Kirkebladet
Dybbøl Sogn

Juni, juli og august 2008

Dybbøl Præstegård

Præstegårdens brolægning er lagt om og der er
tyndet ud i beplantningen omkring vandhullet,
så der nu er et smukt indkig.
Foto: Lars Søllingvraa

Midsommer
Årets længste dag fejrer vi med bål
under den lyse sommerhimmel.
Midsommer aften
Hver gang jeg står ved Sct. Hans
bålet tænker jeg tilbage på de mange
gange jeg har stået i kreds om et bål.
Hver gang har jeg haft en fornem
melse af samhørighed med alle de
andre omkring bålet.
Der er noget ved et bål, som samler.
Jeg tænker tilbage på min barndoms
spejderlejre, hvor den bedste tid var
om aftenen ved lejrbålet. Vi spejdere
sad tæt sammen og var klædt godt
på og alligevel blev vi kogende røde
i hovederne af varme og samtidig
kolde og klamme på bagdelen, men
det hørte med. Bålets varme og
ildens knitren samlede os og vi sang
og lavede sketch for hinanden. Når
nogen begyndte at gå i seng og bålet
døde mere ud, kom tiden til fortro
lig snak i mørket som blev tættere
og tættere, mens gløderne i bålet
forandrede sig umærkeligt.

2

Ild i tønder
I storbyerne ude i verden, hvor den
sociale nød er større end i Danmark,
samles mange hjemløse om nat
ten omkring olietønder som de har
tændt op i. Et bål midt i natten giver
varme og er et samlingspunkt.

Bål
Når der er fest eller udflugt og der
bliver tændt et bål, så samles både
børn og voksne. Hvis der så oven
i købet er mulighed for at lave
snobrød eller stege pølser, ja så er
børnene optaget i en rum tid. Det
er rart at sidde med sin pind og
stege og dreje og forestille sig hvor
godt brødet smager. Virkeligheden
er så tit et brød der er sort og hårdt
som sten med en anelse dej indeni,
i hvert fald med smag af dej. Det
gør ikke noget for med en god klat
marmelade i hullet findes der ikke
bedre brød.

Bål i Johannes evangeliet
I Johannes evangeliet kan vi læse en
historie om et bål. Historien foregår
efter at Jesus er død og opstået fra
de døde. Hans disciple har været
meget i tvivl om, hvad alle deres
mange oplevelser sammen med ham
skal betyde og de er så småt vendt
tilbage til deres tidligere hverdag
som fiskere. Historien her foregår
en nat ved Tiberias sø. Disciplene
har været ude flere gange, og det er
ikke lykkedes dem at fange noget
af betydning. Man kan fornemme
deres træthed og modløshed. Tidligt
om morgenen giver de op og sejler
ind mod søbredden. Da de når ind
på land står der en mand og spørger
om de har fanget noget at spise og
de svarer nej. Det er lige før det er
en hån sådan som han spørger. Men
han siger så til dem, at de skal sejle
ud en sidste gang og denne gang
kun kaste nettene ud på bådens
højre side, så skal de få fangst.
Denne mand udstråler så megen
myndighed og de har fået så lidt
i nattens løb at de tager chancen.
Ganske som han har sagt, så fanger
de nu så mange fisk at de næsten
ikke kan få dem op i båden. De sej
ler ind og jo nærmere de kommer til
land kan de se at manden har tændt
et bål af trækul og sidder og venter
på dem.

Bål på stranden
Tidligere tændte man bål ved
kysterne i hårdt vejr, for at advare
skibene, så de ikke kom for tæt til
kysten. Mange kunstnere har malet
folk på stranden og familier til sø
folk, der står ved disse advarselsbål
og spejder ud over havet efter deres
kære.

Bål af trækul
Han har lagt fisk og brød på bålet
og han siger, at de skal lægge flere af
de friske fisk, som de lige har fanget,
på ilden. Pludselig kan de se hvem
det er. Det er Jesus, deres gamle ven
og lærer og mester, ham de har fulgt
i flere år på støvede veje og i et utal
af byer.

