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Golgatha . Sven Havsteen-Mikkelsen

Påske
”Min Gud, min Gud, hvorfor har
du forladt mig”, sådan råbte Jesus på korset i dyb fortvivlelse. Alt
hvad han havde satset på var gået
til grunde. Det var som om intet var
lykkedes for ham. Ensom og fortvivlet er hans nederlag sat til skue for
alle.
Når man ser på Sven Havsteen-Mikkelsens billede ”Golgatha”, som er
på Kirkebladets forside, ses Jesu
kors sammen med de to røveres
kors. De står samlet i den ene side af
billedet, og det er ikke til at afgøre
hvilket et af dem, som er Jesu kors.
Det er heller ikke til at skelne nøjagtigt hvem de mange skikkelser som
anes i forgrunden er. De kan være
de navngivne bibelske personer Maria og Johannes, som vi kender fra
evangelierne, og de kan være nogle
helt andre.
Farven
Derudover er farven det helt specielle ved dette billede. Himlens fantastiske røde og orange farve dominerer totalt. Solnedgangen farver hele himlen, så alt hvad der sker,
farves i modlys.
Modlys
Når det bliver Langfredag i vores
liv, farves vi også i modlys. Hele
ens tilværelse ser ud til at foregå i
mørke. Det er svært at se hvad, der
sker omkring os, for vi er blændet
af modgang og smerte. Da kan det
være en trøst at huske på Påskens
fortællinger. Jesus råbte sin fortviv-

lelse ud til Gud, og hvor vanskelig
korsfæstelse og opstandelse end er
at få hold på, for os moderne mennesker, så er det alene fordi Gud ville følges med hver af os, på bunden af vort liv, der hvor mørket er
tættest, at hans egen søn døde som
han gjorde. Han ville følges med os,
for at trøste og lindre og være med
der hvor det smerter allermest. Gud
kender til fortvivlelse og håbløshed
og vi er ikke alene med den.
Lys
Måske vi får mod til at skimte et lys,
som er her, og som lyser her hvor
vores fødder skal træde, og som
hele tiden peger på, at der er et håb
om at livet kan folde sig ud. Jesu opstandelse fra de døde peger på, at
vi har et håb om liv også selvom vi
ikke lige har øje for det. Påskemorgens lys bryder igennem hvert eneste øjeblik, med påstand om at håbet
er stærkere end fortvivlelsen. Jesus
sluttede sit liv med at sige ”Fader,
i dine hænder betror jeg min ånd”,
stilfærdigt og med sorg lægger han
sit liv i Guds hænder. Med disse afdæmpede ord giver han også udtryk
for et håb om, at nu skal han ikke
mere selv, nu bærer Gud ham, hans
liv er i Guds hænder.
Den samme fred lyser os i møde i
opstandelsens lys Påskemorgen.
Gud er her og er med i vores liv.
Glædelig Påske
Birgitte Hjarvard Licht

Gudstjeneste 10.30
Menighedsrådet har nu evalueret det forsøg med ændrede
gudstjenestetider som har forløbet i lidt over et år.
Tak for de mange tilkendegivelser, som vi har modtaget, om
hvornår man foretrækker, at
gudstjenesterne holdes. Der var
klart ﬂertal, både blandt de svar
vi har fået og i menighedsrådet,
for at gøre de nuværende tidspunkter permanente. Således
holdes søndags gudstjenesterne
fremover kl. 10.30, som det normale og kl. 19.30 den sidste søndag om måneden.
De tre heldige som har modtaget
en æske chokolade:
Lilli Beyer, Dybbølparken 8C
Nico Storgaard, Sundhøj 3
Bente og Ole Andersen,
Ringløkke 24
Menighedsrådet
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Nyt fra Dybbøl kirkes korliv

