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Nyt fra menighedsrådet
Ved menighedsrådsmedlem og kontaktperson Lis Gundersen
samt sognepræsterne

Kirkens fødselsdag
3.-4. september

Medarbejder-samtaler

Lørdagens kor-workshop

Som menighedrådets kontaktperson har jeg i
foråret foretaget de såkaldte medarbejderudviklings-samtaler: Samtalerne blev holdt i en
positiv atmosfære og der blev udtrykt tilfredshed og glæde ved arbejdet. Dette er også
mit indtryk. Der foretages af kirkens ansatte
(kirketjenere, kordegne, organist og tværkulturel sognemedhjælper) et godt stykke
arbejde, hvor det væsentlige er en god prioritering og et godt overblik. Til menighedsrådsmødet i juni var medarbejderne inviteret med.
Alle udtalte samme glæde ved arbejdet. Godt
humør og fint samarbejde, trods faggrænser. Man så gerne, at sociale arrangementer
fremover ville inkludere menighedsrådet.
Det tværkulturelle arbejde er blevet en del af
helheden i kirken, dog er der ønske om større
integration mellem de to menigheder.

Sognepræstens studieorlov
Sognepræst Michael Markussen er blevet
bevilliget studieorlov fra 1. oktober til 31.
december 2011 for at studere mødet mellem kristendom og andre religioner i Oxford,
England. Orloven ligger i forlængelse af
Michaels nye arbejdsområde (25%) som
præst for provstiets engelsksprogede internationale menighed samt hans arbejde med
tværkulturelle projekter i Kolding provsti.
Familien rejser med og præsteboligen
Islandsvej 14 er derfor i orlovsperioden fremlejet til Mary og Gordon Slethaug, som til
daglig underviser på Syddansk Universitet.

Vikarierende præst
Michaels Markussens stedfortræder bliver
Benjamin König, der hermed præsenterer sig:
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”Jeg er i trediverne, og er næsten lige blevet færdig med min uddannelse. Mit første
vikariat var i fem måneder ved Brændkjærkirken i Kolding. Jeg er gift med Maria, som
er præst i Hjarup og Vamdrup. Sammen har
vi Sibel på snart 6 og Simon på 3 år. Før jeg
kom til Danmark, boede jeg i Innsbruck i
Østrig, men oprindelig kommer jeg fra Herne
i Ruhrdistriktet i Tyskland. Min far var præst
i den Tyske Lutherske Kirke. Derfor
kan man godt sige, at jeg på
en måde altid har beskæftiget mig med kristendom.
Jeg er dog ikke på nogen
måde kommet til en
konklusion i min tro.
Det fantastiske er, at
kristendom igen og
igen udfordrer, forbavser og opsluger mig,
fordi den altid taler ind
i nuet. Jeg glæder mig
til at lære jer at kende
i de tre måneder, hvor Benjamin König,
jeg skal holde skansen efterårets vikarierende
sognepræst
for Michael.”

Grundtvig i Kolding
Hold øje med de spændende undervisningstilbud, der er i Koldings kirker i efteråret.
Grundtvig bliver et samlende tema både
gennem Kirkehøjskolens tre lørdage og når
det gælder de mange KUK11-arrangementer
(læs side 13). Lad dig friste af fremlagte
foldere og kirkens hjemmeside www.simonpeterskirke.dk
Forside: H
 østofre bliver båret ind i kirken
ved sidste års høstgudstjeneste.
Bagside: Sankt Hans og juniorkonfirmander.

Ved organist Ejvind Amorsen og sognepræst Michael Markussen

Alle, der har tid og lyst opfordres til at
deltage i en mini-kor-workshop lørdag den
3. september. Workshoppen forbereder
festgudstjenestens kor, som vil medvirke
særskilt undervejs. Koret ledes af organist og
korleder Søren Andresen, Kristkirken i Kolding, i samarbejde med Dina Christiansen og
organist Ejvind Amorsen. Dina Christiansen
studerer rytmisk sang på konservatoriet i
Århus, og vil ”slå tonen an” i workshoppen
såvel som til gudstjenesten. Traditionelt lægges der op til festmusik fra alle verdenshjørner, denne gang rettere betegnet verdensmu-

eller anden form for høstoffer: Det kan være
penge, der gives i kurven på alteret, når der
er offergang under gudstjenesten. Det kan
også være i form af grøntsager, marmelade,
brød, honning. Kun fantasien sætter grænser.
Efter gudstjeneste og buffet afholdes der
auktion og de indkomne penge vil blive
ligeligt fordelt mellem Simon Peters Kirke
Menighedspleje og KFUM´s Sociale Arbejde
i Danmark.