Jesus venter dem
Han er her i lyslevende skikkelse
og venter på dem med bål og brød
og fisk. Det er en lidt drømmeag
tig historie, det er svært at skelne
mellem hvad der er drøm og hvad
der er virkelighed. Der er mange
detaljer i historien så det hele virker
meget dagligdags. Alligevel foregår
den som sagt efter at Jesus er død
og opstået fra de døde. Pointen er
at der er én der venter ved et bål af
trækul med brød og friske stegte
fisk. Her er der godt at være. Det
fjerner al tvivl hos disciplene. Lad
det også fjerne al vores tvivl, hos
den opstandne Jesus er der godt at
være.
Jeg ønsker alle en glædelig midsom
meraften og en god sommer.
Birgitte Hjarvard Licht

Julens
kontrapunkt
Når solen er på sit højeste på vore breddegrader, og Jesus er ca. ½ år gam
mel, fejrer vi hans fætter Johannes Døber = Sankt Hans. Ved vintersolhverv
tænder vi levende lys inden døre og på juletræet, mens intet mindre end bål
må til ved sommersolhverv. I julen er det englene, der kommer og synger
om fred og Guds velbehag. Ved Sankt Hans er det os, når vi samles om
kring bålet og på den ene eller anden melogi synger:
Vi elsker vor land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans,
bli’r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter,
så varme så glade.

10. februar 2008
Sofie Helbo Grau Bossen

24. februar 2008
Emmanuel Oluwamayowa Oyewole
Ajayi
2. marts 2008
Karoline Toft Brogaard
Frederik Rivera Baum
Nicklas Johannsen
16. marts 2008
Oliver Sørensen
23. marts 2008
Alberte Alstrup Wegge Maansson
Alberte Bildsøe Jessen
Emil Hauge Damm
30. marts 2008
Charlotte Midtgaard Petersen
13. april 2008
Alberte Elisabeth Bak

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit
over engen sig tumler.

Mindeord

Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
under mark over strand,
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde
hver by har sin heks,
og hver sogn sine trolde.
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde
vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes, hvor hjerterne
aldrig bli’r tvivlende kolde.
Når vi når til Sankt Hans, håber jeg, at vi alle
tænker grundigt over forholdet mellem fre
den og hjerternes varme tro eller kolde tvivl.
God sommer!

Døbte i
Dybbøl kirke

Karin Kofod

Kristian Skivild
Kristian Skivild døde ganske
pludseligt og det var et chok for
os alle.
Kristian har været medlem af
Dybbøl menighedsråd siden
2004. Han var formand for kirke
udvalget og tog fat på de mange
opgaver med at vedligeholde kir
ken og kirkegården med ildhu og
stor interesse. Kristian tog sig af
arbejdet med sikkerhed på vores
arbejdspladser. For alle ansatte
var han en seriøs samarbejdspart
ner vi altid kunne gå til. Ingen
opgaver var for små og ingen for
store, han lyttede altid til os. Det
var Kristian magtpåliggende at
Dybbøl kirke skulle være en god
arbejdsplads. Hans engagement
var stort og vi vil i menigheds
rådet savne hans gåpåmod,
ligefremhed og ikke mindst hans
humor. Vore tanker går til Inga og
resten af familien.
Æret være Kristians Skivilds
minde.
Birgitte Hjarvard Licht, sognepræst
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Spejdere i London
Er der stadig gang i Spejder
arbejdet over 100 år efter at
Baden Powell samlede de
første drenge spejdere i Eng
land? .. og kan man lave bål
midt i London?