Salmesangsaften
med voksenkoret
tirsdag 16. maj kl. 19.30
Sognets voksenkor har nu omkring
20 sangere, ca. en tredjedel er herrer. Det er en meget god fordeling
af stemmerne og giver os mulighed
for, at synge tre- og ﬁrestemmige
satser. Derudover lærer vi nogle af
de nye melodier fra den nye koralbog at kende. Der ﬁndes mange perler blandt de nye melodier, og en del
af dem vil vi gerne synge sammen
med andre sangglade mennesker fra
sognet. Derfor indbyder koret og organist Frank Laue til en salmesangsaften i Kirkeladen tirsdag 16. maj
kl. 19.30, hvor alle interesserede kan
komme og deltage. I pausen serveres kaffe/te.
Voksenkoret deltager også i højmessen kl. 10.30 på Mariæ Bebudelses
dag, søndag 2. april, hvor der synges musik til påsketiden.

Begynderkor
klar til gudstjenester

Kirkens begynderkor har i år syv
medlemmer og de er nu klar til at
deltage i gudstjenester. Koret er med
ved søndagsgudstjenesterne 19.
marts og Påskedag. Desuden synger
koret ved alle tre konﬁrmationsgudstjenester.
Alle som er interesserede i at være
med i et af sognets kor, både børn og
voksne, kan kontakte organist Frank
Laue på tlf. 7465 1834 eller e-mail:
organist@dybboelkirke.dk.
Frank Laue

Koncerter i Dybbøl kirke
Søndag 19. marts kl. 19.30
Vocaholics – a-capella-kvartet
Der inviteres til en særlig musikalsk oplevelse i Dybbøl kirke, når
vokalkvartetten ”Vocaholics” synger
i Dybbøl kirke søndag 19. marts kl.
19.30.
Gruppens sangere kommer fra Slesvig-Holsten og de er alle sammen
garvede musikere med professionel
eller halvprofessionel baggrund.
De ﬁre kunstnere præsenterer et
alsidigt program, som spænder helt
fra middelalderen og dens polyfoniske musik, madrigaler og motetter,
til nutidens popmusik, Beatles m.m.
Kvartetten består af Thekla Jonathal
(sopran), Frauke Pansegrau (alt),
Pelle Prieß (tenor) og Björn Mummert (bas). Klassisk uddannelse og
klejnkunst erfaringer smelter sammen og gengives i overensstemmelse med kompositionens oprindelige
idé, kombineret med improvisatoriske elementer.
Alistair Thompson, tidligere medlem af den legendariske vokalgruppe ”King ́s Singers”, har arbejdet
med ”Vocaholics” og har givet
korklangen den sidste afpudsning.
Koncerten varer halvanden time
med en lille pause, hvor der vil være
et glas rødvin i våbenhuset.
Der er gratis adgang til koncerten.

Palmesøndag 9. april kl. 19.30
orgelmusik til påsketiden
ved organist Frank Laue
Palmesøndag 9. april kl. 19.30 indleder organist Frank Laue den stille
uge inden påske med en orgelkoncert, hvor der kan høres orgelkoraler
over påskesalmer. Programmet byder på ældre og nyere orgelværker,
som beskæftiger sig med Jesu lidelse
og korsfæstelse. I koncerten vil der
være en periode med stilhed og rum
til eftertanke. Desuden vil vi synge
nogle af vore kendte påskesalmer.
Koncerten varer ca. tre kvarter og
der er gratis adgang.

