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Lysglobe i Dybbøl Kirke

Tro og tvivl
Nu nærmer konfirmationerne sig.
Når de mange konfirmander står
omkring alteret får de konfirmationsvelsignelsen. De får at vide, at
Gud holder fast på hver eneste af
dem som sit eget barn, som Gud har
gjort det lige siden de blev døbt.
Det er et højtideligt øjeblik.
Nogen konfirmander har spurgt mig
om de skal tro på Gud, for at blive
konfirmeret. Jeg har svaret, at det
skal de da. Men de skal frem for alt
huske, at Gud tror på dem.
Thomas
Der er i Ny Testamente en fortælling om Thomas, den discipel, som
tvivlede. Fortællingen handler om,
at Thomas ville kun tro hvis han
fik lov til at stikke sine fingre i Jesu
naglemærker og i såret i hans side.
Thomas får lov til at røre ved Jesu
sår. Hans tvivl bliver taget alvorlig.
Vores tro og spørgsmål og tvivl skal
også tages alvorlig.
Tvivl, hvad er det
Tvivl betyder at være tvesindet,
altså at være en, der har sin opmærksomhed i to retninger. En, der
ikke er afklaret. En, der tror og en,
der ikke tror. En, der bliver ved med
at spørge. En, der er anfægtet i sin
tro. Måske endda en der har mistro
til det han eller hun hører.
Tro og tvivl følges ad
Tro er anderledes fast overbevisning
om det, vi hører. Altså ikke noget
målbart. Alligevel kan troen give ro
i mødet med tilværelsens forhold.
Men en levende tro bevæger sig og

anfægtes hele tiden, ellers går den
over i upåvirkelighed og bliver i
sidste ende til fanatisme.
Fortvivlelse
Det modsatte af tro er noget helt andet, det er fortvivlelse. Den sorte og
lammende fortvivlelse, der tager al
kraft til sig og efterlader et menneske ensomt, uden kontakt og uden
bevægelse. Det fortvivlede menneske ser sig uden håb og uden tro.
Jesu opstandelse
I fortællingen om Thomas, drejer
det sig om Jesu opstandelse. Om
troen på opstandelsen og tvivlen
og anfægtelsen over om den overhovedet har fundet sted. Er Jesus
virkelig den, der er opstået fra de
døde? Påskedags aften fortælles om
disciplene, hvordan de er samlet i
skjul bag lukkede døre. De får besøg
af Jesus og vi får ganske enfoldigt
beskrevet hvordan de tager imod
ham og bliver glade for at se ham.
Men Thomas vil overbevises – med
beviser, han vil se og røre.
Salige er de…
Men Jesus siger så: ”Salige er de,
som ikke har set og dog tror.”
Når vi hører fortællingen, så ved vi,
at den er skrevet ned med det ene
klare formål, at vi skal tro at Jesus
er Kristus, Guds søn. Troen handler
om opstandelsen og den handler
også om hans sår efter korsets nagler. For Jesus rækker sine hænder
frem mod Thomas en ekstra gang
– til tro.

Døbte i
Dybbøl kirke
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4. november 2006
Ida Borring

3. december 2006
Amalie Wolff Lundholt

26. november 2006
Simone Bonde
Josefine Brandgaard
Patrick Mike Müller

17. december 2006
Rasmus Eis Følster

Naglemærker
Det ligger dybt i os, at længes efter
lykken i livet. Men det lykkes ikke
altid.
Da er det godt at huske på naglemærkerne i Jesu hænder.
For det betyder, at det sted Gud er
i forhold til smerten og døden, det
er lige midt i den. Gud er ikke højt
hævet i sin himmel oven over al
smerte og sorg. Naglemærkerne i
Jesu hænder viser, at Guds søn, var
et ligeså sårbart menneske, som vi
er. Alligevel kan vi blive ved med
at have spørgsmål, tvivlen kan altid
indfinde sig, især når livet ikke går
efter vores eget hoved. Det må vi
huske, os der prises salige, og det
gælder også årets konfirmander.
Guds søn kom endnu en gang til
Thomas, til ham der tvivlede. Det er
mens vi lever, at vi kan anfægtes og
det er smertefuldt ind imellem. Men
det er også et udtryk for at vi lever
og er i bevægelse. Liv er tro og liv
er håb.
Birgitte Hjarvard Licht

Jeg har henvist til fortællingen om Thomas:
Johannes evangeliet kap 20, 24 – 29.

