kristne personligheder
(billedet) med hver sin nationale og folkelige
baggrund til en aften om mulighederne for
forsoning og brobygning mellem jøder og
arabere med baggrund i Bibelen.

Labib Madanat, der er leder af teamet, hen
viser til den udtalelse, som de i fællesskab
kom frem med i forbindelse med oprettelsen:
”Bible Land Team er et udtryk for vores
ønske om – som tre selvstændige bibelselskaber – at genspejle og vidne om enheden
i Kristus i et område præget af fjendskab og
adskillelse.”
Videre siger Labib: ”Hvad der bringer os
sammen, er en dyb forpligtelse på Jesu bøn i
Johannesevangeliet kapitel 17 vers 21, hvor
Jesus beder om, at hans disciple må være ét,
”så at verden kan vide, at du har sendt mig”.

Forsoning
Det israelske, det arabisk-israelske og det
palæstinensiske bibelselskab – repræsenteret ved israelske Viktor Kalisher, arabiskisraelske Dina Katanacho og palæstinensiske
Nashat Filmon – har siden 2008 haft et
formelt samarbejde under navnet the Bible
Land Team. Formålet med deres besøg i Danmark er dels at fortælle om
de enkelte bibelselskabers
arbejde i Israel/Palæstina, dels og især at

Enhed i Kristus

Mødet den 15. marts
De kristne er i en meget vanskelig situation
i både Israel og Palæstina. Det er et meget
modigt skridt, der her er taget til samarbejde.
Jeg er overbevist om, at det bliver en dybt
aktuel og meget vigtig diskussion, vi får på mødet
i Simon Peters Kirke.
Jeg håber, mange
vil bakke op om
det.
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Kolding Kommunes
4. klasser synger salmer!
Ved lærer Karen Ellegaard

Læs her om vinterens skolekirke-projekt i Kolding Kommune,
der kulminerer med den store
salmefest i Kristkirken tirsdag
den 8. marts, hvor 1000 skole
børn synger salmer på livet løs.
Igen og igen spørger vi: Hvem er Jesus? Hele
vor livsopfattelse afhænger af spørgsmålet
og svaret. Også på Jesu tid spurgte man.
I Markus-evangeliet citeres folket for at
spørge: ”Hvem er dog han?”

Projektets salmer
I Kolding kommunes 4. klasser spørges der
også. Svarene giver fem salmedigtere, lærere
og præster i vinterens løb ud fra salmerne:
”Du kom til vor runde jord”, ”Barn Jesus i en
krybbe lå”, ”Hil dig frelser og forsoner”, ”Du
satte dig selv i de nederstes sted” fra Den
Danske Salmebog. Dertil kommer Holger
Lissners nye salme ”Hvem er dog han?”,
som er skrevet specielt til dette projekt.

Salmernes syn på Jesus
De to gamle og de tre nye salmer tager deres
afsæt forskellige steder i Jesu liv og virke:
Sten Kaalø ser Jesusbarnet, der kommer lige
til vor runde jord. Han voksede op i Nazareth,
blev døbt, hjalp lidende, kom med kærlighed
og gav os håb gennem død og opstandelse.
For H.C. Andersen har barnet i stalden en
direkte sammenhæng med den gode Gud i
Himlen, som gør, at menneskets liv ender
lykkeligt trods kriser.
Grundtvig lader den bedende samtale med
den korsfæstede. Han spørger, angrer, beder,
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takker og bekender sin tro på Kristus, og
hvad han har gjort for os mennesker. Salmen begynder med spørgsmål og undren for
til sidst at udbryde: ”Ja, jeg tror på korsets
gåde”!
Også Hans Anker Jørgensen taler direkte til
Kristus, som lod sig involvere på de svagestes side. Han lod sig ydmyge og derfor har
Gud ladet Ham ophøje. Gud er med os i de
inderste lag og på den yderste dag. Samtidig
påpeger salmen, at vi har ansvar for næsten!

Lissners nye salme
Holger Lissner samler salmernes budskab:
Selv om vi fejler, falder og dør, så er der håb,
for da ”skal vi se ham som Menneskesønnen”, der kommer os i møde og oprejser os
til evigt liv. Så kan vi sige: ”Det er Ham! Ja,
det er jo dig! Du er Kristus, Guds søn og vor
Herre!”

