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”Se, dér er Guds Lam”
siger Johannes om Jesus

Johannes evangeliet kap.1, 36.

Guds Lam
Når han kaldes Guds Lam er det
fordi et lam er det rene og det
uskyldige, og mere end det. På en
af de sidste stolestader i nordsiden
af kirken er et billede af et lam, hvor
lammets strube er skåret over og
blodet løber ned i en alterkalk. Lammet står med opstandelsens rødhvide fane, så vi skal forstå at det er
den både korsfæstede og opstandne
Kristus, som billedet fortæller om.
Påskelammet
Fra Bibels historien kender vi historien om Moses og israelitterne, der
skulle fries fra slaveriet hos Farao i
Ægypten. Moses var mange gange
gået forgæves til Farao og hver gang
var der kommet en plage ud over
hele Ægypten. Den sidste plage var
Døden selv. Den nat, da israelitterne
sad rejseklare gik dødens engel gennem landet og slog den førstefødte
dreng i hver eneste familie ihjel.
Kun hos israelitterne gik dødens
engel ikke ind, for de havde smurt
blod fra et nyslagtet lam på dørstolperne, så deres børn blev skånet. Til
minde om den begivenhed fejrer jøderne den dag i dag påske, fordi døden gik forbi deres dør. Guds lam,
det uskyldige, er derfor ikke alene et
billede på et sødt lille lam, hvis hale
bevæger sig af velvære, når lammet
drikker mælk hos sin mor, som vi
kan se det på markerne om foråret.
Lammet er et stærkt symbol-ladet
billede på opbrud og renhed og
frihed fra noget undertrykkende.
”O, Guds Lam uskyldig”
Når vi holder altergang synger vi
en salme, som stammer tilbage fra
kirkens allerførste tid: ”O, Guds lam
uskyldig”. Salmen er i virkeligheden
en bøn hvor vi beder: ”O, Guds lam,
du der er uskyldig – forbarm dig
over os” – altså: tilgiv os. Vi synger
om tilgivelse til den uskyldige, til
ham, der kaldes Guds lam, så vi på
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trods af al den grumsethed, der er i
verden, kan få mulighed for en ny
begyndelse.
Skyldige
Vi er skyldige, når vi lever. Vi kan
ikke undgå skylden. Det sker hver
dag, bevidst eller som oftest ubevidst. Når vi taler, kan vi såre uden
at ville det. Hver gang vi gør noget
eller undlader at gøre noget, har vi
måske pådraget os skyld i forhold
til et andet menneske. Det er en del
af vores liv, og vi må tage ansvaret
for vores eget liv og vores handlinger, og så bære byrden af vores
egen skyld. Hvor tungt det end må
være. Hvis ikke vi gør det, bliver
vi ufølsomme mennesker, som er
uden medfølelse for andre og uden
fornemmelse for livets tyngde. Det,
der er gjort kan ikke gøres ugjort.
Ikke skånet
Jesus måtte konfrontere sig med den
ondskab han mødte i sit liv, som
det menneske han var. Han bar den
skyld han blev udsat for åbent og
uden forbehold. Han døde af det.
Der var ikke noget område af livet
eller af døden, som han var skånet
for. Selvom han kom med det gode,
blev han ikke skånet.
Alvor
Det lyder alvorligt, for livet er
alvorligt, og kristendommen er
alvorlig. Vi kan nemlig kun leve
med den skyld, som er så voldsom
at den kan knuse os, fordi der findes
tilgivelse for skylden. I kristendommen betyder tilgivelse, at vi kan leve
videre og at vi accepteres på trods af
at vi er skyldige. Tilgivelsen får ikke
skylden til at forsvinde eller lader
den bliver glemt. Skylden er der
stadig, men tilgivelsen giver os livet
og mulighederne igen på trods af
skylden. Vi er skyldige og tilgivet på
samme tid. Når jeg taler om alvor er
det sagt i modsætning til den opfat-