Nye salmer

I den nye salmebog er der mange
nye salmer, som af gode grunde
ikke er så kendte. Derfor vil vi
i det kommende år synge nogle
udvalgte salmer ved flere gudstjenester i træk, så de over en
periode kan blive sunget ind.
Kirkeårets gudstjenester er meget forskellige, derfor afspejler
salmerne også de dramatiske
begivenheder, som bibelteksterne
handler om her i Fastetiden og i
Påsken.
Ved salmesangsaftenen 1. maj
vil disse nye salmer også blive
sunget.
Fastetiden: Midt i alt
det meningsløse.

Nr. 636

Faste-påsketiden:
Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forladt mig.
Nr. 197
Påsketiden: I den nat af
stumme skrig.

Nr. 239

Kristi himmelfart til Pinse:
Det dufter lysegrønt af græs.
Nr. 725

Lyset

Lysgloben

Lyset er et af de ældste symboler i
den kristne kirke. Lyset minder os
både om Gud Fader, der ved skabelsen sagde:
»Der skal være lys!«
og om Gud Søn, der om sig selv
sagde:
»Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal al-drig vandre i mørket, men have
livets lys.«
Lyset minder os også om vores rolle
som kirke, for om os siger Jesus:
»I er verdens lys. En by, der ligger på
et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder
heller ikke et lys og sætter det under en
skæppe, men i en stage, så det lyser for
alle i huset. Således skal jeres lys skinne
for mennesker, så de ser jeres gode
gerninger og priser jeres fader, som er i
himlene.«
Den skik at tænde lys for et andet
menneske har levet sit stille og
meget forskellige liv i kristenhedens
kirkesamfund. De ældste kirkesamfund har været bedst til at bevare
denne tradition. Efter at traditionen
har ligget i dvale i vores evangelisklutherske kirke i meget lang tid, er
den igennem de senere år med stor
kraft kommet op til overfladen igen
i to former: dåbslyset og lysgloben.
Egentlig er det lidt underligt, at
lystænding er forsvundet ud af
vores kirke, da vores ”kirkefader”
Martin Luther havde megen sans for
det håndgribelige i skikke og ritualer. Luther vidste godt, at vi mennesker har brug for noget håndgribeligt og ikke kun ord og åndelighed.
Derfor har vi i dåben: ord, vand og
ånd – og i nadveren: ord, brød, vin
og ånd.
Traditionens genkomst støttes af en
stærk, folkelig brug af lystænding.
De seneste år er der ikke sket en
ulykke eller et særligt dødsfald,
uden at der på stedet har hobet sig
mængder af blomster og lys op.

Dåbslyset

Skikken med at tænde et dåbslys
har bredt sig gennem de sidste 30-35
år. Nu bliver den også indført i Dybbøl Kirke. Der vil fremover blive
tændt et dåbslys for hvert barn, der
skal døbes. Familien får så lyset med
hjem efter dåben.
Man kan sætte det i stage, når man
kommer hjem, og lade det brænde
under festen, så man derved knytter
det, der skete i kirken sammen med
det, der sker i familien.
Man kan sætte det i stage og lade
det stå et synligt sted, så man bliver
mindet om dåben. Man kan så
tæn-de lyset på dåbsdagen, invitere
fadderne og fejre barnets dåbsdag,
og få talt om barnets dåbsoplæring.
Har man større børn, kan de fint
få et ansvar i denne sammenhæng,
både med at bære lyset, hjælpe til
med at huske, hvornår det skal
tændes, og fortælle den lille om sine
oplevelser ved dåben.
Den oldkirkelige skik med dåbslys
blev også bevaret af Luther, der i
dåbsritualet af 1523 knytter følgende ord til dåbslyset:
”Modtag denne brændende fakkel og
bevar din dåb ukrænket, for at du, når
Herren kom-mer til brylluppet, kan
gå ham i møde med alle de hellige i
den himmelske sal og få det evige liv.
Amen.”

