Kirkebladet

Dybbøl kirke – din kirke

Marts, april og maj 2015

© Sven Havsteen-Mikkelsen/billedkunst.dk

Læs inde i bladet:
Nye gudstjenestetider · Opstandelsen · Dåb og konfirmation

Kristus
er opstanden
- ja, han er sandelig opstanden
© Sven Havsteen-Mikkelsen/billedkunst.dk

Forsiden
Sven Havsteen-Mikkelsen:
Emmaus
Altertavle Thorning kirke, 1998
Billedet på forsiden forestiller lige det
øjeblik, hvor de to disciple genkender
Kristus, da han bryder brødet, efter
at de fulgtes ad hele dagen. De to
skikkelser ses i modlys som silhuetter og Kristus er det stærke lys, der
blusser op i højre side. Sådan blusser
erkendelsen op hos disciplene. Sven
Havsteen-Mikkelsen har ikke ønsket
at male Kristus som en menneskelig
skikkelse med ansigtstræk, for han
mener ikke det er noget vi skal se,
men derimod noget vi skal forestille
os. I det hele taget har han aldrig
malet opstandelsen, selvom han har
malet utallige opstandelsesbilleder.
I stedet har han altid valgt at male
Emmaus, stedet hvor Jesus uventet
kommer til syne.
Enkelte har bebrejdet ham det, og det
fortælles, at en mand engang beklagede sig over denne uklarhed og sagde
at han for sin del gerne ville have
set Kristi ansigt. Hvortil HavsteenMikkelsen skal have svaret: ”Så er vi
to! Men skal vi ikke være enige om, at
der er noget vi har til gode.”
Historien om vandringen til Emmaus
kan læses i Lukasevangeliet kap. 24,
13 - 35
Birgitte Hjarvard Licht
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Sådan lyder råbet stadig Påskemorgen lige ved solopgang i kristne kirker
verden over, hvor mennesker samles
til gudstjeneste lige i DET øjeblik, hvor
solen bryder frem. Kristus er opstanden,
- ja, han er sandelig opstanden.
Debat om opstandelsen
Der har været megen debat om opstandelsen siden jul, hvor det pludselig
blev et spørgsmål om fakta, biologi og
fysikkens love, løgn og sandhed. Men
opstandelsen er inden for troens område, det er et helt andet sprog og en helt
anden tilværelsesforståelse vi har med at
gøre. Når det handler om opstandelsen
er vi inde på den mystiske og poetiske
side af vores tilværelse.
Fire opstandelsesberetninger
Vi har i Det ny Testamente fire beretninger om opstandelsen, et i hver af de fire
evangelier.
Mattæus, Markus og Lukas fortæller
hver deres korte og præcise beretning
om kvinderne, der kommer ud til

Jesu grav og ser at den er tom. En ung
hvidklædt mand forklarer, at Jesus er
opstået og vil gå i forvejen for dem til
Galilæa. Kvinderne bliver rædselsslagne
og skynder sig væk. Markus fortæller
at de ikke sagde noget til nogen. Lukas
fortæller hvordan disciplene, da de får
det at vide, skynder sig at løbe ud til den
tomme grav for ved selvsyn at se om det
er sandt. Johannes er anderledes i sin
skildring, han er i første omgang inde på
om der er tale om ligrøveri. Men senere
fortæller han, at Maria møder en mand,
som hun antager er havemanden. Da
han siger hendes navn, genkender hun
ham imidlertid og forstår at Jesus er
opstået fra de døde. Opstandelsen åbner
for en anderledes virkelighed end den vi
kan måle og veje. Her er det troen, som
skal favne beretningen.
Opstandelsen er troens grund
Jeg tror på opstandelsen, at livet er stærkere end døden, at døden ikke får det
sidste ord. At der er en kærlighed, som
kommer til os og vil nå os og modsige
os, hver gang vi mister modet eller ser

