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De vise mænd
De vise mænd kom rejsende fra
fjerne lande i øst og gav den lille nyfødte Jesus gaver. De var vise, altså
kloge. De kunne følge stjernesporet
hen over himlen og kombinere det
med, hvad de havde læst i gamle
skrifter. De vidste hvad det betød,
når himlens største stjerne begyndte
at bevæge sig på himlen.
Konger
I Salmernes Bog kan vi læse et
meget smukt digt, som fortæller at
disse mænd var konger, og de skulle
komme med gaver: ”Konger fra
Tasish og fjerne øer skal frembringe gaver, Sabas og Sebas konger skal bringe
tribut. Alle konger skal kaste sig ned for
ham”. Salme 72, 10 - 11
”Ham” det er selvfølgelig den længe
ventede Guds søn. De ventede på
ham, og de digtede om ham, og de
forventede meget af ham.
De skrev: ”Han redder den fattige, der
råber om hjælp, og den nødstedte, som
ingen hjælper.
Han forbarmer sig over svage og fattige,
Fra undertrykkelse og vold udfrier han
dem, deres blod er dyrebart i hans øjne”.

I stalden
De gik ind i stalden og faldt på knæ
og tilbad den lille dreng, og gav
ham gaver: Guld i kasser, røgelse i
flasker og myrra i flakoner, og lige
siden har man vidst at de var tre,
én der gav guld, én der gav røgelse
og én der gav myrra. De tre var
altså ikke klogere end at de var rejst
lige ind i Jerusalem på vejen, for at
spørge om vej. Det var ikke særlig
vist.

tilbage til Herodes og fortælle ham
noget som helst om Jesus, eller i det
hele taget have noget med Herodes
at gøre. De fik indsigt til at se, hvor
det onde er og indsigt til at holde sig
fra det.

Vise mænd
Når disse tre konger alligevel kaldes
”vise mænd” er det fordi de her i
stalden forstår at dette lille nyfødte
barn, som ligger i en krybbe, er
Guds søn og verdens frelser. De ser
og de forstår, mens de kigger på den
lille. De får visdom i deres hjerter.
De ved med sig selv, at han er frelseren, som alle har ventet på. Han
er Gud selv, der er blevet menneske.
Derfor er de vise.

Gave
De vise mænd var lettede, da de
rejste hjem igen. De havde fundet
barnet og givet ham gaver, og de
havde selv fået en endnu større
gave. De havde set Guds søn, Guds
lys havde skinnet på dem, og de
havde set, at Gud stod ved sit løfte
om, at tage menneskers tunge byrde
på sig. Alle forventningerne var
gået i opfyldelse. De vidste, at han
ville redde dem og os, der råber om
hjælp og forbarme sig over dem og
os, som er svage.
Vi vil få hjælp til at virkeliggøre
digtets ord:
”At frygte Herren, det er visdom,
at holde sig fra det onde er indsigt.”
Vi kan lægge vores byrde, og blive
lettede når vi indser at Gud værner
om os, alle vores dage.
Det er Guds gave til os.

Salme 72, 12 - 14

Alle de mange forventninger går ud
på ét eneste, at han vil være én, der
hjælper og redder og befrier og letter alle, som har det vanskeligt.
Vi fejrer jul fordi han blev født
julenat. Først mange dage efter jul er
disse vise mænd ved at nå frem til
enden af deres rejse.
Kong Herodes
De vise mænd rejste ind i Jerusalem
og spurgte om vej til den nyfødte
konge. Den onde kong Herodes var
meget interesseret og også ophidset,
for han skulle ikke have sin kongemagt truet af et lille nyfødt kongebarn. Han bad dem indgående om,
fortælle ham, hvor de havde fundet
barnet, når det engang lykkedes
dem at finde det. Måske havde de
vise mænd glemt, at kigge op på
stjernen i al den larm og lys, der
var i Jerusalem, for da de var ude
af byen igen, kunne de nemt finde
stjernen og følge stjernesporet igen.
Lige til stjernen stod stille over det
sted, hvor Jesus var født.
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At frygte Herren
Der findes et andet digt, som lyder
sådan: ”At frygte Herren, det er
visdom, at holde sig fra det onde, det er
indsigt” (Jobs bog 28,28)
At frygte Herren, det betyder ikke
at vi skal være bange for ham, men
det betyder at vi skal vide at Gud er
Gud og vi er mennesker, og der er
forskel. Det er visdom at huske det
og indsigt at holde sig fra det onde.
Det gjorde de tre vise mænd. De
drømte, at de ikke skulle tage