telse at det hele gør ikke så meget.
Vi gør os nok skyldige i fejl, men det
er ikke så slemt. Skylden kan vi ikke
gøre noget ved, men det gør heller ikke noget, den er ikke så slem.
Det hele gør ikke så meget, for som
moderne mennesker har vi styr på
vores liv, og vi har krav på at have
det godt. Men en konsekvens er, at
livet bliver ualvorligt, lidt halvskyldigt lidt halvdødt, og det hele gør
ikke så meget.
Kærligheden
Hvad så med kærligheden kan man
spørge. Skal den heller ikke være
alvorlig, skal den ikke være dybfølt,
skal den ikke bringe os derud hvor
vi ikke kan bunde, skal den ikke
løfte os i en lykke, så hjertet er ved
at sprænges. Selvfølgelig skal den
det, for sådan er kærligheden, der er
intet mindre. Der er ingen forbehold, når vi ser den elskede i øjnene,
når vi løfter det lille barn og ikke
kan lade være med at kysse det dunede hoved. Ellers var det ikke kærlighed, hvis ikke det var alvorligt.
Det er bare altid nemmere at forstå,
når det gode kommer til os, end
når vi skal se vores svigt og skyld i
øjnene. For vores liv er dramatisk og
alvorligt i enhver henseende. Alt det
så Johannes i ét blik, da han mødte
Jesus, og kaldte ham Guds Lam.
De var også flere som begyndte at
ane, at en ny bevidsthed var født til
verden. De fulgte ham og så lyset
fra Jesu liv, som skinnede i mørket
for at oplyse menneskers liv. Livet,
som leves i lyset af Guds kærlighed
og tilgivelse, var blevet virkelighed.
Lad den virkelighed folde sig ud til
trøst og styrke for hver eneste af os.
Birgitte Hjarvard Licht

Menighedsrådsvalg 2008 · Dit valg!

Er kirken
bare for sjov?
Mød op til orienteringsmøde
tirsdag 9. september kl. 19.00
i Kirkeladen.
Sæt dit præg på din kirke
Praktisk info om Dybbøl menighedsråd
Menighedsrådet holder møde én
gang om måneden, undtagen i juli
og december. På menighedsråds
møderne drøftes og besluttes de forskellige sager. Forud for møderne er
et vigtigt forarbejde sket i de mange
udvalg, som menighedsrådet har
nedsat.
Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Tager sig af vedligeholdelse og nyanskaffelser til kirken og kirkegården og fungerer som kirkeværgens
foresatte
Præstegårdsudvalget: Vedligeholdelse af præstegården og Kirkeladen
Aktivitetsudvalget: I samarbejde
med præster og organist tilrettelægges foredrag, koncerter og andre
arrangementer.
Forpagtergårdsudvalget: Vedligeholdelse af forpagtergården og alt
omkring præstegårdsforpagtningen
Redaktionsudvalget: Tilrettelæggelse af kirkebladet
IT-udvalget: Menighedsrådets IT og
Dybbøl sogns hjemmeside
Valgudvalget: Tilrettelæggelse af
valg til menighedsrådet
Budgetudvalget: Udarbejder budget
og regnskab for menighedsrådets
arbejde

Nogen funktioner er knyttet til
enkeltpersoner, som naturligvis
arbejder i samråd med hele menighedsrådet:
Formand: Leder menighedsrådets
møder og tegner menighedsrådet
udadtil
Kirkeværgen: Har tilsyn med kirken og kirkegården
Kasserer: Tager sig af menighedsrådets regnskab
Kontaktperson: Menighedsrådets
personaleansvarlige i forhold til
personalet
Bente S. Thomsen
Formand for menighedsrådet

