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Kristkirkens Sogn
Jeg har mest savnet
fællesskabet og det
at kunne synge sammen.
Online-gudstjenesterne har
fungeret fint, men det er
stadig ikke det samme som at
være der fysisk. Det at få hilst
på de andre, har jeg også
savnet.
Eva
Jeg har savnet vores
søndag med gudstjenesten, som er et helt fast indslag i alle vores søndage. Jeg
har savnet at være fredfyldt
efter de kirkelige handlinger, som renser sindet til at
gå videre med dagligdagen.
Og jeg har savnet altergangen sammen med resten af
menigheden og der at kunne
bede for dem, jeg kender.
Erling
Jeg nyder at være med
i fællesskabet i kirken.
Det at være sammen med
menigheden og dele sang,
bøn, prædiken og at få en
lille snak efter gudstjenesten
er noget af det, jeg savnede
mest, da det hele var lukket
ned. Jeg manglede noget at
stå op til om søndagen, så jeg
er glad for, at der nu er lukket
op, og at det meste efterhånden er som før.
Lone

Hvad savnede du mest, mens kirken var lukket?
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12. 5. søndag efter Trinitatis
19. 6. søndag efter Trinitatis
26. 7. søndag efter Trinitatis

10.30 Michael Lerche Nygaard				
10.30 Jan Holm Mortensen				
10.30 Jan Holm Mortensen				

AU G U ST

KRIST KIRKE N

2.
9.
16.
23.

8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis

10.30
10.30
10.30
10.30
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Pastor Emeritus Niels Jørgen Kobbersmed		
Michael Lerche Nygaard				
Michael Lerche Nygaard
9.00 Jan H. Mortensen
Jan Holm Mortensen – Kristkirkens kantori medvirker

30. 12. søndag efter Trinitatis

10.30 Jan Holm Mortensen – Lovsangsband medvirker		

S E P T E M BE R
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6. 13. søndag efter Trinitatis
10.30
				
				
13. 14. søndag efter Trinitatis
10.30
20. 15. søndag efter Trinitatis
10.30
				
				
24. Messy Church – Aktiviteter for alle 16.45
27. 16. søndag efter Trinitatis
10.30
O K TO B E R
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4. 17. søndag efter Trinitatis
10.30
				
11. 18. søndag efter Trinitatis
10.30
18. 19. søndag efter Trinitatis
10.30
22. Messy Church – Aktiviteter for alle 16.45
25. 20. søndag efter Trinitatis
10.30
N OV E M BE R
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Jan Holm Mortensen
10.30 Vikar
Konfirmation				
Michael Lerche Nygaard 				
Michael Lerche Nygaard
9.00 Michael L. Nygaard
Jytte Aagaard og team Drop in fra kl. 16.15		
Vikar				
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1. Alle helgens dag
10.30
				
				
				
8. 22. søndag efter Trinitatis
10.30
15. 23. søndag efter Trinitatis
10.30
19. Messy Church – Aktiviteter for alle 16.45
22. Sidste søndag i kirkeåret
10.30
29. 1. søndag i advent
10.30
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Gospel og Grill
9.00 Michael L. Nygaard
Lovsangsgudstjeneste ved MLN og JHM.
Velkomst til konfirmander og grillhygge på plænen		
Vikar				
Jan Holm Mortensen
10.30 Vikar
Høstgudstjeneste for store og små
Kristkirkens Børne- og Ungdomskor medvirker		
Jytte Aagaard og team Drop in fra kl. 16.15		
Michael Lerche Nygaard – Kristkirkens kantori medvirker

IMMAN U E LSKIRKE N

Michael Lerche Nygaard
9.00 Jan H. Mortensen
Lys- og musikgudstjeneste ved kirkens præster.
Vi mindes det forløbne års afdøde.
Kristkirkens kantori medvirker
			
Michael Lerche Nygaard – Lovsangsgudstjeneste med band
Jan Holm Mortensen – Missionssøndag			
Jytte Aagaard og team Drop in fra kl. 16.15		
Vikar				
Jan Holm Mortensen
9.00 Vikar
Adventsgudstjeneste for store og små.
Kristkirkens Børne- og Ungdomskor medvirker. Kirkefrokost

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 i kirkekontorets åbningstid.

Vejviser til Kristkirkens Sogn
Kristkirken, Haderslevvej 38
Immanuelskirken, Immanuelsvej 4

Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156.
dkn@kristkirken.dk
Charlotte Østergaard

Kridthuset – Haderslevvej 38

Sognepræster

Kirkekontor: Kordegn Finn Andersen
☎ 7552 2760. kordegn@kristkirken.dk
Mandag til torsdag kl. 9-12 + torsdag kl. 15-17.
Fredag lukket. Træffes desuden efter aftale.

