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Vincent Van Gogh: ”Den barmhjertige Samaritaner” 1890

Vink for brobyggere
Lukas 6,36-42: Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv
dømmes; fordøm ikke, så skal I
ikke fordømmes. Tilgiv, så skal
I få tilgivelse. Giv, så skal der
gives jer. Et godt, presset, rystet,
topfyldt mål skal man give jer i
favnen. For det mål, I måler med,
skal I selv få tilmålt med.«
Han fortalte dem også en lignelse: »Kan en blind lede en blind?
Vil de ikke begge falde i grøften?
En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært,
skal være som sin mester.
Hvorfor ser du splinten i din
broders øje, men lægger ikke
mærke til bjælken i dit eget øje?
Hvordan kan du sige til din
broder: Broder, lad mig tage den
splint ud, som er i dit øje! når
du ikke ser bjælken i dit eget øje?
Hykler, tag først bjælken ud af
dit eget øje; så kan du se klart
nok til at tage den splint ud, som
er i din broders øje.
”Med skæven (=splinten) i næstens øje
skal ingen brobygger regne. Broerne
mellem os bygges af bjælkerne i vores
egne.” Siger Piet Hein i et Gruk til de
sidste vers i denne tekst. Kortere og
mere præcis kan en prædiken over
disse vers ikke gøres.
Selvfølgelig har de andre fejl, skæve
og splinter; men det er ikke ved at
påpege disse og tilbyde fjerning, at
man bygger forståelsesbroer over
de menneskelige afgrunde. For en
sådan manøvre er sjældent andet og
mere end projektioner: at man hos
den anden ser sine egne undertrykte
eller uerkendte fejl-bjælker. Det sære

ved os er egentlig, at vi lettere kan
få øje på bjælken, når den er blevet
projiceret ned til splint-størrelse hos
andre. Men vil vi bygge forståelsesbroer til andre, må vi lære os selv at
kende, både det, som vi gerne viser
frem til andre med en vis stolthed,
og især det, som vi ikke vil være
ved eller kun under pres – hårdt
pres – indrømmer. For kun ved at
kende noget til afgrunde fra sig selv,
kan man tåle at kigge ned i andres
afgrunde uden at blive svimmel.
Det var så tekstens slutning, men
Lukas har jo nævnt andre forhold.
Der er både noget om forholdet
mellem lærling og mester og om,
hvorvidt blinde kan lave blindføring
uden at havne i grøften. Taget ganske bogstaveligt har jeg en fornemmelse af, at blinde godt kan lede
blinde og dog blive på vejen. Men
drejer det sig om indsigts-blindhed,
så passer lignelsen sammen med de
andre billeder. Da er den blinde =
lærlingen = den, der endnu ikke har
set bjælken i sit eget øje. Vedkommende ryger selvfølgelig i grøften,
da der er tale om vildledning og
ikke vejledning.

Forsiden Vincent Van Gogh: ”Den barmhjertige Samaritaner 1890.

Jesus var en mester, der havde
lærlinge. Og det er min opfattelse,
at han arbejdede på at gøre sine
disciple selvstændige. Vi har beretninger om, hvorledes han udsendte
sine disciple, for at de kunne prøve
at stå på egne ben, hvilket de faktisk
kunne. Jeg tror, at Jesus også forventer den samme selvstændighed
af os.
Jesus bandt ikke mennesker, men
satte i frihed. Han bandt ikke til
synden med løftet moralsk pegefinger og tale om straf. Han vidste
udmærket, at der i erkendelsen af
synden er straf nok. Det gør tilgivelsen så vigtig, - når det vel at mærke
er hjertets dybfølte, samforstående
tilgivelse. Jesus bandt heller ikke
til sygdommen, men friede den,
der ville fries. Jesus følges med os
et stykke vej, hvis vi vil, hjælper os
til erkendelse, - især af, hvad vi er
bundet til, for at vi, hvis vi vil, kan
løsne bindingerne.
Karin Kofod

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner handler om en mand, som blev overfaldet på en øde vej. De første
to, der kom gående, gik forbi. Den tredje, som var samaritaner, stoppede op og hjalp ham. På maleriet kan man
se hvordan samaritaneren hjælper den overfaldne op på sin hest og i baggrunden ser man ryggen af de to, som
ikke gav sig tid til at hjælpe. Der er også et åbent skrin, som røverne sikkert har tømt. Jesus fortæller lignelsen
for at svare på hvem der er min næste: Min næste er ham, som viser barmhjertighed.
Bibelteksterne i sommerens gudstjenester handler alle sammen om hvordan vi skal leve sammen - i næstekærlighed.
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Nyt fra menighedsrådet

