Husk! Medlem af menigheden bliver man ved at henvende sig til præsten. (Möchten
Sie weitere Informationen oder wollen Sie Mitglied der Dänischen Kirche werden,
wenden Sie sich bitte an die Pastorin):
Cecilie Brask, Gerichtsberg 6, 24768 Rendsburg, Tlf. 04331‐ 71127,
e‐mail: cbrask@web.de.
Medlemsbidraget indbetales på kirkens konto i Hypovereinsbank, BIC:
HYVEDEMM300 , IBAN: DE65200300000072026302

Vikaren for Cecilie Brask i september og oktober, Preben K. Mogensen,
træffes på tlf. 0461 – 5052 8545 eller pkm@kirken.de

December:
3. Kl. 14.30 Gudstjeneste med adventskaffe

Salmesangs‐aftengudstjeneste med kirkekaffe. Ea Dal
Gudstjeneste (dåb) med kirkekaffe
Mads Mønsted
Gudstjeneste med kirkekaffe
500 år Reformation. Festgudstjeneste i Helligåndskirken,
Flensborg. Biskop Marianne Christiansen prædiker
31. kl. 10.00 500 år Reformation. Festgudstjeneste i Marienkirche
November:
5. Kl. 19.00 Allehelgen. Aftengudstjeneste. Cecilie Brask er tilbage
12. Kl. 17.00 Gudstjeneste og Mortensgås
19. Kl. 14.00 Efterårsmøde i Slesvig
26. Kl. 19.00 Aftengudstjeneste med kirkekaffe

Oktober:
1. Kl. 19.00
8. Kl. 11.30
15. kl. 14.30
22. Kl. 11.30
29. Kl. 10:00

September:
17. Kl. 11.30 Konfirmandindføringsgudstjeneste m. kirkekaffe
24. Kl. 14.30 Høstgudstjeneste

Gudstjenester / Gottesdienste

Derfor samles Dansk Kirke i Sydslesvig
søndagen forud (29.10. kl. 10.00) til fælles
festgudstjeneste i Helligåndskirken i Flensborg
med vores biskop som prædikant, men der
også andre bemærkelsesværdige tiltag, som
man kan læse om inde i dette blad.
Vel mødt!

Antallet af arrangementer i forbindelse med
det store 500‐års‐jubilæum har allerede været
overvældende, men der er grund til at minde
om, at vi nu nærmer os dagen selv.
Opfordringen har været at fejre den 31.
oktober, der jo er en officiel fridag, lokalt.

Reformationsjubilæet. Den store finale
Foredrag om nadverlæren den 21.9. kl. 15.00
Salmesangsgudstjeneste den 1.10. kl. 19.00 med Ea Dal
Dansk Kirke i Sydslesvig festgudstjeneste for 500 året i
Helligåndskirken, Flensborg, søndag den 29. oktober kl. 10.00
Festgudstjeneste den 31.10. kl. 10.00 i Marienkirche, Rendsborg
Efterårsmøde i Slesvig den 19.11. kl. 14.00

September – oktober – november 2017

Kirkeblad

Det skal nok blive festligt, så mød talstærkt op og tag en masse penge med.

Høstgudstjenesten er ikke bare en del af kirkens selvforståelse, som den
gudstjeneste hvor vi har ekstra fokus på at sige tak for livets mange gaver,
det er også en søndag med højtidelighed, fest og godt humør.

En fast tradition i menigheden er høstgudstjenesten, hvor børnene bærer
årets høstgaver ( høstet på marker, i haver og i supermarkedet) ind i kirken
og lægger det foran alteret. Efter gudstjenesten bliver gaverne solgt på
auktion til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 24. september
kl. 14.30.

Konfirmandforældreaften den 21. september kl. 19.00, bl.a. om
Konfirmandlejr 29. september til 1. oktober i Abild.

Ved gudstjenesten d.17. september præsenteres konfirmanderne for
menigheden og menigheden præsenteres for konfirmanderne. Samtidig vil
præsten benytte lejligheden til at fortælle om gudstjenesten. Efter
gudstjenesten vil der være kirkekaffe.

En del af konfirmandundervisningen er at blive fortrolig med gudstjenesten;
at lære at være en del af en menighed, og at finde ud af, hvad vi gør, når vi
fejrer gudstjeneste sammen.

