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Nu har Burkal Kirke været lukket siden midt i ok-
tober på grund af renovering. Nationalmuseet
har vasket hele loftet rent, så gammelt snavs er
blevet fjernet fra de fornemme billeder, som er
lige så gamle som altertavlen fra 1622. Billederne
havde været skjult af brædder, indtil man ved
sidste restaurering fra 1943 til 1946 genopda-
gede dem. Nu var det så mere end 70 år senere
tiltrængt at få dem renset og gjort i stand. Midt
på loftet er dette fornemme billede af Jesus, og
på hver side af ham er hans 12 apostle. Jesus har
en særlig flot glorie omkring hovedet, og han løf-
ter højre hånd til velsignelse. 

Navnet Jesus betyder »Herren frelser«. Guds søn
skulle frelse mennesker fra syndens og dødens
magt. Derfor fik han navnet Jesus. Også andre

religioner kendes på et navn: Buddha, Allah, og
Hare Krishna. Men ingen af disse navne betyder
frelser. Det er kun den kristne kirke der har en
grundlægger med et frelsernavn. 

Jesus frelser os ved at leve sådan  som vi skulle
have levet, men ikke kunne. Det gør han for os, i
vores sted. Vi tilhører Adams slægt og er ulydige,
lige som Adam var det. Men Jesus er den nye
Adam som lever i lydgihed mod Gud. Han udviser
den lydighed og kærlighed som ingen andre
havde kunnet før ham. Kristus tog vores skyld på
sig, og på den måde købte han os fri fra lovens
forbandelse.

Sognepræst
Henrik Bo Jacobsen

Jesus



Mini-konfirmander
I tiden mellem jul og påske er der fire børn der går til mini-kon-
firmand hver torsdag eftermiddag i Burkal Sognehus sam-
men med præsten Henrik og organisten Ninna. Da Burkal
Kirke for tiden er lukket pga. restaurering, har vi været en tur
henne at se Bylderup Kirke og været oppe i tårnet. Vi har også
lavet en alternativ altertavle i form af et maleri på et gammelt
lagen. Det bliver hængt op og taget i brug ved gudstjenesten
fastelavns søndag, den 3. marts kl. 10.30. Bagefter er der kir-
kekaffe og sodavand.

Sangaften
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 er der en ny form for sangaften
i Burkal Sognehus. Tre forskellige vil foreslå nogle af deres ynd-
lingssange inden for et bestemt tema, fx forår, og så vil der
være mulighed for at alle kan foreslå en sang. Ud over salme-
bogen, har vi også både højskolesangbogen og den nye
»Sange og salmer«. Desuden vil vi også kunne finde sange på
internettet og sætte op på projektoren. Der vil også blive ser-
veret kaffe og te.

Strikkeklub
Som noget nyt vil strik-
keklubben mødes man-
dag aften, den 25.
marts kl. 19 – 21. Kom
og vær med i det hyg-
gelige fællesskab og
lav dåbsklude eller små
tøjdyr til børn, der be-
søger kirken!

Døbte
5. januar: Alberte Marie Ehnstedt 
Christensen
9. februar: Victor Petersen

Døde
4. november: Cathrine Larsen f. Ketelsen
27. november: Peter Hansen
22. december: Christine Marie Greisen 
f. Johannsen
21. januar: Andreas Peter Nissen

Fri
Sognepræsten har friweekend 9. – 10.
marts og 18. – 19 maj samt ferie 22. –
28. april (uge 17). Embedet passes af
Martin Bangsø, Uge.

Kirkebil
DanTaxi kan bestilles gratis på 70 10 78 00
senest dagen før kl. 22. 

Grænsesognenes
Vintermøde
Da Burkal Kirke er ved at blive restaure-
ret, er gudstjenesten ved biskoppen
denne gang flyttet til Bylderup Kirke søn-
dag den 3. marts kl. 14.00 ved biskop
Marianne Christiansen, Haderslev. Der-
efter kaffebord kl. 15.15 i Jyndevad For-
samlingshus og foredrag ved Jørgen
Carlsen om »Min sønderjyske barndom«.
Jørgen Carlsen er uddannet idéhisto-

riker og har været
forstander på Te-
strup Højskole fra
1986 til 2016.
Jørgen Carlsen er
medredaktør af
Højskolesangbo-
gen, klum- meskri-
bent og med- lem
af Etisk Råd. Pris
for foredrag inkl.
kaffe 100 kr.



Religionsdialog
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 er der
foredrag og debat i Burkal Sognehus
ved forfatter og debattør Saliha
Marie Fetteh, Odense. Saliha Fetteh
har i flere år været en del af dialogen
om mødet mellem forskellige religio-
ner og ønsker dialogen ud af konfe-
rencesalene, ud til os alle sammen.
Kom og vær med til en spændende
debat!

Saliha Marie Fetteh

Foredrag ved 
John Bonde
Onsdag den 10. april kl. 19.30 i sognehuset vil
vores nye næstformand i menighedsrådet,
John Bonde, der kom til Burkal sidste år fra
Vollsmose i Odense, fortælle om sin baggrund i
Sønderjylland: »En sønderjyde krydser sit spor«.

Familiegudstjeneste
Palmesøndag den 14. april kl. 10.30 er der børne- og familiegudstjeneste
som optakt til påsken. Der bliver enkle salmer og en let forståelig prædiken.
Også nadverliturgien bliver børnevenlig.