Nye gudstjenestetidspunkter
I de kommende tre måneder marts – april – maj vil
søndagsgudstjenesterne i Dybbøl kirke blive flyttet
fra kl. 10.30 til kl. 11.00. Årsagen er at der er mindre
vikarbistand under Karin Kofods sygeorlov end tidligere så sognepræst Stefan Klit Søndergaard, Broager, og
jeg skal afløse hinanden et antal søndage. I Broager er
gudstjenestetidspunktet ændret til kl. 9.30, så én præst
har mulighed for at have gudstjeneste i både Dybbøl og
Broager kirker på en søndag.
Konfirmationer og eftermiddagsgudstjenester foregår
stadig på de hidtil planlagte klokkeslet.
Birgitte Hjarvard Licht

os omgivet af vold, kynisme og ondskab
og vi tænker at solen aldrig mere vil
skinne på os.
Møder med den opstandne
Disse fire beretninger har fra første
færd været fortalt om opstandelsen.
Mangfoldigt, mærkeligt og åbent for fortolkning. Senere møder den opstandne
Jesus sine disciple ved flere lejligheder,
bl.a. i lukkede rum, særligt disciplen
Thomas er kendt for sin skepsis. Der er
også en smuk beretning om to disciple
som vandrer en lang vej til Emmaus, og
Jesus slår følge med. De genkender ham
først, da de er nået frem og han brækker
brødet i stykker, jvf. kirkebladets forside.
Så ser de hvem han er, og han forsvinder
for dem. Til sidst viser han sig for alle
disciplene på Galilæa bjerg med ordene:
”Fred være med jer!”
Vejen
Det er vigtigt at hæfte sig ved, at disciplene bliver sendt ud i livet, ud i deres
eget liv igen. Til en ny begyndelse. Så at
sige nede fra bunden, hvor der kun er
sorg og savn og uforståenhed over det
der er sket. De første kristne omtalte den
bevægelse, som udsprang af opstandelsestroen for ”Vejen” eller ”De, der følger
Vejen”. Man er som troende i bevægelse,
flytter sig og udvikler sig i sit liv.
Om at gå under
Jeg har læst om en mand som sagde:

”Hvis jeg ikke var gået under, så var jeg
gået under”. Han bruger lidt et spil med
ord, men der er nu indhold i det. Denne
mand giver udtryk for, at han er klar
over, at hvis ikke han havde indset, at
hans liv var gået helt til grunde i håbløshed og dødsangst, så havde han ikke
vidst, at der var en opstandelse. Denne
mand havde oplevet livets forgængelighed og barske alvor og han orkede
ikke at leve mere. Men da han gav slip
på alt, var Gud der for ham. Han skulle
ikke orke alt alene. Jeg ved ikke præcist,
hvad manden her har været ude for.
Måske har han været ensom. Måske har
han mistet sin førlighed efter en ulykke,
måske er hans helbred blevet så dårligt,
at han har oplevet en ulidelig reduktion
i sin bevægelsesfrihed. Måske må han
se sin egen død i øjnene, fordi der ingen
helbredelse findes for hans sygdom. Måske er han den efterladte og hans elskede
lever ikke mere. Han har været fortvivlet
og set sig selv forladt i et mørke, hvor
ingen var hos ham.
Ny begyndelse
Når manden kan sige sådan, at han var
gået under, hvis ikke han var gået under.
Så har han fundet en vej tilbage til livet,
fordi der alligevel var en, som talte til
ham ude i mørket. Én, der har kaldt eller
lokket eller måske tvunget ham væk fra
graven tilbage til hverdagens liv og han
er gået ind i kampen for sit liv, hvor Gud
er med. Han fik et håb om at hans liv

I Luthers spor

– Stiftsrejse til Lutherbyerne Erfurt og Wittenberg
27. maj – 2. juni 2015
11. – 17. september 2015
Stiftsrejser til Lutherbyerne
I 2015 er der mulighed for at melde sig
på en busrejse til Erfurt og Wittenberg.
Det er 7 dage, og man kan
rejse i maj eller september.
Man får indblik i 1500
tallets store begivenheder, der også fik
afgørende betydning for

os og vores kirke. Kulturoplevelser og
musik og mødet med kirkefolk hører
også med. Sognepræst Bent Andreasen
og tidl. biskop i Viborg Karsten Nissen
er rejseledere. Prisen er 6.200 kr. +
1.000 kr. ekstra for enkeltværelse.
Tilmelding på Haderslev Stifts hjemmeside. http://www.haderslevstift.dk/
i-fokus/500-aar-efter-reformationen/
stiftsrejser-2015/