Frelseren i krybben
Den lille dreng kan vi også gå til
med alt det vi ikke kan magte at
bære selv, alt det kolde og hårde,
som vi har i os. Vi kender alle til at
have en tung klump i maven, når
vi er bange eller har gjort noget vi
fortryder. Vi kan sige ord, der er lige
så hårde som sten, og som slår lige
så hårdt som en sten. Øjne kan være
kolde som en sten. Det gør ondt at
blive ramt af kolde øjne. Men nu
har de vise mænd set at det vitterligt er Guds egen søn, som er født
til verden. De gik ind i stalden og
lagde deres gaver, lige sådan har vi
nu et sted at gå hen og lægge alt det
kolde og hårde fra os, alt det som
ødelægger vores liv, og som er tungt
at bære på. Vi kan lægge det kolde
og hårde og alt det ubærlige over på
Jesus Kristus, for han kan bære det,
han er nemlig Guds søn.

Glædelig jul.
Birgitte Hjarvard Licht

Engle har meget for sig
Nogle mennesker, - især voksne, - finder, at engle
er noget barnligt pjat. Men at afskrive dem,
blot fordi man ikke selv har fået talentet for at
kunne se dem, eller fordi man ikke har været i en
situation, hvor de ville komme én til hjælp eller
åbenbare noget for én, er lidt meget. Jeg synes, at
engle med eller uden vinger har meget for sig.
Drømme – en kilde til åbenbaring?
Andre finder, at drømme er noget underligt, natligt tøjeri, som der hverken er hoved eller hale i.
Måske er problemet med drømmene, at vi ikke
har styr på dem. Og det med at være styrende er
noget, vi nødigt giver fra os.
Kan stjerner bære vidnesbyrd?
Hvis stjerner kan optræde som budbringere, er vi
så ikke ovre i astrologien og horoskoperne og al
den slags? For nogle noget uhyre vigtigt, hvis det
altså er lavet ordentligt, mens det for andre - uanset hvordan det er lavet - er noget plattenslageri.
Julen er fuld af engle, drømme og stjerner
Uanset om vi finder disse fænomener barnlige og
underlødige, så er juleevangelierne, salmerne og
billederne fyldt til randen med dem. Og det har
de været fra begyndelsen af. Alle tre fænomener bærer vidnesbyrd for
os om, at nu sker der virkelig noget meget betydningsfuldt. Og den,
der har sind og hjerte til at møde disse fænomener, lærer noget meget
væsentligt om Gud. Noget, som har dyb betydning for deres eget liv.
Så uden engle, drømme og stjerner vil vi blive meget fattigere.
Må jeres jul blive fuld af engle, drømme og stjerner.
Karin Kofod

De stjerner, som så klare på himlen står,
de viser samme mønstre fra år til år.
Ja, havde Josef tegnet et stjernekort,
det ville ganske nøje se ud som vort.
Og dog er nogle gange det sjældne sket,
at blandt de gamle stjerner
en ny blev set.
Som nu, da Jesus fødtes i Bethlehem,
da brød en julestjerne på himlen frem.
For østens vise lyste den klar og skøn,
så let de kunne finde Guds kære søn.
Det var den nye stjerne et vidne om,
at Jesus til vor frelse fra Himlen kom.
Og da han nu var kommet til jorden ned,
han lærte folk at kende Guds kærlighed.
Så må vi alle høre det glædesbud
og folde vore hænder og takke Gud.
og bede ham bevare os ved den tro,
at Jesus til vor frelse vil hos os bo.
Og dernæst vil vi bede for alle dem,
der aldrig så den stjerne fra Bethlehem,
at også de må kende Guds kærlighed,
der med hans Søn er komme
til Jorden ned,
at Stjernen, som de vise i Østen så,
snart alle Verdens riger oplyse må.
K.L. Aastrup 1960