Fødselsdags-koncerten
Kl.13.30 er der lagt op til et gensyn med
TRIOfabula, , som kommer med deres
kirkeopera: Helligånden. Klovnene Peter, Johanne og Jakob har forberedt nogle
meget musikalske klovnenumre. Først da det
næsten er for sent, forstår de to rivaliserende
klovne, at den lille evigt bukkende lyserøde
klovn Johanne lider under deres skænderier
og slet ikke er så glad, som hun ser ud.

Dina Christiansen og Søren Andresen
sik med hang til det rytmiske. Vi øver lørdag
den 3. september kl. 10 til kl. 12 og slutter af
med en sandwich.
Oplysninger om noder/repertoire m.v. kan
ses på kirkens hjemmeside www.simonpeterskirke.dk under linket ”Musik/Korworkshop”. Noderne vil endvidere kunne hentes
eller rekvireres på kirkekontoret, eller hos
kirkens organist, Ejvind Amorsen, som også
meget gerne modtager en forhåndstilmelding
på tlf. 61 40 40 35, eller pr. mail: organist@
amorsen.info. Alle er velkomne.

Søndagens høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten er der gratis buffet. Til
gengæld opfordres alle til at medbringe en
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Buddhisme og kristendom
fredag 30. september kl. 19.00
Ved program-medarbejder ved Danmarks Radio Anders Laugesen

Fredag den 30. september kl. 19
får vi besøg i Simon Peters kirke
af Anders Laugesen med foredraget: ”Buddhisme og Kristendom
– kampen for identitet i en globaliseret virkelighed”.
Vi har bedt Anders introducere os
til foredragets tema:
Hvem er jeg? Umiddelbart et enkelt spørgsmål, hvis man holder sig til navn, adresse, cpr.
nummer osv. Men i en tid, hvor alt kan pilles
fra hinanden i en uendelig spiral af analyser,
da kan spørgsmålet godt virke angstprovokerende. For er jeg virkelig strømmen af vekslende følelser i mit indre og de mange daglige
relationers vurdering af mine præstationer?
Eller er jeg mere?
Kristendommen og buddhismen
har det tilfælles, at de begge
er meget interesserede i at
finde svar på spørgsmålet
om menneskets egentlige
identitet.
Hvis man for få årtier siden var født og opvokset
i Danmark som folkekirkekristen, så ville den
kristne tradition levere en
hel række bud på spørgsmålet, ’Hvem er jeg?’ Og
svarene ville til en
vis grad være
understøttet af

4

stabile sociale rammer i form af en veldefineret familiestruktur, en faglig identitet på
arbejdsmarkedet og en meget omfattende
forforståelse af, hvordan verden skulle tolkes.
Men i dag er meget af dette i opbrud. I dag
skal vi kæmpe os til en identitet, for alt kan
brydes ned. Verden er i konstant bevægelse og
forandring. Vi rejser og skifter identitet.
Vi forelsker os og skilles – og skifter identitet.
Vi kan end ikke længere være sikre på, at vi
som danskere har meget andet tilfælles end
troen på fodboldlandsholdet. Ansvaret for
næsten, evnen til at tale sammen uanset baggrund og tolerancen over for de anderledes er
ikke længere noget, der kan tages for givet.
I denne situation opstår der hos mange en
erkendelse af, at meget af det, som sker i det
ydre, også har et modsvar i det indre. Tankerne og følelserne er med til at trække os rundt i
manegen – eller skulle man sige cyberspace.
Og her er det, at buddhismen kommer ind.
For buddhismen er ikke længere en religion i
eksotiske egne. Buddhismen har igennem de
sidste tre årtier været et af de væsentligste bud
på, hvordan man som postmoderne menneske
kan forsøge at genfinde sin midte.
Med kortlægningen af sindet og et verdensbillede, som forklarer mange fænomener, er
buddhismen blevet et helle for mange mennesker i dag. Men samtidig er den også blevet
en meget betydelig udfordring for kristendommen. For det buddhistiske verdensbillede
udfordrer kristendommens bud på, hvordan
verden hænger sammen.
Vi befinder os midt i en global religionskamp
om tydningen af livet.
I sit foredrag fortæller Anders Laugesen om nogle
af de problemstillinger møder med buddhismen i
dag stiller os over for. Og han fortæller, hvorledes
han i sit eget liv har lært af buddhismen og samtidig har følt sin egen kristne tro beriget.

