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Kalkmaleri i Dybbøl kirke
Himmelfarten

Var Judas ven
eller fjende?
Når dette spørgsmål stilles med for
nyet kraft netop nu, hænger det
selvfølgelig sammen med genopda
gelsen og udgivelsen af Judasevan
geliet omkring påske i år.
Sædvanligvis ser vi Judas som en
forræder. Ganske vist udvalgt af Je
sus til at være blandt de allernærme
ste. Men alligevel ham, der rammes
af Jesu ord: ” Menneskesønnen går
bort, som der står skrevet om ham,
men ve det menneske, som Menne
skesønnen forrådes af. Det var bed
re for det menneske, om det aldrig
var født.”(Matt. 26,24)
Over for dette billede sætter Juda
sevangeliet et billede af Judas, som
den discipel, der – til forskel fra de
andre disciple – virkelig forstod Jesu
mission, og som den person, der
havde styrken til at gennemføre for
ræderiets mysterium, som var nød
vendigt, for at frelsen kunne komme
os til gode.
Judas er den, der på Jesu opfordring
træder ud af discipelkredsen for af
Jesus at modtage en særlig viden /
indsigt – også kaldet gnosis.
Jesus vidste, at Judas tænkte på
noget, som var ophøjet, og han
sagde til ham:” Gå bort fra de an
dre, og jeg skal fortælle dig om
dette riges mysterier. Det er mu
ligt for dig at nå det, men du vil
komme til at lide afsavn. For en
anden træder ind i stedet for dig,
for at de tolv disciple igen kan
forenes med deres Gud.”
(citeret fra Per Jespersens oversættelse)

Kan man ændre billedet af Judas,
uden at også billedet af Jesus forandres?
I Judasevangeliet skildres Jesus som
én, der kommer til disciplene som et
barn. Et barn, der ler. Det menneske,
han viser sig som, er egentlig ikke
ham, men kun en slags forklædning.
Judasevangeliet beretter, at Jesus
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fortalte Judas: “Du skal blive for
bandet i generationer.” Derefter til
føjer teksten, at Jesus havde fortalt
Judas: “Du skal komme og regere
over dem”, og: “Du vil overgå dem
alle, for du skal ofre det menneske,
som er min klædedragt.”
Dvs. at Jesus for Judasevangeliet
ikke har 2 naturer, den guddomme
lige og den menneskelige, i sig uden
adskillelse og uden sammenblan
ding. Mennesket er kun en slags ma
ske, som guddommen smyger af sig,
fordi Gud ikke kan lide i den gnosti
ske fortolkning af kristendommen.
Kanon
Vi har netop herhjemme været igen
nem en periode med kanondannel
se på det kulturelle område. (kanon
= rettesnor)
En lignende kanondannelse fandt
sted i løbet af den kristne kirkes
første 400 år. Dengang fandtes der
mange evangelier og breve og beret
ninger. Og mange forskellige opfat
telser af kristendommen, Gud og Je
sus. De teologiske diskussioner, som
førte frem til den samling af skrifter,
vi kender som Det nye Testamente,
til definitionerne på kirken, den tre
enige Gud og Jesu 2 naturer, fore
gik indtil år 325 uden offentlig be
vågenhed, da kristendommen var
en uønsket og forfulgt religion i Ro
merriget. Med Konstantin den Sto
re blev kristendommen statsreligion,
og dermed åbnedes muligheden for
fælleskirkelige møder, konciler, men
selvfølgelig også muligheden for
politisk indblanding.
Den tidlige kirke valgte ikke de let
te løsninger. Det drejede sig ikke om
at finde den hurtige overskrift med
det letforståelige logiske indhold.
Nej, det drejede sig om at vælge det
mysterium, der bedst nærmede sig
sandheden om Gud: Fader, Søn og
Ånd.