Orienteringsmøde

tirsdag 9. september
kl. 19.00 i Kirkeladen

Sådan vælges menighedsrådet
Tirsdag 9. september indbydes
der til orienteringsmøde i Kirkeladen kl. 19.00. Mødets formål
er at orientere alle interesserede
i lovgrundlaget for valg af et nyt
menighedsråd samt at fortælle
om arbejdet i rådet. Det nuværende menighedsråd opfordrer
stærk interesserede til at gå ind
i arbejdet og møde op til mødet.
I Dybbøl sogn har der været
tradition for at orienteringsmødet
fortsætter i et opstillingsmødt
hvor de fremmødte opstiller en
fælles kandidatliste. Igennem
mange år har modellen været en
fællesliste mellem borgerlige og
socialdemokrater, således at de
borgerlige får 5 af de 9 pladser nr.
1, 3, 5, 7 og 9 på listen og socialdemokraterne 4 pladser nr. 2, 4,
6 og 8. Derudover vælges der
personlige suppleanter. En sådan
fællesliste er selvfølgelig bindende for de opstillede kandidater.
Opstillingsmødet beslutter om
det skal være modellen fremover,
så mød op og gør din indflydelse
gældende. For en ordens skyld
skal det lige siges, at de politiske grupperinger ikke på nogen
måde præger det daglige arbejde
i det afgående menighedsråd.
Menighedsrådet kan vælges ved
afstemningsvalg i sognet eller
ved et såkaldt aftalevalg (fredsvalg), som har været reglen i
Dybbøl sogn. Hvis der kommer
mere end én kandidatliste bliver
der afstemningsvalg. Afstemning
er fastsat til tirsdag 11. november
2008. Kandidatlister med mindst
5 og højst 15 stillere fra sognet,
kan afleveres til menighedsrådets
formand Bente Thomsen, Dybbøl
Bygade 39 eller i præstegården
hos sognepræst Birgitte Hjarvard
Licht mellem 23. september kl.
19.00 og 30. september kl. 19.00.
Bjørn Bonde- Poulsen
Formand for valgudvalget
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Efterårsjævndøgn
Jævndøgn – både det om foråret og det om efteråret – er egentlig udtryk for balance – en ligevægtstilstand. Dag og nat er lige
lange. Men ligevægten holder ikke længe. Kun et par døgn omkring begyndelsen af tredje uge af marts og september. Forårets
og efterårets gennembrud. Men oplevelsen af de to ligevægtstilstande er for mange yderst forskellig. Mens forårsjævndøgn bliver en understregning af, at fra nu af vil lyset få større og større
magt, og dagene vil de næste tre måneder blive stadigt længere i
forhold til nætterne; så bliver efterårsjævndøgn en understregning
af, at fra nu af vil mørket tage til og tage til, og nætterne vil brede sig
på dagenes bekostning.
Mens denne skiften i mængden af lys og mørke for mange kun medfører
et skift i udfoldelserne: om det er hygge ved skov og strand med grill og
lyse nætter, eller om det er hygge indendørs i dæmring og skumring med
tændte levende lys; så farver denne skiften i lysmængden sindet hos andre,
som slæber sig igennem det tiltagende mørke med stadig mørkere sind og
tungere tanker.
Uanset om vi hygger os i skumringen eller er grebet af dystre tanker, kan vi
måske hente ”oplysning” ved at meditere over nogle af bibelens udsagn om
lys.
• Du er min lampe, Herre. Herren spreder lys i mit mørke. (2. Sam. 2,29)
• Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i
mørkets land. (Es 9,1)
• Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. (Joh. 1,5)
Ingen af os oplever udelukkende lys som fysisk lys. Lyset er også lyset i et
andet menneskes øjne, som vi ved vore ord og handlinger kan tænde eller
slukke for. Når et menneske får mørke øjne, da er vreden på vej.
Dagen og natten, lyset og mørket er blandt meget andet også symboler for
godt og ondt. Derfor kan den skiftende lysmængde også opleves som en
stadig kamp mellem det gode og det onde. Kraftig blæst og storm har tit
optrådt omkring jævndøgn. Måske er de blevet tolket som gny af kampen
mellem godt og ondt?