Så vidt jeg er orienteret, dukkede
lysgloben op første gang ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling
i Uppsala i 1968 , som et symbol for
folkeslagenes forsoning i globen der
omgiver verdens lys, Jesus Kristus.
Menighedsrådet i Dybbøl har igennem lang tid overvejet at anskaffe
en lysglobe eller lignende. En del
af overvejelserne har også gået på:
hvor denne lysglobe skulle stå. På
sidste menighedsrådsmøde blev det
vedtaget foreløbig at leje en lysglobe. Vi vil nemlig også gerne have
en fornemmelse af, om den bliver
brugt. Den valgte model bærer navnet Cassiopeia, som med sine kors
minder os om Golgatha.
Denne vedtagelse betyder, at der nu
er en yderligere grund til at komme
i Dybbøl Kirke. Kirken er normalt
åben på hverdage i de timer, hvor
der er personale på kirkegården.
Altså ca. kl. 8 – 15. I dette tidsrum
kan man gå ind i kirken, tænde et
lys, holde en tavs andagt…
Selv har jeg altid, - når lejlighed
bød sig, - tændt lys for mine børn,
svigerbørn og børnebørn, - og hvem
jeg ellers kendte, der havde brug for
lys og eftertanke. For lystænding og
bøn hører sammen.

•	Tænd et lys for et menneske,
du har mistet
•	Tænd et lys for en syg eller
døende

•	Tænd et lys for en, du holder
af		
•	Tænd et lys for en, du ikke
bryder dig om

•	Tænd et lys for at takke Gud
•	Tænd et lys ….

Vi håber, at muligheden for lystænding og andagt må blive til glæde
for rigtig mange i Dybbøl Sogn.
Karin Kofod
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Danske Kirkedage
udsender avis
I en imponerende flot avis præsenterer Kirkedagene et lige
så imponerende flot program for Kristi Himmelfartsferien
17. – 20. maj i Haderslev. Se www.danskekirkedage.dk
Dybbøl Kirkes aktivitetsudvalg planlægger tur for hele sognet
lørdag den 19. maj.

Sanger og skuespiller Michael Falch
fortæller og synger om kampene i
sit liv og kristendommens afgørende
betydning i disse kampe.
Folketingets formand Christian
Mejdahl og skuespiller Sofie Gråbøl
taler sammen om troens betydning i
deres vidt forskellige liv.
Biskop Niels Henrik Arendt diskuterer religionens ret til plads i det
offentlige rum med Zubair Hussain
fra Muslimer i Dialog og Rune Engelbreth Larsen fra Humanisme.dk.
Ja, man kunne blive ved, for det gør
programmet for Danske Kirkedage
2007 – alt sammen under det overordnede tema ”Kirke over grænser”.
Når verden kommer til Danmark
Et af hovedemnerne for Danske Kirkedage er den gensidige påvirkning,
der bestandig sker mellem verden
og Danmark, for geografiske grænser krydses konstant. Det afspejles
flere gange i programmet.
Fra Betlehem kommer den dynamiske lutherske præst Mitri Raheb og
fortæller om det akutte og aktuelle
arbejde for forsoning mellem religioner. Og fra Uganda
kommer den anglikanske biskop David
Zac Niringiye og
udfordrer kirkerne
og menneskene i Vesten: Tør kirken være
en modkultur?
Fra Sverige kommer den ikke
helt almindelige pinsepræst
Peter Halldorf, der gennem sit
forfatterskab og sin inspiration
har vist sig som en af hovedkræfterne bag den interesse for kristendommens åndelige dimension, der også
har manifesteret sig i Folkekirken,
f.eks. gennem pilgrimsvandringer.
Der bliver da også arrangeret pilgrimsvandringer til Kirkedagene.

