Burkal-Bylderup

Kirkenyt

Nr. 2 | 2021 | jan. | feb. | mar.

Præsten skriver …

I det Herrens år 2021
Når noget ser herrens ud, er det ikke noget man stolt
viser frem. Og næppe mange har lyst til frivilligt at være
på herrens mark. Helt anderledes positivt fat er det med
udtrykket ”i det Herrens år”, selvom det nu om dage
mest bruges på en højtidelig eller spøgefuld måde. Men
i kirkeligt regi giver det absolut mening at tale om et Herrens år.
Ved indgangen til et nyt år er det naturligt for mange at
gøre sig nogle tanker. Nogen har ligefrem lagt nytårsforsætter for dagen og ser optimistisk og energisk fremtiden
i møde. Andre har opgivet den slags af bitter erfaring. Coronaen som i stort omfang satte sit dybe præg på 2020
ser i skrivende stund ud til at følge med ind i det nye år
2021. Og det kan nok vække en del bekymringer hos de
fleste og ligefrem angst hos dem der lider under et skrantende helbred eller er gemt væk i ensomhed på bl.a. plejehjemmene. Andre blev ramt hårdt økonomisk og måtte
dreje nøglen om med alle de tragiske konsekvenser det

har. Verdenssituationen ser heller ikke alt for stabil ud,
så hvordan bevarer man optimismen og fremtidstroen?
Det er her, det giver mening med talen om ”et Herrens
år”. Vi kender ikke fremtiden, men det gør Gud. Den tilhører ham, og han har styr på den ned til mindste detalje.
Herrens år er først og fremmest et nådens år. Så længe
solen står op og går ned igen, kommer Gud os i møde
med sit tilbud om nåde. Og mon ikke en og anden kunne
have brug for den, når man for hvem ved hvilken gang
træder ved siden af. I stedet for at spørge: ”Hvad går vi i
møde?” kunne vi omformulere det til: ”Hvem kommer os
i møde?” Ved indgangen til det nye kirkeår på første søndag i advent lød hovedbudskabet: ”Se, din konge kommer til dig”. Evangelieteksten handlede om Jesus Kristus
som Messiaskongen og Fredsfyrsten. Det giver tryghed
og ro at vide, at der er én som vil mig det 100 % godt i
2021. Og med det vil jeg ønske alle et godt nyt Herrens
år!

Orgelmusik af J.S. Bach
i Bylderup kirke
Onsdag den 3. februar 2021, kl. 19 får Burkal-Bylderup
pastorat en helt unik mulighed for et gensyn og genhør
med organist Ole Reuss Schmidt. Fra 1969-76 var han i
en meget ung alder organist i Bylderup kirke, hvor han
begyndte en efterhånden lang karriere inden for den kirkemusikalske verden. Siden 1985 har han været ansat
ved Korsvejskirken på Amager. Ole vil spille og fortælle
om komponisten Johan Sebastian Bach.
Ole Reuss Schmidt, f. 1955. Kirkemusikalsk diplomeksamen i 1983 ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg.
Stifter og leder af Kammerkoret Euphonia, som siden
1992 har givet en række koncerter i ind- og udland. Desuden virker han som komponist og kammermusiker.

Konfirmandholdet
2020/21
11 konfirmander fra Bylderup sogn og 7 fra Burkal sogn
har nu givet sig i kast med 2. halvår af konfirmationsforberedelsen frem til konfirmationerne der afholdes 1. søndag i maj i Bylderup og 2. søndag i maj i Burkal. Frem til
konfirmationen foregår undervisningen i Burkal sognehus.

Nyt fra Burkal sogn
Kyndelmisse

Aftenmeditation

Søndag den 31. januar kl. 16.00 afholder Burkal kirke traditionen tro kyndelmisse, som betyder lysmesse. I gamle
dage blev kirkens lys indviet denne dag. Det er også
dagen hvor Maria med Jesus-barnet kommer ind i templet, og den gamle Simeon udbryder: ”Mine øjne har set
den frelse, du vil vise til alle verdens folk. Det bliver som
et lys for alle.” Ved gudstjenesten bliver der læsninger om
lyset, og årets minikonfirmander vil gå ind med lys.