Salmefesten
Vinterens skole-kirke-projekt ”Hvem er dog
han?” kulminerer i Kristkirken tirsdag den 8.
marts, hvor 1000 børn med fornyet indsigt
synger, så taget er ved at lette. Der er også en
plads til dig!

Musik i kirken
Ved organist Ejvind Amorsen

Gudstjeneste & forårskoncert
med mere …
Søndag den 27. marts kl. 10.30 og 12.30
Forkæl hjerte, mund og øre og kig forbi
Simon Peters Kirke. Vi byder på gudstjeneste,
sandwich og koncert.
Forårskoncerten er musik af Vivaldi og de
udøvende musikere er to af Danmarks topvirtuoser: Fløjtenisten Leif Ramløv Svendsen
og organisten Ulrik Spang-Hanssen. De to har
haft et tæt samarbejde i mere end 25 år, og
udgør en særdeles indforstået duo. Duoen har
specialiseret sig i programmer udelukkende
med den populære og iørefaldende, men alligevel kunstnerisk højt profilerede Antonio
Vivaldi. De gør meget ud af at fortælle både
om musikken og instrumenterne, og der lægges derfor op til en særdeles underholdende
og varieret koncertoplevelse.
Højmessen kl. 10.30 bliver efterfulgt af en
sandwich. Koncerten begynder kl. 12.30. Der
er fri entré og alle er velkomne.

medvirken af kor og organist fra Kristkirken i
Kolding.
Kristkirkens Kor er efterhånden et ”kendt
ansigt” i Simon Peters Kirke, idet koret traditionelt medvirker ved årets julekoncert. Søren
Andresen, Kristkirkens organist, har været
korets leder gennem 10 år. Han er pt. under
videreuddannelse som kor og orkesterleder
på Det Fynske Musikkonservatorium, og ikke
tilfældigt må Kristkirkens Kor i dag betegnes
som et af Koldings absolut bedste.
Øvrige medvirkende er sognepræst Michael
Markussen og organist Ejvind Amorsen. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe, - alle er meget
velkomne.

Sommerlig musikaften
Tirsdag den 14. juni kl. 19.30

Musikgudstjeneste
Søndag den 29. maj kl. 19.00
Denne søndag er der ingen højmesse i Simon
Peters kirke. I stedet har vi aftengudstjeneste,
og på næsten vanlig vis er programmet anderledes end det vante. Denne aften forløber
gudstjenesten som en musikgudstjeneste med

Årstidens sange og salmer - musik fra nær og
fjern. Kom og vær med - at synge og at lytte.
Simon Peters Kirke indbyder til musikaften
med kendte ansigter og lokale kræfter. De
medvirkende er guitarist Søren Bødker Madsen, Ingrid Garnæs på blokfløjte og gambe,
organist Annelise Kaasgaard, og sidst men
ikke mindst publikum.
Efter koncerten er der kaffe og mulighed for
en hyggelig snak. Der er fri entre, - alle er
meget velkomne.
Musikudvalget
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Det tværkulturelle arbejde
i Kolding provsti
Ved tværkulturel sognemedhjælper Elizabeth Padillo Olesen
komme i cafeen og få hjælp til at øve sig i
Provstiet tværkulturelle sognedet danske sprog. Der er fire frivillige, som
medhjælper Elizabeth Padillo
sammen med undertegnede stiller sig til
Olesen, som er ansat til at støtte rådighed for samtale og sproghjælp. På sigt
er det muligt, at sprogcafeen også vil kunne
op om tværkulturelle aktiviteter i
tilbyde hjælp til engelsk. Det må tiden vise,
Kolding provsti med base i Simon lige nu gælder det sproget dansk.
Peters Kirke, fortæller her om de
Billeder og symboler
ting, der arbejdes med for tiden.

