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… modenhedens
milde magt…
Floksens farver flammer...
og tiden er atter kommet, hvor vi
kan synge om ”Septembers himmel”, om skoven der falmer og alle
de andre vidunderlige efterårssange og salmer. Ofte er de fulde af
billeder, som kun ældre og gamle
mennesker bærer inden i sig som en
erindring om en virkelighed.
Høst…
Og aldrig stemmes en sjæl så glad,
det være sig mands eller kvindes, som
når det dufter af myntens blad,
og negene samles og bindes.
Og aldrig puster en vind så blødt,
som når det lyner i østen;
og aldrig kysser en mund så sødt,
som når det dugger om høsten.
Og aldrig jeg mindes en mark så grøn
som den om mit hjemlands haver,
og ingen sol har jeg set så skøn
som den, der går ned mellem traver.
Jeppe Aakjær,
Rugens Sange 1906

Her tales der om neg, der bindes,
om lyn i østen og traver. Negene
og traverne er blevet til halm, der
samles i bigballer, for kærnerne har
mejetærskeren allerede tærsket fra.
Og kornmodsglansen – de lydløse
lyn i høsttiden – ser jeg nu kun
sjældent.
Den sjæleglæde, som Aakjær skriver
om, er måske større eller anderledes
hos dem, der har oplevet den langsomme høst. For nylig, da høsten
gik i gang, meldte denne glæde sig
hos mig sammen med taknemmeligheden over, at det igen er lykkedes.
Skønt høsten i år falder tidligt, så
har den ikke været helt let på disse
kanter, hvor storm og regn havde
lagt mange hvedemarker ned. Alt er
høstet undtagen de sene efterårsafgrøder: majs og roer.
At høste, som man sår…
Høsten bliver næppe en rekordhøst
i år herhjemme. Men andre steder
har der enten været misvækst, total
tørke, oversvømmelser eller insektplage, så der slet ikke er noget at
høste. Og de mennesker har dog
også arbejdet med jorden og sået.
Så man høster altså ikke altid, som
man sår.

Det gælder på marken som mellem
mennesker. Vi ”sår” jo også ting i
vore børn: alt hvad vi prøver at lære
dem. Somme tider slår det rod og
vokser. Somme tider preller det af.
Denne erkendelse må dog aldrig
få os til at give op eller tænke, at så
kan det også være lige meget, hvad
vi ”sår” i børnene.
At slippe…
Et af de karakteristiske træk ved
modenheden er at slippe. Det ved
vi, når vi plukker frugt. Den modne
frugt slipper let.
Og det sker også i os mennesker.
Efterhånden som vi modnes, kan vi
lettere give slip f.eks. på standpunkter, som vi før stod hårdt på, eller
ting vi tidligere ikke ville finde os i.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.
Alex Garff

Glædelig høst!
Karin Kofod

Døbte i
Dybbøl kirke
27. maj 2007
Lucas Norn Lauritsen
Isabel Sara Duetoft

8. juli 2007
Mikkel Carlsen Schmidt
Morten Christian Meier

22. juli 2007
Magnus Plehn Lauritzen
Smilla Kaja Mathiesen Andersen

23. juni 2007
Andreas Vase Haraldsson

15. juli 2007
Leander Hagensen Petersen
Asbjørn Juhl Petersen

5. august 2007
Jakob Pagh Lund

1. juli 2007
Frederikke Staugaard Kryhlmann
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12. august 2007
Rebecca Rosenkilde Hoppe