Nyt fra voksenkoret

- nye sangere optages igen i januar

Koret medvirker med flere smukke satser ved gudstjenesten 1. søndag i
advent, hvor vi byder det nye kirkeår velkommen. Samtidig er det afslutningen på korets efterårssæson.
Den første korprøve i det nye kalenderår 2010 holdes tirsdag d. 12. januar
kl. 18.15-19.45 i Kirkeladen.
Er man interesseret i at være med i koret, kan man henvende sig til organist Frank Laue, tlf. 7449 1966 eller mobil 2768 5778; email: organist@
dybboelkirke.dk, som giver flere oplysninger omkring koret og optagelse
i det. Koret er et blandet voksenkor, så der er plads til både dame- og herrestemmer.
Flere oplysninger på www.dybboelkirke.dk
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„De 9 Læsninger“
Søndag 13. december kl. 10.30
Traditionen tro bliver der holdt en
musikgudstjeneste med „De 9 Læsninger“ 3. søndag i advent. Tekster
og musik supplerer og fortolker hinanden i denne gudstjenesteform, der
oprindeligt stammer fra England.
Ni centrale tekster fra Det Gamle og
Det Nye Testamente bliver læst op
ved sognepræst Birgitte Hjarvard
Licht. Musikken består af fællessalmer, hvor menigheden står op
mens man synger, samt af orgel- og

Juleaften

trompetmusik fra kirketårnet
Trompetmusik fra kirketårnet er en
vigtig juletradition i Dybbøl kirke.
Som tidligere år vil Karsten Prinds
trodse vind og kulde med sit instrument og spille julesalmer mellem
gudstjenesterne.
Inde i kirken spiller Nanna Lotzkat
med på sin trompet ved alle tre
gudstjenester. Nanna studerer
trompet ved Musikkonservatoriet i
København.

kormusik. Organist Frank Laue
dirigerer Dybbøl kirkes kammerkor,
som er et projektkor samlet i dagens
anledning. Koret synger flere satser
af årets jubilar Felix MendelssohnBartholdy (1809-1847), engelske
John Rutter m.fl. Organist Karsten
Munk spiller orgel.
Hvis man endnu ikke er kommet i
festlig julestemning, er der garanti
for at det lykkes i løbet af denne
gudstjeneste.

Musikgudstjeneste
Julesøndag 27. december kl. 10.30
Musik og fortælling vil denne søndag runde julens mange gudstjenester af. Hør om julens mystik i ord
og toner og billeder.

Nytårsfest 2010
Det er efterhånden blevet en god
vane at markere det nye års begyndelse med en nytårsfest - gudstjeneste kl. 14 efterfulgt af et festligt musikarrangement med rigelig dækket
kaffebord i Kirkeladen. Denne gang
har organist Frank Laue indbudt
gruppen „Gentlemen of Jazz“ til at
underholde i kirkeladen.
„Gentlemen of Jazz“ blev dannet i
marts 1985 og har optrådt overalt
i Danmark, Tyskland, England og
Sverige. Orkesterets trofasthed mod
New Orleans-stilen har ført til adskillige cd-indspilninger og koncerter med nogle af genrens ypperste
fortolkere. Som det eneste danske
orkester har „Gentlemen of Jazz“

17. januar kl. 14.00

indspillet en cd med den verdens
berømte engelske klarinettist Acker
Bilk. “Gentlemen of Jazz” har som
noget helt nyt bearbejdet en stribe
smukke danske salmer og sange
helt i overensstemmelse med New
Orleans-musikkens gospel- og
spiritualtradition. Det bliver blandt
meget andet en del af det repertoire,
som vi skal skal nyde denne eftermiddag.
Billetter til nytårfesten koster 75,- kr.
incl. kaffebord og kan købes på
kirkekontoret den 5., 7., 13. og 15.
januar 2010 fra kl. 9 - 14.
New Orleans Quartet Jørgen Riis
Jepsen, Vagn Sørensen, Leo Bruun
og Flemming Lauritsen.