Konfirmation
Søndag den 12. maj kl. 10.00 vil kirken være klar igen, så der kan holdes
konfirmation af 16 unge:

• Christian Andreas Christensen, Hydevadvej 28, 6230 Rødekro
• Emma Heimann Larsen, Engvej 18, 6372 Bylderup-Bov
• Freia Ægidius Madsen, Bylderup-Bov Bygade 22, 6372 Bylderup-Bov
• Jessica Linda Olsen, Julianehåbvej 62, St. Jyndevad, 6360 Tinglev
• Kristine Thomsen, Åløkke 74, 6372 Bylderup-Bov
• Lasse Moshage, Flensborgvej 37, St. Jyndevad, 6360 Tinglev
• Lærke Ruhlmann, Rens Bygade 40, 6372 Bylderup-Bov
• Marika Lisette Hansen, Burkal Skolevej 9, 6372 Bylderup-Bov
• Nicoline Andresen Hansen, Banevej 5, 6372 Bylderup-Bov
• Sebastian Wolff Bossen, Lundvej 31, 6372 Bylderup-Bov
• Sidsel Wienke Petersen, Kalvehaven 4, 6330 Padborg
• Signe Holm, Rens Bygade 20, 6372 Bylderup-Bov
• Therese Amalie Wiest Bösselmann, Flydsholmvej 3, 
6372 Bylderup-Bov 
• Thomas Pure Hybschmann, Hovmosevej 3, Rens Mark, 
6372 Bylderup-Bov
• Trille Marie Emborg, Rens Bygade 15 A, 6372 Bylderup-Bov
• Vanessa Teresa Nielsen, Rens Sønderåvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Tur til Frederiksstad
Søndag den 16. juni bliver der en sognetur
til Frederiksstad. Nærmere program i
næste kirkeblad.

Adresser
Sognepræst
Henrik Bo Jacobsen
Burkal Kirkevej 50
6372 Bylderup Bov
Telefon 74 76 21 10
hbja@km.dk

GRAVER 
Nicolaj Schäfer Højgaard
6372 Bylderup Bov
Telefon 74 76 10 45
kirkegaarden@
burkalkirke.dk

ORGANIST
Ninna Madsen
Visbjergvej 49
6240 Løgumkloster
Telefon 74 77 73 40

MENIGHEDSRÅDS-
FORMAND
Heddie Hornstrup
info@hedhorn.com

KIRKEVÆRGE
Hans Jefsen Christensen
kirkegaarden@
burkalkirke.dk

KIRKENS HJEMMESIDE
www.sogn.dk/burkal/

Stof til næste
kirkeblad 
Stof til næste kirkeblad 
(juni, juli og august) 
afleveres til sognepræsten
senest 29. april.

Kirkens 
Korshærs 
Genbrug
Engvej 4, Bylderup-Bov. 
Nærhed– omsorg – varme. 
Åben: Mandag-fredag
kl. 13.30-17.00 
Lørdag kl. 9.30-12.00
Tlf. 74 76 19 70

John Bonde
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Burkal Kirke
Søndag den 3. marts kl. 10.30 Fastelavn
Kirkekaffe

Søndag den 10. marts kl. 10.30 1. s. i fasten
Martin Bangsø, Uge

Søndag den 17. marts kl. 10.30 2. s. i fasten

Søndag den 24. marts kl. 10.30 3. s. i fasten

Søndag den 31. marts kl. 10.30 Midfaste
Sommertid starter

Søndag den 7. april kl. 10.30 Mariæ 
Kirkekaffe bebudelse

Søndag den 14. april kl. 10.30 Palmesøndag
Familiegudstjeneste
Kirkefrokost

Torsdag den 18. april kl. 19.30 Skærtorsdag

Fredag den 19. april kl. 10.30 Langfredag

Søndag den 21. april kl. 10.30 Påskedag

Mandag den 22. april kl. 9.00 2. påskedag
Martin Bangsø, Uge 

Søndag den 28. april kl. 9.00 1. s. e. påske
Martin Bangsø, Uge 

Søndag den 5. maj kl. 10.30 2. s. e. påske
Kirkekaffe

Søndag den 12. maj kl. 10.00 (!) 3. s. e. påske
Konfirmation i kirken

Fredag den 17. maj kl. 10.30 Bededag

Søndag den 19. maj kl. 9.00 4. s. e. påske
Martin Bangsø, Uge 

Søndag den 26. maj kl. 10.30 5. s. e. påske

Torsdag den 30. maj kl. 10.30 Kristi himmelfart

Fastetiden
1. Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,
i synderes sted må lide.

2. Se, vi går op til Jerusalem.
Hvem våger, til dagen bryder,
og smager med Herren den smertens kalk,
vor Fader i Himlen byder?

3. Se, vi går op til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld,
for dine synder og mine.

4. Se, vi går op til Jerusalem,
forklarelsens stad, den skære.
Vor frelser har sagt os, at hvor han er,
dér vil han, at vi skal være.

I fastetiden i marts måned vil vi synge denne
salme hver søndag som en forberedelse til at
holde påske. Salmens vers bevæger sig gen-
nem påskedagene som stationer på Jesu li-
delses vej. I det første vers skildres indtoget i
Jerusalem palmesøndag. I vers 2 beskrives
natten mellem skærtorsdag og langfredag i
Getsemane Have, hvor Jesus beder om at
blive fri for lidelse og død. I vers 3 hører vi om
hans korsfæstelse for vores skyld, og det sidste
vers peger frem mod opstandelsen og den
kommende herlighed i det nye Jerusalem.