Michael Lerche Nygaard (kbf.)
Immanuelsvej 4 ☎ 7552 7646. milen@km.dk
Jan Holm Mortensen
Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3379. jhm@km.dk

Kirkemedarbejdere:
Dorthe Kock træffes efter aftale, ☎ 2331 5966.
dk@kristkirken.dk
Jytte Aagaard træffes efter aftale, ☎ 2976 8869.
jaa@kristkirken.dk

Menighedsrådsformand

Kirkerne

Organister og kirkemusikere:
Thomas Kallehave Kristensen
☎ 2348 2052. tkk@kristkirken.dk
Lars Elmholdt Christesen
☎ 2396 5135. lec@kristkirken.dk.
Kirketjenere:
Jan Olesen ☎ 5155 9907. jo@kristkirken.dk

Laila Damm, Seestvej 59, ☎ 6141 1681.
formand@kristkirken.dk

Kristkirkens sogn, 40. årgang, nr. 3
Udgiver: Kristkirkens Sogns menighedsråd
Ansvarshavende redaktør: Ole Noermark Larsen
Grafisk design: Finn Brohus

Internet
www.kristkirken.dk
www.facebook.com/KristkirkenKolding

Menighedsrådsvalg 2020

Til eftertanke – Hel genåbning
Social afstand, ufrivillig isolation og konstant
afspritning. Vi længes efter hel genåbning af
samfundet.
På Jesu tid var der særligt én smitsom
sygdom, man ikke havde nogen kur for:
spedalskhed. De spedalske måtte forlade alt
og finde sammen i huler uden for byen. Ingen
rask måtte røre ved dem eller deres ejendele.
De syge skulle holde to meters afstand og råbe:
»uren, uren«, når de mødte nogen.
Da rygtet om Jesus spredte sig, var der
spedalske, der opsøgte ham. Om en af dem
står der: »Jesus rakte hånden ud og rørte ved
ham«. Og det var ikke Jesus, der blev smittet

af mandens urenhed, men den syge, der blev
»smittet« af Jesu renhed. Han fik en øjeblikkelig genåbning af sit liv til fællesskab med Gud
og mennesker.
Sådan er det stadig med Jesus og os, der
på så mange måder gemmer på »urenhed« i
tanke, ord og gerning. Jesus vil røre ved os
med sin helende og smittende kærlighed: »Jeg
står foran jeres dør og banker på. Hvis nogen
åbner døren, så kommer jeg indenfor, og så
skal vi spise sammen«. Hos Jesus er der hel
genåbning til fællesskab med Gud og mennesker.
Sognepræst Jan Holm Mortensen

Politimand smuglede bibler ind bag jerntæppet
Johannes Kirk Søndergaard var ansat ved politiet i over 25 år. Det forhindrede dog ikke ham
og hustruen Christa i at rejse ind i det kommunistiske Østeuropa med kufferten fuld af forbudte bibler. I alt lykkedes det parret at smugle
620 bibler ind i Rumænien og Rusland inden
murens fald. Siden er parret, som er trofaste
kirkegængere i Kristkirken, fortsat med at uddele bibler under knapt så dramatiske forhold.
Johannes er nemlig aktiv i Gideonitterne, som
deler bibler ud på studiesteder, hoteller m.m.
Johannes fortæller om dette og meget mere,

når han besøger Kristkirkens søndagssamvær
søndag den 22. november. Der er desuden
søndagssamvær 30.
august, 27. september
og 25. oktober kl.
14.30-16.30.

Konfirmationer blev afviklet efter stor usikkerhed
Årets konfirmander måtte væbne sig med stor
tålmodighed. Allerede tidligt under coronanedlukningen stod det klart, at der ikke kunne
afholdes konfirmationer på de planlagte
datoer i maj. Som et plaster på såret kørte præsterne rundt med en lille »goodiebag« til hver
af konfirmanderne på dagen, hvor de skulle
have været konfirmeret.
I stedet blev de fleste af konfirmationerne
afviklet med afstand og håndsprit den 13. og

14. juni. Her blev konfirmanderne under to
festlige gudstjenester mindet om, at corona er
det latinske ord for »krone«, og konfirmanderne på det ene hold fik endda kroner på hovedet, som et minde om, at de i dåben blev Guds
børn, og at de dermed har status af prinser og
prinsesser i Guds rige.
En lille gruppe konfirmander valgte at
udsætte konfirmationen yderligere. De bliver i
stedet konfirmeret søndag den 4. oktober.