”Verden i Danmark” bliver også emnet for en af hoveddebatterne ved
Kirkedagene. Her diskuterer Biskop
Steen Skovsgaard fra Lolland-Falster med de to Folketingsmedlemmer Ellen Thrane Nørby, V, og
Svend Auken, S, om, hvordan Danmark er ved at blive multietnisk,
multikulturelt og multireligiøst, så
holdninger til flygtninge, familiesammenføringer og muslimer sætter
deres præg på den politiske dagsorden og magtfordeling.
Musikalsk melder verden sig flere
gange ved Danske Kirkedage 2007
– som medrivende gospel og som
inciterende rytmer fra Latinamerika
og Afrika ledet af det musicerende
energibundt Peter Arendt.
Af samme grund bliver der mulighed for at møde nogle af de mere
end 160 internationale menigheder
i Danmark, altså lokale kirker, hvis
medlemmer er flygtninge eller indvandrere – og altså kristne!
Kirkedagene ser dog også på Danmarks rolle i verden, altså hvordan
påvirkningen går fra os og ud til
verden. Hvad er Danmarks rolle i
en globaliseret verden? Skal vores
soldater sendes i krig eller kun i
fredsbevarende styrker? Skal vi øge
eller sænke ulandsbistanden? Kan
værdier og handelsrelationer styrke
demokratisering?
Gudstjenester
Kirkedagene byder på gudstjenester
i mange forskellige former og på
mange forskellige tidspunkter og
steder, bl.a. en spillemandsmesse i
Gl. Haderslev Kirke i stil med den,
der blev tv-transmitteret nytårsnat.
Ved åbningsgudstjenesten Kristi
Himmelfartsdag kl. 16.30 prædiker
biskop Niels Henrik Arendt. Her
deltager også Kirkedagenes protektor Prinsesse Benedikte og Kirkeminister Bertel Haarder.

Kirkedagene afsluttes med en
gudstjeneste søndag den 20. maj kl.
10. De store gudstjenester holdes i
Idrætscenterets opvisningshal, for
Domkirken kan slet ikke rumme de
mange deltagere og besøgende.

Praktiske oplysninger

Sammen med tilmeldingen kan der
bestilles både kost og logi. Man kan
deltage 1, 2, 3 eller alle 4 dage.
Børn og unge
Der laves særskilte programmer
både for de yngste børn og for unge.
Se hjemmesiden
www.danskekirkedage.dk
De står bag
Bag Kirkedagene står en bred vifte
af kirkesamfund og organisationer
med rod i Folkekirke, Frikirker og
Katolsk Kirke. Det er samarbejde på
tværs af grænser.
Sådan får du mere
at vide
Avisen ligger fremme i våbenhuset i
Dybbøl Kirke hvor
du er velkommen til
at tage et eksemplar.
Men du kan også selv printe
den ud fra hjemmesiden
www.danskekirkedage.dk. På
hjemmesiden kan du hente
flere detaljerede oplysninger, herunder tilmelding, pris m.v.

Kunne du tænke dig at tage
sammen med andre fra Dybbøl
Sogn til Danske Kirkedage
2007, lørdag den 19. maj, så
kontakt sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht på
tlf. 74 48 57 96 eller
mail: bfl@km.dk.
Prisen for deltagelse er 290,- kr.
og indbefatter bus, frokost og
aftensmad.

Babysalmesang i Dybbøl Kirke
Hej mor og far til et barn fra 2 til 12 måneder!
Nu er der 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.
Hvorfor nu det?
Aktiviteter med sang og bevægelse
er vigtige for barnets udvikling.
Musik, sang og bevægelse fremmer
barnets udvikling på alle områder.
Man kan ikke begynde for tidlig.
Babyer er faktisk temmelig begejstret for at høre salmer. De forstår
ikke ordene, men salmerne er meget
velegnede til at skabe en rolig og
intensiv oplevelse; kirkerummet er
med til at forstærke denne intensive
oplevelse.
Når det så oven i købet er mor eller far, der synger og trygt vugger,
danser eller laver fagter til, påvirker
vi i høj grad barnets evne til at føle

tryghed og tillid til livet, egenskaber, der er fundamentalt vigtige for
barnets trivsel.
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.
Hvornår?
Vi mødes onsdag formiddage 
kl. 9.45 – 10.45.
Første gang er den 14. marts.
I alt er der planlagt 8 gange.
Medbring et lille tæppe.
Hvad koster det?
100 kr. for hele forløbet inklusive
materialer og efterfølgende kaffe i
Kirkeladen.

