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Forberedelse

Kirkelig
Status
Dåb:		 2006
Drenge
21
Piger
33

2007
29
32

Vielser:		 2006
		
8
Kirkelig velsignelser:
1

2007
17
5

Konfirmander:
Drenge
Piger

2006
34
32

2007
43
35

Minikonfirmander: 06/2007
Drenge
13
Piger
25

2007
11
14

Døde:
Begravelser

2007
6
5
12
8

2006
Mænd		
Kvinder
2
Bisættelser
Mænd
6
Kvinder
5
Begravelser i
andre sogne		
0
Bisættelser i
andre sogne		
5
Ikke medlemmer			

6
8
5

Forberedelse fylder meget i vores
liv. Vi forbereder os til rigtig mange
ting, ofte til flere på samme tid.
Vi går til fødselsforberedelse, konfirmationsforberedelse, forbereder os
til skolegang, eksamen, uddannelse,
kørekort, bryllup, m.m.
Forberedelse rummer oftest en for
os vigtig faktor, nemlig forventningen. Forventningens glæde siges jo
ofte at være den største. Måske er
det derfor, at vi sjældent eller slet
ikke forbereder os på ubehagelige
ting. Vi tager nødigt sorgerne på
forskud, skønt en del mennesker er
meget bekymrede.
Måske er det derfor, vi med største
fornøjelse forbereder os til julen,
men næsten ikke til påsken, skønt
der er afsat en meget længere forberedelsestid forud for påske end jul.
Julen kommer med sit glade budskab sammen med et nyfødt barn.
Skønt vi fra vore egne børn ved, at
nyfødte børn er sårbare og udsatte,
ønsker vi ikke at få juleidyllen ødelagt ved at komme tilbage og høre
om barnemordet i Bethlehem og
flugten til Ægypten. Altså at der er
kræfter, der vil barnet til livs.
Med påsken er det lige omvendt. Da
kommer alt det barske først: Judas’
forræderi, tilfangetagelsen, forhøret,
torturen, korsfæstelsen, døden og
begravelsen. OG SÅ!!
Som det største jubelråb nogensinde
bliver Jesus rejst op af døden som
den første blandt alle døde!!!
Var livet en dans på roser,
mon alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du?
Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro, thi evig stilstand er død!
Sådan skriver Kaalund i sin sang
”Jeg elsker den brogede verden”,
og et sted omme bag vores trang til
ikke blot fred, men idyl, der ved vi
godt, at hvis forberedelse ikke også
rummer kampen og kampgejsten,
så bliver resultatet pauvert og fladt.
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Vore håndboldkvinder – og mænd
ville aldrig være nået så langt uden
en grundig forberedelse, uden
kamp, uden afsavn.
Vi når heller ikke som Kristustroende til påskemorgens formidable jubel, hvis vi ikke vil kæmpe os
gennem fasten, gennem den stille
uge og især gennem Langfredag.
Eftersom al vores oplevelse og erfaring foregår gennem komplementære størrelser, som eksempelvis
lys – mørke, varme – kulde,
kærlighed – had, kommer vi heller ikke til den store, fantastiske
glæde, hvis vi smutter uden om den
afgrundsdybe sorg. Det koster at
smutte over, hvor gærdet er lavest!
Vil du målet, kræver det, at du klarer strabadserne på vejen dertil.
Ak, min Gud, jeg bør ej dølge,
at min synd foruden tal
jo var med dig hen at følge
ind i dommens hus og sal.
Mine synder dommen skrev
og dig hen til døden rev,
og når på din dom jeg grunder,
ser jeg alt mit segl derunder.
Den erkendelse som Kingo her udtrykker, må vi have del i - dels for at
kunne forstå, at de mennesker, der
råbte ”Korsfæst!”, ikke er en anden kategori mennesker, end vi er;
- dels for at kunne mærke styrken
i glæden over, at den sprængning
af dødens lænker, som skete påskemorgen, også kan blive os til del i
troen på Jesus Kristus.
Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, frelser af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!
Må vi alle nå i mål.
Karin Kofod
Forside: “Opstandelsen”
Udsnit af prædikestolen i Dybbøl
kirke. Skåret af billedskærer Hinrich Ringerinck, Flensborg, 1605.