Døbte i
Dybbøl kirke

4. maj 2008
Jakob Knauer
Oliver Uhrenholt Samuelsen
Mads Karstens Sørensen

11. maj 2008
Andrea Sørine Hyldig Bonniksen
18. maj 2008
Villads Beck-Jørgensen Petersen
25. maj 2008
Sara Carmen Wind
Daniel Vergo Stab Pilgaard Birkebæk
1. juni 2008
Nynne Malou Benkjer
Phillip Dejgaard Frederiksen
Liva Marie Pilgaard
8. juni 2008
Mikkeline Thietje
15. juni 2008
Karoline Fuchs Sønderskov
Sarah Lindblad Madsen
29. juni 2008
Sofia Amalie Sørensen
Mille Outzen Sønderlyng
6. juli 2008
Maria Blaudzun

Men jævndøgn er også høstens tid. En taknemmelighedens tid, hvor vi kan
synge om alle gode gaver, der kommer ovenned.
God høst!

Karin Kofod

Salmesangens søndag
Søndag 9. november er udnævnt til Salmesangens Søndag
2008 er ”sangens år” i Danmark.
Dette markerer vi også i Dybbøl
kirke, ligesom i mange af Haderslev
stifts andre kirker.
I Dybbøl begynder vi kl. 9 med
morgenkaffe og rundstykker og sal-

mesangs-opvarmning i Kirkeladen.
Kl. 10.30 fortsætter vi i kirken med
gudstjeneste, hvor de mange salmer
indgår og hvor også kirkens voksen
kor medvirker.
Af hensyn til morgenkaffen er

Dybbøl kirkes voksenkor medvirker denne dag
tilmelding nødvendig. Tilmelding til
servicemedarbejder Birgit Høi
73 48 55 46 mellem 8 – 12 eller via
mail: kirkeladen@dybboelkirke.dk
Eller til kirkekontoret 73 48 55 43
eller mail: mpe@km.dk

”Elsk dine
Litteratur
fjender” studiekreds
Studiekreds

Kirkehøjskole i Sønderborg
efterår og vinter 2008-09
Lørdag den 4. oktober kl. 10.15
Udflugt til Christianskirken, Fredericia. Her skal vi se Bjørn
Nørgaards nye alterudsmykning: ”Du skal elske dine fjender”.
Oplæg: ”Det var synd” ved sognepræst Kjeld Claudi Rasmussen, Christianskirken, Sønderborg om synd, skyld og tilgivelse,
centrale begreber i kristendommen.
Tirsdag den 21. oktober kl. 19.30 i Ulkebøl forsamlingshus
Henrik Pontoppidans roman ”Lykke Per”.
Genfortælling ved cand theol Birgitte Arendt, Haderslev
Lørdag den 15. november i Sct.Marie sogns Menighedshus
Kl. 10.00	Mogens S. Mogensen, Christiansfeld ”Mødet mellem
muslimer og kristne - myter og realiteter”.
kl. 12.30	Hayssam Geith, Sønderborg:
”At være muslim i Danmark”
Tirsdag den 3. februar kl. 19.30 i Kirkeladen, Dybbøl:
Gymnasielektor Jan Zimmermann, Sønderborg: ”Kærlighed er
ikke had.”
Lørdag den 28. februar i Christiansgården
Kl. 10.00	Karen Marie Mortensen, København: Tilgivelse og
forsoning i Hannah Arendts tænkning

Jeg indbyder som noget nyt til litteratur studiekreds, hvor vi vil læse
to nye bøger: Jens Smærup Sørensen: ”Mærkedage” Gyldendal 2007
og Helle Helle: ”Ned til hundene”
Samleren 2008. Der skal hver gang
være et kort oplæg og derefter fælles
drøftelse af de emner, som den enkelt bog lægger op til og selvfølgelig
hvad der naturligt opstår blandt deltagerne. Vi kan aftale form og andet
praktisk den første mødeaften.
Jeg har aftalt studiekredslån på
Dybbøl Bibliotek for ”Mærkedage”
i oktober – november 2008 og et
tilsvarende studiekredslån for ”Ned
til hundene” i januar – februar
2009. Det betyder, at man kan låne
bøgerne ved at henvende sig til mig
eller til Dybbøl bibliotek.
Studiekredsen holdes i Kirkeladen.
”Mærkedage”
Onsdag 29. oktober og onsdag
12. november kl. 19.30 – 21.30.

”Ned til hundene”
Onsdag 28. januar
og onsdag
18. februar 2009
kl. 19.30 – 21.30.