Judaskysset. Ukendt kunstner fra det
12. århundrede. Ufficierne i Firenze
Kan Judasevangeliet ændre vores
syn på kristentroen?
Næppe! Men det giver os et kig ind i
netop den spændende periode i kir
kens historie, hvor mennesker kæm
pede om, hvad ret kristen tro er.
Allerede omkr. år 180 bekæmper
kirkefaderen Irenæus, en af de første
biskopper i Lyon, den kristendoms
forståelse, som Judasevangeliet er
udtryk for. I sit skrift ”Mod kætter
ne” skriver han bl.a.:
De påstår, at forræderen Judas
var velbevandret i disse ting, og
at han alene gennemførte for
ræderiets mysterium, fordi han
kendte sandheden som ingen an
dre. På grund af ham blev alle
ting, både på jorden og i himlen,
bragt i forvirring. De kommer
med en opdigtet historie af den
ne slags, og de kalder den “Judas
evangeliet”
Ca. to århundreder efter Irenæus’
indsigelser, kritiserede Cyperns bi
skop, Epiphanios af Salamis, Judas
evangeliet for at rose den person,
der forrådte Jesus, og for at fremstil
le ham som en, der “udførte et godt
arbejde for vores frelse”
Også senere kirkefædre kendte til
Judasevangeliet, men i løbet af det
6. århundrede taber man alle spor af
det, og det er blevet anset for tabt.
Hvordan taler Jesus og Judas til
hinanden?
For at give en fornemmelse af tonen
i Judasevangeliet kommer her nogle
citater fra Per Jespersens oversættel
se til dansk.

Og Judas sagde: ”Herre, når du har lyttet til dem alle, lyt så også til mig.
For jeg har haft et storslået syn.”
Da Jesus hørte dette, lo han og sagde til Judas: Du trettende ånd, hvorfor
prøver du så hårdt? Men tal, så skal jeg bære over med dig!”
Og Judas sagde til ham ”I synet så jeg mig selv, mens de tolv disciple for
fulgte og stenede mig. Og jeg kom til det sted, hvor (nogle ord mangler) ef
ter dig. Jeg så et hus, og mine øjne kunne ikke begribe dets størrelse. Vigti
ge mennesker stod omkring det, og huset havde et grønt tag, og i midten af
huset var der en folkemængde (nogle linier mangler), der sagde: ”Herre, tag
mig med disse mennesker”:Jesus svarede: ”Judas, din stjerne har ført dig den
gale vej. For intet dødeligt menneske er værdig til at gå ind i det hus, du har
set, for dette sted er kun for de hellige. Hverken solen eller månen vil herske
her, ej heller dagen, men de hellige vil altid være i dette evige Rige med de
hellige engle. Se, jeg har forklaret dig kongerigets mysterium, og jeg har be
lært dig om stjernernes fejl og sendt den til de tolv evigheder.”
Forrædderiet tolkes forskelligt
I Judasevangeliet beskrives forræde
riet således: De gik hen til Judas og
sagde: ”Hvad laver du her? Du er
Jesu discipel.”
Judas svarede dem, som de ønske
de. Og han fik nogle penge og viste
dem, hvor han var.
I de nytestamentlige evangelier spil
ler satan, samt økonomiske og po
litiske motiver en rolle for, at Judas

falder for fristelsen. Men netop for
ræderiets nødvendighed har bety
det, at Judas og hans handling altid
er blevet diskuteret indgående.
For de nysgerrige er der masser af
oplysninger om Judasevangeliet på
internettet, bl.a. hos Wikipedia –
den frie encyklopædi, hvorfra også
billedet er hentet.
Karin Kofod

Konfirmationsdage
fra og med 2009
Fra og med år 2009 bliver der
indført nye konfirmationsdage
her i Dybbøl.
A og B klasserne bliver konfir
meret 1. søndag efter påske.
C og D klasserne bliver konfir
meret 2. søndag efter påske.
Der bliver to konfirmationer
begge dage. For A og B klasser
nes vedkommende, hvor en del
konfirmander bor i Marie sogn,
bliver den ene konfirmation i
Sct. Marie kirke.
Ordningen her begynder i 2009
og vedrører dem, der nu går i 4.
klasse. Det skulle forhåbentlig
betyde, at der er tid nok til at
forberede og arrangere sig for
de enkelte familier.
Birgitte Hjarvard Licht
og Karin Kofod

Nyt fra præstegårdsudvalget
Vi er i gang med at få præstegården
pyntet op. Vinduer, døre og porte
skal males, og selve murværket vil
blive malet med en speciel maling,
som kan holde i 15 år. Ud mod ha
ven er der 3 kviste på første sal, som
er i så dårlig stand – både vinduer
og træværk er råddent – at det bedst
kan betale sig at udskifte dem, og
vi er derfor i gang med at indhente
tilbud på 3 nye kviste, som bliver
beklædt med zink og som passer til
husets stil.

