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Dybbøl Sogn

Julens lys
Vagabonden på forsiden af Kirkebladet hilser stjernen. Han tager
ærbødigt huen af. Han ved godt at
stjernen lyser op juleaften, for det er
en højtidsaften. Julens store stjerne
fortæller om et endnu større lys, der
er kommet ind i verden. Guds egen
søn er født som et lille barn.
Et lys
Når vi pynter op til jul, bruger vi
mange lys. Alle de mange forskellige lys skal symbolisere, at der er
kommet ét lys, som bryder mørket.
Det er et lys, som giver fylde og mening, når det stråler for os, fordi det
er Guds herlighed vi ser i det.
Når vi læser om julen i evangelierne er der et af evangelierne, der
skiller sig ud fra de andre. Det er
Johannes evangeliet, som digter om
lyset, der kommer til verden: ”Lyset,
det sande lys, som oplyser ethvert
menneske, var ved at komme til
verden”. Her læser vi, at julens lys
er noget helt specielt.
Jeg er verdens lys
Nu er julens lys trådt ind i menneskers verden. Den lille nyfødte
dreng siger om sig selv, da han
er blevet voksen: ”Jeg er verdens
lys”. Gud lyser for os alle, dér hvor
vi skal gå på vores livs veje. Lige
nøjagtig det citat her har jeg brugt
mange gang ved døbefonten, når
de små dåbsbørn har fået deres
dåbslys. Det gør det helt tydeligt
for os, at Gud nu er kommet og vil
følge os og lyse for os. Vi skal ikke
gå alene på vores livs veje. Uanset
hvor meget mørke vi oplever i vores
liv, eller hvor meget mørke vi kan
have i os, så modsiger Gud os. Guds
lys skinner på den vej vi skal gå. For
Gud følger os og er med os, vi er
ikke efterladt alene.
Vi er amatører
Når vi bevæger os omkring i livet
kommer vi uvægerligt ud for situationer, hvor vi ikke aner hvad vej vi
skal gå. Vi kan være i vildrede og
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se os selv som amatører i vores eget
liv. Men ikke desto mindre er det tit
de vigtigste forhold, som er de mest
vanskelige:
Når vi møder kærligheden, hvordan
nærmer man sig den elskede og siger: ”Jeg elsker dig” for første gang.
Når unge forældre står med deres
første nyfødte i armene, hvordan
kan de finde ud af at passe sådan et
lille væsen.
Når sygdom rammer og fortvivlelse
og håb veksler indenfor få minutter, hvordan holder man fast i livets
kerne.
Når døden river ellers ubrydelige
bånd over, hvordan er det muligt at
se morgendagen i øjnene.
Gud er her
Det er lige midt ind i sådan en
hverdag, hvor ubønhørlige ting kan
hænde uden varsel, at vi får denne
historie om en stjernes lys. Stjernen
lyste på himlen lige ned på det sted,
hvor Guds søn blev født. Nu ved
vi, at Gud er her og taler til os, og
viser os omsorg, så vi altid har en at
følges med også når omstændighederne kan se ud som om vi er helt
alene og overladt til os selv.
Vagabonden
Storm P. ’s vagabond er alene
på billedet. Han er et menneske, helt uden familiemæssige, sociale eller
arbejdsmæssige
bånd, han står
udenfor samfundet. Jeg ser ham,
som et billede på
mennesket. Et
menneske som
vi er hver især.
Det er til denne
vagabond eller
dette menneske, at Gud er kommet
til jorden, for at være sammen med
ham også. For at gå med ham, følges
med ham, lindre ham, når han har
det svært og glæde sig med ham,
når han har det godt.