Døbte i
Dybbøl kirke
3. november 2007
Regitse Kiilerich Clausen

2. december 2007
Patrick Juncher Hinze

11. november 2007
Jeppe Knudsen Nissen
Josefine Birkholz Frederiksen
Madicken Ellen Bundgaard Heigl
Isolde Marie Bundgaard Heigl

16. december 2007
Christian Knag Tjørnelund

18. november 2007
Josefine Werner
Naja Westh Lassen

6. januar 2008
Julia Sofie Gramstrup Thomsen

24. november 2007
Mathias Benkjer

23. december 2007
Maya Gam Snell

20. januar 2008
Rebekka Møller Maschoreck
Astrid Willemar Svanøe

Sognets mindste børn
inviteres til påskegudstjeneste
Gudstjenesterne handler om de begivenheder, som skete i påskedagene.
Kravlegudstjeneste børnehaver tirsdag 11. marts kl. 10.00
Kravlegudstjeneste dagplejere fredag 14. marts kl. 10.00

5 års

dåbsjubilæums
gudstjeneste

onsdag 23. april kl. 17.00
Alle børn døbt i Dybbøl kirke for
fem år siden i 2003 indbydes til
børnegudstjeneste onsdag 23. april
kl. 17.00 sammen med forældre og
søskende.
Gudstjenesten varer omkring en
halv times tid og børn og forældre
indbydes til at spise aftensmad i
Kirkeladen for at fejre 5 – års dåbsjubilæet.
Prisen for aftensmad er 10,- kr. pr.
person.
Dåbsbørn fra 2003 får særlig indbydelse tilsendt.
Birgitte Hjarvard Licht

Karin Kofod

Fastelavn i Kirkeladen
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På besøg i

Jordan

Vi har i menighedsrådet gennem de sidste par år haft kontakt med en luthersk menighed i Amman i Jordan. Menighedsrådet har nedsat et Ammanudvalg, som har arbejdet
med at sætte sig ind i forholdene i Jordan. Vi har udvekslet
nyheder og kirkeblade og mailet sammen. Med økonomisk
tilskud fra Det mellemkirkelige Udvalg i Haderslev stift
blev det muligt for tre personer her fra Dybbøl at tage på
besøg i Amman i slutningen af januar.
Vi er i folkekirken en del af Den kristne Kirke i hele verden
og det er værdifuldt at opleve og lære af hvordan andre kirker fungerer i deres land.
Sognepræst Birgitte Hjarvard Licht,
formand for menighedsrådet Bente
Schulz Thomsen og suppleant til
menighedsrådet Lise Bentien rejste til
Jordan.

Den gode hyrdes Kirke i Amman,
”Jeg er den gode hyrde. Den gode
hyrde sætter sit liv til for fårene”,
(Joh. 10, 11) står der på
arabisk over korbuen.

Gudstjeneste søndag 27. januar i
Den gode hyrdes Kirke i Amman
Gudstjenesten foregik som vi kender det herhjemme, så selvom alt
selvfølgelig var på arabisk kunne vi
godt følge med. Jeg lånte en præstekjole af pastor Samar Azar , så der
kom også dansk tale i gudstjenesten.
Det der dog blev lagt mest mærke
til, var en kvindelig præst. Det
havde de ikke oplevet før. Så kulturmøde på tværs af landegrænser går
begge veje. Vi sugede indtryk til os,
men gav jo så også en grundlæggende anderledes opfattelse af præsterollen videre. Præsten behøver ikke
være en mand.
Vi havde en gave med til kirken. To
alterstager drejet i egetræ af Flemming Jensen, medlem af Dybbøl

menighedsråd og to alterlys. Gaven
er symbol på Jesu ord fra Johannes
evangeliet: ”Jeg er verdens lys. Den,
der følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.”
Vi kom til dem i syd, som gæster
fra det høje nord. Lyset er nemt at
forstå, som symbol på liv og lys,
på vore breddegrader. I et varmt
solfyldt ørkenland er det måske
sværere, men vi er dele af den
samme kirke, og det lys vi følger og
forkynder i begge vores kirker er
det samme, Jesus Kristus som vores
frelser.
Birgitte Hjarvard Licht

De to præster
Samar Azar
og Birgitte
Hjarvard Licht.