2008
Årsberetning

Noget af det vigtigste, der er sket
for Dybbøl menighedsråd i 2008 må
være menighedsrådsvalget i september 2008. Menighedsrådet skulle
skæres ned i antal, da man nu går
efter folkekirkemedlemmer i et sogn
og ikke som før indbyggere i sognet.
Før var vi ti i menighedsrådet, nu
er vi ni. Fire af de medlemmer, som
har siddet i menighedsrådet i mellem 12 og 24 år valgte at stoppe. Vi
vil gerne sige dem mange tak for
den store arbejdsindsats, de har
ydet i deres tid i menighedsrådet.

Valg
Valget blev en lidt
ejendommelig blanding
af såkaldt fredsvalg og
afstemning med udgang
i den liste, som blev lavet
ved orienteringsmødet
den 9. september 2008.
Der var megen utilfredshed blandt
deltagerne ved mødet med, hvordan
valghandlingen blev afviklet. Det vil
menighedsrådet sammen med valgudvalget for Dybbøl menighedsråd
tage op til behandling inden næste
menighedsrådsvalg 2012. Spørgsmålet om valghandlingen og svigtende deltagelse fra menigheden er
ofte behandlet i offentligheden, der
er allerede fremkommet forslag til
fornyelse. Vi har de sidste år fået
mange beretninger og betænkninger fra udvalg, som arbejder med
spørgsmål indenfor menighedsrådsarbejde. Bl.a. bliver vi opfordret meget til at samarbejde sogne imellem.
Det er ikke så aktuelt for os, da vi er
et stort sogn, det er mere aktuelt for
små landsogne.

Ved det første møde efter valget
konstituerer menighedsrådet sig.
Som noget nyt er ikke kun formanden på valg hvert år, men næstformand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson skal også vælges hvert år
ved mødet i november måned.

Offentlige møder i menighedsrådet
Alle menighedsrådsmøder er
offentlige, dog med undtagelse af
personsager. Så alle er velkomne til
at overværer møderne. Datoerne for
møderne offentliggøres i kirkebladet
bagpå i kalenderen.

tionsrige Nytårsfest som er i samarbejde med organist Frank Laue. Her
begynder vi med en eftermiddags
gudstjeneste og derefter er vi i Kirkeladen, hvor nogle rigtig dygtige
sangere underholder, der er også et
fint kaffebord.

Mindegudstjeneste
Søndag 6. juli havde vi en rigtig
festlig og god dag på Dybbøl kirkegård og i kirken, hvor der var mindegudstjeneste for general Bülow.
2008 var det 150 år siden generalen
døde. Vi samledes ved hans grav på
Dybbøl kirkegård, hvor der deltog
soldater i uniformer fra gammel tid
fra Sergentskolen i Sønderborg. Fra
Danmarkssamfundet modtog vi ved
denne lejlighed et nyt flag, som blev
hejst på Flagstangen ved Bülows
grav. Medlemmer af Sønderborg
Garden spillede ved graven. Mange
overværede højtideligheden ved
graven og deltog bagefter i mindegudstjenesten i kirken.

Kirken og kirkegården
Kirke og kirkegård bliver holdt i rigtig fin stand, det kan vi bl.a. takke
kirkegårdspersonalet for. På kirkegården er der inddraget et stykke
jord til en udvidelse af urnegravsteder, det arbejde er færdiggjort. Der
er lige lavet en opmåling af kirkegården, for at vurdere om timetallet
som er afsat til kirkegårdspersonalet
passer efter de forskellige udvidelser, der er sket i årenes løb.