Brunch
Brunch er en af de regelmæssige aktiviteter,
der løber af stabelen en gang om måneden.
Der er nu også deltagelse af folk med anden
etnisk baggrund og religion. Det glæder
os meget, da religions- og kulturmødet er
en væsentlig bestanddel af brunch. Deltagerne medbringer hver især mad til et fælles
brunchbord og så går snakken ellers over de
mange forskellige retter. Der er god mulighed for at møde nye venner eller måske
genopfriske gamle venskaber. Vi synger altid
nogle sange og mange gange vil der være
en eller flere, som fortæller om det land, de
kommer fra. I løbet af de sidste par måneder
har vi hørt om Kenya, Kina, Tonga og Island
fra brunch-deltagere.

Sprogcafe
Sprogcafé har nu kørt
i kirkens konfirmandlokaler hver
torsdag kl.1516.30 siden
november.
Enhver
kan
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I marts måned tilbydes der kunstkursus om
tegn og symboler. Kunst er i alle kulturer
en af nøglerne til fælles forståelse og anerkendelse. Der gives en kort introduktion til
betydningen af tegn og symboler i forskellige
religioner og herefter får deltagerne mulighed for at tegne og male. Produkterne fra
disse kunstmøder vil kunne ses den 16. og
25. marts kl. 15.00-18.00 i billedkunstlokalet
på Munkevængets Skole.

Musik og sang
Musik er som billedkunst en kreativ dimension, der bringer glæde og skaber mulighed
for udveksling af kulturelle elementer. I Simon Peters Kirke er der sangeftermiddag om
tirsdagen, som kirkens tidligere organistvikar
Annelise Kaasgaard leder. I samarbejde med
hende og de øvrige deltagere udvides tilbuddet om sang nu også til danskere med anden
etnisk baggrund. Der bliver sunget såvel
danske som internationale sange og gives
plads til forskellige musikalske instrumenter.
De internationale sangeftermiddage vil være
et tilbud en gang om måneden. Se opslag i
kirken for nærmere information.
Find gerne yderligere oplysninger om det
tværkulturelle arbejde på:
www.simonpeterskirke.dk
www.koldingic.dk.

… om livet efter døden
Religionsmøde: Kristendom og Buddhisme
Ved menighedsrådsmedlem Marianne Jespersen

Den 13. april kl. 19-21 inviterer
Buddhisme
det tværkulturelle udvalg i Kolding Lars Moeslund fortæller:
”For mig handler Buddhismen ikke om at
Provsti til dialogmøde på Munerklære sit tilhørsforhold, men i langt højere
kensdam gymnasium i Kolding.
grad om en praksis, hvor man er tilstede her
Mød buddhisten Lars Moeslund, og nu, og ikke lader sindet føre én på alt for
mange afveje baseret på misvisende tansom er gymnasielektor i Horsens, ker, forestillinger og tilknytning til negative
og den kristne valgmenighedsbehov. Denne praksis har på mange områder
præst Karen Marianne Kristensen ført mig tilbage til en positiv kontakt med
de for mig fundamentale kristne tanker …
fra Djursland til oplæg og panelI Buddhismen findes forskellige tilgange til
liv-død-opfattelsen. Det, der står mere og
debat om livet, døden og livet
mere klart for mig gennem mit møde med
efter døden. Biskop Niels Henrik
Buddhismen, er, at liv og død er begreber, der
Arendt bliver aftenens ordstyrer.
skabes i vores sind …”
Hvordan kan det være, at over 20 % af de
danskere, der betegner sig som kristne og er
medlem af folkekirken, også tror på reinkarnation? Det er et af de interessante spørgsmål,
der vil blive belyst til dialogmødet. Kristne
inspireres af Buddhismen og buddhister inspireres af Kristendommen – så hvor går skillelinjerne, og hvordan går vi i positiv dialog
med hinanden?
Både Lars Moeslund, Karen Marianne Kris
tensen og Niels Henrik Arendt kender til
begge religioner, så du kan glæde dig til en
indsigtsfuld debat! Her er et par stikord til
inspiration:

Kristendom
Karen Marianne Kristensen fortæller:
”Jeg har gennem årene været optaget af
bøn og meditation i forskellige traditioner i
kristendommen, men jeg har også beskæftiget
mig med østlige former for meditation. Især
har samspillet mellem kropsforståelse og de
forskellige meditations- og bønsformer optaget mig … Det kristne syn på menneskelivet,
som peger lineært hen mod opstandelsen
med en personlig Gud, synlig i sin søn Jesus
Kristus, sættes overfor reinkarnation, karma
og skæbneforståelse, der er uden et egentligt
gudsbillede andet end althed/intethed …”