Hestestalden – bygningen op mod
kirken – synker i det ene hjørne, og
det er man i gang med at under
støbe, det har vist sig at regnvands
afløbet er ødelagt, så det er nok
årsagen til de store skader. Næste
år skal murværket udbedres, så
vi glæder os til at se det færdige
resultat.

flot i forhold til præstegården og
fungerer fint.
Flemming Jensen
Formand for præstegårdsudvalget

Kirkeladen, som
også hører under
præstegårdsud
valget, står

Forsidebillede:

Kalkmaleri fra kirken: “Himmelfar
ten”, fra ca. 1500. Man ser det neder
ste af Kristi kjortel og fødderne i sky
erne, ligesom hans fodaftryk tydelig
ses på bakketoppen. Disciplene står
undrende og kigger op på hvad der
dog sker.

Blomster på
kirkegårdsdiget
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Sekretærens
arbejde
Jeg hedder Mona Petersen og er ansat ved Dybbøl kirke som præstesekretær.
Jeg er 49 år og har boet i Dybbøl siden 1978.
I november 1991 blev jeg ansat som
sekretær for sognepræst Birgitte
Hjarvard Licht 4 timer om
ugen.
Dette timeantal er i årenes løb ble
vet forhøjet, fordi der er kommet fle
re arbejdsopgaver til, så i dag arbej
der jeg 12 timer ugentlig på kirke
kontoret.
De første 10 år havde jeg kontor i
forhallen i præstegården, og starte
de dagen med at hente skrivemaskinen og alle de ting jeg skul
le bruge, og sluttede dagen med at
flytte alt tilbage igen.
Denne ordning fungerede fint i de
år, men det er nu rigtig dejligt med
det nye kontor, som jeg har fået i
Kirkeladen i 2001.

I de 10 år jeg havde kontor i præste
gården blev alt skrevet på maskine,
og kirkebøgerne ført i
hånden, men tiderne ændrer sig, og
i 2001 fik jeg en computer. I dag bru
ges skrivemaskinen sjældent.
I 2003 blev den elektroniske kirke
bog indført og der kan udskrives at
tester nemt og hurtigt, og det
er lettere, at få overblik over data
vedr. dåb, vielser, begravelser osv.
for den enkelte borger. Informati
oner fra Kirkeministeriet foregår i
dag via PC én og e-mail benyttes
også meget af menighedsråd, ansat
te og borgerne ved henvendelser til
kirkekontoret.
Denne udvikling har medført en del
kursusaktivitet igennem de sene
re år, for at lære at bruge disse nye
værktøjer.
I 1997 afsluttede jeg Kordegnefor
eningens vikaruddannelse, som va
rede ca. ½ år med undervisning i
Give en gang ugentlig om aftenen.

I årene efter har jeg været på en del
kurser i Odense vedr. DNK - Den ny
Kirkebog og brugen af PC´en.
Disse kurser har været meget gode,
da de er specielt lavet til en arbejds
plads på et kirkekontor, og
underviserne har ofte været kordeg
ne med megen kendskab til kirke
bøger.

Salmeark gøres klar til kon
firmation. Sekretæren har
mange forskellige opgaver...

Derudover er der også mange andre
arbejdsopgaver:
•	Udskrivning af attester
•	Udsende dagsorden til menig
hedsrådsmøder og medarbejder
møde samt referater
•	Administrativt arbejde vedr. kon
firmander samt minikonfirmander
•	Annoncering
•	Administrativt arbejde vedr. per
sonale (tjenestelister osv.)
•	Administration af Kirkeladen
vedr. udlåning af lokaler
•	Programmer og lister vedr. guds
tjenester og mange andre ting
•	Udlevering af nøgler
Arbejdsdagen på kirkekontoret er
meget varieret, da jeg ikke altid
ved, hvad der ligger og venter, når
jeg kommer på arbejde, og i perio
der kan der være meget travlt f. eks i
forbindelse med jul, konfirmation og
andre højtider.
Jeg kan godt lide selv at planlægge
mit arbejde, og det har jeg gode mu
ligheder for på kirkekontoret.

Konfirmander fra Dybbøl Skolens 7 B klasse blev konfirmeret i Sct. Marie Kirke
Store Bededag 12. maj. De blev ikke nævnt i sidste nummer af kirkebladet, her er de
fotograferet på den store dag sammen med sognepræst Henriette Heide-Jørgensen
Niklas Balle, Løvenskjoldgade 14 - Lene Jackelin Bøtzau, Sundhøj 13 - Julie Ann
Del Pin, Sankt Jørgensbjeg 5.2.A - Jonas Christian Hansen, Lundbyesgade 15 - Ni
colai Østerlund Jensen, Nordvestkajen 5 - Kamilla Marek Jeppesen, Frederikparken
13, 2, dør 1 - Pernille Grønholdt Jessen, Bustrupvej 27 - Janne Evald Jørgensen,
Dybbølparken 9B - Claus Lassen; Arnæsvej 26 - Annette Løvkvist Mortensen,
Lundbyesgade 8 - Anne Nielsen, Langbrogade 30 - Celine Leonhard Poulsen, Sten
løkke 67 - Carsten Alkjær Ravn, Sankelmarkvej 28 - Katrine Anne Storgård, Lil
jegade 5 - Sarah Primdahl Tønnes, Stenløkke 14 - Anne Weibeck, Åbenråvej 53.