kunne være værd at leve trods alt. Gud
lod ikke denne mand gå under, da han
gik under. Han fik en ny begyndelse.
Opstandelsen er nu
Opstandelsen er ikke en én gang afsluttet begivenhed, men opstandelsen er
lige nu. Opstandelsen handler om os
og vores tro og giver os en plads i vores
eget liv og gør os i stand til at leve med
håb og fortrøstning på trods af alt. Opstandelsen er nu. Kristus er opstanden.
Alt hvad vi skal hæfte os ved er at Guds
kærlighed kommer til os, så vi ikke går
under. Vi ved, vi er udsatte og skrøbelige
her i verden. Men troen på opstandelsen er også en tro på, at vi har et glimt
af Guds kærlighed med os. Den giver
os værdighed, frihed og ansvarlighed,
og en fast forankret tro på at Gud ikke
lader os gå under, selvom vi går under.
Jeg tror på opstandelsen
Vi har fået opstandelsens lys at spejle os
i, som noget fuldstændigt forskelligt fra
det, der ligner os selv og vores kendte
verden, men som alligevel rummer
vores liv i sig. Fordi vi sendes ud i vores
eget liv. Først og sidst med fortællingen om Jesus Kristus, hans liv, død og
opstandelse.
Glædelig Påske
Birgitte Hjarvard Licht

Døbte i
Dybbøl kirke
22. november 2014
Theis Jensbye Larsen
30. november 2014
Sune Jessen
7. december 2014
Mateo Vejling Andersen
21. december 2014
Lærke Marie Bengstrøm
1. februar 2015
Vigga Weber Kallesøe
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8. marts 2015 holder FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP landsindsamling. 8. marts er også
dagen for ”Kvindernes internationale kampdag”.

Kirkelig velsignelser:

De indsamlede penge går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde til gavn for
”KVINDER I VERDENS FATTIGSTE
LANDE”

Begravelser

I mange lande er kvinders rettigheder
sikret i grundloven. Alligevel lider
mange kvinder under fysisk og psykisk
vold og diskrimination. De er også ofte
uvidende om at de har rettigheder.
Den danske indsamling går hovedsalig
til projekter i Nepal, hvor kvinder ude
i landsbyerne oftest er dem, der driver den positive udvikling, men også
dem, der er hårdest ramt af ulighed og
uretfærdighed. Derfor har Folkekirkens
Nødhjælp valgt at sætte fokus på disse
projekter i Nepal.
Dybbøl Menighedsråd har igen i år
besluttet at deltage i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Vil du hjælpe?
1 – 2 – 3 eller 4 timer søndag den 8.
marts.
Indsamlingsbøsser udleveres i Kirkeladen fra kl. 9.00 og afleveres igen senest
kl. 14.00. Du bestemmer selv hvor meget
tid du vil bruge.
For at opnå et godt indsamlingsresultat
skal der bruges mange indsamlere så vi
kan komme ud i alle hjørner af Dybbøl.
Vi kan også bruge din hjælp! Har du tid
og lyst til at deltage i indsamlingen, kan
du melde dig til:
•	Flemming Jensen, Alssundvej 25,
tlf. 74 48 64 92 eller på mail:
kirkevaerge@dybboelkirke.dk eller
•	Jørn Kvist Hansen Dybbøl Bygade 7
tlf. 74 48 51 27 eller mail:
kasserer@dybboelkirke.dk
Med venlig hilsen
Flemming og Jørn
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Bisættelser

Begravelser
i andre sogne

Ej gejstlig medvirken

- Lige for en sikkerheds skyld fru. biskop.
Skal den afdøde tælles med eller ej??