Kirkehøjskole i Sønderborg efterår og vinter 2007-2008

”Med hjerte og forstand
– tro, kristendom
og fornuft”
”… kun med hjertet kan man se
rigtigt. Det væsentlige er usynligt
for øjet”, hedder det i en berømt
sætning fra bogen ”Den lille Prins”
af Antoine de Saint-Exupéry. Forskellen mellem at se med ”hjertet”
og med ”øjet” går som en rød tråd
gennem vores tradition. Det gør den
bl.a. i forskellen mellem den forståelse som naturvidenskaben rummer,
når den fortolker sine iagttagelser,
og den forståelse vi får andre steder
fra. Bl.a. fra vores kulturelle og religiøse baggrund.
Mange har accepteret denne forskel
og lever med den med et ben i begge lejre. Mens andre ser den som en
uforenelig modsætning og mener, at
man må træffe et valg mellem, hvad
hjertet og hvad øjet ser.
Det er dette emne og område, vi
gerne vil kaste os over i denne
sæson i kirkehøjskolen og belyse fra
forskellige sider.

Højskole-info
Program: Kan afhentes i kirkerne og
på bibliotekerne.
Tilmelding: Tilmelding til kirke
kontoret i Menighedshuset, 
tlf. 74 42 33 21 (kl. 9-13, lukket
onsdag) eller e-post kirkekontor@
sctmarie.dk. Tilmelding gerne i god
tid. Betaling ved højskoledagens
start.

Framelding: Af hensyn til frokosten
bedes man så vidt muligt melde fra,
hvis man er forhindret i at deltage
den/de tilmeldte højskoledage.

Pris alle dage kr. 250,00 incl. frokost
(drikkevarer kan købes)
Enkeltdage (lørdag) kr. 75,00
Enkeltaftener (tirsdag) kr. 50,00
Kirkebilsordning: Kirkebil kan
benyttes efter den ordning, man har
i sit bopælssogn.

Kirkehøjskolen har i denne sæson
en lidt ændret form. – Vi begynder
og afslutter med en ”hel” lørdag,
hvor der er frokost mellem formiddags- og eftermiddagsprogrammet. Men herimellem har vi så fire
hverdagsaftener med et enkelt emne
og foredrag.
Lørdag 6. oktober
i Menighedshuset
Formiddag kl. 10.00
”Gud og Darwin”
Ved Niels Henrik Gregersen,
professor i samtidsteologi,
Københavns Universitet.
Eftermiddag kl. 12.30
”Invitation fra Gud”
- et møde med en film og dens
”ophavsmand”. Forfatteren
Marie Louise Lefèvre fortæller
og viser sin film med den amerikanske munk Thomas Keating.
Tirsdag 6. november
i Christiansgården
Kl. 19.30
Videnskab og tro i Danmark
efter reformationen
Ved Morten Fink-Jensen, forskningsstipendiat, ph.d., Det
kongelige bibliotek.
Tirsdag 20. november
i Kirkeladen, Dybbøl
Kl. 19.30
”Fornuft og tro, forstand og
hjerte”
Ved Niels H. Brønnum, sognepræst ved Brønshøj kirke.

Tirsdag 15. januar
i Ulkebøl
Forsamlingshus
Kl. 19.30
”Gudstjenestens tro og fornuft”
Ved Jørgen Demant, forfatter,
sognepræst ved Lyngby kirke.

Tirsdag 5. februar
i Menighedshuset
Kl. 19.30
Thomas Mann og ”Josef og
hans brødre”
Ved Claus Oldenburg, forfatter,
sognepræst ved Garnisonskirken, København
Lørdag den 23. februar
i Christiansgården
Formiddag kl. 10.00
”Min tid er i dine hænder”
Ved Kirsten Busch Nielsen,
cand. theol., lektor og studieleder, Københavns universitet:
Eftermiddag kl. 12.30
”De sidste skridt” – en film om
Dietrich Bonhoeffer
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Kom og syng med!
Korene ved
Dybbøl kirke
Dybbøl kirkes voksen kor
begynder en ny efterårssæson
Kan du li’ at synge? Så kom og syng
med!!
Dybbøl kirkes voksen kor starter på
sin fjerde sæson tirsdag 11. september 2007 kl. 18.15-19.30 i Kirkeladen.
Vi er et frivilligt blandet kor med
ca. 18 sangere, damer og herrer, og
vi synger nye såvel som de gode
kendte salmer og sange. Vi vil meget
gerne være flere og indbyder derfor
sangglade mennesker til at synge
med i koret. Mød bare op til vores
første øveaften eller kontakt korets
dirigent organist Frank Laue, på tlf.
7449 1966 eller e-mail: organist@
dybboelkirke.dk. Der er ingen
optagelsesprøve og kendskab til
noder er ingen forudsætning, men
selvfølgelig en stor hjælp. Koret
har ingen forpligtelse til at deltage i
gudstjenester, dog synger vi et par
gange om året i kirken og ved andre
arrangementer.