En meditativ aftengudstjeneste med ro og stilhed til eftertanke over et valgt tema. Lysene er tændt, og der
breder sig en helt særlig stemning i kirkerummet.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 14. februar kl. 14.00 er der fastelavnsgudstjeneste for hele familien i Burkal Kirke. Fastelavn er
en festdag, inden fastetiden begynder, så kom festlig
klædt! Efterfølgende bliver katten slået af tønden på
parkeringspladsen - eller på græsplænen i skoven,
hvor der bliver tændt bål!

Musikgudstjeneste
- hvor sangen får vinger
Søndag den 14.
marts kl. 16.00 får
Burkal kirke besøg
af Gitte Fries fra
Nørre Løgum, der
synger og fortæller
om udvalgte sange,
mens Lars Christensen akkompagnerer
på klaver og orgel.
Det bliver en koncert med indlagt
fællessang. Sangene er valgt ud fra temaet: Maria Bebudelse og foråret.
Gitte er uddannet kirkesanger fra 2005 men har arbejdet
i faget siden 1997 i Tinglev, Kliplev, Nørre Løgum og sidst
i Toftlund-Tirslund kirker fra 2012. Samme sted var Lars
Christesen organist i perioden 2007-2018. I januar 2019
skiftede Lars stilling, så han nu arbejder som organist i
Kristkirken i Kolding.

Fortællercafé i Burkal sognehus
I Fortællercaféen hører vi historier fra de forskellige områder i Burkal sogn. Den 29. januar vil Hanne Bucka fortælle om pastor Schwarz, der kom til Burkal sogn i 1916
som tysk præst. I 1920 blev han af sognet valgt som dansk
præst frem til 1940.
Den 26. februar fortæller Thomas Petersen om husmandsbevægelsen i Burkal sogn.
Møderne afholdes den sidste onsdag i hver måned kl.
14.30 til 16.30.

Fælles fyraftens-korsang
Siden november har der hver torsdag fra kl. 17.00-18.00
været sang i Burkal Sognehus. Der er plads til flere sangere fra både Burkal og Bylderup. Vi begynder med at
lytte til kirkeklokken og slutter med at synge ”I skovens
dybe stille ro”.
Vi starter op igen torsdag den 14. januar 2021 og fortsætter indtil påske med undtagelse af uge 6 og 7.

Evangelisk Alliances bedeuge
I år ligger ugen den 10.-17. januar 2021. Burkal kirke
byder ind med en aftengudstjeneste onsdag den 13. januar 2021, kl. 19. Hvert år samles kristne over hele
verden til bøn arrangeret af Evangelisk Alliance.

Forfølgelse af kristne i verden
Torsdag den 25. marts, kl. 19.00 indbyder Burkal kirke
til en aften med missionsorganisationen Open Doors,
hvor forfølgelsen af kristne i Asien, Afrika og Mellemøsten er i fokus. Vi ser på forfølgelsens udvikling og geografiske placering krydret med personlige beretninger
fra felten, tal og tendenser. En aften, der kan være med
til at sætte din egen tro og kirke i perspektiv.

Nyvalgt menighedsråd
Det nye menighedsråd i Burkal Sogn har konstitueret
sig for de næste fire år og trådte i funktion 1. søndag i
advent 2020 ved det nye kirkeårs begyndelse.
Menighedsrådet udgøres nu af følgende seks personer:
Formand: Vagn Oluf Olesen
Næstformand: Bernhard Kolb
Kirkeværge: Richard Klindt Petersen
Kasserer: Hanne Bucka
Kontaktperson og sekretær: Birgit Brammer
Formand for valgbestyrelsen: Hans Eigil Christensen
Sognepræst Poul Erik Gildhoff

Nyt fra Bylderup sogn
Dåbsjubilæum
med Stjernestund
Kom og vær med i Bylderup kirke tirsdag den 9.
marts kl. 17.00. Ta’ din bamse, mor og far med til en
rolig tid i kirken med sange og fortælling. Alle børn
døbt i 2015 og 2016 får en hilsen. Det er målrettet de
1-5 årige – men alle har lov at være med denne dag.
Bagefter er der mad i Kirkekroen for både voksne og
børn. Når vi har spist, synger vi farvel, og så er du klar
til at sove, når du er hjemme igen. Vi ses!

