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Inspireret af
gospel musikken
”Gå ikke forbi mig, hør mit ydmyge råb,
mens du smiler til andre, så gå ikke forbi mig,
du min frelser, hør mit ydmyge råb”.
Sådan lyder en gospelsang, der er
som en bøn: ”Gå ikke fordi mig”.
Der er en længsel i disse ord, som er
hjerteskærende, gå ikke forbi mig,
hør mig, se mig, hør mit ydmyge
råb. Smil ikke kun til de andre.
Længsel
En længsel efter at blive set, som
menneske og ikke blot som en, man
ser lige igennem eller ser forbi, som
om det menneske var gennemsigtigt
og slet ikke eksisterede. Det er et
menneske i nød, der råber, en der er
vandt til at blive overset, og som nu
råber til sin frelser: ”Gå ikke forbi
mig”.
Længslen er ikke til at overhøre, lad
mit liv blive anderledes, lad mig få
en mulighed, måske en mulighed
mere, lad mig være med i livets
gang igen.
En længsel, hvis smerte går lige i
hjertet.
Samtidig er der en dobbelthed, for
gospelmusikkens rytme og tempo
løfter tekstens indhold op. Vi trækkes så at sige ind i dobbeltheden,
mellem tekstens indholdsmæssige
fortvivlelse og musikkens forløsende energi.
Det er typisk for den gospelmusik,
som opstod i de amerikanske sydstater, blandt slaverne.
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Gospel sangene
En tidligere slave Frederick
Douglass skiver i sin selvbiografi
”My Bondage and my Freedom”:
”Som slave forstod jeg ikke altid den dybere mening bag disse
primitive og tilsyneladende usammenhængende sange… Ud af dem
talte sjælens bøn og klage, forbundet
med den bitreste smerte….Sangene
gav udtryk for deres sorger snarere

end deres glæder. Man forventede af
slaverne, at de sang samtidig med at
de arbejdede… Som et middel til at
fortælle opsynsmanden hvor de var
og hvad de var i færd med…”
De samme sange førte evangeliet
”The Gospel” frem i kirken med
længsel og bøn, med rytme og
tempo og ekstatiske gentagelser.
For i evangeliet havde længslen et
centrum.
Ham de sang om og sang til, han gik
nemlig ikke forbi. Han stoppede og
fortalte og lyttede.
Disciplen Peter sagde, da han som
fisker mødte Jesus:
”På dit ord” vil jeg gå ud igen og
hans båd blev fyldt af ufatteligt
mange fisk.
Det må have været enhver fiskers
drøm, der gik i opfyldelse, samtidig
med, at det var skræmmende.
På dit ord
Kunne vi sige det samme: ”På dit
ord”, den dag vi midt i vores liv skal
flytte os og måske gøre noget, som
vi dybest set aldrig har gjort før.
Nu er vi ikke slaver, som de sorte
var det i Amerika for 200 år siden.
Men vi kan måske ind imellem se
os selv, som oversete, se ens liv som
uden andet perspektiv end arbejde
og arbejde og uden anden mening.
Måske det modsatte, man ser sig
som uden arbejde og det giver heller
ikke mening.
Et udsigtsløst liv, som om vi var
slaver uden indflydelse på eget liv.
Der kan selvfølgelig være helt andre
forhold, der gør sig gældende, så
som udefra kommende tildragelser
vi ikke har indflydelse på. Noget
som gør, at ens liv ser ud, som livet
er tomt og alle passerer forbi, at man
er overset i sit eget liv.

Vi kan alle blive ramt af fortvivlelse,
og af tomhed og smerte, og da er
det evangeliets påståelighed altid og
hele tiden i alle situationer, at vi skal
leve ”På dit ord”, som Peter sagde
til Jesus.
Livets veje
Det er en gammelkendt forestilling,
at vores liv betragtes som en vandring ad livets veje og vildveje. Det
er selvfølgelig uforudsigeligt, hvad
vi vil møde på lige vores livs veje,
uanset hvor meget vi planlægger, så
vil der være usikkerhedsmomenter,
til alle tider.
Vi synger tit til begravelser, at vi
skal ”gå frejdigt ad veje, Gud tør
kende”, det er egentlig en meget
smuk formulering, dels at vi skal gå
frejdigt på vores livs veje, men også
at der findes ingen veje, som Gud
ikke tør kende.
Det hentyder bl.a. til dette her: ”På
dit ord”, at når vi lever vort liv i
tillid til at det er på ordet fra Guds
egen søn, vi bevæger os, så er vi
ikke alene på vejen, så er vi på Guds
veje. For Guds søn følger os og ser
os og hører os. Hans stopper frem
for alt op, han går ikke forbi os.
Det er med god grund, at bønnen
”Gå ikke forbi mig” er sat i musik
og er blevet sunget gennem flere
hundrede år. Den længsel, den
fortæller om, og den Guds søn, som
den henvender sig til, er i sig selv
pant på at bønnens ord bliver hørt.
God sommer
Birgitte Hjarvard Licht