Tirsdag 23. maj kl. 19.30
Aabenraa Motetkor synger
Mozart og Pachelbel
I år fejrer hele verden Wolfgang
Amadeus Mozarts 250 års fødselsdag. I sit korte liv på knap 36 år
skrev han meget vidunderlig musik.
Aabenraa Motetkor vil lade en stjerne fra Mozarts musikalske univers
skinne igennem ved denne koncert.
Det er Mozarts Missa Brevis, dvs. en
lille eller kort messe i G-dur, også
kaldet ”Pastoralmesse” eller ”hyrdemesse”, fordi dens stil er meget
karakteristisk og helt anderledes
end stilen i andre Mozart-messer.
Udover dette værk kan der høres
Johann Pachelbels ”Magniﬁcat i
D-dur”. Pachelbel var organist i
Nürnberg og har efterladt en stor
samling af såvel orgel- som korkompositioner. Han døde for 300 siden i
1706 og koret vil mindes ham med
opførelsen af hans smukke Magniﬁcat.
Aabenraa Motetkor dirigeres af
Frank Laue og ved orglet sidder
organist Karsten Munk fra Hørup
kirke.
Udover de to nævnte vokalværker
spiller Karsten Munk orgelmusik
af Mozart, mens Frank Laue spiller
værker af Pachelbel.
Koncerten begynder kl. 19.30 og der
er gratis adgang.

Organistens
Jeg hedder Frank Laue og er organist ved Dybbøl kirke. Jeg er 39 år
og bor sammen med min kone og
tre børn i Gråsten. For næsten 11
år siden ﬂyttede vi fra Tyskland til
Danmark. På daværende tidspunkt
arbejdede jeg i en bank i Flensborg,
og musik, orgel- og klaverspil var
bare en fritidsbeskæftigelse, som jeg
havde dyrket fra jeg var 8 år gammel. I år 2000 greb jeg chancen for at
uddanne mig som organist i Flensborg. Efterhånden ﬁk jeg kontakt til
andre organister, som fortalte mig
om Løgumkloster Kirkemusikskole.
Her aﬂagde jeg Præliminær Organist eksamen (PO) året efter. Efter en
række vikariater ved forskellige kirker, blandt andet Gråsten slotskirke og Sct. Marie kirke i Sønderborg,
blev jeg ansat som fast organist i
Dybbøl i maj 2003. Indenfor kun 5 år
var kir-

kemusikken blevet centrum i mit
liv, og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg
oplever det som meget opløftende,
berigende og inspirerende, at have
denne mulighed for at dele musik
med så mange andre mennesker,
kirkegængere, koncertgæster, korsangere og andre musikere.
Ved siden af mit arbejde som organist i Dybbøl fungerer jeg tit som vikar for mine organistkollegaer i andre sogne og for den tyske mindretals menighed ”Nordschleswigsche
Gemeinde”, hvor min kone er præst.
Jeg er desuden dirigent for Aabenraa Motetkor og synger selv i Sct.
Marie kirkes motetkor. I samarbejde
med andre musikere/sangere tilbyder jeg koncerter både med rytmisk
musik/gospel og med mere klassiske/traditionelle værker. Siden sidste år har jeg været en af de heldi-

ge organister, som deltager i sommerkoncert rækken med orgelkoncerter i Dorotheas kapel på Sønderborg slot.

Arbejdets indhold
Da en af mine kollegaer engang ﬁk
den lille provokerende bemærkning,
at han havde det egentlig rigtig godt
som organist. Han skulle jo ligesom
præsterne, kun arbejde en time om
søndagen og så ﬁk han fuld løn alligevel, så svarede han: ”Ja, det er alle
tiders job, fordi resten af ugen kan
jeg bare ligge hjemme på min sofa.
Skal du så ikke også være organist?”
Jamen, det var nu altså ikke lige meningen med spørgsmålet, men så ﬁk
min kollega lov til at fortælle mere
om sit arbejde, og der var meget at
fortælle.
Jeg forstår godt spørgsmålet, fordi
det er kun en del af organistens arbejde, der ses og høres. Der er derudover mange administrative og
forberedende opgaver, som hører
med hvis tingene skal fungere ordentligt. Jeg vil derfor give et overblik over mine aktiviteters indhold,
også de ”usynlige” og ”lydløse”.
Gudstjenester og kirkelige
handlinger
Planlægning af præ- og postludium i god tid, så der er tid nok
til indstudering; evt. køb af nye
noder
Salmerne kommer fra præsten
et par dage inden afholdelse af
den aktuelle tjeneste, normalt
pr mail. Når børnekoret
medvirker, sørger jeg for at
have salmerne tidligere,
så koret kan indstudere
dem. Jeg ﬁnder melodier til salmerne, hvis ikke
præsten allerede har
valgt en bestemt melodi,
afstemmer dem med kirkesangeren og evt. med
præsten, hvis der er ﬂere
muligheder.