Babysalmesang

Nyvalgt menighedsråd

Efterårets babysalmesang er afsluttet. 7 dejlige babyer
har nydt sangene, og nu synger forældrene med dem
derhjemme ved hjælp af sangbogen ”Godmorgen og
Godnat”.
Til foråret begynder det næste hold onsdag den 24. februar kl. 10.00, og det foregår i Bylderup kirke. Tilmelding og yderligere oplysninger ved organist, sanger og
underviser Ninna Madsen.

Det nye menighedsråd i Bylderup Sogn har konstitueret
sig for de næste to år og trådte i funktion 1. søndag i advent 2020 ved det nye kirkeårs begyndelse.
Menighedsrådet udgøres nu af følgende fem personer:
Formand: Elisa Bagger Sørensen,
Næstformand og kasserer:
Henning Bonnichsen Johannsen
Kirkeværge: Holger Lauritzen
Kontaktperson og sekretær: Karin Edith Jensen
Menigt medlem: Henrik Nissen
Sognepræst Poul Erik Gildhoff

Fyraftens-gudstjeneste
Som noget nyt afholder Bylderup kirke en fyraftensgudstjeneste torsdag den 25. februar, kl. 17.00. Tanken er at samles til en kortere og enkelt liturgisk
tilrettelagt gudstjeneste med andagt. Efter en lang arbejdsdag kan det være befriende at samle sind og
tanker til lidt ro, refleksion og inspiration.

Sogneeftermiddag
Strikke-hækle-café i Bylderup
kirkekro. Nyt tidspunkt!!!
Fra januar har strikke-hæklecafeen åbent den første
tirsdag i måneden fra kl. 14-16. Man mødes til hyggeligt samvær over håndarbejdet eller bare til en god
snak. Der er kaffe og te på kanderne.
Velkommen til nogle hyggelige og produktive timer!

Fokus på børn
Efter en længere pause genoptager Bylderup kirke traditionen med familie- og spaghettigudstjenester. Søndag
den 24. januar, kl. 14 bliver der en familiegudstjeneste, og
tirsdag den 2. marts 2021, kl. 17 afholdes spaghettigudstjeneste, hvor vi afslutter med at spise aftensmad sammen.

Dansk – hvor svært kan det være!
Torsdag den 19. november kl 14.30 var der sogneeftermiddag i Kirkekroen med 26 tilmeldte personer. Til kaffen fik vi dejlige boller og lækker lagkage.
Sognepræst Poul Erik Gildhoff fortalte levende og underholdende om sin tid som lærer i faget Dansk som andetsprog for indvandrere. Bl.a. at dansk er et meget svært
sprog for mange at lære.
Vi fik en indsigt i det danske sprog, som vi, der bare taler
det, ikke tænker over. Fx indeholder sproget op til 44 forskellige vokallyde. Han fortalte også, at sproget læres
bedst gennem samtaler og ved at lytte og efterligne. Altså,
det bedste vi kan gøre for vores indvandrere er at inddrage dem i vores liv og samtale.
Godt jeg har lært sproget som barn, ellers er jeg ikke sikker på, at jeg havde fået det lært!
Næste sogneeftermiddag bliver tirsdag den 16.
marts, kl. 14.30 på Kirkekroen.
Karin Jensen