Fortælleaften

En Dejlig Dag
Torsdag 4. februar kl. 19.30

Fortæller Inger Marie Madsen,
Århus, vil denne aften tage os med
på rejse ind i Herman Bangs forførende verden.
En Dejlig Dag
Fortællingen handler om den fattige
familie Etvøs som lever et slidsomt liv og som så pludselig ved
skæbnens hjælp bliver værter ved
en større velkomstmiddag for den
verdensberømte pianist Sophie Simonin. ”Der var jo ingen der fattede
hvordan det var gået til”! Sådan
begynder historien og vi følger de
kaotiske forberedelser til festen, gæsternes ankomst og den helt uventede kulmination på festen.
Herman Bang skildrer de stille
eksistenser - hverdagsmennesker
som tilværelsen har bragt væk fra
hovedsporet.
Inger Marie Madsen er fortæller og
præsenterer sig selv: “Jeg har arbejdet som historiefortæller i mange år.
Jeg fortæller ordret, på originalsproget, for at få historierne levendegjort, som de er skrevet. Jeg
begyndte i sin tid med at læse op,
men fandt ud af, at det var mere udfordrende at kunne teksten udenad.
Det bliver mere levende og kræver
totalt nærvær.
Vore store digtere har så meget at
give os: Skønhed – drama – glæde
og livsvisdom.
Jeg vil invitere dig med ind i digternes univers. Sammen skaber vi et
magisk rum, hvor tid ikke eksisterer.
Jeg fortæller for alle aldre og alle
steder, hvor der er interesse for en
god historie”.
Gratis adgang til fortælleaften
og kirkebil kan benyttes.

Nyt fra Kirke- og
Kirkegårdsudvalget
Der er desværre konstateret borebiller i Dybbøl Kirke.

Spejdertur til Tunesien
En gruppe på 10 personer fra KFUM
Spejderne i Dybbøl og Rinkenæs
Grupper var i efterårsferien otte
dage i Tunesien. Turen var arrangeret af spejderne selv, der ligeså har
tjent til turen ved bl.a. at gå med Kirkeblade. Formålet med turen var at
danne kontakt til tunesiske spejdere,
opleve en fremmed kultur og vise at
spejdere kan samarbejde på tværs af
kulturer og religion. Spejderne havde en oplevelsesrig tur, med o-løb
og andre aktiviteter sammen med de
tunesiske spejdere. Kommunikationen foregik på engelsk og også ved
hjælp af spejderfærdigheder, som jo
er internationale.
Spejderne sov på Spejdercentre,
under åben himmel, og også på
hoteller rundt i landet. Det mest
spændende var en tur til Saharas
ørken, hvor de efter et par timer på

kamelryg overnattede under åben
himmel i Sahara. Der blev tilberedt
mad på bål og sunget spejdersange
for de lokale tunesiske kamelhyrder.
De kvitterede til gengæld med deres
særprægede sange med trommeslag
og fløjte.
Der blev udvekslet mange erfaringer og skabt nye venskaber, som nu
vedligeholdes via mail og Facebook.
Den sidste dag blev udnyttet til
sightseeing, shopping og badning i
Middelhavet.
Samarbejdet med Tunesien stopper
ikke her, i den kommende tid arbejdes der på at få en gruppe Tunesiske
spejder med på KFUM-Spejdernes
store Korpslejr ved Skive til sommer.
Nis Thaysen
KFUM Spejderne, Dybbøl Gruppe

BUSK Gudstjeneste
Søndag den 25. oktober mødtes vi i
Spejderhytten på Vaskilde i Dybbøl. Sammen med vores forældre og
søskende fik vi morgenmad og så
billeder fra vores super sommerlejr.
Hele hytten var fuld. Derefter gik vi
i samlet flok til BUSK gudstjeneste i
Kirken. De store spejdere bar fanen
hen til kirken. Vi (Jane og Sofie) fik
lov til at gå med fanen inde i Kirken
BUSK står for ”Børn, Unge, Sogn, Kirke”,
og er opstået på initiativ fra kirkelige
børne- og ungdomsorganisationer.
Hos os bliver gudstjenesten til i samarbejde med Dybbøl KFUM-K spejdere.

sammen med tre børn, der skulle
døbes. Nogle af de store spejdere
lavede skuespil sammen med præsten. Skuespillet handlede om at
klæde sig pænt på til fest. Selvom en
af spejderne ikke ville være i festtøj,
var han alligevel med, da vi fik brød
og saft. Præsten fortalte, at alle kan
være med ved Guds bord, uanset
hvad tøj man har på. Indgangs og
udgangs bøn blev også læst af nogle
spejdere med deres forældre og
bedste forældre.