Babysalmesang
Hej mor og far til et barn
fra 2 til 12 måneder!
Så er vi klar til at begynde et nyt
hold babysalmesang med start onsdag 19. september.
Vi mødes i kirken i alt 8 onsdag formiddage kl. 9.45 – ca. 10.35.
Medbring et lille tæppe.
Vi holder ferie i uge 42.

Dybbøl kirkes børnekor
starter ny sæson
Tirsdag 11. september 2007 kl. 17 er
første øvegang for Dybbøl kirkes
børnekor i Kirkeladen. Både ”gamle” og nye sangere er velkommen til
at være med i koret. Kom blot den
første øvegang eller kontakt organist
Frank Laue på tlf. 7449 1966 eller
e-mail organist@dybboelkirke.dk og
hør nærmere om koret. Hvis du har
lyst til at synge sammen med andre, tjene lidt lommepenge og lære
en masse gode salmer og sange, så
er koret lige det rigtige for dig. Jeg
glæder mig til at se dig!

Det koster 100 kr. at være med.
Tilmelding til kirkekontoret til
sekretær Mona Petersen 73 48 55 43
eller sognepræst Birgitte Hjarvard
Licht.
Hvis du vil vide mere om kurset, før
du melder dig til, kan du få udleveret en folder i Kirkeladen, eller få
den tilsendt.
Kom og vær sammen med dit barn
omkring salmer, musik, sange og
dans.
Jeg glæder mig til at se jer.
Venlig hilsen
Hannelore Nissen-Berdiin
musikpædagog

Frank Laue

Minikonfirmander:

Indbydelse til Minikonfirmander
Alle børn i Dybbøl, som går i 4.
klasse har fået en indbydelse til at
blive minikofirmander. Vi mødes ti gange her i efteråret, og vi
begynder onsdag 12. september
kl. 13.30 – 15.00 og fortsætter til
søndag 25. november. Her slutter
vi med en flot familiegudstjeneste
i kirken, hvor minikonfirmanderne
medvirker. Minikonfirmander er et
supplement til kristendomsundervisningen i skolen og det er frivilligt at være med. Vi synger, tegner
og maler, laver drama og fortæller
fra Bibelen. Hver gang begynder vi
med at få lidt sundt at spise.

Minikonfirmanderne undervises
af os to præster, Birgitte og Karin,
samt tidl. børnehaveklasseleder
Erika Schmidt og organist Frank
Laue.
Efter jul får minikonfirmanderne
tilbud om at medvirke i en musical.

Vi glæder os til at se jer.
Birgitte og Karin, Erika og Frank

Dåbsgudstjeneste
lørdag 3. november kl. 10.30

Vi holder dåbsgudstjeneste en
lørdag, for at kunne tilrettelægge
gudstjenesten særligt med henblik
på unge familier med børn. Der
vil så ikke være dåb ved gudstjenesten om søndagen i den samme
weekend.
Menighedsråd og præster