Vel mødt til spændende paneldebat onsdag den 13. april kl. 19-21 på Munkensdam Gymnasium!
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Meditative bibellæseaftener
Ved sognepræst Birgitte Molin

Formen
I foråret fortsætter vi de stille aftener i Simon
Peters Kirke, hvor vi i fællesskab lytter os
ind på den kommende søndags evangelietekst. Disse aftener er en anderledes måde
at gå i kirke på. Du er sammen med andre
og alligevel dig selv. Du har mulighed for
at lytte til andre og samtale med andre og
alligevel lade der være pause og rum for
stilhed og personlig eftertanke og bøn. Der er
en enkel fast form at finde ro og tryghed i, og
netop dermed skabt rum for, at bibelteksten
kan få lov at leve sit eget indre liv i én.

tidligere nævnt den 8.) samt tirsdag den 10.
maj.

Forløb
Aftenens forløb ser således ud:
19.00-19.10: Vi samler og bereder os i kirkerummet, hvor der er levende lys og stille
musik.

Datoer

19.10-20.30: Vi læser sammen den kommende søndags evangelium siddende i præsteværelset.
I stilhedsperioden undervejs på 20 minutter
står det enhver frit for, om man vil sidde i
præsteværelset eller i kirkerummet.

I det kommende forår er der meditativ bibellæsning torsdag den 24. marts (og ikke som

20.30-21.00: Vi slutter af i kirkerummet sammen - med salme, stilhed, bøn og velsignelse.

Kolding Natkirke

Forløb

Formen

20.00: Natkirken åbner
20.30: Taizésang
21.30: Refleksion i koret
22.00: Musikindslag ved solist eller kor
23.00: Nadver og midnatsbøn
23.30: Natkirken lukker

Også Natkirken er en anderledes måde at gå i
kirke på mod ugens slutning. Det er en løsere
og mere individuel gudstjenesteform, som
du frit kan gå ind og ud af. Du kan uforpligtende komme, når som helst i åbningstiden.
Du kan lægge vejen forbi Natkirkecaféen og
få dig en kop varm kaffe eller te og en snak.
Du kan blive i kortere eller længere tid både
her og der. Du bestemmer selv.

Datoer
I de kommende forårsmåneder er Natkirken
i Sankt Nicolai Kirke åben fredagene 25.
marts og 23. april (påskelørdag).
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Aftenernes forløb ser som oftest således ud:

Ved indgangen bliver du mødt af det lysende
kors på billedet. Blandt andet her kan du
tænde et lys, hvis du har lyst. Eller du kan
bare gå forbi og videre ind i det stemningsfyldte rum.

Et anderledes påskeæg
Ved Mette Ellerkamp

Man tror simpelthen ikke, man
kan få så meget for 50 kr. Men
jo: For dette uanselige beløb kan
erhverves en gedigen gennem
illustreret, indbunden bog på 60
sider. Læs her Mettes anmeldelse og overvej, om bogen måske
skal være ”årets påskeæg” til
enten dig selv eller en ven?
Indhold
Bogen omhandler dagene fra palmesøndag til
anden påskedag. Den er inddelt i afsnit, som
følger Det nye Testamentes beretninger om
de sidste, vigtige begivenheder i Jesu liv.
Bogen er inddelt i tolv afsnit, som hver
rummer en evangelieberetning, et stykke
billedkunst med billedtolkning, en kort evangelieudlægning, en salme, en bøn samt lidt
oplysende kommentarstof.