Kl. 12.30	”Adams æbler” Dansk film (2005) af Anders Thomas
Jensen. Oplæg til film og diskussion ved Peter Grønlykke
Info
”Kirkehøjskole i Sønderborg”, se særskilt program, som er lagt
frem i kirker på biblioteker.
Tilmelding: til kirkekontoret i Menighedshuset, Østergade 1 tlf.74 42 33 21 (kl.9-13, onsdag lukket) eller e-post:
kirkekontor@sctmarie.dk. Betaling ved højskoledagenes start.
Pris for deltagelse i hele programmet: 400 kr.
Enkeltforedrag: 75 kr. og enkeltdage: 150 kr.
Turen til Fredericia lørdag 4. oktober er en del af programmet. Både transport og frokost denne dag er inkluderet i den
samlede pris, og det vil ikke være muligt at deltage særskilt i
dette arrangement.
Kirkebilsordning: Kirkebilsordning kan benyttes efter den
ordning, man har i sit bopælssogn

Tilmelding til sognepræst Birgitte
Hjarvard Licht, 74 48 57 96 eller
mail: bfl@km.dk
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Minikonfirmander
Også denne vinter indbydes
til minikonfirmand undervisning

I en årrække er børnene på 4. klassetrin i Dybbøl Sogn blevet inviteret til
at være minikonfirmander. Ordningen er frivillig og 50 – 60 % af hver
årgang deltager, det er meget glædeligt. Der er også andet glædeligt ved
at have minikonfirmander: f.eks. at
møde videbegærlige og sangglade
børn! I 2007 prøvede vi at lægge
forløbet om, så det hele foregik over
10 uger i efteråret. Men vi fandt det
ikke helt godt. Derfor vender vi tilbage til den gamle rytme med 5 uger
i efteråret og 5 uger i vinteren.
Efterårsforløbet på 5 uger foregår
fra uge 43 til uge 47. I denne periode
beskæftiger vi os med kirkerummet,
dåb, Fadervor og en lignelse fra Det
Nye Testamente. Denne del afrundes med en gudstjeneste søndag 23.
november 2008 kl. 14.00, hvor forældre og søskende også indbydes.
Forårssæsonen løber fra uge 3 til
uge 8 og afsluttes med gudstjeneste
fastelavns søndag 22. februar 2008
kl. 14.00. I denne periode arbejder vi
mest med påsken og de begivenheder som skete den allerførste påske.

Der er dog kommet én meget fin
ting ud af sidste vinters forsøg på
den kreative side. Det viser sig, at et
værksted i Nordborg fremstiller små
trefløjede altertavler. På dem kan vi
male og samle alt, hvad vi arbejder
med, så vi stater med den udvendige side i efteråret med dåb og
Fadervor, og i vinteren forsætter vi
på den indvendige side med påskemotiver. Hver minikonfirmand får
sin egen altertavle.
Hver gang vi mødes får vi først lidt
at drikke og spise. Så er der undervisning, og til slut synger vi nogle
festlige sange og salmer.
Børn fra Dybbøl sogn i 4. klasserne
får tilsendt indbydelse.
4 A og 4 D møder onsdag eftermiddag kl. 13.30 – 15.00 første gang
onsdag 22. oktober.
4 B og 4 C møder torsdag eftermiddag kl. 13.30 – 15.00 første gang
torsdag 23. oktober.
Vi glæder os til at se jer som minikonfirmander!
Erika Schmidt, Frank Laue, Birgitte
Hjarvard Licht og Karin Kofod

Mandag 15. september kl. 19.30 koncert med

”Den hellige Wladimirs
mandskor fra Moskva”
Vores 8 trofaste russiske gæster gennem snart mange år besøger igen
Dybbøl kirke. Mandag 15. september synger koret et varieret program
med ortodoks kirke- og russisk
folkemusik. Det er en musikalsk
oplevelse i særklasse, når mændenes velklingende og flotte stemmer
fylder kirkerummet og får de gamle
mure til at vibrere.
Koncerten arrangeres i samarbejdet
med Det tyske mindretals Menighed
i Nordslesvig ”Nordschleswigsche
Gemeinde”.
6

Traditionen tro er der gratis adgang
til koncerten, men efter koncerten er
der kollektindsamling til fordel for
et børnehospital i Moskva.