Et stort ”Ja” til begge spørgsmål,
lyder det fra KFUM spejderne i
Dybbøl. Spejderne brugte vinter
ferien til at opleve London. De
boede på et Spejdercenter, der til
hører en gruppe engelske spejdere.
De besøgte Gilwell Park, hvorfra
meget spejderarbejde er startet. De
gik i Baden Powells fodspor, lavede
spejderaktiviteter og snobrød over
bål. Turen bød naturligvis også
på sightseeing, shopping, under
grundsbane, race og meget mere af
storbyens liv. Forud for turen havde
spejderne ”tjent” et tilskud til turen
ved at sælge julekalendere og dele

Sommerfest
Sommerfesten begynder med gudstjeneste i
kirken, hvor Folketingets tidligere formand
Christian Mejdahl prædiker.
Derefter går vi over i præstegårdshaven,
hvor Christian Mejdahl taler:

”Grænser og muligheder
i mit liv”
Christian Mejdahl behøver næppe megen
præsentation, han blev medlem af Folke
tinget for Venstre i 1987 og stoppede sidste
år efter fire år, som Folketingets formand.

Kirkeblade ud. Uden indtægter fra
f.eks. uddeling af Kirkeblade ville
det ikke være muligt at arrangere en
så spændende rejse.
Nis Thaysen
KFUM spejderne i Dybbøl

søndag 22. juni kl. 14.00

Christian Mejdahl har rod i Indre Mission og
hans på en gang venlige, livskloge og myn
dige måde at være på har skabt respekt alle
steder. Han vil fortælle om sit liv fra land
bruget på gården i Himmerland til landets
fornemmeste embede i hovedstaden.
Traditionen tro serverer menighedsrådet
jordbærgrød med fløde. Medbring havestol
og kaffekande. I tilfælde af regn holdes som
merfesten i Kirkeladen.
Vel mødt til sommereftermiddag i haven.

Flaghejsning og mindegudstjeneste
for general Bülow søndag 6. juli
Det er i år 150 året for general Bülows død. Det markeres med flaghejsning og minde
gudstjeneste på dagen for slaget ved Fredericia.
Flaget hejses på general Bülows grav søndag 6. juli kl. 10.00.
Danmarkssamfundet har skænket et nyt flag til flagstangen på general Bülows grav. Det
gamle flag som har været brugt i mange år er mørt og den røde farve er falmet. Det nye
flag bliver overrakt til Dybbøl kirkes menighedsråd søndag 6. juli af en repræsentant fra
Danmarkssamfundet og hejses for første gang.
Hærens Sergentskole fra Sønderborg kaserne lægger krans på graven og medlemmer af
Sønderborg Garden spiller ved højtideligheden.
Efter højtideligheden ved graven er der mindegudstjeneste i kirken kl. 10.30.

General Frederik Rubeck Henrik Bülow
Frederik Rubeck Henrik Bülow
blev født 1791. Han fik en militær
uddannelse og deltog som dansk
premierløjtnant i Napoleonskri
gene.
Livet som officer
I fredsårene efter 1814 og indtil
den første slesvigske krig 1848
fik han som officer ikke særlig
god løn. Det fortælles om ham, at
han ”var alt for villig til at hjælpe
andre”. Han trådte beredvilligt til
når hans kammerater havde brug
for hjælp. Men selv havde han ikke
råd til at have sin kone og børn
boende i et selvstændigt hjem.
Bülow deltog i den første slesvig
ske krig som oberst og i slaget ved
Dybbøl 5. juni 1848 var det hans
brigade der spillede en afgørende
rolle.
Sejrherren fra Fredericia
Slaget ved Fredericia 6. juli samme
år blev afgørende for krigens
udfald og det var Bülow, som stod
som den sejrende. Efter Fredericia
blev han udnævnt til generalløjt
nant og fik en donation på 20.000
rigsdaler, han var ”Sejrherren fra
Frederits”.
Sandbjerg slot
Han var ofte syg i årene derefter
og i 1856 trådte han ud af aktiv
tjeneste og bosatte sig på Sand
bjerg slot.
Her døde general Bülow 16. juni
1858 og blev begravet på Dybbøl

kirkegård. Hans søn var samme
år blevet udnævnt til sognepræst
i Dybbøl og han fortæller i sine
erindringer:
”Den 16. Juni sov saa min kjære,
gamle Fader hen. Dybbøllere bare
ham fra Kapellet ind i Kirken, da
(begravelses)Dagen kom. Krigskammerater bare den gamle Hærfører til
Graven. Artilleri- og Geværsalver
lød over Graven, medens der i samme
Stund afgaves Salut i Kjøbenhavn og
fra Fredericias Volde”.