Ved en besigtigelse tirsdag den
15. september 2009, hvor bl.a. deltog medlemmer fra menighedsrådet, Sønderborg provstiudvalg,
Kgl. Bygningsinspektør, menighedsrådets bygningssagkyndige,
Haderslev Stift samt Nationalmuseet blev der konstateret
borebilleangreb i hele træværket
på kirkens loftsrum. Især i hjælpespær er der angreb af borebiller. Kirkens tag er lagt omkring
1970. Der er ikke borebilleangreb
i selve kirken, men en bænk i
våbenhuset er også angrebet.
Udvalget har søgt bistand hos
Dansk Bygningsanalyse i Kolding, ligesom menighedsrådets
bygningssagkyndige Jørgen Nielsen er anmodet om bistand.
For at forbedre klimaet i loftsrummet over kirken, vil der blive
sørget for en bedre udluftning.
Herunder vil de to runde vinduer i kirken blive erstattet med
net/rist.
Bæreevnen i spærene er undersøgt af ingeniør, der kunne konstatere, at bæreevnen er i orden.
Hartvig Schøn, formand for udvalget

Kærlig hilsen
Sofie og Jane
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Kirkeklokkeringning

søndag 13. december kl. 15

Menighedsrådet har drøftet et
initiativ fra Danske Kirkers Råds
klimagruppe Grøn Kirke, som er en
opfordring til at ringe med kirkeklokkerne i forbindelse med klimatopmødet i december i København.
Initiativtagerne opfordrer alle kirker
i hele Danmark sammen med kirker
rundt i hele verden at lade kirkeklokkerne ringe ekstraordinært 350
slag søndag den 13. dec. kl.15.
350
De 350 slag skal symbolisere de 350
milliontedele CO2 i atmosfæren,
som man skal holde sig under, for at
den globale opvarmning ikke skal
løbe løbsk.
Klokkerne
Klokkerne vil ringe fra Københavns
Domkirke den 13. december, hvor
der holdes gudstjeneste i forbindelse
med klimatopmødet.
I alle medier både i radio, aviser og
TV har man kunnet forstå, at der er
uenighed blandt præster, biskopper,
politikere og andre om, hvad man
skal mene om den opfordring til at
bruge kirkeklokkerne i forbindelse
med et topmøde.

Kirkelig Handling
Landets Biskopper mener at klokkeringningen ved klimatopmødet
er en kirkelig handling, som derfor
ikke behøver kirkeministeriets tilladelse. Hvis det havde været en
verdslig handling skal der gives en
særlig tilladelse af kirkeministeren,
som er imod brug af kirkeklokker i
denne sag. Biskopperne oplyser, at
det derfor er op til de enkelte menighedsråd og præster at afgøre om
man vil lade kirkeklokkerne ringe
denne dag.
Biskop Niels Henrik Arendt har i
Kristeligt Dagblad opfodret kirkerne
til at ringe den 13. december.
Uenighed
I Dybbøl menighedsråd var vi ikke
enige. Flertallet mener at klimaproblemet er så stor og vigtig en sag, at
vi skal markere det med at klokkerne skal ringe den 13. december. Vi
er tre, som er imod, Hartvig Schøn,
Hans Termansen og undertegnede.
Jeg mener det er lidt søgt at sige, at
det er en kirkelig handling, når vi
ringer i Dybbøl og gudstjenesten er
i København. Selv om mange siger
det ikke er en politisk handling,

kan jeg ikke
se andet,
end det er
en politisk
handling. Jeg
mener ikke
kirken skal
bruges til at
fremme bestemte politiske retninger.
Selvfølgelig er klimaproblemerne
alvorlige, men hvordan de skal løses
er nemlig forskelligt ud fra hvordan
man er politisk indstillet. Jeg mener,
det er en sammenblanding af politik
og religion på en forkert måde. Som
kirkeinstitution vil vi selvfølgelig
ligesom alle andre følge klimaproblematikken, og følge de praktiske
løsninger, som man evt. kommer
frem til.
Efter en diskussion i menighedsrådet blev vi enige om, at vi gør som
flertallet ønsker: Kirkeklokkerne i
Dybbøl ringer den 13. december kl.
15 med 350 slag.
Karen Philipsen
Formand for menighedsrådet

Litteraturstudiekreds
Litteraturstudiekredsen startede i
efteråret 2008. Det var en succes fra
starten, idet der mødte 16 op. Flest
kvinder, men vi er så heldige at
have to mænd med. Aldersmæssigt
er vi meget spredte.
Mange forestiller sig måske, når det
er præsten, der tager initiativ, vil
litteraturen være præget i kirkelig
retning, men det er den slet ikke.