Alt det ser vagabonden i stjernens
lys og han hilser stjernen.
Hilse stjernen
Hans virkelighed er ikke anderledes, når han går videre forbi juletræet sammen med sin lille hund og
alligevel så ved han, at Gud er også
kommet til ham. For at lyse også på
de veje han skal gå på.
Lad også os stoppe op og kigge op
på stjernen, og lade Guds omsorg
trøste os og glæde os. Lad os tage
imod den fred vi oplever her, så vi
også får plads til julens fred.
I lyset af denne fred kan vi også
hilse stjernen og ønske hinanden en
glædelig jul.
Glædelig jul
Birgitte Hjarvard Licht

Forsidefoto:
“Juleaften 1944“
tegnet af Storm P.
Gengivet med tilladelse af
Storm P. Museet

Døbte i
Dybbøl kirke
26. august 2007
Iben Kaasgaard Knudsen
Andreas Bach Damhøj
Anne Scavenius Andersen

23. september 2007
Sophie Emilie Nielsen
Peter Steffensen

2. september 2007
Mathilde Sørensen Schach

30. september 2007
Gustav Emil Wistoft Jensen
Karl-Kristian Bruun Johansen

9. september 2007
Magnus Feilberg Lauritsen

7. oktober 2007
Mikkeline Raeder

16. september 2007
Stine Hytteballe Clausen
Ida Caroline Lundgren
Kristian Selchau Søndergaard

14. oktober 2007
Sissel Katrine Fritz Christensen
28. oktober 2007
Anne Duus Sonne-Schmidt

Folkekirken
- død eller levende
Samtaledag 2. oktober 2007
i Dybbøl Kirkelade
Ved samtaledagen kom fem personer her fra Dybbøl sogn med et
kort oplæg, om deres syn på kirken.
Oplæggene handlede dels om Dybbøl kirke og dels om folkekirken i
almindelighed. Det var fem meget
personlige og forskellige syn på
kirken.
Disse oplæg dannede udgangspunkt for aftenens videre samtale,
hvor deltagerne fordelte sig i mindre grupper. Formålet med denne
aften var samtalen, og derfor skulle
der selvfølgelig heller ikke konkluderes noget endegyldigt. Men hver
Udsagn fra samtaledag
2. oktober i Dybbøl Kirkelade:
• Børnepasning under gudstjeneste
n
•	Folk fra sognet medvirker ved
gudstjenesten
•	Ungdomsklub!
•	Litteratur aftener!
•	40 % i orden – kirkegård holdes
pæn
•	Ved dåb forenkles ritualet
•	Bopæl i sognet - ikke nødvend
igvis

gruppe skrev tre udsagn ned, som
de havde talt om i aftenens løb,
noget de havde været uenige eller
enige om. De mange udsagn gengives her til videre overvejelse.
Menighedsrådet vil på vores idédag
i foråret 2008 drøfte de mange udsagn, som er kommet frem.
Det er stort og småt, lokalt og landsdækkende mellem hinanden, og det
var også meningen med samtalen, at
aftenens deltagere talte om det, der
nu lå dem på sinde.
Fra menighedsrådets side takker
vi for de engagerede oplæg og den
gode debat. Det var en inspirerende
aften.

•	Kulturhus
•	Kirken ”ved” at folk kommer i
kirke...”bevidst” om at mennesker
er
forskellige steder i deres ”livscykl
us”/
prioriteringer
•	Skal kirken have en mere nutidig
facon!?
	eller skal der være flere forskelli
ge slags
gudstjenester!?
•	Præstekjolen – skal den have et
nyere og
mere moderne look !!!???
•	Børne – og kirkekor ønskes brug
es mere
under gudstjeneste

Babysalmesang
– i Dybbøl Kirke

Nyt hold starter onsdag
20. februar kl. 9.45 – 10.35
Hej mor og far til et barn
fra 2 til 12 måneder!
Nu er der igen mulighed for at melde sig til babysalmesang i Dybbøl
Kirke. Kom og vær sammen med dit
barn omkring salmer, musik, sange,
bevægelse og dans. Du behøver ikke
være god til at synge eller lave musik, bare du har lyst til at være med.
Salmer og kirkeviser vil have en
central plads i timerne. Aktiviteterne vil belyse musikken og tekstens
indhold. Herudover vil der være
sanglege og andre musikaktiviteter.
Prisen er 100 kr. for hele forløbet inklusive materialer og efterfølgende
kaffe i Kirkeladen. Der er planlagt
8 møde gange. Medbring et lille
tæppe.
Baby salmesang ledes af musikpædagog Hannelore Nissen-Berdiin.
Tilmelding til Kirkekontoret 73 48
55 43.