Hvem er jeg?
Jeg hedder Hannelore
Nissen-Berdiin, og jeg
er musikpædagog. I
øjeblikket er jeg ved at
uddanne mig til organist, og jeg har fået lov
til at øve mig i Dybbøl Kirke.
Musik med små børn er én af mine
hjertesager. Vi har en forpligtelse til
at vække børns kreative og musikalske evner og påvirke deres udvikling igennem musik så tidligt som
muligt. Samtidig skal vi værne om
vores sang- og salmeskat. De sange
og salmer, børnene hører fra helt
små af, bevarer de hele livet.
Jeg glæder mig til at se jer.
Venlig hilsen
Hannelore Nissen-Berdiin
Tilmelding til:
Kirkekontoret 73 48 55 43 eller
Birgitte Hjarvard Licht 74 48 57 96

Hellig tre kongers vandring

Konfirmander fra 7 c ved spejdernes nytårsparade 7. januar

Hyrderne på marken
Vi stod i kirkedøren for vi var de sidste, som De hellige tre Konger mødte.
De spurgte om vi havde set kongesønnen og hvorhenne vi havde set ham.
Amalie, Malte, Thomas, Emma

De hellige tre Konger
Vi var De hellige tre Konger og vores
tøj var et lagen og en krone som vi
havde på. Vi gik rundt til tre stationer inden vi kom til Bethlehem. De
tre stationer var: Kong Herodes, englene og til sidst hen til hyrderne, som
fortalte os, at de havde set barnet. Vi
fulgte efter stjernen hele vejen.
Asmus, Mikkel og Kenneth

Maria og Josef og barnet
Her står Thorbjørn som Josef og Trine
N som Maria. Vi har lagner på og
Thorbjørn har noget på hovedet, så det
ser ud som om vi har gammelt tøj på.
Thorbjørn og Trine N

Stjernen
Stjernen skulle gå først på vejen,
hvor vi mødte en masse folk.
Jack
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Konfirmationer 2007
Dybbøl kirke, søndag den 29. april 2007 kl. 10.30
Lasse Neumann Beyer, Redstedsgade 28
Anders Bayer Christiansen, Dybbølbjerg 15
Mads Gehrt, Dybbølsten 26
Daniel Gjelstrup-Poulsen, Gammel Aabenraavej 35
Martin Kock, Langbrogade 5,1,-4
Martin Kolmos Kæstel, Engelshøjgade 2B
Morten Moos, Kolonnevej 25
Bergsteinn Gauti Ragnarsson, Løngang 14 st.th
Daniel Iversen Schach, Scharffenbergsgade 4
Mads Eriksen Stegger, Løkkevænget 15
Mathias Weibeck, Åbenråvej 53
Morten Weide, Sankelmarkvej 23
Cecilie Andersen, Stenløkke 17
Camilla Jensen, Bjerggade 6,2,-2
Kristine Niss, Dybbølsten 19
Mette Marie Laue Poulin, Langbrogade 46
Kirsten Skovsted, Gammel Aabenraavej 3
Sct. Marie kirke, søndag den 29. april 2007
Julie Holmgaard Christensen, Langbrogade 7,st tv
Nina Olesen Fabius, Vissingsgade 34
Charlotte Luk Nielsen, Dybbølsten 16
Cathrine Leonhard Poulsen, Stenløkke 67
Dybbøl Kirke, søndag den 4. maj 2007 kl. 10.30
Peder Bjørn Engstrup-Jepsen, Sandbjergvej 4,st tv, Stovgaard
Charlie Stie Erichsen, Sandbjergvej 12, Stovgaard
Philip Rasch Kornbeck, Aabenraavej 19
Nicki Mikkelsen, Sundgade 60A,st tv
Bjørn Høst Spile, Sundgade 18
Frederik Helmer Teichert, Sundgade 70
Nicolai Schmidt Thomsen, Sundhøj 15
Thomas Gabrielsen Tveen, Kolonnevej 12
Anna Martine Raun Adamczyk, Aabenraavej 26
Julie Hoff, Jomfrusti 3,3
Mette Tychsen Lauritzen, Langbrogade 17B
Line Struck Madsen, Sønderled 8
Søs Madsen, Ragebølskovvej 2, Ragebøl
Majken Iversen Meyer, Aprilvej 2
Anja Normand Nielsen, Sandbjergvej 3, Stovgaard
Trine Berdiin Nielsen, Brunhoved 5
Ida Hylle Sørensen, Borgm.Andersens Vej 1,st th
Anne Torp Træger, Langbrogade 26

Konfirmationer 2008
Indskrivning til konfirmationer i 2008
finder sted i juni måned og børn i
6.klasserne på Dybbøl Skolen får direkte besked.