Besøg på plejehjem
I forbindelse med vort besøg hos
præsten Samer Azar i den lutherske menighed i Amman, havde vi
spurgt, om det var muligt, at besøge
et plejehjem, et hospital og en skole.
Skolerne havde vinterferie, så de var
lukkede. Vi besøgte et plejehjem og
et hospital i den fattige østlige del af
Amman.
Plejehjemmet drives af den anglikanske kirke og har plads til 10
beboere, alle kvinder. Der er en
bestyrerinde, som modtog os med
åbne arme. Vi hilste på de otte beboere, der er lige nu, to er nyligt døde.
Vi blev vist rundt på hjemmet, som
består af en fælles spise- og opholdsstue, samt beboernes værelser. Det
er to og tre sengs værelser. De er
rummelige, men der er ikke plads til
særlig meget privatliv.
Vi fik serveret den traditionelle
stærke og meget søde the med kage
til, mens vi talte med beboerne
og bestyrerinden. Glæden lyste i
ansigterne på alle beboerne, når de
omtalte bestyrerinden. Hun er der
for dem alle døgnets 24 timer og året

rundt. Der er ikke noget der hedder
ferie for hende.
Hjemmet er gammelt og slidt, men
meget rent og pænt, og der hersker
en hyggelig og hjemlig tone, så man
følte sig straks godt tilpas.
Økonomisk betaler den anglikanske
kirke driften og der er også egenbetaling fra beboernes familier.
Vort besøg i Amman var kommet i
stand på Samer Azars opfordring
om, at skabe kontakt til kristne kirker og menigheder i andre lande. De
lever ret isoleret, som kristne i det
muslimske jordanske samfund. Men
de lever fredeligt side og side og der
er plads til mange forskellige kristne
trossamfund.
Vi gengældte deres gæstfrihed,
ved at invitere præsten og nogen
fra menigheden til at besøge os her
ved Dybbøl kirke og på den måde
udveksle erfaringer og skabe gode
kontakter vore kirker imellem.
Bente Schulz Thomsen

Alterstagerne af egetræ fra
Danmark står på alteret
midt for, i Den Gode
Hyrdes Kirke.
Lutherrosen som vi
også finder den i
Dybbøl kirke.

Kirketjeneren yderst til
venstre sammen med børn
fra søndagsskolen og deres
leder og Bente og Lise.

Besøg på
Det italienske
Hospital
Mandag eftermiddag fortsatte vores
dag, hvor Samar Azar viste os et italiensk katolsk hospital. Det ligger i
den østlige og fattige del af Amman.
Vi blev modtaget i et venteværelse,
hvor der sad en del mænd, kvinder
og børn, som afventede behandling og først og fremmest visitering
med henblik på betaling. Caritas
Italien driver hospitalet. Caritas er
en katolsk hjælpeorganisation, som
betaler for de patienter, som ikke
selv har sygeforsikring. Sygehuset
modtager mange flygtninge fra Irak
og selvfølgelig de lokale beboere.
En ung mand fra administrationen
viste os rundt på bl.a. radiologisk
afdeling, og en klinik, hvor patienter med sukkersyge kom til kontrol.
Herefter var vi omkring hospitalets
laboratorium, hvor vi hilste på en
de fem laboranter. Derefter passerede vi et par sengeafdelinger med
meget spartanske forhold. Det var
gamle lokaler, som stod for at skulle
renoveres. Vi hilste på et par nonner
og tre sygeplejersker som havde
hårkapper på.
Vi tittede lige ind af døren til operationsafdelingen. Her så alt nyt og
meget hygiejnisk ud.
Til slut samledes vi på sygehusdirektøren Dr. Khalid Shammas kontor, hvor han fortalte at et af hans
højeste ønsker var en CT-scanner.
Sygehuset må sende patienter andre
steder hen, hvor sygehuset så skal
betale for at de kommer i CT-scanner. Der er omkring 200 fødsler pr.
år, det lyder ikke af meget, men det
mest almindelige er også hjemmefødsler.
Det var en stor og positiv oplevelse
at få lov til at se hospitalet og et
venligt og imødekommende personale, som ikke har de store midler at
arbejde med. Men arbejdet gøres ud
fra den grundholdning, at de syge
skal behandles også selvom de ikke
har en tilstrækkelig privat sygeforsikring.
Lise Bentien
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Musik

Langfredag
21. marts kl. 10.30
musikgudstjeneste
Langfredag er kirkeårets sørgeligste
dag, hvor vi mindes Jesu korsfæstelse og død. Traditionen tro er
gudstjenesten denne dag præget
af stilhed, tekstlæsninger og musik
som er fastetidens kulmination.
Mange forfattere og komponister
har beskæftiget sig med Jesu lidelseshistorie og har skrevet salmer
og musik på basis af disse tekster.
Organist Frank Laue vil spille en
række orgelværker bl.a. af Joh.
Brahms og J.S. Bach.