Kunst og kultur i det
tværkulturelle møde
Ved tværkulturel sognemedhjælper Elizabeth Padillo Olesen

Kunst kursus
på Munkevængets Skole
den 14. september kl. 13-18
Den 14. september indbydes alle interesserede atter til tværkulturelt kunstkursus på Munkevængets Skole. Denne gang har vi inviteret
kunstner Helle Noer fra Esbjerg, som selv
udstiller og underviser i kunst. Formålet er

som tidligere at lade kunsten være brobygger
mellem de mange forskellige kulturer og religioner,
som vi er beriget med i
vores samfund. Tilmelding til undertegnede,
se kontaktoplysninger
nedenfor.
Helle Noer

Toner På Tværs
den 8. oktober kl. 16.30-21.00
Sang, musik, digte og fællesskab
bygger bro mellem kulturer og
mennesker
Den 8. oktober er der atter Toner På Tværs
i Simon Peters Kirke kl. 16.30-21. Toner På
Tværs er en fest i sig selv, når mennesker af
forskellig etnisk herkomst fejrer livet omkring det særlige præg, som alle kulturer
bærer med sig, i form af sang, musik,
instrumenter, dans, poesi og mad.
Vi begynder med en
koncert af halvanden
times varighed. Herefter er der fælles
spisning omkring
den store internationale
buffet.

Vi fejrer vores fælles liv
Ved at bruge lokale kunstnere og appellere til
folks lyst til at bidrage til det fælles måltid,
fejrer vi vores fælles liv. Er du god til at
synge? Kan du spille på et instrument? Kan
du danse, eller har du en gruppe, som kan
danse? Har du skrevet et digt, der passer ind
i det tværkulturelle møde? I så fald hører jeg
gerne fra dig.

Sidste års fest
Sidste års Toner På Tværs samlede folk
fra mere end 25 nationaliteter. 30 familier
kom med mad til den internationale buffet.
Ved koncerten medvirkede 2 korgrupper, 2
musiske bands, digtlæsere, dansere, solister
og musikere på forskellige instrumenter som
klaver, guitar, afrikansk tromme, iransk daff,
afghansk tabla, violin, trompet og saxofon. I
skrivende stund har der meldt sig folk på sav,
akkordion/harmonika, bas m.m.
Kontakt den tværkulturelle sognemedhjælper
for yderligere oplysninger eller tilmelding:
Telefon: 3045 0414
5
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Meditative
bibellæseaftener

Tanker ved alle helgen
Interview med Dorte Johansen ved sognepræst Birgitte Molin

Ved Connie og Nic Korshøj

I efteråret bliver der fælles læsning af den kommende søndags
evangelietekst følgende datoer kl.
19-21: 14. september, 25. oktober og 22. november. To deltagere i disse aftener, Connie og Nic
Korshøj, fortæller her om deres
oplevelse af at være med:
”Vi har gennem flere perioder deltaget i ’Meditativ Bibellæsning’ – til stor glæde for os
begge. Det er berigende for os at være med
til fordybelse i næste søndags evangelietekst.
Vi oplever, at bibelteksten giver stor visdom
fra sig – og at vi selv er med til at åbne den.

Læse og dvæle
Meditativ bibellæsning består af flere trin.
Vi mødes i kirkerummet og sidder og lytter
til et stykke musik. Det giver mulighed for
at falde ned fra dagens travlhed og synke
ind i den ro, fordybelse kræver. Herefter går
vi ind i præsteværelset, hvor den meditative
bibellæsning foregår. Efter vi har sunget en
salme, læser Birgitte søndagens tekst op to
gange. Derefter er det meningen, at man hver
især ved hjælp af sanserne prøver at leve sig
ind i den situation, som teksten beskriver.
Hver enkelt finder tillige et sted i teksten, der
tiltrækker sig særlig stor opmærksomhed.
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Det kan f.eks. være noget, der bevæger én,
eller noget man undres over. Herefter følger
20 minutters stilhed, hvor den enkelte dvæler
ved teksten - og det sted, der tiltrak sig særlig opmærksomhed.

Lytte, dele og tage imod
Efter stilhedsperioden samles vi igen, og
hver enkelt fortæller de andre, hvad vedkommende er standset ved, og også gerne lidt
om, hvorfor netop dette sted tiltrak sig den
største opmærksomhed. Det er en meget
givende proces både for den enkelte og for
hele gruppe at ’dele sted’ og overvejelser med
hinanden. Ofte er flere deltagere standset det
samme sted - men af forskellige årsager. På
den måde får vi teksten åbnet for nye indsigter. Det er for os meget givende at få teksten
foldet ud på denne måde. Det giver mulighed
for at fornemme, hvor meget biblen egentlig
kan sige os i dag med de problemstillinger,
vi går med i vores dagligdag. Selvom biblen
er skrevet for mange år siden, kan den stadig
give svar på det, vi går og tumler med i dag.
Det, at andre hjælper med at udfolde teksten,
giver os mulighed for at få fjernet vores
fordomme og forhindringer i forhold til at
se mulighederne i livet frem for begrænsningerne. Til slut samles vi i kirkerummet til
bøn og meditation. Vi synger også lidt, inden
vi forlader kirkerummet i stilhed. Så skilles
vore veje og vi drager hjemad - fyldt med
glæde over endnu en berigende aften.”