Kirketælling
Siden første søndag i advent har vi
talt alle kirkegængere, som deltager
i gudstjenester, kirkelige handlinger,
koncerter og møder i Kirkeladen.
Formålet er at danne et billede af hvor
mange, der kommer i kirken og hvornår
og til hvilke arrangementer. Kirketælling er kommet i stand på opfordring
fra Haderslev Stift. Tallene kan aflive
myter, for vi har som andre præster og
sogne egentlig en god fornemmelse for,
hvor mange der kommer til gudstjenesterne her i Dybbøl kirke. Men dele af
offentligheden tror stadig, at kirker og
sognegårde er næsten tomme. I denne
samtale er der brug for tal.
Menighedsrådet

Nyt fra kirkegården
Der er efterhånden en del tomme gravsteder på kirkegården, da det er en
udbredt tendens at flere og flere vælger urnegravsted i stedet for et noget større
gravsted til kistebegravelse.
De tomme gravsteder er tilsået med græs, beplantet med stedsegrønne planter,
roser eller andre blomster. Vi veksler mellem forskellig beplantning, så kirkegården ikke kun er fyldt med grus. Der er derfor især om sommeren mange farver
på kirkegården, som møder den besøgende, når alle blomster står i fuld flor.
Anita Grube
Graver og kirketjener ved Dybbøl kirke

Den røde tråd:

Om dåb og konfirmation
Det berettes om vores store digter H.C.
Andersen, at han engang skulle have
fortalt, hvordan der igennem alt tovværk
i den engelske flåde var vævet en rød
tråd. Tråden skulle symbolisere, at alt i
flåden tilhørte den engelske konge. Også
i ethvert menneskeliv løber der imidlertid en rød tråd, fortalte H.C. Andersen.
Nemlig den tråd, der symboliserer forbindelsen eller tilhørsforholdet mellem
Gud og menneske.
Dåb
Tilhørsforholdet til Gud modtager
enhver af os i dåben. Gennem ord, korstegnelse og vand indgår vi med andre
ord i dåben i et nyt fællesskab, nemlig
i fællesskabet eller i tilhørsforholdet til
Gud. H.C. Andersen fortalte siden, at
han mente, det var digterens opgave
at forsøge at udfolde i sin digterkunst,
hvad Gudsforholdet betyder for mennesket. I kirken betror vi forældre og

Træet: Træet er et billede på alle
de døbt, der i mangfoldighed står
foran Gud/rækker ud mod Gud.

faddere denne opgave, indtil den døbte
er nået den alder, hvor han eller hun selv
kan påtage sig opgaven, som det sker i
konfirmandundervisningen.
Konfirmation
Men hvorfor er der egentlig behov for, at
kristentroen skal udfoldes? Er det ikke
nok én gang at vide sig døbt og dermed høre til hos Gud? Jo, naturligvis er
dåben vigtig. Men den er ikke en magisk
handling, der som et trylleslag forandrer mennesket fundamentalt eller per
automatik sikrer det mod al modgang
og ondskab. For som døbte lever vi jo
stadig i den jordiske verden, og her
findes nok af farer for at blive revet ud
af det tillidsforhold til Gud, som troen
egentlig er.
Den røde tråd
Således har den døbte brug for at få
udfoldet eller tydeliggjort den røde
tråd, der løber i hans eller hendes liv,
så forholdet til Gud bevares og styrkes
igennem livet. Og her er det, at konfirmandundervisningen har sin dybe
betydning: for undervisningens formål
er netop at blotlægge den røde tråd og
således synliggøre, at netop dén tråd er
vores livsline til Gud og dermed kilden
til tro, håb og kærlighed.
Gud bekræfter
Den røde tråd, som har rod hos Gud,
er altså ikke noget, vi mennesker selv

Hjertestarter

til brug for alle
Dybbøl menighedsråd, har på et tidligere
tidspunkt, ansøgt Tryg Fonden, om etablering
af en hjertestarter, i området ved Dybbøl kirke.
Men beklageligvis blev det til et afslag fra Tryk
Fonden.
Ud fra det klientel, som færdes i kirkens bygninger og området omkring kirken, har menighedsrådet besluttet, at Dybbøl kirke selv anskaffer en
hjertestarter.
Der er derfor, indgået en aftale med Falck, om et
abonnement på opsætning og løbende vedlige-

