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Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne

Juni - juli - august 2017

GUDSTJENESTER
JUNI
4.
5.
6.
18.
25.

10.30
10.00
10.30
10.30
10.30

AUGUST
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis

AHM Bjolderup*
Sønderstrand
MRL Uge
HBJ Bjolderup
HBJ Bjolderup

6.
13.
20.
27.

10.30
10.30
10.30
10.30

8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis
10. søndag efter trinitatis
11. søndag efter trinitatis

*Kirkekaffe i præstegården.

JULI
2.
9.
16.
23.
30.

10.30
09.00
10.30
10.30
10.30

3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis

HBJ Bjolderup
HBJ Uge
HBJ Bjolderup
AHM Bjolderup
AHM Bjolderup

AHM Bjolderup
AHM Uge
AHM Bjolderup
AHM Bjolderup
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Sognepræst
Allan H. Madsen
Bjolderupvej 65
6392 Bolderslev
alhm@km.dk
Træffetid
- bedst efter aftale!
Er som regel hjemme
tirsdag kl. 10.00-12.00 og
torsdag 10.00-12.00
Tlf. 74 64 63 36 /
22 59 15 67
Mandag er fridag
Kirkesanger
Børge Eggertsen
6096 2238
kirkesanger2010@live.dk
Kirketjener og graver
Bjolderup:
Ghita Holm Jensen
Tiltræder pr. 1. januar 2017
Tlf. 4071 4236
bjolderupkirke@mail.dk
Uge:
Irmgard Kolb
Tlf. 5174 2141 / 7464 3646
ugekirke@mail.dk

Praktiske oplysninger / Kommende arrangementer

Skt. Hans i Uge
Den 23. juni kl. 19.00
med spisning og bål.

Pinsegudstjeneste
Den 4. juni 2017 kl. 10.30
i Bjolderup
SALMER PÅ CARIBISK med et autentisk Dansk Vestindisk aftryk Tine K.
Skau og Kai Stensgaard har været på
St.Croix og udforsket den kirkelige
musikkultur.
Musikledsagelsen er festlig, inderlig
og inciterende: Calypso, reggae,
salsa, quelpe, polka, gospel og spirituals. Det giver et helt særligt strejf af
sol, vand og bevægelse i gudstjenesten.
Vi har med steeldrum, percussion,
marimba, blokfløjter, sopransax, altsax og whistles overført sol og varme
til et udvalg af de danske salmer.
Efterfølgende vil der være kaffe i
præstegården.

Bibelkreds
Torsdag d. 8. juni kl.19.30
hos Ruth og Svend Erik Schulz
Lysegvej 16, Bolderslevskov.
Torsdag d. 24. august kl. 19.30
hos Kristine og Jørgen Knudsen
Urnehovedvej 91 Bolderslev

Kimen
udgives af menighedsrådet
Design og tryk
Tinglev Bogtrykkeri

Foredrag med Karsten Nissen
om reformationen

Deadline
Stof vedr. kirkeblad skal
senest 28. april sendes til
menighedsrådsmedlem
Camilla Vejen Eriksen,
danagonia@hotmail.com
Kirkebil
Kirkegængere, som ønsker
kørsel til og fra gudstjenester og sognearrangementer kan bestille bil hos
DanTaxi Aabenraa på
tlf. 70 10 78 00

Den 16. maj kl. 19.00 i Uge kirke
Karsten Nissen er tidligere biskop for
Viborg stift, hvor han har haft sit virke
i 18 år. Hør hans beretning om reformationen og dens betydning.

Alle er velkomne, arrangementet er
gratis!
Der vil efterfølgende være kaffe i præstegården.

Nyt fra menighedsrådet / Kommende arrangementer
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Sommer 2017 - meddelelser fra formanden
Efter en kold og våd april måned, kan vi med rette
længes efter ét skønt og varmt forår. Lad os håbe,
at det vil komme til os her i maj måned.
I menighedsrådet har vi gjort forårsklar, vi har fældet enkelte træer både i Uge og Bjolderup. Især ved
Bjolderup Præstegård var det godt, at vi fik træet
fældet, da det var fuldstændigt hult indvendigt. På
Bjolderup kirkegård har graverne påbegyndt udskiftning af hækkene omkring gravstederne. I første
afdeling er der allerede plantet nye hække og det
er virkelig blevet pænt. Vi kan anbefale jer at kigge
forbi og nyde synet. Vi har også haft det årlige bygningssyn, og der taget fat i de forskellige tiltag, som
skal laves eller udbedres.
Vi har også fået valgt én ny Organist til vore Kirker,
og det blev Anette Mouritsen, som bor med sin familie ved Bovrup og Varnæs. Anette er lidt af et
multi talent, hvad angår musik og sang, så vi kan
se frem til mange gode musikoplevelser i den kommende tid. Jeg vil her byde Anette hjertelig velkommen som Organist i vore sogne.