Til eftertanke
Døbte i
Dybbøl kirke
14. januar 2007
Marie Victoria Heissel Nielsen
4. februar 2007
Willads Ries Grünfeld
Benjamin Gabriel Rostgaard Jensen
Mette Lauritzen
11. februar 2007
Emil Luca Jønsson Jauernik
18. februar 2007
Linea Emilie Holst
Liam Bergmann
4. marts 2007
Klara Lisbjerg Ditlev
Victoria Møller Albrechtsen
William Møller Böhlers
10. marts 2007
Ivy Caroline Storm
Gabriel Alexandrovich Kunz
Signe Frandsen
1. april 2007
Adam Daniel Larsen
Gustav Skøtt Winther
Simon Wonsild Krogsgaard Andersen
William Alexander Poltan
8. april 2007
Josefine Bergholt Pedersen
15. april 2007
Esge Tornhøj Sørensen
Sine Smidt Andersen
Isabel Kathrine Nørgaard Petersen
22. april 2007
Anna Wincentz Langhoff
Cecilie Andersen

På det sidste er jeg stødt på et par tekster, som har gjort indtryk på mig, og
som har stemt mig til eftertanke. Den første er én af vore nye salmer skrevet
af Svein Ellingsen i 1977. Jeg fandt den i fasteperioden, altså under forberedelsen til påskens store mysterium. For mig har den en dyb trøstende kraft.
Den yder et stykke sjælesorg. Det drejer sig om salmebogens nr. 659:
Nu åbner savnet sine øde vidder.
En ukendt strækning ligger foran dig.
Frygt ikke ensomheden på din vandring,
du skal få styrke på din smertes vej.
Her i din nød, hvor alt er fyldt af fravær,
er Gud dig nær og rækker dig sin fred.
Du drejer hovedet, må se tilbage.
Titusind gange sker det om igen.
Du går alligevel i livets retning,
når du gør sorgen til din følgesvend.
Din vandring ledes over gåders afgrund,
og i din uro får du skænket fred.
Lidt efter lidt, igennem savnets smerte
må du befri’s fra mange stærke bånd.
Men gennem sorgen når du nye dage,
hvor nye hænder venter på din hånd.
Og fra vor fremtid kommer Kristus til dig
og fylder alt med nærvær og med fred.
Den anden er også et godt norsk bidrag. Det drejer sig om en sang af præsten og rockmusikeren Bjørn Eidsvåg. Hans tekster er ofte gode forslag til,
hvordan man kan formulere kristentroen ind i nutiden.
Jeg ser, du er træt
men jeg kan ikke gå alle skridtene for dig
du må gå dem selv, men jeg vil gå dem med dig
jeg vil gå ved siden af dig.
Jeg ser, du er trist,
men jeg kan ikke græde alle tårerne for dig,
du må græde dem selv, men jeg vil græde med dig
jeg vil græde med dig.
Jeg ser du vil give op
men jeg kan ikke leve livet for dig
du må leve det selv, men jeg vil leve med dig
jeg vil leve med dig.
Jeg ser du er bange
men jeg kan ikke gå i døden for dig,
du må møde den selv
men jeg vil dø til liv for dig
jeg vil dø til liv for dig.
Jeg har gjort død til liv for dig.
Jeg håber, at disse tekster også kan stemme jer til eftertanke og være til trøst
og velsignelse– derhjemme – eller når I sætter jer og tænder et lys i kirken.
Karin Kofod
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Musikgudstjeneste

med renæssance musik

Søndag 19. august 2007 kl. 19.30
Ved musikgudstjenesten i Dybbøl
kirke synger ensemblet ”Geistliche
Chormusik” uddrag fra Heinrich
Schütz´ samling af motetter.
Den fælles begejstring for Schütz´
mesterværk forbinder de seks sangere i vokalensemblet ”Geistliche
Chormusik”. De har sunget disse
motetter i mange år. I 2006 medvirkede sekstetten ved flere musikgudstjenester i Danmark, bl.a.
i Aabenraa, Egernsund og også i
Dybbøl kirke.