Vinger: Dejlig er jorden.
skal opfinde. Den findes på forhånd og
tilbydes mennesket kvit og frit i dåben.
Når konfirmanden konfirmeres, er det
derfor heller ikke ham eller hende, der
bekræfter sit trosforhold over for Gud –
som det ellers er den gængse opfattelse
af konfirmationen. Men det er omvendt
Gud, der bekræfter, at den kærlighedspagt, som Han har skænket mennesket i
dåben, stadig står ved magt.
Velsignelse
Konfirmationen er med andre ord en
velsignelse i den forstand, at Guds løfte
om at være med den døbte gentages
endnu en gang. Ja, at den røde tråd mellem Gud og mennesker gøres tydelig,
så konfirmanden erfarer troen, håbet
og kærligheden, som alt sammen har
sit udspring hos Gud. Således symboliserer den røde tråd, at ingen af os lever
for sig selv, men at vi i ét og alt hører til
hos Gud. Det budskab var, hvad H.C.
Andersen ville udfolde i dele af sin digterkunst, og det er dybest set også, hvad
konfirmationen drejer sig om.
Maria Gitz Christiansen
Konst. sognepræst
Illustrationer: Louise Gitz Hansen

holdelse af en hjertestarter. Abonnementet,
indeholder endvidere,
et kursus for ansatte og
menighedsråd i brugen
af den.
Hjertestarteren er
placeret ved indgangen til Kirkeladen og
har været klar til brug
fra 1. februar 2015. Hjertestarteren er placeret
udvendig og vil derfor være tilgængelig for alle
ved et behov i området.
Dybbøl Menighedsråd
Ejner S. Egtved
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Konfirmation 2015
Lørdag den 11. april 2015 kl. 10.30
i Dybbøl kirke - 7A
Bastian Ahrendtsen, Helligbæk 17
Carsten Friis Madsen, Sandbjergvej 6
Christian Pinnerup, Langbrogade 56
Christoffer Kaalund, Sundvænget 26
Christoffer Holm Clausen, Rolf Krakes Vej 10
Frederik Skytt Steffensen, Brigadevej 7
Jannick Meier Jensen, Rendsborgvej 24
Jeppe Nyland Mortensen, Sundkrogen 14
Jeppe Vestergaard Jensen, Bustrupvej 42
Lucas Thaysen, Langbrogade 54, 1.th
Mads Skøtt Winther, Istedvej 43
Mikkel Sparre Mortensen, Snurom 1, Gråsten
Peter Birk Andersen, Bønnekilde 1
Caroline Kristine Fauerby Rewitz, Dannevirkevej 28
Emilia Sophie Genschow, Nederbyvej 30, Gråsten
Emilie Roed, Dannevirkevej 10A
Emilie Marie Andersen, Gyden 5, Ragebøl
Ida Frederiksen Skjøth, Helligbæk 12
Katrine Tønning Weiss, Stenløkke 61
Line Sørensen, Bustrupvej 38
Line Tophøj Kristjansson, Helgolandsgade 35,2
Lærke Kloster Blom, Tinggårdvej 3
Michelle Hjortshøj, Bustrupvej 25
Nanna Viuff, Istedvej 31
Sofie Klivager Andersen, Brunhoved 10

Søndag den 12. april 2015 kl. 10.30
i Dybbøl kirke - 7B
Emil Gernhøfer, Istedvej 56
Gustav Brodersen, Kongshøj 19
Jacob Egedal Iskov, Slesvigvej 13
Jonas Lorenzen, Scharffenbergsgade 15
Jonas Lindberg Mikkelsen, Bustupvej 21
Jonas Meier Jensen, Rendsborgvej 24
Magnus Thorbjørn Stenstrup Sørensen, Arnkilgade 36, 1.th
Mathias Emil Norup, Stenløkke 37
Oliver Bjørn Prip Hansen, Frederikparken 13,2-3
Patrick Duus, Dannevirkevej 35
Rasmus Rolskov-Paulsen, Jaruplundvej 17
Thomas Daugaard-Hansen, Mælkevejen 15
Victor Ernst Espersen, Mysundevej 10
Anne-Sofie Løper Gustavsen, Løvenskjoldsgade 12
Cecilie Bejder, Vissingsgade 26
Christina Constance Gudmann, Jaruplundvej 1
Freia Stru Ehmsen Winzor, Dannevirkevej 37
Lisa Bork, Flensborg Landevej 4, st. th
Marie Møller Maschoreck, Dybbølgade 74
Mette Gause Madsen, Dybbølsten 2
Nanna Fatou Danjo-Klit, Sandbjergvej 10
Sofie-Patrizia Jørgensen Bojsen, Gammel Aabenraavej 18
6