Søndag den 6. november er det
alle helgens dag, mindedagen
for vore døde. Derfor bliver også
alle, der er døde i sognet siden
sidste alle helgen, nævnt ved
navn i kirken ved gudstjenesten
kl. 10.30. Alle helgens dag er
således en særlig dag i kirkeåret
for mange, også for Dorte Johansen, som jeg har talt med og
som hermed får ordet:
Også engang mig
Når jeg sidder i kirken alle helgens dag, er
der ikke mange af navnene, jeg kender, men
når der lyder et kendt navn, berører det én
og jeg tænker: ”En dag er det også bare mit
navn, der bliver nævnt!” Det er en underlig
ting og man kan ikke lide tanken. Men det
siger mig meget at se op mod alterbordet:
Når vi går til nadver, forestiller jeg mig, at
bordets ene halvdel er alle os, der endnu
lever ”her”, og at bordets anden halvdel er
dem, der er ”hisset”, for mit vedkommende
mine forældre, min mand og min bror. Jeg
håber, at vi skal være sammen igen.

egentlig også selv. Jeg mistede utroligt meget. Indimellem kan ensomheden føles stærkt
og man kan spørge: ”Gud, er du der? Hvorfor
svarer du mig ikke? Og hvis du er til, så må
du tage mig, som jeg er!”

Ord at ty til
Når jeg ikke kan finde på noget som helst at
bede om selv, så tyr jeg til salmebogen. At
ty til bønnerne bag i salmebogen er en god
mulighed. Så er der jo også salmerne, hvor
særligt de gamle digtere når ind til kernen.
Især salme 37 i salmebogen af Paul Gerhardt
har fulgt mig, ikke mindst salmens sidste
vers:
Nu vel, min Gud, så lægger jeg
mit liv i dine hænder.
Du har beredet mig min vej,
du bedst min vandring kender.
Så tag mig i din stærke favn,
jeg vil dig lydig være,
jeg ved, det vorder mig til gavn
og dig til pris og ære.

Ta’ mig som jeg er
Men jeg synes, det er blevet sværere at tro
det. Det er svært at blive gammel og
miste så mange. Min mand døde for
26 år siden og min eneste bror for
7 år siden. Til min brors bisættelse
husker jeg, at min niece tog min hånd
og sagde: ”Det er, som om du er
helt forstenet, faster?” Det følte jeg
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”Læsehestene” debatterer
bog af Kathrine Lilleør

Er det nu også så yndigt
at følges ad?

Ved menighedsrådsmedlem og ”læsehest” Lis Gundersen

Foredrag 12. oktober kl. 19.30

”Kvinde, hvorfor græder du?”

Medlevende præst

Den 23. maj havde læsekredsen sit sidste
møde inden sommerferien.
Møderne finder sted hos Karen Ellegaard,
hvor vi hver gang nyder et lille traktement,
som vi skiftes til at servere. Til denne sidste
aften havde vi alle læst Kathrine Lilleørs bog
Kvinde, hvorfor græder du? Titlen er englens
spørgsmål til Maria Magdalene ved Jesu
tomme grav. Det er en dejlig, men også kontroversiel bog, som gav anledning til mange
diskussioner og synspunkter.

Som præst er hun medlevende og beskriver
mange af sine sognebørn i bogen.
Et eksempel er Estrid, der ville have, at hun
skulle bære den hvide alba ved hendes begravelse. Det sagde hun ikke umiddelbart ja
til, men da dagen oprandt bar hun den hvide
alba i tøvejr med sne og sjap!
En anden situation var Bente, der kom og
ville have hende til at forestå højtideligheden
ved hendes mand, smeden Helmuths begravelse. Der skulle ikke være så forfærdelig
meget om Gud og den slags, men hun ville
så gerne have, at man sang: Når jeg ser et
rødt flag smælde. Dette kunne Kathrine ikke
opfylde, men hun lovede at få organisten
til at spille et par strofer af melodien. Da
tidspunktet oprandt og 6 smede bar kisten
ud af kirken, istemte 100 hærdebrede smede
sangen, så det rungede i kirkerummet.
Kathrine Lilleør er således både tolerant og
rummelig. På et punkt adskiller hun sig dog
fra mange andre præster: Hun accepterer
ikke støj og anden small talk under gudstjenesten, hvorfor dåbshandlinger ikke finder
sted ved almindelige højmesser, men ved
jævnlige børnegudstjenester.

De 4 bykirker i Kolding indbyder
igen til en fælles sogneaften,
denne gang i Simon Peters Kirke
og med Ribe Stifts biskop Elisabeth Dons Christensen som
foredragsholder og debattør.