I anledning af fredsslutningen efter
30-års krigen publicerede den tyske
komponist Heinrich Schütz værket
”Geistliche Chormusik”. Samlingen
indeholder 12 5-stemmige, 12 6stemmige og 5 7-stemmige motetter
på tysk, skrevet over centrale bibelske tekster. Schütz komponerede

ganske bevidst i ”stylo antico”, renæssancens gamle musikstil og ikke
i den moderne stil, som er barokkens generalbasstil. Schütz benyttede sig dog af barokke stilmidler
for at fortolke teksterne musikalsk.
Fortoningerne afspejler den lutherske tro i dens alvor og lidenskab og
rører også nutidens tilhører.

Vokalensemble
”Geistliche Chormusik”:
•	Elke Schulz-Grohmann, Sopran 1
•	Annette Lorenzen, Sopran 2
•	Stefanie Becker, Alt
•	Dr. Christian Becker, Tenor 1
•	Bernd Lorenzen, Tenor 2
•	Christian Mahlke, Bas
Frank Laue

Forpagtergården

”Mosegaard”

Grundet den planlagte
motorvej mellem Sønderborg og Kliplev har
Hans Iversen, Grønvang
Stenderup, valgt at opsige forpagtningskontrakten 1. september 2006. Hans Iversen overtog
forpagtningen 1. marts 2001.

I forbindelse med en udbudsrunde,
er der valgt en ny forpagter, til både
driftsbygninger, og de ca. 22 ha
agerjord som tilhører forpagtergården. Udlejningen af det tilhørende
stuehus er uændret.

Den nye forpagter, Lars Peter Hansen Dybbøl, har overtaget forpagtningen fra 1. november 2006.
Den nye forpagter har fremlejet den
oprindelige stald til Hans H. Jacobsen, Broager, som har ombygget
stalden til produktion af slagtesvin.
Laden, vil af Lars P. Hansen, blive
ombygget, så den til efteråret 2007,
kan anvendes til kreaturer.
Vi byder de nye forpagtere velkommen på Mosegården.
Ejner S. Egtved
Formand for forpagtergårdsudvalget

Gospel

koncertgudstjeneste
Søndag 24. juni 2007
kl. 19.30
Denne aften vil gospelmusikken
være centrum i gudstjenesten. Organist Frank Laue, klaver, Peter Kara,
kontrabas og Fynn Laue, trommer
samt de tre sangere Merete Torré
Lauridsen, Maria Fuglsang Nielsen
og Tanja Kapke-Madsen vil præsentere en bred vifte af rolige og medrivende, rytmiske gospelsange. Der
bliver også mulighed for fællessang
og sognepræst Birgitte Hjarvard
Licht medvirker. De bibelsketekster,
som er grundlag for musikken indgår i gudstjenesten.

Nye salmer
i sommerens
gudstjenester
For at blive mere fortrolig med
de nye salmer i salmebogen vil vi
i sommerens løb sætte fokus på
disse tre salmer i gudstjenesterne.
”Det dufter lysegrønt af græs”
nr. 725 i salmebogen
skrevet af Carl David af Wirsén
1889 og oversat til dansk af
Johannes Johansen 1996.
”Spænd over os dit himmelsejl”
nr. 29 i salmebogen
skrevet af Leif Rasmussen 1988.
”De dybeste lag i mit hjerte”
nr. 28 i salmebogen
skrevet af Jens Rosendahl 1990.

Sommerfest 2007
på synnejysk
Sommerfest 17. juni kl. 14.00

Sommerfesten kommer i år til at foregå
på synnejysk. Årets taler er sognepræst
Christa Hansen, Haderslev.
Sommerfesten begynder med gudstjeneste kl. 14.00 hvor både Christa
Hansen og Birgitte Hjarvard Licht
medvirker.
Derefter går vi over i præstegårdshaven, hvor Christa Hansen taler:

Synnejysk – alt hvad det
omfatter af sprog, kultur og
tradition – og mødet mellem
dansk og tysk.

Christa Hansen er født og opvokset i
det tyske mindretal i Danmark, uddannet i Kiel og er i dag tysk sognepræst i
Haderslev. Christa Hansen var tidligere
sognepræst i Nord Elbien og teologisk
konsulent i Frauen Werk i Nord Elbien.
Som tysk frimenighedspræst i Tinglev
afholdt Christa Hansen jævnligt synnejyske gudstjenester.
Som tidligere år serverer
menighedsrådet jordbærgrød med fløde.
I tilfælde af regn holdes
sommerfesten i Kirkeladen.
Velmødt til en sommer
eftermiddag på synnejysk!