Konfirmationer i de kommende år er første og
anden weekend efter påske

Konfirmander fra 7 A konfirmeres første lørdag efter påske
Konfirmander fra 7 B konfirmeres første søndag efter påske
Konfirmander fra 7 C konfirmeres anden lørdag efter påske
Konfirmander fra 7 D konfirmeres anden søndag efter påske
Forældre og kommende konfirmander er velkomne til at
kontakte os præster, hvis man er i tvivl om noget. Vi regner
med at holde indskrivning til næste års konfirmationer
i maj/juni måned. Kommende konfirmander på Dybbøl
Skolen får direkte invitation til indskrivning.

Lørdag 18. april 2015 kl. 10.30
i Sct. Marie Kirke - 7 C
Christian Sahl Andersen, Mælkevejen 11
Jesper Høxbro Andersen, Vesterled 32
Marcus Hoegh Bjerre, Helgolandsgade 35, 4
Jesper Bondesen, Dybbølgade 70
Nicolai Simon Dominic, Sønderballe 7
Kristian Colding Færgemann, Kongshøj 9
Erik Torben Hansen, Arnkilgade 36, 1. tv
Mikkel Hansen, Bøffelkobbelvej 1
Søren Gram Herborg, Lundbyesgade 19
Emil Høgh, Mysundevej 16
Freja Olivia Wistoft Jensen, Dybbøl Bygade 79 B
Tobias Jensen, Dybbøl Bygade 40
Anna Hüttmann Johannsen, Hørtoftvej 4
Christopher Kjærhus Jørgensen, Brunhoved 18
Sebastian Khosroyar, Dybbøl Bygade 79 A
Alexander Philip Hoffmann Laukamp, Sundhøj 22
Selina Karup Pedersen, Jaruplundvej 6
Emil Leonhard Poulsen, Stenløkke 67
Emil Riber Rosholm, Dybbølgade 47
Taia Schmidt, Rendsborgvej 5 A
Amalie Ebba Helmer Teichert, Sundgade 70
Emilie Skøtt Winther, Istedvej 43
Jane Jürgensen Aaskov, Sundvænget 11

Påske i Dybbøl kirke
Torsdag 2. april kl. 16.00

Skærtorsdagsgudstjeneste med nadver

Fredag 3. april kl. 16.00

Liturgisk Langfredagsgudstjeneste med Dybbøl Kirkes Kammerkor
Traditionen tro holder vi en liturgisk gudstjeneste Langfredag.
Læsninger fra bibelen om Jesu lidelseshistorie kombineres
med kormusik. Dybbøl Kirkes Kammerkor synger under
ledelse af organist Frank Laue. I år er det primært kormusik
skrevet eller arrangeret af engelske komponister, som koret
synger. Bob Chilcott, der tidligere var medlem af de berømte
„King´s Singers“ har arrangeret to af dagens satser. Graham
Ross, født 1985, bidrager med en betagende og lydmalende
sats over teksten „Drop, drop, sweet tears“, og John Taverner med den stilfærdige sats „The Lamb“ i et moderne, men
alligevel smukt tonesprog. Også spanske renæssancetoner af

Koncerter
Søndag 8. marts kl. 17.00 - Koncertgudstjeneste

- med violinist Agnes Hauge Mortensen og Frank Laue på orgel
og klaver
Den dygtige unge violinist Agnes Hauge Mortensen vil sammen med organist Frank Laue spille en perlerække af velklingende og udsøgte musikstykker: J.G. Rheinbergers, „Elegie“
og „Abendlied“, som begge er skrevet til orgel og violin, og
derudover J. Massenets „Meditation“ og J.S. Bachs „Air“, som
begge oprindeligt er komponeret for orkester og violin. Agnes
Hauge Mortensen vil derudover spille uddrag fra J.S. Bachs
sonater for soloviolin.
Sognepræst Camilla Synnøve Hansen, Oksbøl, er liturg og
prædikant ved denne specielle eftermiddagsgudstjeneste med
mange gode ord og toner.