arbejde
Jeg aftaler med præsten, om der evt.
skal bruges klaver i stedet for orgel
til nye rytmiske salmer, især når der
er familie- eller ungdoms-/kravle-/
konﬁrmandgudstjeneste.
Jeg spiller melodierne igennem/indstuderer dem og ﬁnder på forspil til
de enkelte salmer. Forspil til salmen
skal fortælle menigheden, hvilken
melodi der bruges, hvor hurtigt salmen skal synges og i hvilken toneart. Forspillene skrives enten ned eller huskes som en ide til improvisation om søndagen. Jeg vælger musik
som spilles under altergangen.
Til sidst spiller jeg hele gudstjenestens ”repertoire” igennem for at
sikre mig, at jeg er helt fortrolig med
forløbet og at jeg ikke har glemt noget under forberedelsen.
Jeg kommer i god tid inden gudstjenesten, foretager evt. opvarmning
med børnekoret eller generalprøve med kirkesangeren, hvis der skal
være solosang.
Proceduren gentages ved alle årets
tjenester: ca. 70 højmesser/gudstjenester, 12 plejehjemsgudstjenester,
15-18 gudstjenester med skoler, børnehaver og dagplejerne, omkring
15-20 bryllupper og 30 begravelser/
bisættelser.

Koncerter/musikgudstjenester/
andre musikarrangementer
Koncertplanen,
som også inkluderer musikgudstjenester med
særlige musikalske elementer, laves for ca. 11⁄2 år
i forvejen pga.
budgetplanlægning; der træffes aftale med de musikere, som deltager.
Musikgudstjenester drøftes med
præsten, egen indstudering af musik planlægges og gennemføres.
Derudover er der tit prøver med evt.
deltagende musikere.

Der skrives om de musikalske arrangementer til kirkebladet, til avisen, KulturNaut (annoncering på internet). Der skal laves annoncering
og plakatbestilling hos trykkeriet.
Efter arrangementet sørges for afregning af honorar.
På årsbasis er der 8-10 større musikalske arrangementer i Dybbøl kirke.
Hvis en solist, trompetist el. anden
musiker skal spille med ved f.eks.
begravelse, skal vi aftale hvilke musikstykker og evt. sende noder til
hinanden og holde de nødvendige
prøver.
Børnekor og voksenkor
Rekruttering af sangere til begynderkor/kirkekor sker når jeg besøger Dybbøl Skolen i forbindelse med
morgensang. Til børne- og voksenkorene sker det desuden gennem
annoncer i aviser, kirkebladet og på
kirkens hjemmeside.
Planlægning af kor sæsonen: noder skal ﬁndes og indkøbes; søndage, hvor korene skal deltage i gudstjenesten lægges fast og aftales med
præsterne; børnekorets evt. deltagelse i korstævner planlægges. Vores eget minikorstævne med nabokirkers kor planlægges og gennemføres. Administrationen omfatter
honorarafregning, datoliste, løbende orientering af kormedlemmernes
forældre om korets aktiviteter
Hver korprøve forberedes og gennemføres med henblik på grundlæggende færdigheder, såsom f.eks.
Trosbekendelse og korsvar, som indøves, salmerepertoiret udvides, forberedelse på konkrete opgaver/
gudstjenester, udvikling af korets
sangmæssige færdigheder og sangglæde. Ved voksenkoret står stemmedannelse, udvikling og forbedring af ﬂerstemmighed og korklang
i fokus.