Dybbøl kirke, søndag den 6. maj 2007 kl. 10.30
Asmus Tendal Christensen, Hollingstedvej 26
Thomas Thorhauge Christensen, Dybbøl Bygade 36
Jack Oliver Christiansen, Mølby 48
Roar Ebsen, Mysundevej 7
Kenneth Valentin Jensen, Hørtoftvej 19A,1
Daniel Juhasz, Ahlmannsvej 8
Mikkel Fløe Moesgaard Jørgensen, Lyrskovvej 20
Nikolai Kristensen, Fyrremose 50, 6470 Sydals
Nicolai Grau Madsen, Sønderballe 3
Thorbjørn Kraushaar Martensen, Hollingstedvej 2
Malte Daurehøj Thøgesen, Istedvej 63
Pelle Olesen Toft, Sundkrogen 33
Julie Prien Aloush, Arnæsvej 28
Emma Louise Rudebeck Beyer, Mælkevejen 9
Trine Colding Færgemann, Husbyvej 8
Amalie Marie Gram, Strandvej 17 B, st th
Kristina Øland Iskov, Slesvigvej 13
Trine Jensen, Sankelmarkvej 17
Linette Knudsen Nevad Jeppesen, Istedvej 71
Camilla Søberg Klindt, Istedvej 53
Marie Victoria Heissel Nielsen, Skovgade 42, Egernsund
Signe Cecilie Reinecker, Palmose 9
Dybbøl kirke, søndag den 13. maj 2007 kl. 10.30
Nikolaj Hansen Brink, Trenevej 2
Søren Edemann Callesen, Istedvej 68
Frederik Jørgensen Hansen, Bønnekilde 25
Niklas Hansen, Tornholm 13
Casper Iversen, Dybbøl Bygade 1D
Daniel Keller, Mysundevej 6
Mike Kjær, Dannevirkevej 5 C
Jens Grønne Lorenzen, Tornholm 2
Esge Tornhøj Sørensen, Stenløkke 13
Alex Petz Ødis, Østerballe 4
Maria Steensbeck Bennetsen, Hedebyvej 12
Lea Bertelsen, Slesvigvej 20
Mette Holme Hansen, Dannevirkevej 38
Nanna Kolborg Jensen, Ravnskobbel 5
Lotte Sofie Pabst Jørgensen, Dybbøl Bygade 37
Pernille Krogh Lauritzen, Rendsborgvej 22
Ditte Marie Szkobel Moldt, Istedvej 12
Pernille Mortensen, Trenevej 63
Tine Nicolaisen, Husbyvej 14
Christine Højmark Thomsen, Parallelvej 2

Sogneindsamling 2007
Søndag 4. marts 2007 arrangerer menighedsrådet i Dybbøl indsamling til
fordel for mennesker, der lever i skyggen af aids-epidemien.
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Når menighedsrådet i igen i år
inviterer til indsamling, er det for
at være med til at standse aidsepidemiens eksplosive vækst.
I Danmark tager de fleste det for en
selvfølge, at de har ret til at bestemme over deres egen krop.

Nogle steder i Afrika forholder det
sig anderledes – i hvert fald hvis
man er pige.
Du kan melde dig som indsamler
ved at kontakte Birgitte Hjarvard
Licht på telefon: 74 48 57 96.

Indsamlingsbøsser udleveres
i Kirkeladen fra kl. 9.00 og
indsamlerne bydes på kaffe/te, når
de vender tilbage samme sted sidst
på formiddagen.