Ivrig samfundsdebattør
Kathrine Lilleør er opvokset i et indre missionsk miljø, men både hendes bedstefar, far
og farbror meldte sig hurtigt under Tidehvervs ”faner”. Efter sin uddannelse som
teolog blev hun ansat som sognepræst i Risbjerg kirke, Hvidovre sogn. Efter nogle lidt
svære år blev hun anerkendt, og menigheden
beklagede hendes ønske om at rejse derfra.
Hun fik derefter ansættelse i Slagslunde og
Ganløse kirker, hvor hun stadig er ansat.
Kathrine Lilleør anerkender nok ikke de tidehvervske tanker fuldt ud, med hun forholder
sig meget til det politiske liv i vort samfund
og er en ivrig debattør. Kathrine Lilleør er
alenemor med 3 børn, Hun beskriver sin
skilsmisse som smertelig tung. Når hendes
børn er hos deres far, udfylder hun savnet
og ensomheden med sine mange gøremål,
forfatterskab, samfundsdebattør m.v.

Læsekredsen starter igen den 13. september
med mulighed for nye fælles læseoplevelser
og meningsudvekslinger.

Tre Læseheste
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for, at mennesker vil det hele i dag. Men hvis
man vil det hele, kan man også tabe det hele,
hvad de mange skilsmisser også smerteligt
vidner om. Man taber det, som bærer varigt,
og det er det gode samliv, hvor man elsker det
hele hos sin partner. Kærlighed er, at vi kan
elske det hele af en anden og give det hele
tilbage i stedet for kun at tænke på os selv.”

Hold af, hold ud, hold fast!

Utroskab
De seneste måneder har hjemmesiden VictoriaMilan gjort sit triumftog også gennem
Danmark. På reklamerne ved busstoppestederne lyser et smukt par med hvide tænder
og virile skægstubbe os i møde med ordene:
”Er du gift? Gør livet levende. Ha’ en affære!”
Hjemmesiden tilbyder med andre ord gifte og
samboende par muligheden for et sidespring,
der kun er få klik væk. 60.000 danskere har
allerede tilmeldt sig og inden udgangen af året
forventes 200.000 at have gjort det. Hjemmesidens direktør siger, at utroskab er folks eget
ansvar – men hvordan kan sådan en hjemmeside undgå at gøre utroskab mere legitimt?
Tonen bliver let i retning af: ”Nå, alle de andre
er utro, så kan jeg også lige så godt være det”.

Overskriften over aftenens både humoristiske
og alvorlige foredrag sætter Elisabeth Dons
Christensen derfor med opfordringer som:
”Hold af, hold ud, hold fast” eller ”Husk at
vande hinandens – tørstige – kameler”. Hun
rejser væsentlige spørgsmål som: Hvorfor
er samlivet mellem to, der elsker hinanden,
blevet så sårbart? Og hvad kan vi gøre for at
hindre, at sårbarheden bliver til skilsmisse
og ulivsår i stedet for til gensidig godhed og
glæde?
Alle er velkomne til at komme og tage del i en
væsentlig og nødvendig aften!
De fire bykirkers fælles udvalg

Det sårbare samliv
Aftenens foredragsholder Elisabeth Dons
Christensen har kun hovedrysten tilovers for
en datingside som VictoriaMilan. Hun er
forfatter til bogen ”Det sårbare samliv” og
siger ”Det er ren galimatias. Er man gift eller
i et parforhold, bør man regne med, at det er
der, man lægger sine kræfter. Jeg synes, at
sådan en hjemmeside er tegn på en forbrugsholdning inden for det intime samliv, og det
forskrækker mig. Sidens popularitet er udtryk
Elisabeth Dons Christensen
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Morild i Simon
Peters Kirke

Debataften om Folkekirken og
migrantmenighederne

Onsdag den 28. september
kl. 19.30

onsdag 5. oktober kl. 19.00-21.30.

Vi kender det som et lysfænomen, man undertiden ser i bølgeskvulpene ved stranden eller
ved molen i havnen. Morild er dog i denne
omtale gjort af et ganske andet stof, om end
stadig et fænomen, der lyser og gør indtryk.
Flere vil nikke genkendende til navnene
Christine og Anne Dueholm. Sidstnævnte
besøgte Simon Peters sogn i efteråret 2010
med koncerten ”Fuglene sang forkert”. Anne
er sanger og saxofonist, og har med søsteren,
perkussionisten Christine Dueholm, gjort sig
bemærket på den professionelle musikscene
i både ind og udland. Nu får vi lejlighed til et
gensyn i form af det prisbelønnede orkester
Morild, som har turneret i både Danmark,
Sverige, Schweiz, og så langt væk som i Kina.
Morilds musik er magiske, intense og legende