Lørdag 9. maj kl. 15.00
Orgelkoncert i to halvlege

Renovering og ombygning af Dybbøl
Kirkes orgel i 2012 har udvidet instrumentets muligheder, så det er muligt
at spille et meget bredere udvalg af
orgelmusik end før. Derfor skal der være
stor orgelkoncert lørdag 9. maj kl. 15.00.
Koncerten spilles i to halvlege à 45
minutter og med opkvikkende indtagelse af „lækre ikke-isotoniske væsker“ i
våbenhuset i pausen.

Sekretær
Mona Petersen
Kirkeladen,
Sognepræst
Dybbøl Bygade 103
Birgitte Hjarvard Licht
Tlf. 7348 5543
Dybbøl præstegård
Træffetid: Kl. 9-13:
Dybbøl Bygade 101,
Tlf. 7348 5540, BFL@KM.DK Ulige uger: Tirs. og onsdag
Lige uger: Onsdag og fredag
Træffes bedst: Tirsdag – 
MPE@KM.DK
fredag kl. 11-12, derudover
efter aftale. Mandag fridag.
Organist

Vikar sognepræst
Maria Gitz Christiansen
Tlf. 2398 3174
MAGCH@KM.DK

De mange smukke påskesalmer, som passer til dagen synges
uden instrumental ledsagelse. Da orglet tier denne dag, hvor
vi mindes Jesu lidelse og død.
Sognepræst Birgitte Hjarvard Licht er liturg.

Søndag 5. april kl. 11.00

Påskegudstjeneste med opstandelsesbudskabet i ord, salmer og
musik.

Mandag 6. april kl. 11.00

Anden Påskedags gudstjeneste med beretningen om at den
opstandne Kristus slår følge med mennesker.

Nyt fra kirkens voksenkor

I forårssæsonen medvirker Dybbøl kirkes Voksenkor to
gange ved gudstjenester: den 15. marts og 3. maj. Koret
synger blandt andet musik af Carl Nielsen og Henry Purcell.
Voksenkoret øver om tirsdagen kl. 18.30-20.30 i Kirkeladen
under ledelse af organist Frank Laue. Er du interesseret i at
være med i koret? Hvis du har en glad sangfugl gemt i dig,
er det måske DIG, vi søger? Der er plads til både damer
og herrer. Det er en fordel at kunne læse noder, men ingen
betingelse for, at man kan være med.
Hvis du er interesseret i at deltage i vores korprøver og
forskellige arrangementer, kontakt organist Frank Laue på
tlf. 2768 5778 og forhør dig nærmere.

Publikum kan glæde sig til et flot program, spillet af fire dygtige organister:
•	Thomas Ede, organist ved Hornbæk
og Tårnum kirker.
•	Helle Zederkof, organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker.
•	Niels Jørgen Møller, organist ved
Kristkirken i Kolding.
•	Frank Laue, organist her ved Dybbøl
kirke.
På programmet findes bl.a. Otto Olsson,
preludium og fuga i fis-mol og preludi-

Dybbøl Kirke

Sognepræst
Karin Kofod, sygemeldt

Cristobal Morales og musik fra
den store Bach-familie, i dette
tilfælde Johann Christoph, vil lyde i
kirkerummet.

Frank Laue, tlf. 7449 1966
organist@dybboelkirke.dk

um i e-mol af Nicolaus Bruhn. Derudover værker af César Franck, Petr Ebens,
J.S. Bach og satser fra A. Guilmants 1.
orgelsonate.
Man kan vælge kun at høre det ene halvleg fra kl. 15.00 eller 2. halvleg fra kl.
16.15. Det er selvfølgelig bedst at være
med i hele kampen fra kl. 15-17 - og
nyde et glas boblevand i pausen.
Vel mødt til en spændende koncert!
Gratis adgang

Graver og kirketjener
Anita Grube
Graverkontoret,
Dybbøl Bygade 78
Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13
graver@dybboelkirke.dk
Graverkontorets telefontid:
Tirsdag – fredag kl. 8-15

Formand for
Menighedsrådet
Karen Riber Philipsen
Flensborg Landevej 7,
Tlf. 7448 5330/2855 9730
eller i Kirkeladen: 7348 5545
menighedsraadsformand@
dybboelkirke.dk

Servicemedarbejder
Pia Gernhøfer
Træffes i Kirkeladen
på tlf. 7348 5546
kirkeladen@dybboelkirke.dk