Koncerter i Dybbøl kirke

Koncert med
den hellige
Wladimirs mandskor

Onsdag 12. september kl. 19.30

Paul Gerhardt

400 år

- en musikalsk rejse med
Mads Granum Kvartet
og Anders Roland som solist
Søndag 21. oktober kl. 16.00
Danske jazzmusikere tager ofte
salmer op til behandling og giver
dem nye klæder. Det gør Mads
Granum med sin kvartet. Denne
koncert med nogle af Paul Gerhardts
kendte og elskede salmer holdes i
anledning af den tyske salmedigter
Paul Gerhardts 400 års fødselsdag.
Mads Granum sidder ved klaveret,
mens Jakob Vind Lauritsen spiller
bas. Ricco Kjær fra Give er med på
trommer. Besætningen kompletteres
af Anders Roland som solist.
Der spilles ganske tæt på salmernes
originale melodier og fraseres blidt
og indfølende omkring dem. Det er
musik til stille stunder. Eller til at
skabe sjælelig ro, når dagligdagen
bliver for meget. Men ikke som en
flugt ind i idyl. Nærmere som en nutidig tolkning af toner og tekster, der
besidder tidløs gyldighed. Kvartetten leverer et bud på, hvordan man
kan puste kirkestøvet af de gamle
salmer og måske gøre dem interessante også for et ungt publikum.
Der er gratis adgang til koncerten.
Ved koncertens udgang kan der købes kvartettens nyeste CD ”Hymns
in time”.

Det er lykkedes igen at få det dygtige ”Hellige Wladimir´s mandskor”
fra Moskva til Dybbøl. Vi kan glæde
os til endnu en gang at lytte til de
kraftfulde mandsstemmer, når de
fylder kirken med sange fra deres
egen russiske tradition, både kirkelig og folkelig.

Som i de tidligere år er der gratis
adgang til koncerten, men tag alligevel nogle penge med. Formålet
med korets koncertrejse er igen at
samle penge ind til et børnehospital
i Moskva. De foregående år har vi
haft flot kollekt efter koncerterne i
Dybbøl kirke og det vil være dejligt
igen at kunne støtte hospitalet med
et fint beløb.

Paul Gerhardt (1607-1676)
”Befal du dine veje”, ”Hjerte, løft
din glædes vinger” og ”Gak ud,
min sjæl, betragt med flid” er blot
tre af de mange salmer vi kender
fra Paul Gerhardts hånd.
Paul Gerhardt blev født 1607 i
Gräfenhainichen ved Wittenberg,
her gik han i skole og studerede
derefter teologi. I 1643 boede han i
Berlin og prædikede af og til i Nikolaikirche. Han blev gode venner
med kantor Johann Crüger, som
udgav en del af Gerhardts salmer.
Paul Gerhardt blev præst i 1651
i Mittenwalde syd for Berlin.
Trediveårskrigens rædsler, brand
og pest prægede hverdagen, og
hans sjælesørgeriske arbejde kan
genfindes i hans mange salmer fra
disse år.
Paul Gerhardt selv blev ikke sparret for sorger. Han blev gift som 48
årig, og fik fem børn, hvoraf de fire
døde som små.
1657 blev Paul Gerhardt præst ved
Nikolaikirche i Berlin. Kurfyrst
Friedrich Wilhelm var reformert
og pålagde de lutherske præster
så mange begrænsninger i deres
virke at han til sidst tog sin afsked.
Samme år i 1668 døde hans kone.
I 1669 blev Paul Gerhardt præst i
Lübben i Niederlausitz, hvor han
var til sin død i 1676.

Når Paul Gerhardts salmer er oversat til mange
sprog og stadig synges er
det fordi de i et forståeligt
sprog kan formulere de
mange smertelige erfaringer vi som mennesker gør
os, samtidig med at de giver ord til
en fast tro på Guds omsorg.
”Befal du dine veje”
Så kast da al din smerte
på Herrens stærke magt,
og håb, o, håb mit hjerte,
vær trøstig, uforsagt!
Du er dog ej den herre,
Som alting råde bør;
Gud monne sceptret bære,
Og alting vel han gør.
Salme 36 vers 6
i Den danske Salmebog
Paul Gerhardt slutter sin salme
med dette vers. Hvor han siger,
at vi skal lægge al vores smerte
over på Gud, Gud magter at bære
den. Også på Gerhardts tid, troede
mennesker, at de skulle alting selv,
ligesom vi tit tænker i dag. Det er
godt at blive husket på, at vi ikke
skal bære alt selv. Gud værner
om os og er den, der passer på os.
Gud bærer så at sige det kongelige
scepter.
Birgitte Hjarvard Licht
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Menighedsrådets årsberetning 2006 - 2007