Besøg fra Rumænien

I dagene 12. til 17. maj havde vi i Haderslev stift besøg af en
delegation fra Den ungarske lutherske Kirke i Rumænien.
I min egenskab af formand for Det mellemkirkelige Udvalg
her i stiftet var jeg sammen med de øvrige udvalgsmedlem
mer rundt i stiftet og præsentere forskellige sider af det
kirkelige liv her i Den danske Folkekirke. Vi var på besøg i
små landsogne og i de store bysogne i Vejle og Fredericia,
hvor en del indvandrere er med til at sætte deres præg på
sognenes hverdag.
Gæsterne deltog i søndagsgudstjenesten i Haderslev dom
kirke og fik selvfølgelig også set Jellingsstenen, Danmarks
dåbsattest.
Delegationens deltagere med biskop
Birgitte Hjarvard Licht
Deszö Adorjani fotograferet i
Haderslev sammen med nogle af
udvalgets medlemmer.

“Ein feste
Burg ist unser
Gott!“

Mona Petersen
Præstesekretær
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Sommerfest
søndag 18. juni kl. 14.00
Årets sommerfest begynder med
gudstjeneste i kirken kl. 14.00,
prædikant er formand for grænse
foreningen og programmedarbejder
på DR Kultur Finn Slumstrup.

”Grænselandet
i en grænseløs tid”
befinder sig i en ny fælles mindre
talssituation.
Der bliver altså tale om et foredrag
som ikke giver klare konklusioner,
men som forhåbentlig vil inspirere
til eftertanke om den proces som
grænselandet er inde i.
Menighedsrådet byder på jordbær
grød med fløde.
Medbring havestol og kaffekande
til en festlig sommereftermiddag i
Dybbøl kirke og præstegårdshave.
I tilfælde af dårligt vejr holdes mø
det i Kirkeladen.
Sognepræsten og menighedsrådet

Døbte i
Dybbøl kirke
5. februar 2006
Eline Duus Sonne-Schmidt
19. februar 2006
Josefine Revsbech Dam
5. marts 2006
Sofie Vinge Hømlund
Emilia Ruoyuan Thietje
Amanda Juul Laursen
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19. marts 2006
Simon Dejgaard Frederiksen
Michael Bjørn Parkum
Julie Elisabeth Parkum

Konfirmandvelkomstgudstjeneste 27. august 
kl. 10.30 for alle fire hold
konfirmander
Konfirmander og forældre møder
til gudstjeneste kl. 10.30 og efter
gudstjenesten holdes et kort
forældremøde, hvor vi orienterer om
vinterens undervisning. Selve kon
firmationsforberedelsen begynder
i den følgende uge på den ugedag,
der fremgår af skoleskemaet.
Konfirmanderne undervises således:
7 A og 7 B: Birgitte Hjarvard Licht og
Henriette Heide Jørgensen
7 C Birgitte Hjarvard Licht
7 D Karin Kofod

Finn Slumstrup vil endvidere tale
ved det efterfølgende sommermøde
i præstegårdshaven over emnet:

Finn Slumstrup vil i sit foredrag
beskæftige sig med den aktuelle
udvikling i grænselandet, hvor den
gamle dansk-tyske modsætning
gennem de sidste årtier er afløst af
et langt mere afslappet og tillids
fuldt forhold. På den anden side
demonstreres det dog gang på gang,
at man ikke skal langt ned under
overfladen, før gamle spændinger
dukker op. Hvilket ikke ændrer ved,
at statsgrænserne mister betydning i
Vesteuropa og hele EU.
Samtidig betyder globaliseringen
med dens kolossale udfordringer
til hele Vesteuropa, at samfundene
på begge side er den dansk-tyske
grænse i stadig stigende grad

Konfirmandvelkomst

2. april 2006
Lea Baadsgaard Knudsen
Eva Maria Bock Johannsen
9. april 2006
Frederik Sørensen
Emma Louise Sørensen
16. april 2006
Bastian Frandsen
23. april 2006
Sofie Damm Johansen
Freya Larsen Toft