Fokusgruppen for mission i
Kolding Provsti står bag denne
efterårsaften i Brændkjærkirken
og har inviteret debattørerne Iben
Thranholm, Massoud Fouroozandeh og biskop Niels Henrik
Arendt til at komme med indlæg.

arrangementer af gamle danske sange og
folkeviser. Sange vi kender som ”Der stode
tre skalke” og ”En yndig og frydefuld sommertid” eller sange med velkendte temaer
som naturen, skiftende årstider, kærlighed og
længsel. Alt serveres med en tydelig nordisk
tone blandet med musikernes egne kompositioner.
Morild består af pianisten Thomas Dons Finsrud og guitarist Perry Stenbäck samt Christine
og Anne Dueholm.
Der er fri entré og alle er velkomne.
Musikudvalget

Lejlighedskoret synger gospel…
1. søndag i advent den 27. november kl. 10.30
Lejlighedskoret er åbent for alle, der har tid
og lyst, – store, små, unge og gamle. Har du
ikke mulighed for at dyrke korsang i hverdagen, er dette en glimrende lejlighed til at få
afløb og få rørt stemmebåndet. Vi øver almindeligvis et par gange, før vi ”viser os frem”.
Nu gælder det således gudstjenesten 1. søndag i advent. Vi vil være ”kirkekor” og endvidere medvirke med et par festlige indslag. I år
henter vi kormusikken i den rytmiske lejr, og
krydrer med et band for at få det rette ”juleswing”…
Koret ledes denne gang af cand.mag. Flemming Holm, og bag klaveret sidder Ejvind
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Amorsen. Oplysninger om repertoiret kan ses
på kirkens hjemmeside www.simonpeterskirke.dk under linket ”Musik/Lejlighedskor”.
Vi øver i Simon Peters kirke:
Fredag den 11. november kl. 16-18
Fredag den 25. november kl. 16-18
Søndag den 27. november kl. 9.00 med efterfølgende adventsgudstjeneste kl. 10.30
Ring til organist Ejvind Amorsen på tlf. 61
40 40 35, eller skriv en mail til organist@
amorsen.info for at tilmelde dig. Vel mødt til
enhver.
Musikudvalget

Om arrangementet skriver fokusgruppen:

”I mange år har missionsorganisationer
udsendt danske missionærer til andre lande
for at forkynde evangeliet. Nu er ’de andre
lande’ her hos os, og faktisk er mange af dem
kristne. De mødes og danner migrantmenigheder – uden for Folkekirken. Det spørgsmål,
som vil blive rejst denne aften er, om Folkekirken og migrantmenighederne kan mødes,
tale med og forstå hinanden – for at vi kan
hjælpe og inspirere hinanden til at forkynde
evangeliet i Danmark.”

Kirkehøjskolen i Kolding Provsti:
”I grænseland”
Efterårets Kirkehøjskole strækker
sig over tre lørdage: 10. september - 8. oktober - 5. november.
Temaet er: ”I GRÆNSELAND
- blandt tanker og mennesker,
hvor grænser flyttes”.
Foredragsholdere
Foredragsholderne er journalist Helle Juhl,
seminarielektor Jørn Buch, Haderslev, frimenighedspræst Henrik Jensen, Ågård, Landssekretær og projektkoordinator i Kirkens
Korshær Lone Kofod Jensen, Haderslev,
Henrik Wigh-Poulsen, domprovst i Odense,
og Kierkegaard-eksperten Joakim Garff.

Praktisk Info
Programmet for efterårets kirkehøjskole i
Kolding findes på: http://kirkehoejskolen.
webbyen.dk/ og i en folder i kirkens foyer.
Mødested: Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2,
6000 Kolding (med mindre andet er noteret
ved arrangementet).
Tilmelding: Kirkekontoret, Jens Holms Hus,
Nicolaiplads 2, Telefon: 75 52 02 47,
E-mail: sanktnicolai.sognkolding@km.dk
Tilmeldingsfrist til udflugten: Senest mandag
d. 5. september. Tilmeldingsfrist til øvrige
mødedage: Senest onsdag før arrangementet.
Betaling: Kontant på mødedagene eller ved
indbetaling på konto: 9573-4528101704.
Kirkekontoret tager ikke imod betaling. 11