Musik i Dybbøl kirke

Orgelkoncertrække
fra 18. - 24. marts. 2007 med
Krzysztof Ostrowski fra Polen
Mandag den 19. marts
kl. 19.30 er der koncert i Dybbøl Kirke med den polske
organist Krzysztof Ostrowski.
Ostrowski er født i 1966 og afsluttede sin uddannelse i 1990
i orgel ved musikakademiet i
Gdansk. Han supplerede sin
uddannelse ved at deltage i flere
internationale mesterkurser.
Han har allerede givet koncerter i
flere europæiske lande, ligesom han
har deltaget i internationale orgelfestivaler.
Som komponist beskæftiger
Ostrowski sig også med filmmusik.
Hans repertoire spænder vidt og
han er en sand mester i at improvisere over forskellige temaer.
I Dybbøl kirke vil han ud over at
spille forskellige flotte orgelstykker også improvisere over et tema,
som han får udleveret umiddelbart
inden koncerten.
Koncerten er nummer 2 i en række
på 5 koncerter, som han giver i
områdets kirker. De andre koncerter
finder sted:
•	Egen kirke
søndag 18. marts. kl. 16
•	Broager kirke
onsdag 21. marts kl. 19.30
•	Augustenborg slotskirke
torsdag 22. marts kl. 19.30
•	Sct. Marie kirke Sønderborg
lørdag 24. marts kl. 16
Der er gratis adgang til alle koncerter.
Frank Laue

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.

Forårskoncert med

Aabenraa Motetkor

onsdag 30. maj kl. 19.30

Onsdag 30. maj giver Aabenraa
Motetkor koncert i Dybbøl kirke.
Koret synger under ledelse af organist Frank Laue og kommer med et
spændende program, som indeholder såvel kirkelige værker som
verdslige forårssange. Derudover vil
organist Frank Laue spille orgelmusik af Dietrich Buxtehude, som døde
for nøjagtig 300 år siden.

Aabenraa Motetkor synger overvejende kirkemusik. Koret har gennem
de sidste år givet velbesøgte koncerter i forskellige kirker i lokalområdet, bl.a. i Dronning Dorotheas
kapel på Sønderborg Slot og i Skt.
Nicolai kirke i Aabenraa.

Salmesangsaften

Nyt fra voksenkor

1. maj kl. 19.30

Tirsdag 1. maj kl. 19.30 inviteres
til salmesangsaften i Kirkeladen
med kirkens voksenkor og organist
Frank Laue. Her er der mulighed
for at synge kendte salmer fra vores
salmebog. Derudover skal vi stifte
bekendtskab med nogle af de flotte
nye salmer i den nye udgave af
salmebogen.
Der bliver en lille kaffe pause, hvor
alle kan hvile stemmerne. Udover
voksenkoret medvirker sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht, som vil fortælle lidt om de sungne salmer.

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

Gratis adgang til koncerten.

Frank Laue

Kirkens voksenkor kan igen høres
ved forskellige arrangementer i
foråret, både i kirken og i Kirkeladen. Søndag 25. marts på Mariæ
Bebudelses Dag synger koret ved
aftengudstjenesten kl. 19.30.
Desuden deltager koret sammen
med kirkens børnekor i forbindelse
med en konfirmandforældre gudstjeneste 27. marts kl. 19.
Tirsdag 1. maj kl. 19.30 medvirker
koret ved den traditionelle forårs
salmesangsaften i Kirkeladen.

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

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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Børnegudstjeneste tirsdag 8. maj kl. 17.00

Alle børn, som er døbt i Dybbøl kirke for fem år siden, i 2002, indbydes
til børnegudstjeneste tirsdag 8. maj kl. 17.00 sammen med deres forældre
og søskende.
Gudstjenesten varer omkring en halv times tid og børn og forældre
indbydes til at spise aftensmad sammen i Kirkeladen, for at fejre 5 års
dåbsjubilæet.
Prisen for aftensmad er 10,- kr. pr. person.
Dåbsbørn fra 2002 får en særlig indbydelse tilsendt.
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Birgitte Hjarvard Licht
Kl. 10.30 - 2. Pinsedag
Karin Kofod

Kl. 19.30 - Aabenraa Motetkor

Juni:

3. juni - kl. 10.30 - Trinitatis søndag
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 . Februar 2007 . 63. årgang

Kirketaxa bestilles på telefon 74 42 18 18