Kirkeværge
Flemming Jensen
Alssundvej 25, 74 48 64 92
kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Henvendelse om dåb
og bryllup sker til en af
præsterne.
Ved dødsfald kontaktes
en af præsterne eller en
bedemand.
Dybbøl kirkes
hjemmeside:
www.dybboelkirke.dk
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Dybbøl kirke - kalender
April

Marts
S

1

Kl. 11.00 - 2. søndag i fasten

O

Birgitte Hjarvard Licht

To 2

1

M 2
Ti

3

Kl. 9.45 - Babysalmesang

O

4

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

F

3

6

L

7

S

8

4

S

5

Kl. 11.00 - 2. påskedag

To 7

Maria Gitz Christiansen

F

8

L

9

Kl. 15.00 - Orgelkoncert

S

10

Kl. 11.00 - 5. søndag efter påske

F

10

To 12

L

11

S

12

F

13

L

14

Kl. 9.45 - Babygudstjeneste

S

15

Kl. 11.00 - Voksenkoret medvirker

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

Birgitte Hjarvard Licht
Kl. 14.00 - Gudstjeneste for
udviklingshæmmede

Kl. 10.30 - Konfirmation 7 A

Birgitte Hjarvard Licht

Maria Gitz Christiansen

Maria Gitz Christiansen
M 16

Ti

14

Kl. 9.45 - Babysalmesang

M 11

Birgitte Hjarvard Licht

Ti

12

O

13

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

To 14

15

To 16

F

20

F

17

L

21

L

18

S

22

Kl. 11.00 - Mariæ bebudelsesdag
Stefan Klit Søndergaard
S

19

M 23

Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

F

15

L

16

S

17

konfirmation 7 C

M 18

Anders Raahauge

Ti

19

Kl. 11.00 - 2. søndag efter påske

O

20

Stefan Klit Søndergaard

To 21
F

22

Ti

21

L

23

Kl. 10.00 - Påskegudstjeneste for

O

22

S

24

sognets mindste børn.

To 23

Kl. 16.00 - Menighedsrådsmøde

F

24

27

L

25

L

28

S

26

S

29

Kl. 11.00 - Palmesøndag

Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

Kl. 11.00 - Pinsedag
Kl. 11.00 - 2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste ved
Dybbøl Mølle - flere præster

Kl. 11.00 - 3. søndag efter påske
Maria Gitz Christiansen

Ti

26
27

M 27

O

Ti

28

To 28

Ti

O

29

F

29

To 30

L

30

S

31

31

Kl. 11.00 - 6. søndag efter påske

Stefan Klit Søndergaard
M 25

M 30

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 11.00 - Kristi Himmelfartsdag

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - i Sct. Marie kirke

M 20

F

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

Maria Gitz Christiansen

Med altergang
O

Kirkekaffe

Kl. 10.30 - Konfirmation 7 B

M 13

To 19

25

Kirkekaffe
M 4

violin - Camilla Hansen (Oksbøl)

11

To 26

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 17.00 - Musikgudstjeneste med M 6

To 9

O

Kl. 11.00 - Voksenkoret medvirker

6

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

24

3

5

Kl. 9.45 - Babysalmesang

Ti

S

O

8

18

Kl. 16.00 - Liturgisk gudstjeneste

Birgitte Hjarvard Licht

Ti

7

O

2

Birgitte Hjarvard Licht

O

17

L

Kl. 16.00 - Skærtorsdag

Kl. 11.00 - Påskedag

Ti

Ti

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 11.00 - Bededag		

Fra kl. 9.00 - Sogneindsamling

Ti
O

1

Birgitte Hjarvard Licht
L

M 9
10

F

med kammerkor

To 5
F

Maj

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvarshavende).
Desuden sidder, Karen Philipsen, Lise Bentien og Nis Thaysen i redaktionsudvalget. Sats og tryk:
Langenberg Grafisk . Kirkebladet for Dybbøl Sogn Februar 2015 . 71. årgang

Kirketaxa 74 42 18 18

Husk ved bestilling at sige, at det er kirkebil.

Kl. 11.00 - Trinitatis søndag
Stefan Klit Søndergaard

Juni

7. juni Kl. 14.00 - Sommerfest
Biskop Marianne Christiansen