Sogneeftermiddage i efteråret
Tirsdage kl. 14.30-16.30, fri entré, kaffe 20 kr.
Tirsdag den 6. september
Genfortælling af Kejseren af Portugalien
Ved teolog og fortæller Birgitte Arendt, Haderslev
På Östra Ämtervik kirkegård i Värmland står der et uanseligt trækors. Ikke langt
derfra ligger Selma Lagerløfs imposante gravmæle. Det var hende, der skrev den
hjertegribende fortælling om husmanden Jan i Skrolycka, ham, der ligger begravet under trækorset.
I en sen alder får Jan datteren Klara Gulla. Inden barnets ankomst er det ham
på tværs at skulle tage imod dette barn, men da han først får lagt den nyfødte i
armene, tager livet en helt uventet vending for ham. En tilværelse i selvopofrende,
hengiven kærlighed til vidunderet folder sig ud, men undervejs må Jan erfare,
at kærligheden også medfører fortvivlelse, længsel og ubærlig smerte. Men Jan
vælger at holde fast ved det billede af sit barn, han bærer i hjertet. En fortælling
om kærlighedens stædige irrationelle storhed og dens magt.
Tirsdag den 20. september
En eftermiddag med Kirkens korshær
Ved frivillige fra Kirkens Korshær i Kolding samt tidligere landssekretær
Sara Nørholm
Kirkens Korshær arbejder på samfundets bund. Her er omsorgen for det udstødte
og skæve menneske i centrum, uanset hvilken historie dette menneske bærer med
sig. Gode øjeblikke tæller og derfor er omsorg og menneskeligt nærvær også
nøgleord for organisationen, for kærlighed giver værdighed.
Denne eftermiddag er det Sara Nørholm, der kommer og fortæller om sit virke
indenfor Korshæren. Sara Nørholm er formand for Storkreds Midtfyn og medlem
af redaktionen for Kirkens Korshærs månedsblad ”Om at hjælpe”.
Eftermiddagens sidste del er traditionen tro lokale frivillige fra Kirkens Korshærs
butik, der med vanlig charme og ildhu viser genbrugstøj, der sidst på eftermiddagen kan købes til støtte for Korshærens gode sag.
Tirsdag den 11. oktober
Den unge Mozart
Ved tidligere lektor i musik Stig Hansen, Kolding
W.A. Mozart, vel nok en af de største komponister, der nogen sinde har levet, var
meget tidligt udviklet. Allerede som barn komponerede han musik, der imponerede samtidens kulturpersonligheder, og hans begavelse førte ham hurtigt rundt i
hele Europa som gæst ved de største fyrstehuse og operahuse.
Lektor Stig Hansen giver i et foredrag et portræt af det unge geni fra Salzburg og
belyser Mozarts udvikling med musikeksempler.
Tirsdag den 1. november
”Nu en forårsmorgen skøn – om liv og død i Grundtvigs salmer”
Ved sognepræst Marianne Frank Larsen, Herslev og Taulov.
”Min modsætning er liv og død”. Sådan sagde Grundtvig, og dén modsætning
løber da også som den røde tråd gennem alle hans salmer. Det mesterlige i dem er,
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at digteren på én gang fastholder dødens gru og opstandelsens glæde i et bevægende, livsnært billedsprog. Undervejs i foredraget vil vi synge nogle af Grundtvigs bedste salmer.
Tirsdag den 29. november
”Glædens fødselsdag – om Grundtvigs julesalmer”
Ved fungerende sognepræst Merete Bøye, Silkeborg
Det er ganske vist Brorson, der er kendt som ”julens digter”, men N.F.S. Grundtvig har også skrevet mange af vore mest kendte og elskede julesalmer. Som det
gælder for hans øvrige digtning, spænder Grundtvigs julesalmer fra det barnligt
enkle (”Et barn er født i Betlehem”) til det dogmatisk præcise (”Glæden hun er
født i dag”). Vi vil høre om salmerne, synge dem og glæde os over dem!

Grundtvig i
Koldings kirker
i november
KUK11
November måneds fælles undervisningsprojekt i Kolding (KUK11) handler i år om
Grundtvig. KUK 11 er for alle og meningen
er, at man deltager i de arrangementer, som
interesserer én, uanset hvor det foregår. KUK
11 bryder alle sognegrænser og er midt i den
mørke november alle kirkernes fælles ”tilbuds
avis” i Kolding med mange forskellige arrangementer. Hold øje med den fristende folder!

Grundtvigs arv
Grundtvig er selvfølgelig valgt som årets
tema, fordi han ikke er til at komme udenom
i dansk kirkeliv. På én eller anden måde forholder vi os til ham, hvad enten vi inspireres
af ham – eller tager mere eller mindre afstand fra ham. Håbet er, at vi i fællesskab får
Grundtvigs arv godt belyst i november måned.
Som det ses her på siden, gør vi vores til det i
Simon Peters Kirke, hvor vi har valgt at have
fokus ikke mindst på Grundtvigs salmer – og
så altså på at få besøg af manden selv i egen
høje person!