Dybbøl kirkes
børne- og ungdomskor søger
nye sangere!
Der er plads til nye medlemmer i
kirkekoret.
Hvis du er 10 år eller ældre, pige
eller dreng, hvis du er glad for at
synge, har en god sangstemme
og gerne vil synge sammen med
andre, er Dybbøl kirkes børne- og
ungdomskor det rigtige for dig!
Koret øver hver tirsdag kl. 17-18
og medvirker ved 10 gudstjenester i løbet af et år.
Tirsdag 2. september 2008 kl. 17
er der orienteringsmøde i Kirkeladen, hvor organist Frank Laue
vil fortælle om at være medlem
af kirkekoret og omkring sæsonens forløb. Du må gerne komme
sammen med mor eller far. Også
korets ”gamle” sangere og deres
forældre er velkommen til orienteringsmødet!

Voksen kor

Kirkens voksen kor begynder den
nye sæson tirsdag 2. september kl.
18.15.
Koret består af 30 frivillige sangere, både damer og herrer, der øver
hver tirsdag fra kl. 18.15-19.30 i
Kirkeladen. Koret medvirker efter
aftale ved enkelte gudstjenester
og andre arrangementer.
Hvis du har lyst til at synge med
i koret, kontakt organist Frank
Laue og hør hvordan du kan blive
medlem af koret.
I efteråret vil koret medvirke ved
salmesangens søndag 9. november, se omtale andetsteds i bladet
og ved den første gudstjeneste
i det nye kirkeår 1. søndag i
advent.
For begge kor gælder det, at yderligere oplysninger kan fås hos
organist Frank Laue
tlf. 74 49 19 66 eller
mobil 27 68 57 78

Fortælleaften
i Kirkeladen
Torsdag 30. oktober kl. 19.30.
Fortæller Dorte Futtrup kommer
til Dybbøl og fortæller

Babysalmesang i Dybbøl kirke

”Regner Lodbrogs bedrifter”

Nyt hold begynder tirsdag 16. september kl. 9.45
Kom og vær sammen med dit barn til salmesang, musikaktiviteter og leg. Vi
vugger og danser, vi er stille og vilde, vi spiller og synger med nogle af vore
dejlige salmer i centrum. Alt sammen på et niveau hvor alle kan være med.
Er dit barn mellem 2 og 12 måneder og har du tid tirsdag formiddag i en
lille time så tilmeld dig trygt. Kan man godt synge og spille og lege med så
små børn? Ja da, og de stråler af glæde!
Tilmelding er nødvendig og kan ske ved henvendelse til kirkekontoret tlf.
73 48 55 43 eller mail mpe@km.dk. På kirkekontoret kan du også få en folder med mere information.
Vi starter tirsdag 16. september og fortsætter i alt 8 gange. I efterårsferien
(uge 42) holder vi fri. Prisen er 100 kr. incl. efterfølgende kaffe i Kirkeladen.
Medbring et lille tæppe, som baby kan ligge på.
Jeg glæder mig til at se jer.
Med venlig hilsen
Hannelore Musikpædagog og konst. organist

”Den mand, som er i stand til at
dræbe lindormen og befri min datter,
skal få den smukke Thora Borgarhjort til hustru, og guldet vil følge i
medgift.”
Rygtet om den smukke Thora,
der var datter af jarlen Herrød i
Gøtaland nåede helt til Danmark.
Iført fåreskindskappe og et par
lodne bukser drog den unge kongesøn Regnar af sted for at prøve
lykken. Dorte Futtrup fortæller
fra den nordiske mytologi om
den gang Regnar vandt sin Thora
og fik tilnavnet Lodbrog – Regnar
med de lodne bukser.

Skumringsgudstjenester
Her i efteråret vil vi som noget nyt holde skumringsgudstjenester. Det er
en ny form for gudstjenester, hvor vi vil bygge gudstjenesten op om et
enkelt tema.
Tidspunktet bliver kl. 17.00 deraf navnet. De første to bliver søndagene
21. september og 19. oktober.