Med et tilbageblik på det forgangne
år, ses igen stor aktivitet i og omkring
Dybbøl kirke.
Et stort projekt var en længe ønsket fast belægning på
hovedstien til kirkedøren og en fortsættelse af den faste
belægning ned til præstegårdslågen, det er en stor hjælp
for kørestolsbrugere, gangbesværede og øvrige kirkegængere og så ser det tilmed godt ud.
KIRKEN
Går vi indenfor kirkedøren mødes vi af et dejligt lyst og
nykalket kirkerum, udvendigt kalkes som skik og brug
hvert år til pinse, mens der indvendigt går år imellem.
Et nyt tiltag vi prøver er en lysglobe, efter en tid ser vi i
rådet, om det er en tanke folk synes om, i så fald bliver
den stående.
Af fremtidsplaner er en udvidelse af orglet for en bedre
musisk oplevelse og større udfordring for organisten.
Der vil senere også blive tale om nyt varmeanlæg, da
det nuværende er et halvt hundrede år gammelt.
KIRKEGÅRDEN
Forlader vi kirken igen er det en fin idé, at gå en tur på
kirkegården og nyde alle blomster og træer og glædes
over hvor velholdt kirkegården fremtræder.
KAPELLET
Siden kapellet blev bygget har det været holdt i de mørke farver man dengang brugte, det er nu blevet malet
lyst så også det fremtræder på en venlig måde.
PRÆSTEGÅRDEN
Vi vil nu gå en tur rundt om præstegården, hvor vi
samtidig nyder den store dejlige have; blikket kastes
på selve præstegården, som er blevet malet udvendigt, vinduer og døre har fået en tiltrængt omgang her
iblandt en ny havedør. Kvistene blev en ekstra udgift da
de måtte udskiftes, de viste sig, at være for dårlige til at
males.
Inde i præstegården er der sat et nyt køkken op i forbindelse med en skade i gulvet.

6

STALDEN
Stalden er fredet, skal derfor holdes i pæn og god stand,
der har været flere reparationer på sokkel og væg da
sokkelen sank. Det skulle nu gerne være i orden, også
denne bygning er blevet malet.
Indkørslen til præstegården har i mange år været ganske skrækkelig at køre på, den vil nu blive lagt om.
KIRKELADEN
Kirkeladen, som vi er så stolte af, bliver flittigt brugt,
dels af konfirmander, minikonfirmander, kor både børne- og voksenkor, der ledes af vor dygtige og tålmodige
organist. Det er til stor glæde og fornøjelse for alle parter, dog vil vi gerne være flere jo sjovere er det.
Der er blevet afholdt IT-kurser, hvor vi har haft andre
sogne med, der afholdes derudover mange andre aktiviteter i huset.
BABYSALMESANG
Det er igen en ny ting vi gerne vil have fremover, vi er
så småt begyndt på det i dette forår, det bliver ledet af
en musikuddannet leder, de der er med synes godt om
ideen, så kom endelig med jeres små børn.
FORPAGTERGÅRDEN
Der har vi i utide måttet skifte forpagter, men alt er løst
i bedste ånd, tidligere forpagter fik tilbud om nye udfordringer og det måtte vi så forholde os til.
MOTORVEJ
Vi har haft vort hyr med den kommende motorvej, det
vil sige, at vi synes den tænkte rundkørsel i det store
projekt kommer til at ligge lige tæt nok på kirken, både
vil det tage udsigten til kirken, men ikke mindst vil der
blive støjproblemer, det må vi senere se hvor galt det
bliver.
Med dette vil jeg gerne takke alle medarbejdere, præster
for godt og positivt samarbejde i årets løb.
Bente Schulz Thomsen
Menighedsrådsformand