Årets fester
Det er en stor glæde, at der er rigtig
god tilslutning til de arrangementer, som aktivitetsudvalget under
menighedsrådet står for. Der kan
bl.a. nævnes sommerfesten med
Christian Mejdahl, fortælleaften
med Dorthe Futtrup, og den tradi-

Præstegården
Præstegården trænger stadig til forbedringer, særligt indvendigt. Sidst
er gæstetoilettet gået helt i stykker.
Det skal totalt renoveres. Man kan
mærke at det er et gammelt hus som
løbende skal holdes i orden, men så
er det også et flot hus.
Kirkeladen
Kirkeladen har vi megen glæde
af. Den bliver selvfølgelig brugt til
vores arrangementer i menighedsrådet. De to sangkor, voksenkoret og
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ungdomskoret, øver også her. Begge
kor vil gerne have flere medlemmer. Hvis man har lyst til at synge
i et kor skal man bare henvende sig
til Frank Laue. Begge kor deltager
i forskellige arrangementer både i
kirken ved gudstjenester og også i
Kirkeladen. Korene er blevet rigtig
gode.
Præsterne
Vi er glade for vi har to præster,
som er meget aktive og begge har
mange gode ideer og er åbne for
andres ideer. De vil også gerne
prøve ideerne af. En af ideerne er
en friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
i Skanserne ved Dybbøl Mølle, det
skal nok blive en rigtig god oplevelse. De mange forskellige former for
gudstjenester bl.a.: SKUMRINGSGUDSTJENESTE - STILLEGUDSTJENESTE – BUSKGUDSTJENESTE
- BØRNEGUDSTJENESTE-MUSIKGUDSTJENESTE - 5 ÅRS DÅBSJUBILÆUMSGUDSTJENESTE er

tegn på at præsterne gerne vil prøve
nye former, som henvender sig til
forskellige mennesker. Børnegudstjenesterne og andre børneaktiviteter er en god hjælp til forældrene
til at oplære børnene i den kristne
tro. Præsterne er også aktive med
forskellige former for møder og
aktiviteter. Det gør at menighedslivet bliver meget afvekslende, og det
kan vi kun være glade for og sige en
stor tak til præsterne.
Jesus på slottet
Jeg vil også nævne den store succes
– JESUS PÅ SLOTTET- hvor 3.klasserne fra alle skoler på hele Als og
Sundeved er inviteret til at deltage.
Klasserne bliver guidet rundt på
slottet, hvor børnene får et levende
indblik i det, der er væsentligt i kristendommen. Det hele foregår med
et stort samarbejde præsterne imellem og med mange frivillige hjælpere. Hvis man har lyst til at hjælpe et
par timer den 17. og 18. september

i år, kan man bare henvende sig til
undertegnede.
Tak til personalet
Det nye menighedsråd har været i
gang i knap et halv år. Efter en lidt
hård start, hvor mange nye skal
finde hver deres nye arbejdsområde,
synes jeg, vi arbejder godt sammen
nu. Jeg vil sige medlemmerne tak
for en god arbejdsindsats og ønsker
fortsat godt
samarbejde.
Personalet i
Kirkeladen
samt personalet på kirkegården og
i kirken siger
jeg også tak
for jeres store arbejdsindsats og jeres
gode samarbejde og måde at være
på.
Karen Philipsen
Formand for menighedsrådet

Guldkonfirmation

i Dybbøl kirke søndag 22. marts 2009

Stående fra venstre: Ejner Jørgensen, Erik Hell, John
Ludvigsen, Anne Marie Christine Jensen (Hansen), Steen
Kaasgaard. Siddende fra venstre: Lis Ladefoged, Annelise Vedel Pedersen (Nørager), Eva Hemmingsen, Birte
Sónnichsen (Bundesen), Bodil Petersen (Kiølseth).

Konfirmation

22. marts 1959

Sommertid

er rejsetid

Normalt er det vidunderligt at
træde ind i en kirke, når man er
varm og træt af at gå omkring i en
fremmed by under sydlige himmelstrøg. Køligheden og den helt særlige tidløse stemning af ro og andagt
giver hvile til både krop og sjæl.
På en rejse til Barcelona besøgte jeg
for nylig den store kirke ”Sagrada
Família” og det var en fuldstændig anderledes oplevelse. Kirken
er stadig ikke færdigbygget, skønt
den blev påbegyndt i 1882. Det var
meget mærkeligt at træde ind på
en kæmpemæssig larmende byggeplads, der var som vi kender det
med kraner og byggematerialer og
samtidig blive helt overvældet af
kirkens størrelse og udsmykning.
Kirkens navn betyder at den er
indviet til ”Den hellige Familie”.
Arkitekten Antoni Gaudi har tegnet