Til sidst vil jeg fremhæve nogle vers af Holger
Lissners salme: Når vi varmes af:
Når vi varmes af solen og vi selv bliver lys, når vi bøjes af blæsten og bliver stærkere,
er det dig, Gud, vi møder, dit liv, der gror,
og din herlighed folder sig ud.
Når vi tynges af byrden, og en hånd tar ved, Når vi rammes af sorgen, og en ven går ned,
Er det dig, Gud, vi møder, dit liv, der gror,
Og din herlighed folder sig ud.
Når vi fejler og falder og bliver rejst igen, Når vi dør og skal slippe, og din sol står op,
Er det dig, Gud, vi møder, dit liv, der gror,
Og din herlighed folder sig ud.
Hermed ønske om én god og skøn sommer.
Leif Andersen

Familie udflugt til Fredericia Madsbyparken
Den 13. august 2017, kl. 9.00 i Bjolderup kirke.
Vi inviterer på udflugt til legeparken i Fredericia.
Børnene får mulighed for at boltre sig i den 80 hektar store park med dyrepark, grillpladser, dukketeater og legeland.
Program for dagen:
09.00: Vi mødes til gudstjeneste i Bjolderup kirke
10.00: Bussen kører fra kirken mod Fredericia
11.30: Forventet ankomst til Madsbyparken
13.00: Fælles spisning (Inkluderet i prisen)
17.00: Forventet hjemkomst til Bjolderup kirke
Der vil være voksen-opsyn under turen og større
børn behøver ikke være ifølge med en voksen.
Pris: 50 kr pr. voksen, 150 kr pr. familie, børn
under konfirmationsalderen gratis.
Tilmelding til Evald på 21229933 (Ring eller SMS)
Der er et begrænset antal pladser i bussen og de vil
blive fyldt op ud fra “først til mølle”princippet.
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Da jeg mødte Luther i Aladdin

Da jeg mødte Luther i Aladdin
Skydsgaard. Med sine hænder knyttede om kuglepennen fik han den anfægtede Luther til at brænde
igennem som den eftermiddag i Aladdin. Og så var
der Grane. Ikke så flammende som Skydsgaard,
men med forelæsninger og bøger, så man forstod
Reformationens protest og konsekvens. Forstod, at
Luther ikke bare er Luther. Men at det hedder: ”Luther – Hvornår?” - ”I opgør med hvem?”

KRISTELIGT DAGBLADS KRONIK,
15. FEBRUAR 2017 AF NIELS JOHANSEN
DET VAR I SKOLEBIO. Ude på Amager Brogade. I
den magiske Aladdin, at jeg første gang mødte
Martin Luther. Om det så har betydning, ved jeg
ikke, Men jeg sad på 14. række midt for ved siden
af Carsten og Sonja fra dørrækken. Og som de
andre i Aladdin vidste vi, for det vidste alle børn fra
Den Classenske Legatskole, at vi skulle sidde musestille, når den alvorlige lærer i brun tweedjakke og
koksgrå bukser løftede ikke lykkedrengens lampe,
men bogen. Og så!
Lad øjeblikket blive stående. Som suget i maven.
Det første jordbær. Lyset dæmpedes. Og nok var
det hverken ”Tarzan” eller ”Den knaldrøde pirat”,
vi skulle se, men en belærende film om vores store
reformator. En film om den modige bror Martin
med den sjove frisure og et blik så flammende, at
det stadig lyser op på min nethinde som en af de
ildelugtende blitzpærer til 35 øre. Var vore forventninger Store? Sådan tænkte vi ikke. Vi var i biografen!
Og det kan nok være, at bror Martin brændte igennem. Ingen af os var i tvivl om, hvor modig og urokkelig munken med den sjove frisure var. Og som
han kunne tale. Så da lyset igen blev tændt, opdagede jeg en enlig Piratos, der klistrede sig kærligt
sammen med billetten i lommen, så spændende
havde det været. Og da jeg forlod Aladdin, fulgte
Luthers blik med hele vejen hjem. Først i linje to. Og
så i linje ét. Ja, jeg var i hvert fald lutheraner hele
vejen til Svanemøllen og et par dage efter.
Årene gik. Jeg begyndte at læse teologi på Københavns Universitet, og dér kendte de godt Luther. Og
de præsenterede os for hinanden. Om så Luther
kunne huske mig fra Aladdin, er jeg ikke Sikker på.
Men jeg læste. Og lyttede. Og læste. Og lyttede.
Læste Hal Koch. Stregede under med rødt. Og var
det godt, så blev det endnu bedre hos professor