Folkekirken

– død eller levende

Samtaledag tirsdag 2. oktober kl. 19.30 i Kirkeladen
Hvordan har du oplevet dit møde med Dybbøl
kirke?
Hvordan oplever du gudstjenesten i Dybbøl kirke?
•	Er der ting, der skal laves om?
•	Er der ting, du mener det er vigtigt at bevare?
•	Hvis du alene skal bestemme, hvordan foregår
en gudstjeneste?
Hvordan ser din kirke ud om fem år? Om ti år?
Skal kirken lave andet end gudstjenester?
Er folkekirken død eller levende, hvad vej går vi?
Går vi mod en levende kirke eller skal den sidste
lukke og slukke indenfor en overskuelig fremtid?

•	Kirker kan bruges til meget. Skal vi have catwalk
i kirkeskibet? Kulturhus? Diskotek? Hvor går
grænsen? – og er der en grænse?
•	Skal præsten spille en rolle kirkeligt, religiøst,
lokalt, politisk eller kulturelt?
•	Hvorfor skal præsten absolut bo i sognet?
•	Hvor går du hen med din religiøse søgen? I kirken? Til præsten? Andre steder?
Mød op tirsdag 2. oktober kl. 19.30 i Kirkeladen
og kom med din mening om, hvordan du kan
tænke dig Dybbøl kirke.

Kom og hør hvad din nabo mener ved ”samtale
dagen” i Kirkeladen, og giv dit besyv med.

Menighedsråd og præster

Med udgangspunkt i spørgsmålene her, arrangerer
menighedsrådet en aften i Kirkeladen, hvor nogle
af sognets beboere vil fortælle om deres opfattelse
af kirken.

Personaleændring
ved Dybbøl Kirke

Folkekirkens fremtid er til debat, der er ikke balance mellem de kirkelige udgifter, antallet af kirker,
sognestørrelser, befolkningstal og skattegrundlaget. ”Folkekirken – død eller levende” er en provokerende overskrift, og den er valgt med vilje.
Det er os, som er her nu, der har indflydelse på,
hvordan vores kirke skal se ud.

Helle Daabeck har fra den 1. august 2007, på
grund af et ønske om videreuddannelse, valgt
at fratræde stillingen som servicemedarbejder
ved Dybbøl Kirke. En tak til Helle for hendes
indsat i de to år, hvor hun har haft jobbet. Helle
vil fortsat have tilknytning til kirken, idet hendes ansættelse som kirkesanger er uændret.
Som ny servicemedarbejder har vi ansat Birgit
Albrektsen Høi. Birgit tiltræder stillingen den 1.
september 2007. Vi byder Birgit velkommen.

Yderligere spørgsmål til overvejelse:
•	Hvor få skal der sidde ved søndagsgudstjenesten, før vi lukker og slukker i den lokale kirke?
•	Hvor vil du helst gå i kirke? I din lokale kirke
med få trofaste eller i et nabosogn, hvor der samles 60 fra mange sogne?