Citat: Dybbøl sogns historie side 394

Gravens placering
Grunden til at general Bülows grav
er placeret lige nøjagtig på dette
sted er at han havde lavet hoved
kvarter i Dybbøl præstegård. Den
6. april 1849 efter danskernes sejr
ved Ullerup var der mønstring på
marken lige udenfor kirkegårdens
dige og herfra inspicerede han de
tropper som defilerede forbi til
bage til deres kvarter i Sønderborg.
Efter afmønstringen af tropperne
udtalte general Bülow, at her, hvor
hans sejrrige tropper var paraderet
forbi, ønskede han at blive begra
vet engang. Hans søn, pastor Bü
low rejste en flagstang ved graven
og hejste flaget hver søndag inden
han gik til gudstjeneste i kirken.
Kilder: Dybbøl sogns historie,1976.
Dansk Biografisk Leksikon.

Birgitte Hjarvard Licht

Koncerter
Koncert med russisk
kormusik, mandag
15. september kl. 19.30
Sæt kryds i kalenderen allerede
nu! Efter flere henvendelser kan vi
fortælle at Den hellige Wladimirs
mandskor fra Moskva igen besø
ger Dybbøl kirke. Koret synger
ortodoks kirke- og russisk folkemu
sik. Gå ikke glip af sangernes stem
mer, der får kirkens tag til at løfte
sig. Der er gratis adgang til kon
certen, men efter koncerten er der
traditionen tro kollektindsamling
til fordel for Den Hellige Wladimirs
børnehospital i Moskva.

Orgelkoncerter: Renæssance
orgelet i Dorotheas kapel på
Sønderborg slot
Dybbøl kirkes organist Frank Laue
spiller i løbet af juli måned tre orgel
koncerter på renæssanceorgelet i
Dorotheas kapel. Orglet er et enestå
ende instrument med utrolig mange
og forskellige klangfarver.
I Dybbøl kirkes våbenhus fås en
programfolder med Sønderborg
slots 100 års jubilæumsprogram,
hvor de i alt 10 orgelkoncerter ind
går. Frank Laue spiller:
Tirsdag 8. juli kl. 16.00
Søndag 20. juli kl. 16.00
Tirsdag 29. juli kl. 16.00
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Årsberetning
2007-2008
Menighedsrådet
Også denne periode har været
præget af livlig aktivitet, det være
sig både i kirken og kirkeladen,
med deltagelse af menigheden til
forskellige arrangementer; alle på
sin vis lige vigtige, hvad enten det
er de kirkelige handlinger eller det
er musiske oplevelser, hvor børneog voksenkor deltager; vi er blevet
mange flere i korene og det giver
for alle parter en større glæde ved at
arbejde med stoffet.
Kirkeladen er rammen om ligeledes
gode ting, såsom foredrag, koncerter
og andre arrangementer, som kan
relateres til menighedsarbejdet.
Minikonfirmanderne, konfirman
derne og begge kor har stor glæde
af de gode lokaler og det kan ikke
siges tit nok, de skal bruges, bliver
det også, men vi kunne godt ønske
os, at ældregrupper f.eks. ville bruge
lokalerne til socialt samvær, man
behøver ikke nødvendigvis, at tage
udenbys. Studiekredse oplæsninger
eller andet er en mulighed for hvem
der har lyst.
For at danne en god ramme om det
rent menneskelige arbejde, som dog
er det vigtigste, må vi også have
orden på bygninger og adgangs
veje. Disse skønne gamle bygninger
kræver årlig vedligeholdelse og ind
imellem større opgaver.
Dette år bød på lidt ekstra, da vi
i forbindelse med reparation og
udskiftning af køkkenet i præste
gården måtte udskifte vinduerne
grundet råd. Resultatet er blevet
rigtig godt
Indkørselen til præstegården har i
mange år trængt til, at blive lagt om;
der var henlagt midler hertil, men
de slog ikke til, da det er en dyr af
fære, det er jo håndarbejde.
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Held i uheld var det, at kloaksyste
met i præstegården brød sammen
(det var gammelt), det var en ekstra
udgift, men heldigt, at det skete før
brostensarbejdet gik i gang.
Der er udført et pænt stykke arbejde
og hele indkørslen og gårdspladsen
er en fryd for øjet.
Ved samme lejlighed besluttedes, at
sætte flagstangen op foran præste
gården i stedet for omme i haven
hvor den hidtil har haft sin plads.
Der vil dog altid være større og
mindre ting der må gøres, for at
holde alt i god stand, det er trods alt
billigere end en større renovering.
Forpagtergården har vi ikke haft
de store udgifter på; udlejningen af
stuehus, driftsbygninger og jorden
går sin rolige gang.
Den meget omdiskuterede motorvej
er vi vist færdige med indtil videre
i hvert fald, om der kommer mere
senere vil vise sig.
På personalesiden er sket en
udskiftning i Kirkeladen, da ser
vicemedarbejder Helle Daabech
opsagde sin stilling hun ville gerne
videreuddanne sig. Som afløser har
vi fået Birgit A. Høi, der er meget
dygtig.
Vi holdt 2. oktober en Samtaledag
over emnet ” Er folkekirken død
eller levende”. Det var en fin aften
hvor forskellige aldersgrupper var
blevet spurgt, om de ville fortælle
om deres oplevelser ved forskellige
kirkelige handlinger og hvad de evt.
kunne tænke sig i fremtiden. Der
var en livlig debat efter indlæggene,
måtte dette være en god anledning
til, at møde talstærkt op om det
kommende menighedsrådsvalg i
november måned, nye kræfter er
meget velkomne.