Jødisk og kristen påske
Jeg har læst bogen med stor interesse og
synes, at bogen gør mig klogere på påsken.
Bogen indleder med at fortælle om den
jødiske påske, der er til minde om det jødiske
folks udfrielse fra slaveriet i Ægypten og
overgangen over Det røde Hav. Den kristne
påske begyndte som deltagelse i den jødiske
påske. Hertil blev nu føjet mindet om Jesu
Kristi korsfæstelse, død og opstandelse.

næsten. Herefter kommer en gennemgang
af de to svære og tunge dage, skærtorsdag
og langfredag. Nadveren bliver beskrevet
meget: ”Først i 1800-tallet skete der nybrud
i danskernes nadverpraksis. Før den tid var
nadveren en handling, præsten udførte oppe
ved alteret, og som menigheden normalt ikke
forventedes at deltage i. Kun nogle få gange
om året blev menigheden indbudt.” I dag
er nadveren som bekendt blevet fast del af
søndagens gudstjeneste. De sidste afsnit om
påskelørdag, påskedag og anden påskedag,
handler bla. om graven og opstandelsen:
”Påskelørdag siger os, at Guds Søn har forvandlet graven til vores sidste hvilested inden
herligheden. End ikke i døden vil vi være
gudsforladte. Han var der først.”

Bøn
Til sidst vil jeg fremhæve en af bønnerne,
nemlig dén af Mother Teresa: ”Min kære
Herre Jesus - / du som skabte med kærlighed / blev født med kærlighed, / tjente med
kærlighed, / vandrede med kærlighed, / blev
æret med kærlighed, / led med kærlighed, /
døde med kærlighed, / stod op af graven med
kærlighed. / Jeg takker dig for din kærlighed
til mig / og for din kærlighed til al verden. /
Jeg beder dig: / Lær også mig at elske.”
Erik Ågård: Ugen som forandrede verden –
en lille bog om påsken. Unitas Forlag 2005

Stille dage
Herefter følger en beskrivelse af ”de stille
dage”, altså mandag, tirsdag og onsdag. Det
er dage, hvor Jesus bl.a. taler om det største bud, som er kærligheden til Gud og til
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FreeStyle-gudstjeneste
Ved konfirmand Maria Lass Jensen, Munkevængets skoles 8.A

Onsdag den 10. november var
et par hundrede konfirmander og
deres præster samlet til Freestyle
Gudstjeneste i Simon Peters
Kirke. Læs her om, hvordan en
af deltagerne, Maria, oplevede
denne anderledes gudstjeneste,
hvor konfirmander selv medvirkede med band, bønnevæg og
bønner ved lysgloben. Alle fik
ved ankomsten et rødt armbånd,
hvor gudstjenestens tema blev
slået fast: ”In the name of love”.
Redaktionen giver hermed ordet
til Maria:

Summen af liv
Stemningen summer af liv. Det er ikke til at
høre klokkerne, som ringer udenfor. Kirkerummet er fyldt med konfirmander fra alle
steder i kommunen og selve Kolding by.
Med konfirmanderne er der en præst fra hver
kirke. Indledningsvis bliver folk bedt om
at dæmpe sig, så man vil kunne høre de 9
bedeslag.

Kirkeband og musikvideo
Det er én af Simon Peters egne sognepræster
Michael, der byder velkommen i kirken og
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indleder gudstjenesten. På en af kirkevæggene kan man følge med i, hvad der skal
ske via en PowerPoint-præsentation. Som
præludium har et konfirmandhold øvet en
salme, som blev akkompagneret med elklaver, trommesæt og fløjte. Derefter bliver
der spillet musikvideoen til gudstjenestens
tema hentet fra U2s ”Pride (In The Name
Of Love)” som bl.a. er inspireret af Martin
Luther Kings berømte citat: ”I have a dream”.

Personlige fortællinger
De bibelske læsninger blev læst op fra ”Det
Nye Testamente på nudansk” og var hentet fra ”Kærlighedens Højsang”, som også
danner grundlag for mange konfirmanders
konfirmationsord. 5 forskellige præster tog
hver udgangspunkt i en sætning og kom med
små korte fortællinger. To af sætningerne var
”kærligheden hidser sig aldrig op” og ”kærlighed bliver ikke misundelig”. Fortællingerne var meget personlige og blev fortalt på en
måde, som jeg nok personligt ville beskrive
som mindre højtideligt, mere friskt og som
passede til os, som var samlet den aften.

Nadver
I forbindelse med nadveren blev vi delt op i
små grupper. Vi kom op to bænkerækker ad
gangen. Selv om der på PowerPoint-fremvisningen stod, at man skulle være stille, var der
stadig en masse småsnak, som gav genlyd i
det store kirkerum.