•	10.30 gudstjeneste herudover også
”Tema”-gudstjenester
•	Kirken må ikke prostituere sig
for at
skaffe kunder!
•	Der skal være færre dåb under
gudstjenesterne
•	Bibelen skal gengives forståeligt!
•	Nogle gamle formuleringer skal
bevares
•	Vi skal behandle kirkegængerne
som
velkomne gæster!
•	Præsten skal være synlig i sogn
et
•	Prædikenens længde skal begr
ænses
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Advent i Dybbøl kirke

1. søndag i Advent
Musikgudstjeneste med Dybbøl
kirkes voksenkor
Søndag 2. december holder vi det
nye kirkeårs første gudstjeneste.
Kirkens voksenkor medvirker med
en række smukke korsatser.

3. søndag
i Advent
Søndag 16. december kl. 10.30
De 9 Læsninger
- med klassisk
og nutidig
musik samt
gospel
3. Søndag i Advent holder vi
traditionen tro ”De 9 Læsninger”
i Dybbøl kirke. Gudstjenesten er
tilrettelagt efter engelsk forbillede.
Sognepræst Birgitte Hjarvard Licht
læser De 9 tekster fra Bibelen, der
fortæller om Guds historie med os
mennesker fra skabelsen til Jesu fødsel, om hans liv og dets betydning
for os. Organist Frank Laue spiller
blandt andet orgelmusik af Dietrich
Buxtehude. Sopran Merete Torré
Lauridsen synger et stykke fra J.S.
Bachs Juleoratorium, nyere klassisk
musik af Jean Alain samt 3 gospelsange. Selvfølgelig indgår nogle af
vore bedste advents- og julesalmer
også i gudstjenesten.

Kor start 2008

- tirsdag 15. januar
Både Dybbøl kirkes børne – og
voksenkor har deres første prøve
i det nye år tirsdag 15. januar.
Børnekoret øver fra kl. 17-18, og
de voksne fra kl. 18.15-19.30 i
Kirkeladen. Er du sangglad og
interesseret i at være med i et af
korene så kontakt organist Frank
Laue (tlf. 7449 1966 eller mail
organist@dybboelkirke.dk) og
forhør dig nærmere.

Nytårsfest

Søndag 20. januar 2008 med opera musik fra Østrig

Traditionen tro fejrer vi nytårsfest
i Dybbøl kirke med eftermiddagsgudstjeneste kl. 14 og efterfølgende
arrangement med festligt kaffebord
i Kirkeladen. Denne gang bliver det
et østrigsk kaffebord med typiske
nationale specialiteter
I januar 2007 var det tenoren Tonny
Landy og den dygtige unge polske
sopran Katarzyna Micerny, der
begejstrede mange tilhørere i Kirkeladen med italienske operasange. I
år besøger Katarzyna Micerny igen
Dybbøl kirke, denne gang sammen
med sin forlovede, tenoren Thomas
Præstegård, og pianisten Franz
Moser.
Vores udgangspunkt er denne gang
det skønne Wien og dens operette
tradition. Der bliver uddrag fra
både Smilets Land, Den Glade
Enke og Flagermusen.
De to sangere vil også synge nogle
smukke italienske arier og canzonetter, som vi alle kender. Denne eftermiddag vil vi komme vidt omkring i
Syd - og Mellemeuropa.