OG GLEM SÅ IKKE det lille fakultet, frokoststuen,
hvor jeg sad ved de ældre studerendes bord og lyttede, og hvor stud.theol. Erik Norman Svendsen begejstret fortalte om Hal Kochs sidste forelæsning
om Reformationen, hvor Luther fyldte det hele, og
Calvin fik en beskeden plads i et ubemærket
hjørne. Men tiden var ikke med Luther. Bror Martin
havde ikke læst sin Marx ordentligt. Og det var ikke
så godt. For det skulle vi. Og også gerne Marcuse.
Og de to var vist ikke altid enige med Luther. Og
det var jeg heller ikke længere. Ikke altid. Slet ikke
i synet på jøderne. Eller I på den klassiske toregimentelære. Den passede ikke med vores studenteroprør og min teologi i maosko. Men når det er sagt,
så var den gode Martin stadig en tryg forsanger.
Og så! Efter mange år rejste jeg selv en dag til Wittenberg, hvor dr. Martin, der med årene var blevet
ikke så lidt kraftig, trådte ned fra sin sokkel på torvet og i bød mig på en ægte skummende Lutherøl.
Eller var det to? Og jeg kvitterede ved at gå i hen i
kirken. Kirken med døren. Døren med de 95 teser.
Og jeg Stod ved Luthers grav og følte, at havde jeg
haft hat på, så ville jeg i dyb respekt have taget den
af. Jeg tændte mindst to lys i lysgloben, og det jublede i mig i en hellig protest mod alle de hårdtpumpede lutheranere med de rigtige meninger og øjne
så tunge af selvretfærdighed som november i regnvejr, ja - jeg tændte mine lys. Og Luther smilede fra
sin himmel så bredt og i så muntre og liturgiske farver, at han fyldte mit indre lærred, og jeg begyndte
at nynne ”Nu fryde sig hver kristen mand”.
JA, JEG ER LUTHERANER. Men som Luther er jeg
kun en tigger, der kan fortælle andre, hvor jeg selv
har fået brød. Og på opfordring har jeg sammen
med andre salmedigtere og komponister forsøgt at
skrive Luther-salmer. Men jeg ved det. De gløder
ikke helt som blikket på lærredet i Aladdin. Mine
versefødder går i hjemmesko. Mangler Luthers sålelæder. Hvordan skal jeg få lyset fra den onsdag
eftermiddag i Aladdin frem? Så kunne jeg selvfølgelig beskedent lade være. Men jeg tror ikke, Lut-

Da jeg mødte Luther i Aladdin
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hviskede ham i øret: Lad dem bare slå os ihjel langfredag, vi lurer dem påskemorgen.

her synes, at vi skal lade være. Evangeliet skal forkyndes. Skal stadig oversættes. Ikke fra latin. Men
det skal løftes ud af sin tunge historiske vinterfrakke. Og gerne på vers. Så jeg forsøger. Lader mig
inspirere af Luthers anliggende, at troen er det
mørke, hvori Kristus lyser. Og det kendte Luthertema, at vi altid er og bliver ”syndere og retfærdige”. Begge dele. På én gang. Det har jeg forsøgt
at udtrykke i salmen ”Hvem elsker en Kain og en
Judas?”, og i nadversalmen ”Stjerneløs var påskeaften”. Det er luthersk befriende at sidde til bords
sammen med Peter, Thomas, Judas og de andre og
vide, at vi sidder sammen med den opstandne
Herre og frelser. Nadveren er et mysterium, der ikke
skal forklares, men forkyndes.
For os uværdige.
Hvad vi ser, det er en gåde:
Alt det gamle er forbi.
Vi går bort med fred og glæde
og som Guds børn indeni.
OG SÅ TILBAGE TIL ALADDIN. Hvad var
det, der gjorde så stort et indtryk på en
dreng på 14. række? Luthers mod. Ingen i
Aladdin var i tvivl om, at her var en, der
mente, hvad han sagde. Og at troede, hvad
han troede. Var det ikke som om salmeverset, ”Vor Gud han er så Stærk en borg”,
som vi havde kæmpet med i timen efter
spisefrikvarteret stående ud fra pulten, blev
oversat for os her? Gud så stærk som en
borg. Sådan! Min far havde fortalt, at Kaj
Munk på vej ud i bilen til sine mordere
havde vendt sig om og sagt: ”Tro på Gud,
Lise!” - Så stærk kunne troen være. For mig
fyldte Gud pludselig hele lærredet. Troen
fik ben at gå på. Om jeg fik samme oplevelse som den gamle biskop i Kaj Munks
skuespil ”Han sidder ved smeltediglen”, er
selvfølgelig at tage munden alt for fuld.
Han lærte i skyttegravene af Luther, at en
kristen har et godt humør. Siden mødte
han Kristus selv. Det var endnu bedre. Han