2. september kl. 10.30
Årets nye konfirmander og deres
forældre er særligt velkomne ved
denne gudstjeneste. Efter gudstjenesten holdes et kort forældremøde, hvor vi orienterer om de
første måneder af konfirmationsforberedelsen.

Gudstjenester holdes tirsdage kl.
14.30 i plejecentrets store fællesstue i
stueetagen.
Der holdes altergang en gang i kvartalet og ligeledes en gang i kvartalet
medvirker kirkesanger Peter Heller.
Organist Frank Laue spiller klaver
ved gudstjenesterne.

Der er altid to af plejecenterets ”husvenner” med til gudstjenesterne og
familie, venner og tidligere naboer til
beboerne er selvfølgelig også velkomne.
Tirsdag 12. juni:
Birgitte Hjarvard Licht
Juli: Ingen gudstjeneste
Tirsdag 14. august:
Birgitte Hjarvard Licht – altergang

Dybbøl Plejecenter

Konfirmand
velkomst

Guldkonfirmation
i Dybbøl kirke 1. april

Øverst fra venstre: Sognepræst Birgitte
Hjarvard Licht, Ib Lausen, Børge Terp,
Kaj Jessen, Birte Asmussen, Gunnar Jacobsen, Margit Brock, Dagny Jørgensen,
Kirsten Christensen, Jürgen Lange
Neders fra venstre: Lillian Hansen,
Knud Zachariasen, Christa Fritz, Ruth
Klinge Thomsen, Inge Jacobsen, Peter
Bang.
Foto: Sine Perrod/PERROD FOTO
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Nyt fra menighedsrådet
Der har i vinterens løb været en del avisskriveri omkring kirkegårde og gravsteder.
Kirkegårdsudvalget har derfor lavet denne vejledning,
som skal være en hjælp til familier, der har gravsted på
Dybbøl kirkegård.
Hvis I har yderligere spørgsmål, eller er i tvivl om noget, så kontakt graveren eller kirkeværgen. De vil i de
fleste tilfælde kunne svare. Er det ikke tilfældet tager de
spørgsmålet op i menighedsrådet, som så vil tage stilling til henvendelsen.

Kirkens murværk
Kirken er meget tilgroet med alger i år, især på nordsiden. Murene vil blive behandlet med noget, der hæmmer algevæksten, hvorefter kirken vil blive kalket. Soklen bliver tjæret, så kirken kan se pæn ud inden pinse.
Køleanlæg
Kirke- og Kirkegårdsudvalget er i gang med at indhente
tilbud på køleanlæg til vores kapel, så vi hurtigst muligt
kan få etableret køle-mulighed.
Kristian Skivild
Formand for Kirke og kirkegårdsudvalget
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Der er forskellige mu
ligheder for gravsted
er:
• Gravsteder med hæ
k omkring
• Urnegravsteder
• Skovkirkegård
• Gravsteder med pla
de i plæne
• Fællesgrav
Gravsteder med hæk
omkring: Der kan dæ
kkes
med grus op til 70 % af
gravstedet. Gruset som
bruges på Dybbøl kirke
gård er ral i blålig farve
,
det hedder perlegrus 2/
8. Hvide sten er ikke tilladt, og det er heller ikk
e tilladt at lægge dug
eller
plastic under gruset.
Urnegravsteder: Bepla
ntning med lille plante
højde. Der er mange mu
ligheder for planter, de
r
ikke vokser så højt. Ve
jledning kan fås hos kir
kegårdens personale.
Skovkirkegård: På sk
ovkirkegården er der
hæk
bag gravstedet, og der
kan plantes et lille blo
msterbed foran gravsten
en. Gravstenens max.
stø
rrelse er 80 cm bred og
60 cm høj. Skovkirkegå
rden
skal fremstå grøn, derfo
r kan der ikke være gru
s
på gravstederne og he
ller ingen stenkanter me
lle
m
gravstederne. Fuglefod
erautomater vil spred
e frø
og korn til andres gravs
teder og er derfor ikk
e tilladte. Skovkirkegården
s gravsteder vedligeho
ldes
af kirkegårdens perso
nale mod betaling.

Gravsteder med plade
i plæne: Gravstenen er
en
plade, som flugter me
d græsset således at de
r
ka
n
slås græs henover gra
vstedet. Der kan derfo
r ikke
plantes på gravstedet,
men der kan selvfølge
lig
sættes buketter.
Fællesgraven eller de
ukendtes grav: Her er
i ngen synlig afmærkn
ing mellem gravstedern
e.
Pårørende er dog velko
mne til at deltage i urne
nedsættelsen. Bukette
r og blomster lægges ell
er
sættes i vaser ved fælle
sgravens store gravsten
.