kirken. Han døde i 1926, men man
har hans tegninger og skitser at
arbejde efter.
Han ville “lave en kirke, som skal
være en helt enestående pris til Gud.
Bygningens helhed skal symbolisere,
at hver eneste sten er en hyldest
sunget i en klar, kraftfuld og harmonisk stemme.”
Planen er at kirken skal være
omgivet af grønne områder, hvor
mennesker har mulighed for at restituere sig med forskellige aktiviteter
såsom, læsning og undervisning,
afslapning og spirituel eftertanke.
Antoni Gaudi er inspireret af naturen, som man klart ser på f.eks. de
store søjler, der som kæmpemæssige
træer strækker sig opad og danner
deres eget himmelhvælv, samtidig med at sollyset strømmer ind
ganske blødt, som om man var ude i
en skov. Gengivelser
af dyr, blomster og
frugter viser også
hvor hans inspiration er kommet fra. De
bibelske fortællinger
vises på facaden,
den ene side viser
alle begivenhederne
omkring Jesu fødsel
og på den modsatte
side, der kaldes passions facaden, er det
hele lidelseshistorien, som man kan
se.
Der er lang vej
endnu inden kirken er færdigbygget, i guidebøger
kan man læse
år 2020, hvis alt
går vel. Byggeriet finansieres
alene af private
donationer. Det
er en pointe i hele
ideen om byggeriet
af Sacrada Familia,
at det er almindelige

mennesker og almindelige familier,
der betaler for opførelsen af kirken
indviet til Den hellige Familie: Jesus,
Maria og Josef. Byggeriet skal være
et udtryk for solidaritet og håb og
tro på Gud, der har omsorg for alle
mennesker.
På spørgsmålet om kirken overhovedet bliver færdig en dag, har
Antoni Gaudi selv svaret: ”Min
kunde har ingen hast!”. Som alle
andre turister i Barcelona besøgte
jeg kirken og betalte min del, så
mon ikke en dag alle vi almindelige
mennesker vil se byggeriet afsluttet
og kan deltage i gudstjenester inde i
dette helt særlige kirkerum.
Birgitte Hjarvard Licht
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Konfirmandvelkomst

Søndag den 30. august

Flaghejsning

På general Bülows grav
mandag 6. juli kl. 10.00
Det nye flag, som Dybbøl kirke
modtog sidste år af Danmarkssamfundet, hejses på general Bülows
grav kl. 10.00, hvor der er en kort
højtidelighed med kransenedlæggelse.

Nyt

fra menighedsrådet
Køling i kapel ved
Dybbøl Kirke
Endelig er det lykkedes, at få
tingene på plads med hensyn til
køling i kapel. Menighedsrådet
har fået installeret køleanlæg i
kapellet, så det er klar til sommeren.
Borebiller
Der er konstateret borebiller i
tagkonstruktionen på kirken.
Der skal iværksættes en plan
for hvordan disse skadedyr kan
bekæmpes og vi har kontaktet
Haderslev Stift. Nationalmuseet
er ligeledes blevet kontaktet.
Tårnur
Kirkens tårnur bliver repareret
og tårnurskiverne bliver opmalet/forgyldt med ægte guld.
Kirke- og Kirkegårdsudvalget
Formand Hartvig Schøn
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Årets nye konfirmander og deres forældre er særligt
velkomne denne søndag:
Gudstjeneste i Dybbøl kirke kl. 10.30: Konfirmander fra
7 C og 7 D
Gudstjeneste i Sct. Marie kirke kl. 14.00: Konfirmander
fra 7 A og 7 B
Gudstjenesterne markerer begyndelsen på konfirmationsforberedelsen og efter gudstjenesterne holdes et kort
forældremøde, hvor præsterne orienterer om de første
måneder af efterårets og vinterens undervisning.

Døbte i
Dybbøl kirke
9. november 2008
Freya Grevsen Meilandt
Lærke Møller Rishøj

8. marts 2009
Mads Karlskov Liljegren

21. december 2008
Max Mikkel Lauritz Christensen

29. marts 2009
Louis Zarsoza Surlykke Schack
Timo Zarsoza Surlykke Schack
Liva Alicia Poltan
Mark Bolvig Sørensen
Mia Bolvig Sørensen

11. januar 2009
Lukas Brandenhof Paulsen

5. april 2009
Rasmus Krogh Thomsen

18. januar 2009
Signe Bak Petersen
Caroline Sander Schurmann
Theis Rahr Johansen

12. april 2009
Samuel Ahrendtsen
Mikkel Adelbert Scholdan Hansen
Mikkel Bebe Poulin
Mads Bebe Poulin

30. november 2008
Sidsel Krusborg

1. marts 2009
Jonas Riisager Hansen
Sofus Lamberts Edelvold
Magnus Bøtzau Sørensen
Jacob Lauritzen

13. april 2009
Jeppe Illeborg Staal

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Dybbøl
søndag 1. marts 2009
Der blev indsamlet 13.997,- kr. Tak til alle indsamlere for jeres indsats og
tak til alle, som gav et bidrag til gavn for verdens fattige.