Dorte Futtrup er
fortæller, bor i København og rejser
landet rundt med
sine fortællinger.
Hun kommer til
Dybbøl og denne
gang lykkes det!
Sidst vi havde
aftalt besøg i januar 2008 kunne
hendes fly ikke lande i Sønderborg lufthavn pga. dårligt vejr.
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Gratis adgang til fortælleaften
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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
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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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M 1
Ti
O

2
3

September

Kl. 17.00 + 18.15 - Korstart

To 4
F

5

S

7

L

6

M 8
Ti

9

Kl. 10.30 - Høstgudstjeneste
Karin Kofod

S

5

4

M 6

Birgitte Hjarvard Licht

O

Kirkefrokost

Høstgudstjeneste

F

10

S

12 Kl. 10.30 - 21. søn. efter trinitatis

10 Børnehave høstgudstjeneste
Kl. 10.00 - Dybbølsten

Kl. 11.00 - Alssund Børnehave

To 11 Kl. 10.00 - Mælkebøtten
F

12

S

14 Kl. 10.30 - 17. søn. efter trinitatis

13

Birgitte Hjarvard Licht
Kirkekaffe

M 15 Kl. 19.30 - Koncert med “Den

hellige Wladimirs mandskor fra
Moskva”

16 Kl. 9.45 - Babysalmesang - start

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter
Karin Kofod

To 9

Ti
O

Karin Kofod

14

To 16
17

S

19 Kl. 17.00 - Karin Kofod

L

18

M 20
Ti
O

Skumringsgudstjeneste

21 Kl. 19.30 - Kirkehøjskole

22 Kl. 13.30 - minikonfirmander
4A og 4D - start

To 23 Kl. 13.30 - minikonfirmander
4B og 4C - start

17

F

24

F

19

S

26 26. oktober kl. 10.30 - BUSK

S

21 Kl. 17.00 - Karin Kofod

To 18
L

20

M 22
Ti
O

L

Skumringsgudstjeneste

23
24
26

S

28 Kl. 10.30 - 19. søn. efter trinitatis

Ti

Ti
O

F

F

F

7

S

9

L

8

Ti

11

O

12

F

14

S

16

28

15

M 17
Ti
O

Kl. 10.30 - Salmesangens dag
Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter
Karin Kofod

Menighedsrådsvalg 2008

Kl. 19.30 - Litteratur studiekreds

Kl. 10.00 - Kirkehøjskole

Kl. 10.30 - 26. søn. efter trinitatis
Karin Kofod
Kirkekaffe

18
19

To 20
F

21

S

23

L

22

M 24
Ti
O

Kl. 14.00 - Børnegudstjeneste
med mini-konfirmander
Karin Kofod

25
26

To 27

29 Kl. 19.30 - Litteratur studiekreds F

28

S

30

31

Kl. 9.00 - Morgensang

Kirkeladen

L

29

Kl. 10.30 - 1. Søndag i advent
Birgitte Hjarvard Licht

December

27

M 29

M 27

gudstjeneste - Karin Kofod

To 30 Kl. 19.30 - Fortælleaften i

To 25
L

25

Birgitte Hjarvard Licht

To 6

L

F

Kl. 10.30 - Alle Helgens dag

5

To 13

15

November

4

M 10

11

M 13

2

M 3

Kl. 10.30 - 20. søn. efter trinitatis Ti

8

Kirkeladen

1

Kl. 10.15 - Kirkehøjskole

O

L

L
S

ste for dagplejebørn

Børnehave og Kærnehuset

O

3

7

Menighedsrådsvalg

Ti

F

To 2

Ti

Kl. 10.00 - Kravle-høstgudstjene-

Kl. 19.00 - Infomøde

L

1

L

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

O

O

Oktober

Birgitte Hjarvard Licht

7. december
Kl. 10.30 - 2. Søndag i advent Karin Kofod – Kirkefrokost

30

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 . August 2008 . 64. årgang