Første sæson havde Birgitte valgt
bøger. I slutningen af sæsonen skulle vi tage stilling til, om vi ønskede
at fortsætte i litteraturstudiekredsen,
det ønskede alle. Vi kom med forslag til, hvilken litteratur, vi kunne
tænke os i den kommende sæson.
Det endte med at blive nye og ældre
forfattere, tykke bøger, tynde bøger
og en enkelt klassiker.
Det primære for mig,
ved at være med i en
litteraturstudiekreds,er
at jeg kommer til at læse
bøger, som jeg ellers ikke ville have
læst. Det er spændende at læse helt
ukendt litteratur og derefter diskutere de forskellige synspunkter. Det
har også inspireret mig til at læse
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mere af, nogle for mig, ukendte forfattere. En enkelt bog har været mig
så meget i mod, at jeg ikke havde
lyst til at læse den færdig.
At høre de forskelliges synspunkter
har ofte givet mig andre synsvinkler
på litteraturen.
Jeg har også oplevet at blive irriteret
over, at nogen har en negativ mening om en bog, jeg synes godt om.
Efter min mening er vore diskussioner noget af det mest givtige og
det er dem der sætter kulør på vore
aftener.
Jeg håber, at der vil være tilslutning
til det fremover.
Anne Marie B. Matthiesen

Nyt fra menighedsrådet

”Hvad du ønsker,
skal du få”
Nye betingelser for menighedsråds ret til selv at bestemme
over menighedsrådets fulde økonomi.
Således kunne beskrivelsen af
menighedsrådenes ændrede økonomiske arbejdsvilkår meget passende begynde. Sønderborg Provsti
har med virkning fra 2009 ændret
betingelserne for menighedsrådenes
(alle 26 råd i provstiet) ret til fremover selv fuldt ud at bestemme over
deres kapital. Fremover skal et even
tuelt overskud på årsregnskabet
tilgå provstikassen, og menighedsrådene kan ikke som i dag spare
op over flere år til ønsker fra menigheden, f.eks. store og/eller dyre
ønskede anlæg, eller forbedringer af
eksisterende eller nedslidte ting.
Provstikassen
De 26 menighedsråd i provstiet skal
fra i år og fremover indsende deres
opsparede overskud til provstikassen og herfra vil de enkelte menighedsråd så kunne få udbetalt penge
til nye anlægsinvesteringer. Udbetalingerne vil foregå på den måde
at provstiudvalget sammen med de
26 menighedsrådsformænd laver en
prioriteringsliste over de 26 menighedsråds ønsker om nye anlæg eller
større forbedringer over en periode
på 3 – 5 år. Formændene mødes med
provstiudvalget tre gange om året,
første gang 11. november 2009, for at

Dybbøl Kirke

Sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht
Dybbøl præstegård
Dybbøl Bygade 101,
Tlf. 7348 5540
BFL@KM.DK
Træffes bedst: Tirsdag – fredag
kl. 11-12, derudover efter aftale.
Mandag fridag.
Sognepræst
Karin Kofod, Tlf. 2143 5113
KK@KM.DK
Mandag fridag

lave den første liste ud fra de ønsker
der har været i de 26 menighedsråds
2010 budgetter.
Daglig drift og anlægsudgifter
Intentionen er at ingen menighedsråd skal ligge inde med midler,
udover det der skal bruges til den
daglig drift, som et andet sogn kan
have gavn af og måske har hårdt
brug for til en nødvendig reparation
eller indkøb af nødvendigt udstyr.
Listen bliver kigget efter tre gange
årligt og nye ønsker fra de 26 sogne
bliver påført. Ved gennemgangen
af listen kan tidligere højt rangerede ønsker godt blive skubbet ned
i prioritetsrækken til fordel for et
meget nødvendigt ønske fra et sogn.
Et eksempel kan være, at et sogn
pludselig står over for at skulle have
et nyt tag, fordi det er begyndt at
regne ind. Et sådan ønske vil have
en høj prioritet og derfor hurtigt
blive bevilliget på bekostning af
andre.
”Hvad du ønsker, skal du få, når jeg
blot tør stole på ”- at du vil vente!
Jørn Kvist Hanen
Valgt kasserer i Dybbøl Menighedsråd

Sekretær
Mona Petersen træffes i Kirke
laden 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

Døbte i
Dybbøl kirke
30. august 2009
Victoria Schwartz Christensen
Villum Patsche Kjeldsen
Rasmus Degn Plougsbæk
4. oktober 2009
Kamille Weber Kallesøe
25. oktober 2009
Liva Bildsøe Jessen
Carl-Johan Haugaard Jessen
Elias Haugaard Fog

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 14. februar kl. 14.00
Børn og også gerne voksne kommer
udklædte til gudstjenesten og vi slår
katten af tønden bagefter i Kirkeladen.