Konﬁrmander/minikonﬁrmander
Jeg medvirker ved konﬁrmandernes morgensang 10 gange om året
pr. hold, i øjeblikket er der tre konﬁrmandhold. Ved minikonﬁrmand
undervisningen medvirker jeg hver
gang på de to ugentlige hold.
Ved siden af de ”faste” opgaver ved
kirken deltager jeg meget aktivt i efteruddannelse, både kurser og foredrag, men jeg får også soloundervisning. Som musiker betragter jeg mig
aldrig som færdiguddannet, og derfor synes jeg det er vigtigt hele tiden
at stræbe efter, at udvikle og holde
mine kompetencer og færdigheder
ved lige. Det er kun på den måde, at
jeg kan fungere til min egen glæde
og tilfredshed og til gavn for menigheden og koncertgæster.
Et stort projekt, som jeg i samråd
med menighedsrådet arbejder på
i øjeblikket, er en gennemgribende ombygning og delvis udvidelse
af kirkens orgel. Opsætningen af instrumentet er alt andet end optimalt
med hensyn til organistens støjbelastning og instrumentets aktuelle disposition, det vil sige fordeling
af stemmerne, begrænser orglets
klang- og variationsmuligheder. Vi
er ved at undersøge hvilke muligheder der er og det vil være vidunderligt den dag det lykkes at gennemføre projektet.
Konklusion: At være organist i
Dybbøl er en stor glæde for mig,
men helt sikkert ikke et job, som jeg
klarer hjemme fra min sofa.
Frank Laue

Sogneindsamling søndag 5. marts

Stop den stille sult

Folkekirkens Nødhjælp

Hver eneste dag dør børn af den
stille sult.
Det at spise sig mæt er noget mange
af os tager for givet på linie med at
trække vejret. Ikke desto mindre lever 850 millioner mennesker verden
over i daglig udmarvende sult. Det
er mere end hver ottende menneske
på jorden, der er ramt af den stille
sult.
Her i Danmark er vi så heldige,
at vi selv kan bestemme om vi vil
springe et måltid over. Derfor har vi
også overskud til at hjælpe dem, der
ikke er så heldige, så tag derfor godt
imod indsamlerne, der kommer
søndag 5. marts.
Det er både børn og voksne og
gamle verden over, som i lange perioder intet får at spise, eller måske
kun et enkelt måltid mad om dagen.
Sådan er hverdagen for store dele
af verden, også i lande der ellers
oplever fremgang.

”Det gør ondt i maven og i arme og
ben, når man ikke får mad. Vi bliver
svage og ind imellem besvimer
vi. Når vi har det sådan, sover vi
meget”, fortæller kvinder i en lille
landsby i den indiske delstat Orissa.
Hvert år oplever landsbyen en periode, hvor beboere næsten ingenting
får at spise.
Indien er et godt eksempel på et
land, der oplever økonomisk vækst,
men hvor fremgangen kun kommer en mindre del af befolkningen
til gode. Fire ud af fem indere lever
stadig for under 12 kroner om
dagen. Hvert andet indiske barn
er underernæret. Piger og kvinder
rammes særlig hårdt af sulten og de
allerfattigste af dem ﬁndes blandt
Indiens kasteløse. Også i dele af
Afrika er der lige nu ved at udvikle
sig en mere eller mindre permanent
sultkatastrofe. Det gælder især
lande som Etiopien og Malawi, som
slås med både tørke og oversvøm-

Døbte i
Dybbøl kirke
6. november 2005
Oscar Brinkmann Petersen
Asger Bernchou Jensen
13. november 2005
Michael Shammi Jørgensen
Frederik Stenger Graversen
20. november 2005
Kathrine Lehmann-Poulsen
Kasper Riisager Hansen
Jakob Steffensen
27. november 2005
Julia Stru Ehmsen Winzor
Maria Lausten
Sidsel Mygil Mattesen
Jeppe Mygil Mattesen
4. december 2005
Noah Busk Jessen
Nanna Witte Mikkelsen