Projektet ”Jesus på slottet” hvori vi
deltager er en stor succes, men også
her gælder den samme opfordring
til menigheden. Det skal ikke nød
vendigvis være rådsmedlemmer der
udfylder posterne, det er for øvrigt
en dejlig oplevelse at være med.
Jordan. Birgitte Hjarvard Licht, Lise
Bentin og undertegnede, har som
bekendt været på tur til Amman i
Jordan for at besøge den evangelisk
lutherske kirke. Præsten havde bedt
biskop Niels Henrik Arendt om at
finde en menighed der ville være
venskabsmenighed med dem, det
blev så Dybbøl. De er som kristne
ret isolerede i den del af verden. Det
var en stor oplevelse for os og vi
afventer nu hvad der videre vil ske,
men tingene må forme sig i roligt
tempo.
Jeg benytter denne lejlighed til, at
takke personalet ved kirken og på
kirkegården for deres dejlige måde,
at omgås hinanden og andre på;
samt at ”hus og have” er holdt i fin
stand.
I Kirkeladen sørger sekretær og ser
vicemedarbejder for at alt er i fineste
orden, Tak.
Ligeledes tak til menighedsråds
medlemmer, præster, kirkesangere
og organist for godt samarbejde.
Det var for alle meget sørgeligt, at
få meddelelsen om vor afholdte
menighedsrådsmedlem Kristian
Skivilds alt for tidlige og pludselige
død.
Æret være hans minde.
Menighedsrådsformand
Bente Schulz Thomsen

Nyt fra
korlivet

Både kirkens børne- og voksen
kor holder sommerpause nu og
begynder en ny sæson i septem
ber måned. Der følger nærmere
omtale om optagelse af nye san
gere, den præcise startdato m.m. i
næste nummer af kirkebladet.
Kontakt organist Frank Laue
tlf. 7449 1966 eller 2768 5778, hvis
du gerne vil være medlem i et af
korene.