ER DET NU DRENGEN eller den 72-årige teolog der
taler? Både og. For oplevelsen fra Aladdin blev bekræftet af professor Skydsgaard på universitetet:
For Luther fylder Gud hele lærredet. Lærte vi. Over
for himlens og jordens skaber kendte Luther sin tiggerplads. Og sin faste borg. Luther var en synder.
Ja. Havde fejl. Selvfølgelig. Og måske ikke så få.
Hvem har ikke det? Men han var i hvert fald mange
meter modigere, end jeg nogensinde har været. Så
modig, at han i Jesu navn turde springe højt af
glæde. Måtte vi i kirkens Luther-fejring vove at
sætte barren, om ikke op i Luthers højde, så dog
lidt højere end i dag og synge ”Nu fryde sig hver
kristen mand”. Ikke som rettroende betonlutheranere. Men som de gladere tiggere, der er inviteret
til fødselsdag. Kort sagt: træde frem fra bageste
række i det åndelige tusmørke og gå ud som Guds
Børn. Med glæde. Hvis ikke, så lad os puste lysene
i lagkagen ud, for så er der intet at fejre.
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Portræt / Det sker i dit sogn

Annette er ny medarbejder i kirken
Jeg hedder Anette Mouritsen og er jeres nye organist og kirke- og kulturmedarbejder. Mine arbejdsopgaver er at spille i kirken, have kor, lave
babysalmesang, hjælpe præsten med spaghettigudstjenester og juniorkonfirmander – og hvad vi
nu ellers finder på.
Derudover er det mig, der skal sørge for kirkernes
hjemmeside og være redaktør af KIMEN. Alt sammen spændende opgaver, jeg glæder mig til at
komme i gang med!
For knap tre måneder siden flyttede jeg med min
familie fra Fredericia her til Sønderjylland. Vi bor nu
på et fantastisk landsted lidt uden for Bovrup/Varnæs. Jeg kommer oprindeligt fra Hellevad, så det er
dejligt at være kommet hjem til det sønderjyske
igen. Min mand og jeg har 5 skønne og frække
børn i skolealderen. Dem kommer I nok til at møde
i kirken engang i mellem.
Jeg er uddannet musikpædagog fra musikkonservatoriet i Århus. Der beskæftigede jeg mig især med
sang, klaver, kor og børnemusik. Efter sommerferien begynder jeg på kirkemusikskolen i Løgumkloster for at tage uddannelsen som organist også.
Altid dejligt at lære nyt!
I kirken ønsker jeg at bruge musikken på den måde,
der bedst kan understøtte budskabet. Sommetider
kommer jeg til at bruge klaveret i stedet for orglet.

Sommetider synger jeg en solosang. Og sommetider får jeg andre musikere til at komme og hjælpe,
så det kan blive så festligt, højtideligt, smukt og bevægende som muligt at komme i kirke og blive grebet af verdens bedste budskab.
Jeg glæder mig til at møde en masse herlige mennesker fra Bjolderup og Uge sogne.

Det sker i dit sogn...
Julefest i Bolderslev missionshus
med bugtaler og tryllekunstner

res fadeltagelse i vo kold
Tak til alle for
en
s
od
neste. Tr
stelavnsgudstje n, spiste vi pølser
eg
år
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dag med
af tønden.
og slog katten

Teenklubben holdt Kro
lf-eftermiddag for bl.a. asylce
ntret,
hvor der blev grillet og
bagt
pandekager m.m.