25. december 2005
Jacob Gam Snell
26. december 2005
Carolina Krag Bech Olsen
8. januar 2006
Emma Ohlsen Møller
15. januar 2006
Jasmin Uldal Thielsen
22. januar 2006
Martin Blaudzun
Laura Carstensen Schmidt
Laura Christensen

melser, der ødelægger høsten den
ene gang efter den anden.
”Somme tider kræver det forbavsende lidt at hjælpe mennesker
ud af den stille sult. Et lille iværksætterlån, en god jurist som kan
hjælpe folk til at trænge igennem
hos myndighederne, skolegang og
undervisning i, hvad der er menneskers ret og pligt” fortæller Henrik Stubkjær, der er generalsekretær
i Folkekirkens Nødhjælp.
Hele overskuddet fra Sogneindsamling 2006 går til projekter, der
bekæmper og forebygger årsager
til sult såsom katastrofer, ligegyldighed, uvidenhed og diskrimination.
Har du mod på at bruge et par timer
til gavn for verdens fattigste, så
meld dig som indsamler hos Sognepræst Birgitte Hjarvard Licht,
74 48 57 96 eller BFL@km.dk.

Dåbsjubilæum

5 år

Onsdag 26. april kl. 17.00
Alle børn, som er døbt i Dybbøl kirke
for fem år siden, i 2001, indbydes til
børnegudstjeneste onsdag 26. april kl.
17.00 sammen med deres forældre og
søskende.
Gudstjenesten varer omkring en halv
times tid, og efter gudstjenesten indbydes
børn og forældre til at spise aftensmad i
Kirkeladen, for at fejre 5 års jubilæet.

Prisen for aftensmad er kr. 10,- pr. person.
Dåbsbørn fra
2001 får særlig
indbydelse
tilsendt.
Birgitte
Hjarvard Licht

Konﬁrmationer 2007
Indskrivning til konﬁrmationer i 2007
ﬁnder sted i slutningen af maj måned
og børn i 6.-klasserne på Dybbøl
Skolen får direkte besked.
C - og D – klasserne bliver undervist
her i Dybbøl som tidligere år.
For A- og B – klasserne sker der
noget nyt, idet sognepræst Henriette
Heide-Jørgensen, Sct. Marie Kirke og
jeg i fællesskab vil undervise begge
klasser.
Årsagen er, at skoledistriktet og sognegrænserne ikke følges ad, og der
er i både A – og B – klasser børn fra
begge sogne. Indtil for nogle år siden
boede hovedparten af eleverne i Dybbøl sogn, og klasserne fulgte derfor
naturligt forberedelse og blev siden
konﬁrmeret i Dybbøl kirke.
De sidste år er antallet af elever fra
Marie sogn i de to klasser steget,
således at det i de kommende år er
knap halvdelen af eleverne, der bor
i Marie sogn, mens resten bor i Dybbøl.
Det er blevet løst således, at den ene
af klasserne er gået til forberedelse
og er blevet konﬁrmeret i Sct. Marie
kirke. Mens den anden af klasserne
er gået til forberedelse og er blevet
konﬁrmeret i Dybbøl kirke. Der har
så i hver klasse været en række børn,
der er blevet konﬁrmeret i den kirke,
de ikke hører til, og det har ikke for
alle været en helt tilfredsstillende
ordning. Det har imidlertid været det
bedste vi kunne gøre, da det samtidig
har været et udtalt ønske, at konﬁrmationerne skulle foregå klassevis.
Det er en nyordning med denne
undervisning fælles mellem de to
sogne, og vi indbyder til et orienteringsmøde for forældre og børn
onsdag 8. marts for at orientere nyordningen. Der er udsendt brev til de
pågældende klasser med indbydelser
til denne dag.
Birgitte Hjarvard Licht

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.