Konfirmandvelkomst
søndag 31. august kl. 10.30

Der skal være valg til menighedsrådene
11. november 2008.
Vi håber der vil være rigtig mange
i vort lokale område der vil være
interesserede og dermed slutte op
om valget og få indflydelse.
Vi føler i vort nuværende råd, at
have et godt og konstruktivt samar
bejde med både præster, medarbej
dere og rådsmedlemmer.

Der vil blive afholdt orienterings
møde først i september måned,
hvilket vil blive bekendtgjort senere.
Der vil endvidere blive givet flere
meddelelser i næste kirkeblad

Årets nye konfirmander og deres
forældre er velkomne ved denne
gudstjeneste. Efter gudstjenesten
holdes et kort forældremøde, hvor
vi orienterer om hvordan konfir
mationsforberedelsen kommer til at
foregå og særligt om de første må
neders undervisning.

Sogneindsamling 2. marts 2008 til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp
Der blev i Dybbøl indsamlet
11.845,- kr.
Tak til alle indsamlerne og til alle
der gav et bidrag til gavn for ver
dens fattigste.

Bente Schulz Thomsen
Menighedsrådsformand

Der vil altid være grobund for nye
tiltag i menighedslivet og nye kræf
ter vil selvsagt bringe nye ideer på
banen.

Dybbøl Kirke

Sekretær
Mona Petersen træffes i Kirkela
den 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

Sogneindsamling

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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Birgitte Hjarvard Licht

To 12

Ti
O

Birgitte Hjarvard Licht

17
18

F

20

S

22 Kl. 14.00 - Sommerfest

21

M 23
Ti
O

S

6

5

Ti
O

F

27

S

29 Kl. 10.30 - 6. søn. efter trinitatis

28

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - Mindegudstjeneste

Karin Kofod

8
9

F

11

S

13 Kl. 10.30 - 8. søn. efter trinitatis

12

M 14
Ti

1

S

3

2

M 4
Ti
O

Birgitte Hjarvard Licht

15
16

F

8

S

10

L

9

Ti

12

O

13

F

15

S

17

L

16

O

Ti

20 Kl. 10.30 - 9. søn. efter trinitatis

19

Karin Kofod

22
23

F

22

S

24

L

23

L

O

25

S

27 Kl. 10.30 - 10. søn. efter trinitatis To 28

Ti
O

29
30

To 31

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 13. søn. efter trinitatis
Birgitte Hjarvard Licht

20

F

M 28

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

To 21

M 25
Ti

Karin Kofod

Karin Kofod

19

To 24
26

Kl. 10.30 - 12. søn. efter trinitatis

To 14

L
S

Birgitte Hjarvard Licht

6

M 18

18

Kl. 10.30 - 11. søn. efter trinitatis

To 7

To 17
F

August

5

M 11

To 10

O

25

Kl. 10.00 - Flaghejsning

Birgitte Hjarvard Licht/

M 7

F

L

med trompet- og orgelmusik

Ti

24

M 30

4

Karin Kofod/Christian Mejdahl M 21

To 26
L

F

O

To 19
L

2

To 3

L

14

M 16

1

Kl. 10.30 - 3. søn. efter trinitatis

Ti

L

O

L

To 5
F

Ti

Juli

Birgitte Hjarvard Licht

26
27

F

29

S

31

L

Kl. 10.30 - 14. søn. efter trinitatis

30

Kl. 10.30 - Konfirmandvelkomst
Birgitte Hjarvard Licht/
Karin Kofod/

Henriette Heide-Jørgensen

September

7. september - Kl. 10.30 - 16. søndag
efter trinitatis - Karin Kofod
15. september - Kl. 19.30 - russisk
korkoncert med Den Hellige Wladimirs
mandskor.

Kirketaxa bestilles på
telefon 74 42 18 18

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvarshavende).
Desuden sidder Nelly Christensen og Ejner Egtved i redaktionsudvalget.
Sats og tryk: Langenberg Grafisk. Kirkebladet for Dybbøl Sogn . Maj 2008 . 64. årgang