Dybbøl Kirke

Sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht
Dybbøl præstegård
Dybbøl Bygade 101,
Tlf. 7348 5540 - Fax: 7348 5541
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
Tlf. 7348 5544 i Kirkeladen,

ellers 2143 5113 / 7440 5177
KK@KM.DK
Træffes bedst kl. 11-12.
Mandag fridag
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
Organist
Frank Laue, tlf. 7449 1966
organist@dybboelkirke.dk

Ejner S. Egtved
Kontaktperson Dybbøl Menighedsråd

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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DYBBØL KIRKE

L
S

1
2

M 3

September

Kl. 10.30 - konfirmandvelkomst Ti
O
F

5

S

7

4

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

O

5

Kl. 17.00 – Minikonfirm. start

F

7

S

9

L

8

M 10
Ti
O

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 14. søn. efter trinitatis
Karin Kofod

11

12 Kl. 10.00 - Kravlegudstjeneste
Kl. 19.30 - Koncert Wladimir

F

14

S

16 Kl. 10.30 - Høstgudstjeneste

15

Birgitte Hjarvard Licht

M 17
Ti
O

Kirkefrokost

18 Kl. 11.00 - Kravlegudstjeneste
19 Kl. 9.45 - Babysalmesang

To 20

L

O

26

M 15
Ti

Kirkefrokost

Der holdes kirkefrokost søndag 16. september efter høstgudstjenesten. Efter
frokosten vil vi synge nogen af de gode
efterårssange fra højskolesangbogen.

To 8

Karin Kofod

7

F

9

S

11

L

10

M 12

Birgitte Hjarvard Licht

13

O

14

To 18

F

16

S

18

O

17
19

S

21 Kl. 10.30 - 20. søn. efter trinitatis

L

Karin Kofod
Karin Kofod

Kl. 19.30 - Kirkehøjskole

Kl. 10.30 - 23. søn. efter trinitatis
Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter Birgitte Hjarvard Licht
Altergang

To 15

F

L

20

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 16 - Koncert Gerhardt 400 år

23

17

M 19
Ti
O

20
21

Kl. 10.30 - 24. søn. efter trinitatis
Karin Kofod

Kl. 19.30 - Kirkehøjskole

To 22

24

To 25

F

23

S

25

L

F

26

S

28 Kl. 10.30 - 21. søn. efter trinitatis

30 Kl. 10.30 - 17. søn. efter trinitatis O

Ved denne gudstjeneste læses navne på
alle de døde i Dybbøl sogn siden sidste
år ved Alle Helgen.

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

O

6

16

S

Søndag 4. november

Ti

14 Kl. 10.30 - 19. søn. efter trinitatis Ti

Ti

Alle Helgens Dag

Birgitte Hjarvard Licht

13

27

M 29

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - Alle Helgens Dag

S

L

28
29

4

12

F

L

S

F

L

To 27

Kl. 10.30 - Dåbs gudstjeneste

Kl. 10.30 - 18. søn. efter trinitatis M 5

To 11

Ti

25

3

10

23 Kl. 10.30 - 16. søn. efter trinitatis O

Ti

2

L

O

M 22

Karin Kofod

Kl. 10.00-14.00 - Kirkehøjskole

November

F

9

S

M 24

6

To 1

Ti

21
22

Kl. 19.30 - Samtaledag

To 4

F

L

3

M 8

To 13 Kl. 10.00 - Kravlegudstjeneste
L

2

Tre præster

Ti

To 6

M 1

Oktober

Karin Kofod

30
31

24

Kl. 14.00 - Børne

- minikonfirmandgudstjeneste
Birgitte Hjarvard Licht og

M 26
Ti
O

Karin Kofod

27
28

Høstgudstjeneste

To 29

Kravlehøstgudstjenester

December

Søndag 16. september kl. 10.30

Onsdag 12. september
Kl. 10.00 Dagplejere
Torsdag den 13. september
Kl. 10.00 Dybbølsten Børnehave
Tirsdag 18. september
Kl. 11.00 Kærnehuset

Gudstjenesterne er tilrettelagt for
sognets mindste beboere. Forældre og
bedsteforældre er selvfølgelig meget
velkomne. Medbring en frugt eller
grøntsag, som I har høstet.

F

30

2. december kl. 10.30 - 1. søn i advent
Birgitte Hjarvard Licht

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 . August 2007 . 63. årgang

Kirketaxa bestilles på
telefon 74 42 18 18