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.

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 – 13:
Lige uger: Tirsdag og torsdag
Ulige uger: Onsdag og fredag
E-mail: MPE@KM.DK
Graver og kirketjener
Anita Grube
Tlf.: 7348 5547

Almindelige retnings
linier:
Man kan opsætte et fug
lebad i granit på et gra
vsted, mens større ting
som f.eks. en granit bæ
nk
kun kan opsættes med
særlig tilladelse fra me
nighedsrådet.
Lanterner til levende lys
skal være i mørke farve
r,
og lanterner hvor malin
gen skaller af bør fjern
es.
Diode- og solcellelam
per samt elektrisk lys
er ikke
tilladt. Det er heller ikk
e tilladt af have bloms
ter i
plasticpotter og glasvase
r, brug de grønne kegle
formede vaser.
Kemisk ukrudtsbekæmp
else er ikke tilladt.
På børnegrave kan et
stykke legetøj i dæmp
ede
farver godt lægges fre
m. Dog er bamser og tøj
dyr
ikke velegnede.
Er man i tvivl om noge
t kan man altid henven
de
sig til kirkegårdens pe
rsonale eller til menig
hedsrådet. Det er menighe
dsrådets ønske at denn
e
vejledning skal gøre de
t let og overskueligt at
etablere og have et gra
vsted på Dybbøl kirke
gård.
Kirkegårdens ordensb
estemmelser kan fås ho
s
graveren.
Dybbøl menighedsråd
Maj 2007
Praktiske oplysninge
r:
Graver Anita Grube:
Træffes tirsdag – freda
g kl. 8 – 15 på kirkegå
rden eller på tlf . 73 48
55 47,
mail: graver@dybboelki
rke.dk
Graveren kan kontakte
menighedsrådet eller
menighedsrådets forma
nd kan kontaktes:
Bente Thomsen tlf. 74
48 50 51, mail:
menighedsraadsforma
nd@dybboelkirke.dk
Kirkeværge Fritz Pouls
en tlf. 74 48 61 55
Dybbøl kirkes hjemmesi
de:
www.dybboelkirke.dk

E-mail: graver@dybboelkirke.dk
Kirkegårdskontorets telefontid:
Mandag – fredag kl. 8 – 15
Servicemedarbejder
Helle Daabeck
Træffes i Kirkeladen
på telefon: 7348 5546
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
I Kirkeladen: 7348 5545
Dybbøl kirkes hjemmeside:
E-mail: organist@dybboelkirke.dk www.dybboelkirke.dk
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15 Kl. 10.30 - 6. søndag efter trini

14

M 16
Ti
O

tatis - Birgitte Hjarvard Licht

17
18
20

S

22 Kl. 10.30 - 7. søndag efter trini

Birgitte Hjarvard Licht

Ti
O

21

tatis - Birgitte Hjarvard Licht

24
25

F

27

S

29 Kl. 10.30 - 8. søndag efter

28

M 30
Ti

trinitatis - Karin Kofod

31

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

3

S

5

4

M 6
Ti
O

Kl. 10.30 - 9. søndag efter
trinitatis - Karin Kofod

7
8

To 9
F

10

S

12

L

11

Ti

14

O

15

F

17

S

19

Kl. 10.30 - 10. søndag efter
trinitatis - Karin Kofod

Kl. 14.30 - Dybbøl PlejecenterBirgitte Hjarvard Licht
– altergang

To 16
18

M 20
Ti
O

Kl. 19.30 - Renæssance gudstjeneste - Birgitte Hjarvard Licht

21
22

To 23
F

24

S

26

L

To 26
L

F

August

To 2

L

F

M 23

1

M 13

F

L

F

M 25

7

O

L

To 19

To 21
L

L

Ti

tatis - Birgitte Hjarvard Licht

4
6

S

Kl. 10.30 - 4. søndag efter trini

3

F

L

16

M 18

Ti

To 5

To 7
L

M 2
O

5

1

Juli

25

M 27
Ti
O

Kl. 10.30 - 12. søndag efter trinitatis - Birgitte Hjarvard Licht

28
29

To 30
F

31

Sommerpause

September:

Kirkefrokost og
kirkekaffe holder
sommerpause.

komst - Birgitte Hjarvard Licht, Karin

2. september kl. 10.30 - KonfirmandvelKofod, Henriette Heide-Jørgensen

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 . Maj 2007 . 63. årgang

Kirketaxa bestilles på
telefon 74 42 18 18