Velkommen til årets nye konfirmander

Månedens sogn
Månedens sogn er et fast indslag
på Haderslev stifts hjemmeside. I
august måned er det Dybbøl sogn
der bliver repræsenteret.
Det vil sige, man går ind og finder
Dybbøl på hjemmesiden, som har en
forside der henviser til aktuelle ting
i Dybbøl kirkesogn. Vi præsenterer
kirken og kirkegården, gudstjene
ster, kirkelige handlinger, aktiviteter,
børn og unge, såvel som menigheds
rådet og praktiske ting som adresser.
www.haderslev.stift.dk
Bente Schulz Thomsen
Menighedsrådsformand

Sogneindsamling

5. marts 2006

Der blev i Dybbøl indsamlet 9.215
kr., tak til alle indsamlerne, som
gjorde en stor indsats og tak til alle,
der gav et bidrag til hjælp for ver
dens fattige.
Birgitte Hjarvard Licht
Indsamlingsleder

Korkoncert

Korliv
Voksenkor

Tirsdag 15. august kl. 19.30

Kor koncert med blandet kor fra Auce i Letland.
Koret synger et blandet repertoire med både
religiøse og mere folkelige salmer og sange fra
Letland. Koret optræder i nationale dragter.
Efter koncerten, som varer en times tid, vil der
være mulighed for at træffe de mange sangere
over en forfriskning i Kirkeladen eller i præste
gårdens have, hvis vejret er til det.
Gratis adgang

Sommeraftengudstjenester
den sidste søndag i måneden
Søndag 25. juni kl. 19.30

- gudstjeneste med meditativ orgelmusik
Vi indleder sommeren med en stil
færdig aftengudstjeneste. Ord og
musik i vekselspil, stilhed og medi
tativ orgelmusik kendetegner denne
anderledes gudstjeneste. Trænger
man til en lille times ro og afstand
fra sin travle hverdag, er denne
gudstjeneste det rigtige for at lade
op igen.

Søndag 30. juli kl. 19.30

- gudstjeneste med billedbetragtning
I denne gudstjeneste vil der blive
vist billeder, som kan åbne og per
spektivere forskellige sider af de
bibelske tekster. Det bliver et lidt
anderledes gudstjenesteforløb end
sædvanligt, med fokus på hvad vi
ser med øjet.

Dybbøl Kirke
Sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht
Dybbøl præstegård
Dybbøl Bygade 101,
Telefon: 7348 5540 - Fax: 7348 5541
E-mail: BFL@KM.DK
Træffes bedst: Tirsdag – fredag
kl. 11-12, derudover efter aftale.
Mandag fridag.
Sognepræst o/a
Karin Kofod, Præstegårdsvej 7,
Kegnæs, 6470 Sydals.

Søndag 27. august kl. 19.30

- gudstjeneste med kormusik af Schütz
og Palestrina
W.A. Mozarts 250 års førdselsdag
har fyldt meget i årets musikliv i
hele landet og hele verden. Men
samtidigt er der også renæssance
år i Danmark. Det vil vi leve op
til med denne musikgudstjeneste.
Organist Frank Laue har inviteret
sopranen Annette Lorenzen med sin
vokalsekstet, som vil synge nogle
smukke motetter af Heinrich Schütz
og Giovanni Pierluigi da Palestrina,
to af de mest kendte renæssance
komponister. Tekster fra salmernes
bog, som i mange tilfælde har dan
net grundlag for kompositionerne,
vil blive læst op.

Telefon: 7348 5544 i Kirkeladen,
ellers 2143 5113 / 7440 5177
E-mail: KK@KM.DK
Træffes bedst kl. 11-12.
Mandag fridag.
Sekretær
Mona Petersen træffes i Kirke
laden på telefon: 7348 5543
Træffetid: Kl. 9 – 12:
Lige uger: Tirsdag og torsdag
Ulige uger: Onsdag og fredag
E-mail: MPE@KM.DK
Graver og kirketjener
Anita Grube
Tlf.: 7348 5547

Voksenkoret genoptager sit arbejde
tirsdag 5. september kl. 18.15-19.30
i Kirkeladen. Nye sangere er vel
komne. Interesserede sangere,
damer og herrer, bedes kontakte
organist Frank Laue, tlf. 7465 1834
eller email: organist@dybboelkirke.
dk vedr. optagelse i kor. Det er en
fordel, men ingen forudsætning at
man kan læse noder.