Sognepræst
Poul Erik Gildhoff
Kontor
Bylderup præstegård
pegi@km.dk
Tlf. 74 76 22 63
Træffes ikke mandage
Organist
Ninna Madsen
Ninna.madsen@bbsyd.dk
Tlf. 29 82 53 13
Kontaktpersoner
Burkal Kirke:
Graver og kirketjener
Henrik Bossen
Tlf. 74 76 10 45
Mobil: 40 27 22 08
kirkegaarden@burkalkirke.dk
Træffes: Alle hverdage
undtagen mandag
Kirkesanger
Martin Christensen
Tlf. 61 65 79 04
Menighedsrådsformand
Vagn Oluf Olesen
vagn.olesen@gmail.com
Tlf. 25 36 60 48
Kirkeværge
Richard Klindt Petersen
richard@lendemark94.dk
Tlf. 99 55 63 40
www.burkalkirke.dk
www.facebook.com/burkalsognkirke
Kontaktpersoner
Bylderup Kirke:
Graver/kirketjener
Ida D. Petersen
6372kirke@gmail.com
Tlf. 21 13 22 63
Kirkesanger
Susan Søkilde
Sokilde82@yahoo.dk
Tlf. 25 62 45 62
Menighedsrådsformand
Elisa Sørensen
elisabagger@outlook.com
Tlf. 29 70 89 59
Kirkeværge
Holger Lauritzen
Hl51@outlook.dk
Tlf. 74 76 21 29
www.sogn.dk/bylderup
facebook.com/bylderup sogn
Trykkeri: Tinglev Bogtrykkeri
Oplag: 1300

Grænsesognenes vintermøde
Det traditionsrige møde finder i år sted i
Burkal Kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus, søndag den 7. marts 2021.
Program:
Kl. 14.00:
Gudstjeneste ved biskop over Københavns
Stift, Peter Skov-Jakobsen.
Kl. 15.15:
Fælles kaffebord i
St. Jyndevad forsamlingshus.
Derefter taler Professor emeritus Dr.
theol. Martin Schwarz Lausten over
emnet: ”Den kirkelige Genforening i 1920”
Martin Schwarz Lausten er dansk teolog
og professor emeritus i kirkehistorie ved
Københavns Universitet. Dr.theol. i 1989
og fra 1996 professor. Medlem af Videnskabernes Selskab siden 1999.
Prisen for foredrag inkl. kaffe er 100 kr.

Tyske gudstjenester
10/01
17/01

10.30 i Burkal
14.00 i Bylderup

14/02
21/02

10.30 i Burkal
14.00 i Bylderup

20/03
21/03

10.00 i Burkal - Konfirmation
14.00 i Bylderup

Kalender
Januar

Kirkeår / Temagudstjenester*

1.
3.
7.
10.
13.
17.
24.
31.

Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
Aftenmeditation
1.s.e.h. 3 konger
Evangelisk Alliances bedeuge
2.s.e.h. 3 konger
Sidste s.e.h. 3 konger/Familiegudstjen.*
Septuagesima / Kyndelmisse*

Februar

Burkal
10.30
19.00*

Bylderup
16.00**
9.00
10.30

19.00*
10.30
16.00*

9.00 /SW
14.00*
10.30

Kirkeår / Temagudstjenester*

Burkal

Bylderup

4.
7.
14.
21.
25.
28.

Aftenmeditation
Seksagesima
Fastelavn / Fastelavn for børn*
1.s. i fasten
Fyraftensgudstjeneste*
2.s. i fasten

19.00*
10.30
14.00*
9.00 / SW

9.00
10.30

10.30

17.00
9.00

Marts

Kirkeår / Temagudstjenester*

Burkal

Bylderup

2.
7.

Spaghettigudstjeneste
3.s. i fasten*
Grænsesognenes vintermøde*
Dåbsjubilæum og Stjernestund*
Midfaste / Musikgudstjeneste*
Mariæ bebudelses dag
Aftenmeditation
Palmesøndag

14.00*

17.00
10.30

9.
14.
21.
25.
28.

SW = Søren Wogensen, sognepræst i Tinglev pastorat
* Tidspunkt og sted for temagudstjenester
** Fælles gudstjeneste for Burkal-Bylderup pastorat

16.00*
19.00*
10.30

17.00
10.30
9.00 / SW
14.00