Nyere salmer
Når salmerne skulle synges, var der nogle
gange, hvor sognepræsten Michael blev nødt
til at bede folk om at rejse sig op og synge

med, da folk ikke sang særligt meget med.
Salmerne var mange nyere og kendte, så konfirmanderne kunne jo godt huske dem. Nu
kan jeg jo kun tale for det konfirmandhold,
som jeg går på, men vi øvede i hvert fald
salmerne op til gudstjenesten.

Sodavand og snak
Til slut skulle vi synge bortsendelsessangen
”Må din vej gå dig i møde” og med den var
gudstjenesten slut.
Bagefter var der sodavand og mulighed for at
snakke med de forskellige, der var mødt op.
Det kunne jo også være, at man mødte nogle,
som man nu kendte.

Anderledes og hyggeligt
Ved dette arrangement kunne jeg godt lide, at
det var noget, som skilte sig ud fra den normale søndags højmesse. Ikke fordi jeg ikke
kan lide, at ting er traditionelle, men jeg kan
personligt godt lide overraskelser og en lille
smule forandring. Som kirkekorsanger på 5.6. år er det lidt rart med noget, der adskiller
sig, men det er da også rart at kunne komme
til en traditionel gudstjeneste nu og da. Hvis
det bare var det ene eller det andet, ville ting
vist gå hen og blive for ensformig.
Alt i alt var det en anderledes og hyggelig
aften sammen med folk man kendte og samtidig nogle, som man aldrig har mødt før.
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Sogneeftermiddage i forårets løb
Tirsdage kl. 14.30-16.30, fri entré, kaffe 20 kr.
Tirsdag den 22. marts
”Drageløberen – en fortælling om skyld og soning”
Ved lærer Ellen Skov Birk, Brabrand
Ellen Skov Birk fortæller om Khalid Hosseinis gribende og medrivende bog
”Drageløberen”. Bogen handler om to drenges fælles opvækst trods standsforskelle i Afghanistan, et land med store sociale og religiøse omvæltninger.
Drageturneringen i Khabul i 1975 bliver en skelsættende begivenhed med
vidtrækkende konsekvenser for deres fremtidige liv. Den voksne fortæller,
Amir, erkender, at fortiden ikke kan begraves, den vil altid grave sig selv op.
Det store spørgsmål er, om man kan gøre en uret god igen? En fortælling fra
et muslimsk land, der handler om misundelse, skyld og soning, som også er
kendte kristne begreber.
Tirsdag den 5. april
Fortælling om en bog, der optager mig
Ved tidl. bibliotekar Inge Ditlevsen, Bjerre
Som aktiv efterlønner og kirkesanger bliver der endnu mere tid til den store
glæde ved at læse gode bøger. Der er mange at vælge imellem og først på
selve dagen hører vi, hvad Inge har valgt at fortælle os om. Vi glæder os!
Tirsdag den 3. maj
Men størst er kærligheden
Ved forfatter og fortæller Runa Kähler, Kolding
Med sædvanlig smil om mund og med de positive briller på vil Runa Kähler
formidle erfaringer og overvejelser om kærlighedens mange forskellige
forhold. Emnet belyser hun blandt andet i sin kærlighedsroman ”Monikas
Lovsang”, der udkom i 2000 på forlaget Attika. Der er meget, vi som udenforstående slet ikke ser og er i stand til at bedømme, når det gælder hinandens kærlighedsforhold. Men vi kan da gøre os umage!