Familiebegivenheder
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Dåb i Bjolderup Kirke i
2017
15. januar
Lærke Müller Clausen,
Bjolderup
05. marts
Kian Sejedmajid Ghanbarisalanghouch, Bolderslev
19. marts
Lukas Nielsen Justesen,
Bolderslev
26. marts
Malthe Wolter Sørensen

Dåb
Palmesøndag 2017 i Uge kirke.
Shirin

Dåb
Kira, Benni og Lukas

Konfirmander 2017
UGE KIRKE den 7. maj 2017 kl. 10.00:
Nicolai Møller-Jessen
Morten Christensen
BJOLDERUP KIRKE den 12. maj, 2017 kl. 10.00 (St. Bededag):
Ditte Mathilde Damgaard Thomsen
Mikkel Koch Jørgensen
Anita Lizeth Bonde
Malthe Emil Colmorn
Rasmus Frederiksen
Victoria Sophia Hjorth-Madsen
Fie Ahlstrøm Herbst
Frederikke Lykke Petersen
Lea Hansen
Cecilie Ravn
Amalie Møller Warnecke Burow
Freya Telsing Callesen
Naya Petersen Markussen
Niels Lind Røjkjær
Michelle Jacobsen Nehm
Konfirmand-weekend i Bedsted spejSimone Sørensen
derhus. Vi havde en hyggelig weekend

Dåb i Uge Kirke i 2017:
04. marts
Rebecca Kreutzfeldt
Hemmingsen, Uge
12. marts
Augusta Louise Pedersen,
Bolderslev
9. april
Shirin Zahmatkesh, Uge

Velsignet i Bjolderup Kirke
i 2017:
Velsignet den 8. april Heidi
Tang Dahl & Steven Tang
Dahl, Hjolderup

Viet i Uge Kirke i 2017:
04. marts Anette Kreutzfeldt
Hemmingsen & Lasse Kreutzfeldt Hemmingsen, Uge

Døde og Begravede i
Bjolderup Kirke i 2017:
04. januar Svend Erik Jensen,
som døde den 25. december
2016
26. januar John Christof
Appel, som døde den 14. januar 2017
02. februar Christine Juliane
Marie Nielsen, som døde den
26.januar 2017
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Kommende arrangementer

Velkommen til babysalmesang i Bjolderup kirke!

MOK-klubben

Så skal der synges og danses
igen!

Fredage kl. 16-17.30

Babysalmesang er en skøn stund
for babyer og deres mor, far eller
en anden voksen, de er tæt på.
Noget man går glade hjem fra med
trætte og sansemættede børn.
Vi siger rim og remser, synger udvalgte vers fra nogle af de mest elskede sange og salmer med enkle
rekvisitter og bevægelser til. Alle
kan være med, og enhver må
synge med sit næb. Programmet
vil være genkendeligt fra gang til
gang, så alle kan føle sig trygge og
godt tilpas.

Efter ca. 30 minutters sang er der
frugt, kiks, kaffe og te og mulighed for at hygge sig lidt sammen i
kirken.

Kontaktperson:
Ulla Sejer Pedersen 51671990

Vi mødes i Bjolderup kirke 8 torsdage kl. 9.30-10.30. Første gang
d. 17. august 2017. Det er gratis
at deltage. Målgruppen er babyer
fra 2-12 måneder, men større søskende må gerne komme og
hjælpe med at synge for de små.
Tilmelding til organist og musikpædagog Anette Mouritsen på
mail aomouritsen@gmail.com eller
sms 40108616.

Teenklubben

Hjælp os med at samle ind
til Danmission
Mandag den 19. juni kl. 14.30
Hos Kristine Knudsen
Urnehovedvej 91, Bolderslev
Mandag den 14. august kl. 14.30
hos Ruth Schulz
Lysegvej 16, Bolderslevskov
Alle er velkomne!

Lidt om
Teenklubben
Teenklubben er for alle der går i 5.-7.
klasse. Den hører under organisationen
KFUM & KFUK, som er en del af folkekirkens arbejde. Formålet for KFUM &
KFUKs børne- og ungdomsarbejde, er
at fortælle om den kristne tro for børnene, og give dem udfordringer og oplevelser for livet. Som afslutning på hver
klubaften holder vi en lille samling, hvor
vi synger og ber sammen. Som medlem
får man KFUM & KFUKs børneblad
»BRICKS« tilsendt. Medlemmer over 13
år får KFUM & KFUKs Teenmagasin
»Faze«