Gudstjeneste med Konfirmandindføring
Søndag d. 17. september kl. 11.30

Nogle salmer skrev Luther muligvis selv melodier til, men han havde også en
begavet hjælper, Johann Walter, der var kantor i
Torgau, og som udgav den første evangeliske
korsangbog; heri findes en række melodier, som
stadig synges. Luthers positive syn på musik
åbnede op for nye kompositioner både af kor‐ og
orgelmusik, der kunne bruges i kirken på andre og
friere måder end før.

Samtidig opfordrede han andre til at skrive salmer og satte på den måde fart
i den salmetradition, som vi stadig lever i.

Luther skrev selv ca. 40 salmer, nogle på basis af ældre kristelige sange,
andre for at forklare reformationens budskab og den nye lære, herunder de
forskellige dele af katekismen.

Martin Luther var meget glad for musik og sang og
spillede på lut. Derfor vidste han også, at sang var et godt
middel til at delagtiggøre kirkegængerne i gudstjenesten. Fra første færd
blev menighedssangen derfor bærende i den nye måde at fejre gudstjeneste
på.

Ea Dal, der leder gudstjensten, skrev i det hæfte, som den
danske kirke udsendte som festhilsen og som alle
forhåbentlig har modtaget (ellers ligger der eksemplarer i
kirken):

Er den danske gudstjeneste ikke altid centreret omkring salmesangen og
musikken? Hvis ”ja”, som nogle nye undersøgelser faktisk helt konkret tyder
på i kirkegængeres opfattelse, så har det sine gode, gamle grunde.
I gudstjenesten den 1.10 og bagefter ved kaffen vil vi især synge og snakke
om sang i vor sammenhæng.

Aftengudstjeneste med salmesang og reformation,
Ea Dal, Sct. Hans, Flensborg, prædiker.
Torsdag d. 1. oktober kl. 19.00

Er du interesseret, så henvend dig til og med oktober til pkm på 0461 – 5052
8545 og fra november igen til Cecilie Brask tlf. 04331 ‐ 71127

Mandag d. 20. november: Mich Vraae: ”Håbet” (2016). Fregatten Haabet
stævner i 1803 ud fra København med skibsreder Frederiksen og hans 14-årige
datter Maria om bord. Destination: Vestindien.

Romanen er lille i omfang og stor i tanken.
Solzjenitsyn selv henslæbte år af sit liv som
straffefange i Sibirien (foto), og netop derfor har
romanen en intensitet og et nærvær, der
kommer af, at han til bunds ved, hvad han
skriver om. Han regnes med rette for én af
verdenslitteraturens store. Skildringer af indre
psykologiske bryderier og kampe står side om
side med beretninger om ensomhed og
ydmygelse. Hans forfatterskab er stort og
vildtvoksende. Mange af romanerne er lange
som den sibiriske vinter, men ’En dag i Ivan
Denisovitjs liv’ er ganske kort, kun 153 sider. Og måske netop derfor er den så
sjælsrystende. Ikke alle store romaner behøver at være store – i omfang.

Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.00: Alexander Solsjenitsyn: ’En dag i Ivan
Denisovitjs liv

Lige som tidligere vil jeg have et lille lager af bøger lånt på Dansk Centralbibliotek
liggende, og dem der gerne vil være med melder sig og låner en af bøgerne. Der
er læsekreds, hver gang kl. 19.00 i kirken, Gerichtsberg 6, på følgende dage:

I Den danske Kirke, Gerichtsberg 6.
Torsdage kl. 15.00

Hvis du ind imellem har lyst til at læse en bog på dansk og
snakke om den i en afslappende atmosfære, så er
læsekredsen sikkert noget for dig.

Torsdagskaffen er for alle som har lyst til at mødes med andre og snakke om livets
små og store spørgsmål over en kop kaffe.

Torsdag d. 16 november: Cecilie Brask om sin studieorlov ...

Torsdag den 27. oktober: Vi ser billeder fra Vestindien.

Bordfællesskabet med Jesus Kristus skiller vandene. Vil det nogensinde kunne
forandre sig?