Nyt fra

børnekoret

Kirkens børnekor består nu af 10
sangere, heraf 2 drenge. Koret vil
medvirke ved flere lejligheder i løbet af foråret: Gudstjenesten 6.april,
samt ved konfirmationerne 18. og
27. april, samt ved salmesangsaftenen 6. maj.

Nyt fra

voksenkoret

Dybbøl kirkes voksenkor har efterhånden fået sit 30. medlem. Koret
vil i foråret deltage i aftengudstjenesten på Mariæ Bebudelsesdag
9. marts kl. 19.30 samt ved salmesangsaften 6. maj.

Salmesangsaften
6. maj kl. 19.30 i Kirkeladen

Tirsdag 6. maj fortsætter vi rækken
med årlige salmesangsaftener. Alle
sangglade mennesker er velkommen til at deltage. Begge kirkens
kor medvirker i arrangementet og
vil underholde med et par satser.
Men derudover vil vi selvfølgelig
synge rigtig mange skønne salmer,
både nye og gamle. Sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht vil fortælle
om salmerne og deres forfattere. I
år vil der også være mulighed for
at synge ”ønskesalmer”. Hvis du
gerne vil synge en bestemt salme
denne aften, skal du bare sende en
mail med titel/salmebogsnummer
til organist Frank Laue (organist@
dybboelkirke.dk) inden 1. maj. Vi vil
prøve at synge så mange ønskesalmer som muligt. I pausen serveres
der kaffe/te og småkager.
Organist Frank Laue

Sogneindsamling
Søndag 2. marts arrangerer menighedsrådet i Dybbøl indsamling til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Det er især sårbare børn og unge
som skal hjælpes.
Foto: Kit Halidng

Global indsats
Aids bringer børn overalt i verden i en
yderst sårbar situation. Folkekirkens
Nødhjælps aids-arbejde har et særligt
fokus på at give sårbare børn og unge
mulighed for at trives og udvikle sig
– og at få en fremtid uden aids
Lokes drøm
Trods hårde odds får mange børn alligevel
en chance for at trives og udvikle sig.
Et af de børn er Loke, en opvakt og livsglad pige på 10 år.
Loke er vokset op i en lillebitte landsby
langt ude på landet i det sydlige Etiopien.
Landsbyen ligger på en bakketop omgivet
af græsgange og består af fem hytter og
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Indsamlingsbøsser udleveres i
Kirkeladen fra kl. 9.00 – 11.00 og
en stor, indhegnet køkkenhave med koge
bananer.
I hytterne boede indtil for fire år siden
Loke, hendes far og mor og to søskende og
Lokes onkel, hans to koner og fem børn.
Faren og onklen delte græsgangene imellem sig.
Så døde Lokes far. Samtidig blev moren
så svag, at hun og de tre børn flyttede
ind hos onklen og hans to koner. Så døde
moren også.
Nu bor Loke og hendes to søskende i hytten hos en af onklens koner på lige vilkår
med familiens egne børn.
”Det er klart, det er svært at tage tre
ekstra børn til sig, så der pludselig er otte
børn. Men de er af mit kød og blod, så der

2. marts kl. 9 – 15

indsamlerne bydes på kirkefrokost
eller kaffe/te samme sted, når de
vender tilbage.
Du kan melde dig som indsamler
ved at kontakte Birgitte Hjarvard
Licht på tlf. 74 48 57 96 eller mail.
bfl@km.dk

er ikke noget valg. Det må vi bare leve
med,” siger Lokes onkel, Gamada Banke.
De to ældste børn går i skole. En af dem er
Loke, selvom hun er en pige.
Onkel Gamada håber, at der bliver ved
med at være råd til at holde børnene i
skole, også når de yngste bliver gamle nok.
Loke håber bare på én ting: ”Jeg vil rigtig
gerne gøre skolen færdig. Og så vil jeg
gerne være skolelærer og undervise andre,” siger hun.
Med hjælp fra Sogneindsamling 2008 kan
Lokes drøm gå i opfyldelse.