Billetter koster 75,- kr. og købes på
Kirkekontoret fra tirsdag 8. januar
kl. 9 – 14.
Velkommen til en festlig eftermiddag med østrigsk musik og kaffebord.
Organist Frank Laue

Nyt fra menighedsrådet

Præstegårdsudvalget
Køkken
Så sker der noget i præstegården
igen. Vi har i sommer fået køkkenet renoveret. Der har i nogle år
været buler i gulvet som voksede
sig større. For at komme alvorlige
skader i forkøbet har vi gravet
gulvet op, og bulerne viste sig at
være spartelmasse, som på grund
af fugt arbejdede sig op. Fugten har
også arbejdet sig op i flere vægge
og gamle rør ved vasken viste sig at

være tæret. Denne renovering er nu
afsluttet og der er samtidig kommet
fire nye vinduer med termoruder i.
Gårdsplads
Om kort tid omdannes gårdspladsen til jordvolde, da gårdspladsen
skal lægges om. Der har i længere
tid været problemer med kloakvand i gæstetoilet i stueetagen. Hele
kloaksystemet viser sig at være
brudt sammen. Det stammer fra

Fortælleaftener i Kirkeladen
Torsdag 31. januar kl. 19.30 og torsdag 6. marts kl. 19.30

Ved de to fortælleaftener i Kirkeladen skal vi vidt omkring i verden. Vi
skal høre om den mexicanske maler Frida Kahlos fantastiske liv og om
Tusind og én nats fantastiske fortællinger.
Den mundtlige fortælling er en hel enestående oplevelse, som alle bør
unde sig selv at være med til. Tiden sættes i stå og tilhørerne drages ind
i fortællingens univers.

Fastelavnsgudstjeneste
for børn
Søndag 3. februar kl. 14.00

Alle børn møder udklædte i kirken
og efter gudstjenesten, som varer en
god halv times tid er der tøndeslagning i Kirkeladen.
Derefter er der kaffe og fastelavnsboller.
Menighedsrådet og præsterne

præstegården blev bygget i 1920.
Nu lægges der nye rør og kloaksystemet tilsluttes ny kloakering ved
Kirkeladen.
Præstegårdens stenbelægning bliver
lavet på et nyt lag af stabilsand,
men med genbrug af de gamle sten.
Flagstangen flyttes fra haven om
foran præstegården. Der er blevet
beskåret kraftigt i bevoksningen
omkring dammen, som mange allerede har bemærket. Dette arbejde
vil fortsætte den kommende vinter.
Sammen med renovering af gårdspladsen vil det betyde et åbent og
smukt udsyn til præstegården.
Arbejdet på gårdspladsen forventes
at vare nogen måneder.
Flemming Jensen
Formand for præstegårdsudvalget

Torsdag 31. januar kl. 19.30

Fortæller Dorte Futtrup
”Viva la Vida – længe leve livet”
En fortælling om den mexicanske
maler Frida Kahlo
Dorte Futtrup fortæller om den
mexicanske maler Frida Kahlo
(1907-54). Hun var et lidenskabeligt menneske havde humor og
var begavet med et kæmpe kunstnerisk talent. Ægteskabet med den
berømte mexicanske murmaler
Diego Rivera var stormfyldt. Hendes erotiske appetit var stor, selv
om hun det meste af livet levede
som krøbling.
Frida Kahlo er en myte, og hendes
historie er dramatisk og eksotisk.
Fortællingen handler om Fridas
kunstneriske drivkraft og hendes
kærlighed til Diego Rivera. Samtidig rummer fortællingen tidens
politiske historie.
”Jeg er blevet ramt af to alvorlige ulykker i mit liv. Den første
ulykke var en sporvogn - den
anden var Diego Rivera”
(Frida Kahlo, Mexico City)

Torsdag 6. marts kl. 19.30

Fortæller Birgitte Arendt fortæller ”Tusind og én nat - og så nu i
aften!”
En hyldest til fantasien, der
kan gøre selv en mødding til en
blomstrende have. En fanfare for
den fantastiske fortælling, der
giver os mod til at leve. Fantasi
er en livsbetingelse, og fantasi og
virkelighed løber ind over hinanden, selvom vi ofte bilder os ind,
at det vi kalder eventyr foregår
udenfor den virkelighed, vi lever i
til daglig. Men det er forkert. Den
fantasifulde fortælling er hentet
ud af virkeligheden. Og vi er alle
sammen med i en fantasifuld
historie ved at være til. Lige nu,
lige her er vi en del af den – på liv
og død.
Denne fortælle-cyklus består
hovedsagelig af 1001 Nats Fortællinger, men rummer derudover
brudstykker fra bl.a. Jan Kjærstads, H.C. Andersens, Søren Kierkegaards, Benny Andersens, Niels
Hausgaards og Astrid Lindgrens
forfatterskaber.