Konﬁrmation

i Dybbøl kirke

Søndag den 7. maj 2006
Troels Statager Andersen, Sønderled 1
Kristian Hartmann Bruhn, Ringløkke 3
Sebastian Børløs, Rønhavegade 10
Mikael Sejrup Clausen, Lyrskovvej 18
Frederik Gefke, Alssundvej 47
David Mortan Grøne Hammer,
Sundkrogen 9
Magnus Lorenzen Held,
Dybbøløstenvej 30
Patrick Sandhøj Koch,
Scharffenbergsgade 9
Michael Bjørn Parkum, Stenløkke 3
Jesper Solberg-Nielsen, Brunhoved 2 A
Rikke Brandt Andersen, Arnæsvej 21

Pernille Bertelsen, Brunhoved 8
Mie Østergård Enevoldsen,
Løvenskjoldsgade 2
Ditte-Marie Grønlund,
Sønder Havnegade 42,3,-4
Camilla Jensen, Bøffelkobbelvej 4
Malene Jensen, Åbenråvej 108
Lea Baadsgaard Knudsen, Birke Allè 19
Rikke Juhl Knudsen, Dybbøl Banke 27
Marie Kubiak, Vissingsgade 29
Line Wøssner Moos, Sundkrogen 15
Mette Nielsen, Nørreløkke 19
Camilla Nissen, Ringløkke 5
Camilla Lund Thomsen, Østerløkke 5
Vibe Primdahl Tønnes, Stenløkke 14

Søndag den 14. maj 2006
Simon Fløe Kelm Boytang, Istedvej 38
William Fritz, Møllegade 7A
Nicklas Richard Hansen, Trenevej 75
Jonas Enemark Jessen, Sønderballe 12
Jesper Kristensen, Fyrremose 50,
Skovmose, 6470 Sydals
David Nielson, Flensborg Landevej 1
Stefan Kjer Olsen, Istedvej 66
Marc Skodborg, Dybbøl Bygade 76
Lasse Svendsen, Vaskilde 16

Rasmus Stig Hvingelby,
Dybbøl Bygade 75
Pernille Fedders, Istedvej 24
Trine Gernhøfer, Istedvej 56
Anna Louise Gram, Strandvej 17B st th
Cecilie Hansen, Istedvej 62
Lykke Kristensen, Lilleløkke 4
Marianne Kunz, Istedvej 54
Louise Müller, Istedvej 64
Laura Birch Svedborg, Mysundevej 3
Ditte Ross Svendsen, Nørballe 1

Søndag den 21. maj 2006
Thomas Jespersen Beck, Helligbæk 29
Anders Petz Christiansen,
Bøffelkobbelvej 41
Casper Collin, Dybbøl Bygade 59
Patrick Davidsen, Sønderballe 10
Steffen Hansen Daabeck,
Bøffelkobbelvej 7
Morten Debel Hansen,
Dybbøl Bygade 1B
Joakim Iversen, Rendsborgvej 19
Henrik Birk Juhl, Bønnekilde 1
Anders Hestbech Jørgensen,
Dybbøløstenvej 17
Lars Christensen Matthies,
Sankelmarkvej 18

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 Kirkeladen 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

Tommy Molin, Jaruplundvej 8
Frederik Nielsen, Dannevirkevej 3B
Daniel Oechsler, Dannevirkevej 2A
Line Fedders, Helligbæk 37
Michelle Schelde Hansen, Husbyvej 10
Sara Hoegh, Kongevej 5 01 th
Carina Rømer Jessen, Femvej 2
Louise Enemark Jessen, Sønderballe 12
Mette Nordgren Kvolbæk, Husbyvej 11
Kamilla Østergaard Mouritsen,
Sønderballe 20
Rikke Skov Petersen, Trenevej 30
Maria Plath, Dybbøl Bygade 53

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

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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