Forårseftermiddage med sang og musik
kl. 14.30-16.30
Ved pianist og organist Annelise Kaasgaard
Tirsdagene den 1. 15. og 29. marts, 12. og 26. april samt 17. og 24. maj er
der sangeftermiddage i konfirmandstuerne. Eftermiddagene ledes af pianist og organist Annelise Kaasgaard, der akkompagnerer og udvælger både
gamle og nye sange og salmer til fælles glæde og inspiration. Undervejs
drikkes en kop kaffe. Alle er velkomne.
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Sogneudflugt til Vejle
Tirsdag den 10. maj kl. 10.00-16.30
Årets sogneudflugt går i år til Økolariet og Vor Frelsers Kirke i Vejle.
Der er afgang fra Simon Peters Kirke kl.10.00. Vi har smurte rundstykker, kaffe og te med.
Første stop på turen er Danmarks nyeste videns- og oplevelsescenter om natur, miljø, klima
og energi. Ved ankomsten får vi en halv times introduktion til Økolariet. Herefter slippes vi fri
i de forskellige udstillinger, som formidler lokale og globale emner om naturens tilstand, vandets kredsløb, klima og resurser, energi, bolig og forbrug, teknologi og innovation, arkitektur,
by- og landskabsplanlægning.
Efter Økolariet har vi 3 minutters gang til Torvehallernes restaurant. Her er der bestilt højt
belagt smørrebrød og kaffe i de dejlige lyse lokaler med højt til loftet og en atmosfære af
væksthus.
Fra Torvehallerne går vi om til Vor Frelsers kirke, som ligger inden for 500 meters gå-afstand.
Vor Frelsers Kirke stod færdig i 1905 og var fortrinsvis bygget for indsamlede midler. Der er
blandt andet smukke glasmosaikker udført af maleren og keramikeren Jais Nielsen. Kirken
har altid haft et aktivt menighedsliv og sognepræst Bjørn Ellerbæk vil vise os rundt og fortælle om kirken og sognet.
Vi er tilbage ved Simon Peters Kirke kl.16.30
Pris kr. 100 for bustur, rundstykker og kaffe,
entré/honorar og smørrebrød.
Husk selv at medbringe penge til drikkevarer i
forbindelse med smørrebrød.
Tilmelding og betaling finder sted på kirkekontoret
efter princippet først-til-mølle.
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Gudstjenester kl. 10.30
– hvor andet tidspunkt ikke er anført
Hør nærmere om taxaordning til gudstjenesten på kirkekontoret
Kirkecaféen er åben hver søndag efter gudstjenesten
Marts
Søndag 6.
Sunday 5th
Søndag 13.
Søndag 20.
Søndag 27.

Fastelavnsgudstjeneste for hele familien
Church Service in English at 1 p.m.
Gudstjeneste som optakt til nødhjælpsindsamling, se side 2
Jesus møder den kanaanæiske kvinde
Efterfølgende sandwich og middagskoncert, se side 5

MM
MM
BM
MM
BM

Jesus bespiser de fem tusind
Church Service in English at 1 p.m.
Højmesse med efterfølgende sandwich og menighedsmøde
Palmesøndag
Skærtorsdag kl. 19.00
Langfredag kl. 15.00
Påskedag – også for den internationale menighed
Anden Påskedag
Kl. 9.15 Konfirmation af Sct. Michaels skoles 8.y
Kl. 11.15 Konfirmation af Sct. Michaels skoles 8.x

MM
MM
BM
BM
BM
BM
MM
MM
MM
BM

Den opstandne Jesus møder disciplene
Church Service in English at 1 p.m.
Jesus som den gode hyrde
Jesu afskedstale
Bededag. Konfirmation af bla. Dyrehave- og Munkevængets skole
Sandhedens ånd
Aftengudstjeneste kl. 19.00. Medvirken af Kristkirkens kor

MM
MM
MM
BM
BM
BM
MM

Kristi Himmelfartsdag. Konfirmation
Om at vidne om Jesus
Church Service in English at 1 p.m.

MM
MM
MM

April
Søndag 3.
Sunday 3rd
Søndag 10.
Søndag 17.
Torsdag 21.
Fredag 22.
Søndag 24.
Mandag 25.
Lørdag 30.
Lørdag 30.

Maj
Søndag 1.
Sunday 1st
Søndag 8.
Søndag 15.
Fredag 20.
Søndag 22.
Søndag 29.

Juni
Torsdag 2.
Søndag 5.
Sunday 5th

BM: Birgitte Molin MM: Michael Markussen
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Hvem, hvad, hvor?
Kirken er åben mandag-fredag kl. 8-15 samt søndag
Simon Peters Kirke
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 2015
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
Holger Møberg
Svend Erik Andersen
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
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