Det er gratis at deltage i disse fortælleaftener.
Kirkebil kan benyttes.
Menighedsrådet
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Den 16. november 2007 udgiver Bibelselskabet

Den Nye Aftale

- Det Nye Testamente på nudansk
Lige siden Luthers tid har det
været en vigtig opgave at oversætte
Bibelen til et velkendt, dagligdags
sprog. Bibelselskabet har taget den
udfordring op med udgivelsen Den
Nye Aftale – Det Nye Testamente på
nudansk.
Den Nye Aftale er formidlet i et
mundret nutidigt dansk. Derfor
kan folk, der ikke er vant til at læse
religiøse tekster, også læse teksten.
Og dem, der kender teksterne, vil
opleve teksterne på en helt ny måde
og måske opdage nuancer, de aldrig
før har set. (Bibelselskabets hjemmeside)
Som konfirmand talte jeg blip-ord.
Det var alle de ord, jeg ikke umiddelbart forstod, når jeg gik i kirke.
Det var en del for én der ikke var
vokset op med kirke, bibel og kristendom. Hvis jeg var blevet sendt
til opera eller fodbold, ville der også
have været mange blip-ord, om
end de ville have været af en anden
slags. I den situation har man brug
for et godt sted at begynde. Eller
sagt med et billede: Man har brug
for trædesten. Sten man kan træde
over på, på sin vej ind i forståelsen
og udforskningen af det område
man ikke ved så meget om, men
gerne vil lære at kende, skriver Tine
Lindhardt.
Teksteksempel:
”Juleevangeliet”, Luk 2,1-14
På den tid gav Kejser Augustus
ordre til at der skulle holdes en
folketælling i hele Romerriget. Det
var den første folketælling der blev
holdt mens Kvirinius var guvernør
i Syrien. Alle skulle rejse hjem for
at blive registreret i den by deres
familie kom fra. Det gjaldt også
Josef, der rejste fra byen Nazaret i
Galilæa til Betlehem i Judæa. Det
var Davids by, og Josefs familie
nedstammede direkte fra David.
Josef blev skrevet på folketællings6

Målsprogsorienteret - hverken
slang eller kirkesprog
Den Nye Aftale er bevidst oversat
til et dansk der kendes og bruges af
den, som ikke er vokset op med kirkens eller Bibelens sprog; et enkelt,
letløbende sprog, som kan fremme
forståelsen af tekstens indhold og
budskab.
Det lukkede kirkesprog
Mange af kirkens ord lukker sig om
sig selv. De bruges kun i kirken eller
i en højtidelig, poetisk sammenhæng, og på det enkelte ord alene
kan man høre at nu befinder vi os i
en verden der er langt fra hverdagen. ’Åbenbare’ er et godt eksempel.
Mens man godt kan få en åbenbaring på nudansk – måske brugt lidt
ironisk, men alligevel – så er der
ikke andet end bibelske og meget
poetiske ting der åbenbarer sig.
Prøv selv at søge på ’åbenbaring’ og
’åbenbare sig’ på Google.
Meningsbaseret
- ikke politisk korrekt, ikke udglattende, ikke kommentar og ikke
omskrivning
En meget væsentlig hensigt med
Den Nye Aftale er at få meningen
med teksten frem så klart som overhovedet muligt. Det får man ikke
altid ved at oversætte ord til ord.
Man kan nogle gange være nødt til
listen sammen med sin forlovede
Maria. Hun var højgravid med sit
første barn og mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun lagde
et tæppe om ham og lagde ham til
at sove i en krybbe i en stald, for
der havde ikke været plads til dem
på kroen.
I nærheden var der nogle hyrder
der overnattede på marken mens
de vogtede deres får. Pludselig
blev de badet i et guddommeligt
lysskær, og en af Guds engle stod
foran dem på marken. De var lammet af frygt, men englen sagde: “I