Tekst: Folkekirkens Nødhjælp

Konfirmationer 2008
Dybbøl kirke, fredag den 18. april 2008 kl. 11.00
Jonas Bertelsen, Brunhoved 8
Kristian Luis Bøtzau, Sundhøj 13
Christian From, Scharffenbergsgade 25
Mathias Gefke, Alssundvej 47
Magnus Grønbæk Henriksen, Alssundvej 44
Kasper Layendecker, Vissingsgade 15
Simon Ørskov Dieckmann Pedersen, Alssundvej 60
Jeppe List Quorp, Nellemannsvej 21
Jakob Saugstrup, Dybbøløstenvej 2
Benjamin Lund Thomsen, Østerløkke 5
Kathrine Gehrt Eriksen, Dybbøløstenvej 9
Rikke Petersen Faaborg, Aabenraavej 48
Signe Rueskov Jensen, Brunhoved 6
Louise Quitzau Jespersen, Dybbølgade 45B,st,-1
Helene Hestbech Jørgensen, Dybbøløstenvej 17
Kamilla Kragh, Lundbyesgade 2
Camilla Liin Lund, Perlegade 94,1
Sofie Cecilie Lytzen, Aprilvej 13
Mette Rosenbek Nielsen, Redstedsgade 22
Ida Holberg Lehmann Pedersen, Dybbøløstenvej 24
Thea Marie Jefsen Pedersen, Ringløkke 12
Mia Quitzau, Stenløkke 19
Sofie Stærk, Kongevej 74
Amalie Østerby, Skansebakken 10
Sct. Marie Kirke, søndag den 20. april 2008 kl. 11.00
Emmanuel Oluwamayowa Oyewole Ajayi, Treneparken 28
Nicolas Tschorn Anhder, Ovesensvej 1
Mads Hashiba Jensen, Sundhøj 11
Lars Køhler Jørgensen, Dybbølgade 80
Lasse Eberhard Iversen Meyer, Aprilvej 2
Anders Reckendorff, Brigadevej 3
Kenneth Schmidt, Ryttervænget 18,2 th
Malte Schmidt, Scharffenbergsgade 22
Ida Wiewiorra Andersen, Aprilvej 9
Nina Beck Christensen, Trenevej 7
Laura Thit Danielsen Hansen, Vissingsgade 44
Hanne Karger Jespersen, Østerløkke 2
Christine Nørrelund Skovgaard-Simonsen, Langbrogade 27
Ann-Malin Therkildsen, Dybbølbjerg 3
Christina Boisen Wolfsen, Junivej 2
Camilla Østerlund, Nordvestkajen 5

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

Konfirmationer 2009
7 A og 7 B søndag 19. april
7 C og 7 D søndag 26. april
2009 konfirmanderne, der nu går i 6. klasse på
Dybbøl Skolen, får brev om indskrivning i begyndelsen af juni måned.

Dybbøl kirke, søndag den 20. april 2008 kl. 10.30
Anders Rudebeck Beyer, Mælkevejen 9
Morten Desler Bollerup, Sønderballe 5
Kasper Hansen Daabeck, Bøffelkobbelvej 7
Mads Eichner, Vaskilde 30
Nicolai Láiné Erichs, Istedvej 40
Christian Nyholm Jensen, Bustrupvej 45
Lasse Kirkegaard Jensen, Istedvej 55
Martin Ryssel Jermer, Bønnekilde 9
Mikkel Noisen Knudsen, Jaruplundvej 19
Simon Noisen Knudsen, Jaruplundvej 19
Jacob Obling Nygaard, Stenløkke 7
Michael Rothmann, Hollingstedvej 13
Rene Wolter Schlaikjer, Porsdam 1
Kasper Fønsskov Skjøth, Lyrskovvej 21
Sofie Blaabjerg Christensen, Østerballe 5
Ida Christiansen, Gl. Aabenraavej 18
Camilla Ryssel Jermer, Bønnekilde 9
Cecilie Feilberg Lauritzen, Gottorpvej 8
Nanna Maria Madsen, Sønderballe 3
Katrine Mathilde Fenger Maron, Frederikparken 23
Lisa Oechsle, Dybbøl Bygade 69
Dybbøl kirke, søndag den 27. april 2008 kl. 10.30
Alexander Benjamin Brüssow, Rendsborgvej 30
Jakob Bysted, Dybbøl Bygade 15B
Rasmus Collin, Dybbøl Bygade 59
Steffan Danielsen, Istedvej 10
Thomas Bitsch Dissing Jensen, Sankelmarkvej 25
Lasse Djurhuus, Jaruplundvej 5
Thomas Hansen, Jaruplundvej 18
Nick Hedegaard, Hollingstedvej 21
Emil Michelsen Jensen, Dannevirkevej 25
Mads Nuno Gjelstrup Karlsen, Lyrskovvej 17
Thomas Henneberg Neubauer, Aabenraavej 9
Niki Leon Nielsen, Borgmesterløkken 6,2.th
Nicolaj Moeslund Reugboe, Dannevirkevej 27
Sebastian Nissum Rolskov-Paulsen, Ragebølskovvej 9
Andreas Sjøholm-Christensen, Sankelmarkvej 4
Kasper Sørensen, Søndergade 3, st.th
Mette Marie Desler, Mælkevejen 13
Mie Jensbye, Dybbøl Bygade 5
Line Lunding Nielsen, Istedvej 32
Amalie Watt Sundstrup, Istedvej 59
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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Kravlegudstjeneste, dagpleje