Tirsdag den 15. september skal alle landets
sogne vælge nye menighedsråd. I Kristkirkens
Sogn skal der vælges 14 medlemmer samt
suppleanter for de næste fire år. Det sker ved
en valgforsamling i Kirkebuen på Riis Toft kl.
19.00.
Alle medlemmer af folkekirken, som er fyldt
18 år og enten bor i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster, kan stemme på
de opstillede kandidater og/eller selv stille op
til valget.
Alle forhold vedr. valget vil blive gennemgået
på et orienteringsmøde i Kirkebuen tirsdag den
18. august kl. 19. Her vil det siddende menighedsråd desuden gennemgå regnskabet og orientere om arbejdet i den seneste valgperiode.
Menighedsrådets opgave er at skabe de
bedste vilkår for evangeliets forkyndelse. Det
indebærer bl.a. ansvar for ansatte, bygninger

og økonomi samt medansvar for gudstjenester
og øvrige aktiviteter i sognet.
Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen
og samles ca. en gang om måneden på en hverdagsaften. Derudover må der påregnes en del
tid til bl.a. afvikling af arrangementer og øvrigt
udvalgsarbejde.
Læs mere på menighedsrådsvalg.dk.

Messy Church er tilbage igen
De populære Messy Church-arrangementer,
hvor hvert et hjørne af kirken summer af liv og
aktivitet for alle aldersgrupper, vender tilbage
til efteråret.
»Vi følger selvfølgelig alle retningslinjer for
at undgå corona-smitte, og det kan få indflydelse på nogle af aktiviteterne. Langt det
meste vil dog foregå ligesom før nedlukningen
af kirken, og vi håber, at både nye og erfarne
deltagere har lyst til at være med,« siger kirkemedarbejder Jytte Aagaard.
Der afholdes Messy Church torsdag den 24.
september, torsdag den 22. oktober og torsdag

den 19. november. Der er drop-in fra kl. 16.15,
og programmet begynder
kl. 16.45. Messy Church
slutter med aftensmad i
Kirkebuen.

Kristkirken fortsætter med gudstjenester på nettet
Siden maj måned har det været muligt at
samles til gudstjeneste i Kristkirken uden at gå
på kompromis med corona-reglerne. Alligevel
fortsætter kirken med at live-streame gudstjenesterne hver søndag kl. 10.30, så man kan

følge med hjemmefra på telefon, video eller
tablet.
Gudstjenesterne kan ses og høres på hjemmesiden kristkirken.dk/video samt på YouTube og Kristkirkens facebookside.

Menighedsrådsmøder: 11/8, 1/9, 6/10, 3/11 og 24/11 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

Mødestedet
Babysalmesang (0-12 mdr. med ledsager)
Tirsdag kl. 11.15. Første gang 25/8)
Tilmelding til Tenna Olsen, ☎ 2292 1645,
korledertenna@gmail.com

Legestue (0-4-årige med ledsager)
Onsdage kl. 9.00-11.30 i Kirkebuen
Henv. Jytte Aagaard ☎ 2976 8869

Børneklubben Fisken (5-10-årige)
Onsdage kl. 16.15-17.15 i Bethel, Tøndervej 5.
Henv. Britta Bank Møller ☎ 3026 3855

Juniorklub (4.-6. klasse)
Tirsdage kl. 18.30-20.00 i kælderen på Haderslevvej 38. Henv. Dorthe Kock ☎ 2331 5966

Teenklubben (7.-10. klasse)
Hver tirsdag kl. 1900-21.00
i Havehuset, Hans Haves Vej 2.
Henv. Jan Mortensen ☎ 7550 3379

Indre Mission
Onsdagsmøder og øvrige aktiviteter i Missionshuset Bethel, Tøndervej 5. Henv. Kenneth B.
Bruun, ☎ 3032 8102, se www.koldingim.dk

Søndagssamvær
Luthersk Mission
Torsdagsmøder og øvrige aktiviteter,
se www.lm-kolding.dk.
Henv. Formand Frank B. Jakobsen ☎ 5383 8333

Indre Missions Ungdom (IMU)
Mødes tirsdage kl. 19.30,
se www.koldingimu.dk

KFUM/KFUK
Henv. ☎ 7552 2148

Hver gang fra kl. 14.30-16.30. Taxakørsel for
gangbesværede kan bestilles på ☎ 7552 2760.

Omsorgsgruppen
Henv. Vivi Eriksen ☎ 2874 1014
eller Laila Damm ☎ 6141 1681
E-mail: Omsorgsgruppen@kristkirken.dk.

K-klubben (Kirkens Korshær)
Onsdage kl. 10.00-12.00 i Kirkebuen.
Henv. Karin Hentschel ☎ 3026 1569