Forside på “Den Nye Aftale“.
Gengivet med tilladelse
fra Bibelselskabet
at bytte om på versene i den græske
tekst for at få meningen tydeligt
frem. Det gælder især i indledningerne til brevene, hvor der kan være
så mange sætninger mellem markering af hvem der er afsender og
hvem der er modtager, at man som
nutidig læser helt mister tråden og
forståelsen af, at det er et brev, man
læser.
Jeg har flere gange igennem årene
forsøgt at læse et evangelium sammen med mine konfirmander. Da
den seneste oversættelsen kom i
1992, gjorde jeg igen forsøget. Men
det havde ikke hjulpet stort. Teksterne var stadig sprogligt ubegribelige.
Så jeg er spændt på at se, om teksterne er blevet sprogligt forståelige.
Karin Kofod
skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil
blive til stor glæde for folk. I dag
har I fået en frelser. Det er Messias,
jeres herre, og han er blevet født i
Betlehem, Davids by. I kan kende
ham på at han ligger i en krybbe,
med et tæppe om sig.” I det samme
var der en hel hær af himmelske
væsener sammen med englen, og
de sang:
“Vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til
mennesker på jorden, til dem som
han har udvalgt.”

Folkekirkens
lokale økonomi
Folkekirkens økonomi er til debat.

Grandækning

...på kirkegården er en af årets spændende
arbejdsopgaver for kirkegårdens personale. Her
er forskellig slags pynt, som venter på at blive
anvendt.

Der er udgivet en betænkning af et udvalg nedsat af regeringen
vedr. folkekirkens økonomi. Betænkning 1491 behandler dels en
analyse af de økonomiske forhold i folkekirken og dels er der
overvejelser og forslag til ændringer:
Betænkningens overskrifter er:
1.	Udviklingen i den folkekirkelige økonomi
2. En omkostningsbevidst folkekirke
3. Medlemmernes folkekirke

Julehjælp
Menighedsrådet
har mulighed for i
begrænset omfang at
hjælpe familier som
er økonomisk trængte
med julehjælp.
Man kan henvende
sig til sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht enten telefonisk 
74 48 57 96 eller på mail bfl@km.dk.

4. Kirken som arbejdsplads
5. Økonomistyring i sogn og provsti
6. Disponering, budget og regnskab
Betænkningen er nu udsendt til alle menighedsråd,
provstier, organisationer og
institutioner til udtalelse,
med høringsfrist i begyndelsen af december.
Menighedsrådet drøfter i
øjeblikket betænkningen.
Menighedsrådet

Det er især familier med børn, som kan
komme i betragtning.

Dybbøl Kirke

Sekretær
Mona Petersen træffes i Kirkeladen på tlf. 7348 5543
Træffetid: Kl. 9 – 13:
Lige uger: Tirsdag og torsdag
Ulige uger: Onsdag og fredag
MPE@KM.DK

Sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht
Dybbøl præstegård
Dybbøl Bygade 101,
Tlf. 7348 5540 - Fax: 7348 5541
BFL@KM.DK
Træffes bedst: Tirsdag – fredag kl. Organist
11-12, derudover efter aftale. Man- Frank Laue, tlf. 7449 1966
organist@dybboelkirke.dk
dag fridag.
Sognepræst o/a
Karin Kofod, Tlf. 2143 5113
KK@KM.DK
Mandag fridag

Graver og kirketjener
Anita Grube
Tlf. 7348 5547
graver@dybboelkirke.dk
Graverkontorets telefontid:
Tirsdag – fredag kl. 8 – 15

Servicemedarbejder
Birgit Høi
Træffes i Kirkeladen
på tlf. 7348 5546
kirkeladen@dybboelkirke.dk

Formand for Menighedsrådet
Bente Schulz Thomsen
Dybbøl Bygade 39
Tlf. 7448 5051 eller i
Kirkeladen: 7348 5545,
menighedsraadsformand@
dybboelkirke.dk