16 Kl. 10.30 - Palmesøndag
Karin Kofod

18

F

L

Ti
O

22

S

Karin Kofod

23 Kl. 10.30 - Påskedag

Birgitte Hjarvard Licht

M 24 Kl. 10.30 - 2. Påskedag
Ti
O

25

Birgitte Hjarvard Licht

26

F

L
S

Birgitte Hjarvard Licht og

20 Kl. 10.30 - Konfirmation 7 C
Karin Kofod

M 21
Ti
O

30 Kl. 10.30 - 1. søndag efter påske

M 31

9

S

11

10

M 12
Ti

13

O

14

Henriette Heide-Jørgensen

F

25

F

16

S

18

L

17

S

27 Kl. 10.30 - Konfirmation 7 D

Ti

Birgitte Hjarvard Licht

29
30

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 6. søndag efter påske
Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 19.30 - Salmesangsaften

Kl. 10.30 - Pinsedag

Birgitte Hjarvard Licht
Kirkekaffe

Kl. 10.30 - 2. Pinsedag
Karin Kofod

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter
Altergang - Birgitte Hjarvard
Licht

Kl. 10.30 - Trinitatis søndag
Karin Kofod

20
21

To 22
F

23

S

25

L

24

M 26

26

Kl. 10.30 - Kr. Himmelfartsdag

To 15

O

Ti
O

Kl. 10.30 - 1. søndag efter trin.
Birgitte Hjarvard Licht

27
28

To 29
F

L

30
31

Juni

1. juni kl. 10.30, 2. søndag efter trinitatis
Birgitte Hjarvard Licht

Birgitte Hjarvard Licht
Kirkekaffe

HUSK

F

Birgitte Hjarvard Licht og

23 Kl. 17.00 - 5 års dåbsjubilæum

O

7

Maj

To 8

M 19

To 24
L

6

Kl. 11.00 i Sct. Marie kirke

22

L
S

Henriette Heide-Jørgensen

Konfirmation 7 B

Ti

29

Birgitte Hjarvard Licht

18 Kl. 11.00 - Konfirmation 7 A

19

Ti

L

To 17

M 28

28

O

Karin Kofod

16

To 27
F

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

15

Birgitte Hjarvard Licht

L

M 5

13 Kl. 10.30 - 3. søndag efter påske

M 14

3

Karin Kofod

12

To 20 Kl. 19.30 - Skærtorsdag		
21 Kl. 10.30 - Langfredag

Kl. 10.30 - 2. søndag efter påske

11

19

F

L

To 10

Kravlegudstjeneste, børnehaver S

M 17

2

Kl. 19.30 - Mariæ Bebudelsesdag O

To 13

O

1

8

O

Ti

T

O

1

Ti

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

S

Ti

April

Kirkefrokost

Søndag 2. marts efter gudstjenesten.

Torsdag 6. marts kl. 19.30
Prisen er 25,- kr. pr. person
Fortæller Birgitte Arendt:
Kirkekaffe
”Tusind og én nat - og så nu i aften!”
30. marts og 11. maj

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 2008 . 64. årgang

Kirketaxa bestilles på
telefon 74 42 18 18