Børnekor og Musical

I forbindelse med en omstruktu
rering og udvidelse af minikonfir
mandarbejdet i vores sogn bliver
det eksisterende børnekor i efteråret
2006 foreløbigt slået sammen med
minikonfirmanderne. Udover de
sædvanlige to gange fem under
visnings uger, som afsluttes med
en gudstjeneste i november og til
fastelavn, vil vi i år fortsætte mini
konfirmand undervisningen. Vi vil
indstudere et krybbespil i adventsti
den og en påskemusical næste forår
efter fastelavnsgudstjenesten. Det
musikalske bliver altså prioriteret
højere end hidtil, efter ønske fra så
vel forældrene som børn.
Vi vil tilstræbe, at det regulære bør
nekor med regelmæssig deltagelse
i gudstjenesterne startes op igen til
næste år, idet jeg håber, at mange
minikonfirmander får lyst til at fort
sætte som korsangere i kirkekoret.

E-mail: graver@dybboelkirke.dk
Kirkegårdskontorets telefontid:
Mandag – fredag kl. 8 – 15
Servicemedarbejder
Helle Daabeck
Træffes i Kirkeladen
på telefon: 7348 5546
Træffetid: Hverdage kl. 8 – 12
E-mail:
kirkeladen@dybboelkirke.dk

Organist Frank Laue

Formand for Menighedsrådet
Bente Schulz Thomsen
Dybbøl Bygade 39
Telefon: 7448 5051 eller i
Kirkeladen: 7348 5545,
E-mail: menighedsraadsformand
@dybboelkirke.dk
Kirkeværge
Frits Poulsen, Gl. Åbenråvej 57,
Telefon: 7448 6155
E-mail:
kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Organist
Frank Laue
Tlf. 7465 1834
Dybbøl kirkes hjemmeside:
I Kirkeladen: 7348 5545
www.dybboelkirke.dk
E-mail: organist@dybboelkirke.dk
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To 15
16

S

18 Kl. 14.00 - Sommerfest

L

17

Birgitte Hjarvard Licht og

M 19
Ti
O

O

Finn Slumstrup

20
21

Ti
O

O

27
28

To 29
F

30

O

1

15

Karin Kofod

18

2

F

4

S

6

5

M 7
Ti
O

8
9

F

11

S

13

L

12

Ti

15

O

16

F

18

S

20

19

21

M 21

S

23 Kl. 10.30 - 6. søn. efter trinitatis

O

O

Karin Kofod

25
26

F

28

S

30 Kl. 19.30 - Gudstjeneste med

L

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

Kl. 10.30 - 9. søn. efter trinitatis
Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 19.30 - Korkoncert med

blandet kor fra Auce i Letland

Kl. 10.30 - 10. søn. efter trinitatis
Birgitte Hjarvard Licht

22
23

To 24
F

25

S

27

26

Kl. 10.30 - Konfirmandvelkomstgudstjeneste

Kl. 19.30 - Renæssance musik

29

M 31

Ti

L

To 27

Birgitte Hjarvard Licht

To 17

F

22

Kl. 10.30 - 8. søn. efter trinitatis

To 10

L

19

August

To 3

M 14

To 20

25 Kl. 19.30 - Meditativ orgelmusik Ti

Ti

12

M 24

Karin Kofod

Karin Kofod

16 Kl. 9.00 - 5. søn. efter trinitatis

S

M 26

Kl. 10.30 - 4. søn. efter trinitatis

S

23
24

general Bülows grav.

14

F

L

Kl. 10.00 - Flaghejsning på

11

M 17

Ti

L

F

L

To 22

Birgitte Hjarvard Licht

To 13
L

F

8

M 10
Ti

Kl. 10.30 - 3. søn. efter trinitatis

4

To 6

Birgitte Hjarvard Licht

Juli

billedbetragtning

Birgitte Hjarvard Licht

M 28
Ti
O

Karin Kofod

29
30

To 31

September:
Torsdag 6. juli kl. 10.00
Flaghejsning på general Bülows grav.
Hærens sergentskole i Sønderborg
lægger krans på graven.

3. september kl. 10.30,

12. søndag efter trinitatis, Karin Kofod
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvars
havende). Desuden sidder Nelly Christensen og
Ejner Egtved i redaktionsudvalget.
Sats og tryk: Langenberg Grafisk. Kirkebladet for
Dybbøl Sogn . Juni 2006 . 62. årgang

Kirketaxa bestilles på telefon 74 42 18 18