Kirkeværge
Frits Poulsen, Gl. Åbenråvej 57,
Tlf. 7448 6155
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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L
S

1
2

M 3
Ti
O

December

Kl. 10.30 - 1. søndag i advent
Birgitte Hjarvard Licht

4
5
7

S

9

L

8

M 10

Kl. 10.30 - 2. søndag i advent
Karin Kofod

Ti

11 Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

O

12 Kl. 10.00 - Kravlegudstjeneste

Karin Kofod

Alssund børnehave

To 13 Kl. 10.00 - Kravlegudstjeneste
Mælkebøtten

F

14

S

16 Kl. 10.30 - De Ni Læsninger

L

Birgitte Hjarvard Licht

Ti

18 Kl. 10.00 - Kravlegudstjenester

O

19 Kl. 10.00 - Julegudstjeneste

Dagplejebørn*

Kærnehuset og

To 20

L
S

O

2

F

4

S

6

Dybbølsten børnehave

21 Julegudstjeneste

Kl. 10.00 - Bülow Skolen

22

Kl. 14.30 - Dybbøl Efterskole

23 Kl. 15.00 - Lillejuleaften
Birgitte Hjarvard Licht

M 24 Julegudstjeneste

Kl. 13.30 - Karin Kofod

O

Ti
O

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - Spejdernes

Nytårsparade - Karin Kofod

8
9

F

11

S

13 Kl. 10.30 - Sidste søn. efter hellig

L

Ti

tre konger - Karin Kofod

15 Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter
Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 17 og 18.15 - Korstart
Kl. 19.30 - Kirkehøjskole

O

16

F

18

S

20 Kl. 14.00 - Nytårsfest

To 17
L

Ti
O

Birgitte Hjarvard Licht

22
23

To 24

28

S

30 Kl. 10.30 - Julesøndag

29

M 31

Birgitte Hjarvard Licht

*E
 fter gudstjenesten spiser alle børn
og voksne risengrød i Kirkeladen.

2

M 4
Ti

5

O

6

F

8

S

10

9

M 11
Ti
O

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter
Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 19.30 - Kirkehøjskole

F

15

S

17

L

16

Ti
O

29

Karin Kofod

20

F

22

S

24

23

O

Karin Kofod

Kl. 10.30 - 2. søndag i fasten

To 21

27 Kl. 19.30 - Aftengudstjeneste
med konfirmander 7 C

Birgitte Hjarvard Licht

19

S

26

Kl. 10.30 - 1. søndag i fasten

13

M 25

M 28

gudstjeneste og tøndeslagning

To 14

25

L

Kl. 14.00 - Børne fastelavns

12

F

Ti

Kl. 10-14 - Kirkehøjskole

Kl. 10.30 - 3. søndag i fasten
Birgitte Hjarvard Licht

26
27

To 28
F

29

Marts

30

26 Kl. 10.30 - 2. juledag

F

3

L

25 Kl. 10.30 - Juledag - Karin Kofod To 31 Kl. 19.30 - Fortælleaften
Birgitte Hjarvard Licht

S

L

M 18

19

M 21

1

L

12

M 14

F

Februar

To 7

To 10

Kl. 16.30 - Birgitte Hjarvard Licht O

To 27
L

5

M 7

Kl. 15.00 - Birgitte Hjarvard Licht Ti
Ti

Kl. 16.00 - Nytårsdag

To 3

15

M 17

F

1

L

To 6
F

Ti

Januar

Juleaften
i Dybbøl kirke
Ved julegudstjenesterne 24. december
sættes så mange stole ind i kirken som
det overhovedet er muligt. I flg. brandmyndighederne må der ikke sættes
stole ind i midtergangen.

Søndag 2. marts kl. 10.30 - Midfaste
Birgitte Hjarvard Licht
Torsdag 6. marts kl. 19.30
Fortælleaften
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 . November 2007 . 63. årgang

Kirketaxa bestilles på
telefon 74 42 18 18