Den dag i dag kan lutheranere og katolikker ikke deltage i nadveren sammen,
men for Luther selv var den mest dramatiske uenighed faktisk med de
reformerte (Zwingli og Calvin), som så nadveren som et ”mindemåltid”.

At Kristus selv er til stede ”med al sin kærligheds rigdom” forstod Luther
absolut bogstaveligt. I det stykke ligger han tæt på den katolske kirkes
opfattelse, men han så grundlæggende anderledes på, hvad dette
måltidsfællesskab med Kristus i ord og tegn betyder for troen.

”I den nat, da han blev forrådt” ved aftensmåltidet/nadveren, tog han brødet
og vinen og rakte det til sine disciple med ordene om, at han gav dem sig selv,
sit liv, og at de hereftertids skulle gentage det til hans ”ihukommelse”. Trods
døden altså et fælleskab med ham at leve af.

Jesus spiste med retfærdige og uretfærdige, toldere og syndere. Dette
fællesskab med de forkerte, eller ”sammenspisthed” med de uglesete og
udstødte var et af hovedangrebspunkterne imod ham, men dette
måltidsfællesskab skulle fortsætte efter hans død ‐ og opstandelse.

Torsdag d. 21. september: Om nadveren ...

Menighedskaffe - Donnerstagskaffé

Læsekredsen

Gudstjeneste og foredrag arrangeres i samarbejde med Dansk Centralbibliotek
i Sydslesvig, Sydslesvigs Oplysningsforbund, SSF Slesvig og Den danske
menighed i Slesvig og Omegn og er kredsmøde for menighederne i Rendsborg,
Egernførde, Holtenå og Slesvig. Alle interesserede er velkomne.

Efter gudstjeneste i Ansgarkirken fortæller professor Ph. d. Anna Vind,
Københavns Universitet, om den første reformatoriske kirkeordning i det
danske rige, som Hertug Christian, senere Chr. III af Danmark, indførte i
Haderslev og Tørning Len i 1525. Måske bliver der jo også tid til den sidste af
Chr. III.`s ordninger, nemlig den fra Rendsborg 1542.

Menighedernes efterårsmøde:
Den første reformatoriske kirkeordning i det
danske rige
Ansgar, Bismarckstr. 18, Slesvig
søndag d. 19. november kl. 14.00

Ønsker du at deltage i måltidet bør du tilmelde dig til Cecilie Brask ( Tlf. 04331 – 71127)
senest d. 6. november. Det koster 7,‐ € for voksne og 3,‐ € for børn. Som sædvanligt får
vi også brug for salater o. Lign. Har du tid og lyst til at lave en salat, så sig besked ved
tilmeldingen.

Efter familiegudstjenesten spiser vi gås snakker og hygger
os. På den måde ærer vi Biskop Sankt Martin af Tours,
der blev forrådt af en flok gæs og derfor viet til biskop.
Imidlertid blev han en meget god og inspirerende biskop,
så egentlig burde vi også ære gæssene. Men nu spiser vi
dem i stedet for.

Gudstjeneste og Mortensgås
Søndag d. 12.november kl. 17.00

Konfirmationerne næste år: 10. eller 12. maj

2018 = 26. januar - 23. februar 23. marts - 27. april - 5. maj - 29.
juni

Bogbuscafe’en har åbent:
Fredag d. 6. oktober
Fredag d. 17. november
Fredag d. 15. december

Uden på døren til deres
klasseværelse har dette års
konfirmander nogle meget fine
portrætter af sige selv. Jeg var
positivt forudindtaget, før jeg gik ind
ad den dør, og kan forstå Cecilie, der
nyder sin orlov, men ikke altid har
lige let ved at ”holde sig væk”. pkm

Konfirmanderne 20172018

BogbusCafe i Ejderhuset
Brandtstr. 29 – 31, Büdelsdorf kl. 14.30 – 16.00

1.søndag i advent begynder kirkeåret, og det vil vi som sædvanligt markere med en
festgudstjeneste for børn og voksne.
Under prædikenen vil der være børnegudstjeneste for de yngste.
Efter gudstjenesten tager vi forskud på julehyggen med adventssange, julehistorie,
juleknas, gløgg, æbleskiver, småkager og hvad der nu hører med.

Festgudstjeneste og adventskaffe
1. søndag i advent d. 3. december kl. 14.30