Spaghetti og Grundtvig
med spræl
Torsdag den 17. november kl. 17.30- 20.00 i
Simon Peters Kirke
Traditionen tro spiser vi spaghetti og kød
sovs sammen i konfirmandstuerne midt i den
mørke november. I år er det torsdag den 17.
november og vi spiser kl. 17.30-18.30.
Af hensyn til køkkenet er der tilmelding
seneste mandag den 14. november til kirkens
kontor, telefon 75 53 87 12. Max 90 deltagere
i fællesspisningen.
Kl. 18.30 sker det så: Lyslevende og fuld af
spræl kommer Den Gamle Nikolaj Frederik
Severin på besøg. Han fortæller om sit liv og
sine bedrifter fra før fødslen til efter døden. Vi
får op - og nedturene, barndommen og alderdommen, succeserne og fiaskoerne, kærlighedshistorierne og tabene og om, hvordan der
er i Himlen. Det er gribende, og det er stort.
Bag det store skæg og det tjavsede lange
hvide hår på billedet gemmer sig den tidligere
højskolemand og sognepræst i Brande Arne
Ørtved. Med dette spil ”Grundtvig på jordisk
besøg” har han med
succes medvirket i
flere skole-kirke-projekter og nu kommer
han altså til Kolding
og giver os en aften
for både gamle og
unge og alle os midt
imellem.
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Gudstjenester kl. 10.30

Simon Peters Kirke – en åben kirke

– hvor andet tidspunkt ikke er anført
Kirkecaféen er åben hver søndag efter gudstjenesten

Besøg kirken på Islandsvej 12, 6000 Kolding
eller kirkens hjemmeside på www.simonpeterskirke.dk

September

Kordegne/personregisterførere

Søndag 4.
Sunday 4th
Søndag 11.
Sunday 11th
Søndag 18.
Søndag 25.

Høstgudstjeneste, buffet og koncert, se side 3
No English Church Service
Jesus helbreder en døv
Church Service in English at 1 p.m.
”Hvem er min næste?”
”Din tro har frelst dig”

MM
MM
MM
BM
BM

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

”I kan ikke tjene både Gud og mammon”
Church Service in English at 1 p.m.
Opvækkelsen af enkens søn i Nain
En helbredelse og en lignelse
Det største bud i loven
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

BK
BK
BM
BK
BK
BM

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

Alle helgens dag. Fælles suppe-spisning
Church Service in English at 1 p.m.
Den kongelige embedsmand i Kapernaum
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent. Jesus i Nazareths synagoge

BM
BK
BK
BM
BM

2. søndag i advent. Lignelsen om de 10 brudepiger
Church Service in English at 1 p.m.

BK
BK

December
Søndag 4.
Sunday 4th

MM: Michael Markussen

BM: Birgitte Molin

BK: Benjamin König

Flemming Nissen
E-mail: flni@km.dk
Anne-Vibeke Enné Bæk
E-mail: aveb@km.dk
Telefon 75 53 87 12
Træffes i kirkekontorets åbningstider:
Mandag-torsdag....... kl. 09.30-13.00
Torsdag tillige.......... kl. 16.00-18.00
Fredag...................... kl. 10.00-12.00

Kan bestilles på telefon 75 52 15 00 indtil senest kl. 9.00 på helligdagen.
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Elizabeth Padillo Olesen
Telefon: 43 53 53 49 eller 30 45 04 14
E-mail: bethpadillo5@gmail.com

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

Sognepræster
Michael Markussen
Orlov fra 1/10-11 til 31/12-11
Birgitte Molin
Gøhlmannsvej 92, 6000 Kolding
Telefon: 75 52 38 38
E-mail: bimo@km.dk
Træffes efter aftale undtagen fredag
Benjamin König
Fungerende sognepræst
fra 1/10-11 til 31/12-11
Telefon: 75 52 50 61
E-mail: benjaminpraest@gmail.com
Træffes efter aftale undtagen mandag

Dåb
Henvendelse til kirkekontoret.

Konfirmation
Se kirkens hjemmeside.

Vielse
Henvendelse til den præst, hvis medvirken
ønskes.

Begravelse
Henvendelse til den bedemand, man ønsker
at gøre brug af.

Organist
Ejvind Amorsen
Telefon: 61 40 40 35
E-mail: organist@amorsen.info
Træffes efter aftale undtagen mandag

Kirketjenere
Taxatransport til gudstjenesten:

Tværkulturel sognemedhjælper
i Kolding Provsti

Jørgen Pedersen
Holger Møberg
Telefon: 40 15 55 65
E-mail: jsen@km.dk
Træffes alle hverdage kl. 8-15

Kirkebladet
Kirkebladet er trykt på miljøvenligt, CO2
neutralt papir med miljørigtige farver og udgives af Simon Peters Sogns menighedsråd.
Ansvarshavende: Sognepræsterne
Redaktion: Kommunikationsudvalget
Layout: info@mariannejespersen.dk
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