Graver og kirketjener
Anita Grube
Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13
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
Karen Riber Philipsen
Flensborg Landevej 7,
Tlf. 7448 5330/2855 9730
eller i Kirkeladen: 7348 5545
menighedsraadsformand@
dybboelkirke.dk
Kirkeværge
Hans Termansen
Bosager 22, tlf. 2031 6471
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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O

2

December

F

1

To 3

L

2

F

4

S

3

L

5

S

6

8

O

9

Kl. 16.00 - Nytårsdag

M 1

Birgitte Hjarvard Licht

Ti

2

O

3

Kl. 10.30 - Hellig tre kongers

To 4

søndag - Birgitte Hjarvard Licht

F

5

Kl. 10.30 - 2. søndag i advent

M 4

L

6

Birgitte Hjarvard Licht

Ti

5

S

7

O

6

M 7
Ti

Januar

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

M 8

F

8

Ti

9

To 10

L

9

O

10

F

11

S

10 Kl. 10.30 - Spejdernes Nytårs

To 11

L

12

S

13 Kl. 10.30 - De ni læsninger

F

12

M 11

L

13

S

14

parade - Karin Kofod
Ti

12 Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

M 14

O

13 Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

Ti

15

To 14

O

16 Julegudstjeneste

F

Kl. 19.30 - Fortælleaften

Kl. 10.30 - Seksagesima søndag

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

Kl. 14.00 - Fastelavns børnegudstjeneste - Birgitte Hjarvard
Licht

F

15

M 15

Kl. 10.00 - Kærnehuset og

L

16

Ti

16

Dybbølsten børnehave

S

17* Kl. 14.00 - Nytårsfest

O

17

To 17 Julegudstjeneste

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

Birgitte Hjarvard Licht

To 7

Birgitte Hjarvard Licht

Februar

Karin Kofod

To 18

Kl. 9.30 - Dagplejerne i Dybbøl

M 18

F

19

Kl. 10.15 - Alssund børnehave

Ti

19

L

20

O

20 Kl. 19.30 - Kirkehøjskole

S

21* Kl. 10.30 - 1. søndag i fasten

18 Julegudstjeneste
Kl. 9.30 - Mælkebøtten

To 21 Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

Kl.10.30 - Bülow Skolen

F

22

M 22

Kl. 14.30 - Dybbøl Efterskole

L

23

Ti

23

S

24 Kl. 10.30 - 3. Sønd. eft. Hell. tre

O

24

L

19

S

20 Kl. 10.30 - 4. søndag i advent

konger - Birgitte Hjarvard Licht

Birgitte Hjarvard Licht

To 25

Kl. 9.45 - Babysalmesang - start
Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

M 25

F

26

M 21

Ti

26

L

27

Ti

22

O

27

S

28* Kl. 10.30 - 2. Søndag i fasten

O

23 Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

Birgitte Hjarvard Licht

To 28

Karin Kofod

Julegudstjeneste

F

29

To 24* Juleaften		

L

30

S

31 Kl. 10.30 - Septuagesima søndag

Kl. 13.30 - Karin Kofod
Kl. 15.00 - Birgitte Hjarvard Licht
Kl. 16.30 - Birgitte Hjarvard Licht
F

25* Kl. 10.30 - Juledag - Karin Kofod

L

26 Kl. 10.30 - 2. Juledag		

S

27 Kl. 10.30 - Musikgudstjeneste
Birgitte Hjarvard Licht

M 28
Ti

29

O

30

Marts
Birgitte Hjarvard Licht

* Indsamlinger
24. og 25. december:
Børnesagens fællesråd

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.00 - Kirkehøjskole

17. januar:
Den lutherske Kirke på Madagaskar
21. og 28. februar:
Fastetidens indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp: Brød til verden

7. marts Kl. 10.30, 3. søndag i fasten,
Birgitte Hjarvard Licht, Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvars
havende).
Desuden sidder Inga Skivild, Hartvig Schøn
og Bettina Stricker i redaktionsudvalget.
Sats og tryk: Langenberg Grafisk
Kirkebladet for Dybbøl Sogn
November 2009 . 65. årgang

To 31

Kirketaxa bestilles på telefon 74 42 18 18