Sommerfest

Søndag 14. juni kl. 14.00. Sommerfesten begynder med gudstjeneste i kirken og derefter fortsættes i præstegårdshaven,
hvor tidligere minister Birte Weiss vil tale om ”Den svære
forsoning”.
Emnet for sommerfesten er altid
”Grænsen”, som årets taler fortolker
på sin egen måde. Birte Weiss vil ud
fra sit mangeårige engagement i de
menneskelige konsekvenser af krigen i Bosnien fortælle om den vanskelige og nødvendige forsoning.
Den svære forsoning
Hvordan finder mennesker ud af at

Forsoningens ti bud:

Første bud
raves
De døde skal findes og beg
Andet bud
s
De skyldige skal dømme
Tredje bud
De skyldige skal angre
Fjerde bud
re velkomne
De tilbagevendte skal væ
Femte bud
op
De regerende skal holde
med at lyve
Sjette bud
at lyve
v
Vi skal sel holde op med
Syvende bud
Vi skal holde op med at
mistro de andre
Ottende bud
ktiv
Vi skal gøre fredens perspe
bedre end krigens
Niende bud
politik
Vi skal skille religion og
Tiende bud
et
l
Vi ska tro på demokrati

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 o/a
Karin Kofod, Tlf. 2143 5113
KK@KM.DK
Mandag fridag

leve sammen efter en etnisk krig,
hvor grænsen mellem national
stolthed og barbari blev nedbrudt?
Hvordan kunne det gå til, at Europa
50 år efter Anden Verdenskrig igen
blev skueplads for etnisk udrensning med massedrab og oprettelse
af koncentrationslejre? Hvad med
vores børnelærdom om, at nazismen
havde vaccineret os så effektivt mod
spredning af etnisk had, at her, i
vores verdensdel, ville demagoger
blive gennemskuet og tilløb blive
stoppet?
De spørgsmål er baggrunden for
Birte Weiss’ tale ved sommermødet
i Dybbøl 14. juni. Hun har for kort
tid siden udgivet bogen KRIGENS
ARVINGER om eftervirkningerne af
krigen i Bosnien i 1990’erne. Udfra
utallige samtaler har Birte Weiss
formuleret ”forsoningens ti bud”.
Sommermødets foredragsholder har
siddet 25 år i Folketinget og har haft
fire vidt forskellige ministerposter.
I 2001 forlod hun politik og vendte
tilbage til sin gamle profession som
journalist.
Medbring havestol og kaffekande
og menighedsrådet byder på jordbærgrød med fløde.
Gratis adgang til sommermødet.
Kirkebil kan benyttes.

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
kirkekontor@dybboelkirke.dk
Organist
Frank Laue, tlf. 7449 1966
organist@dybboelkirke.dk

Børne- og ungdomskoret
Børne- og ungdomskoret afholder korprøve i Kirkeladen hver
tirsdag kl. 17-18.
Koret medvirker ved forskellige
lejligheder i løbet af kirkeåret, ca.
10 gange.
Korleder: Organist Frank Laue
Er der behov for det, oprettes
korskole for nye og helt unge
sangere. Øvetid efter aftale.
Voksenkoret
Voksenkoret er et frivilligt blandet kor og afholder korprøve i
Kirkeladen hver tirsdag kl. 18.1519.45.
Koret medvirker efter aftale ved
nogle lejligheder i løbet af kirkeåret.
Korleder: Organist Frank Laue
Optagelse
Optagelse i korene kan ske efter
aftale med organist Frank Laue,
tlf. 74 49 19 66, mobil 27 68 57 78,
mail: organist@dybboelkirke.dk

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
Karen Riber Philipsen
Flensborg Landevej 5,
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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tatis - Birgitte Hjarvard Licht
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28 Kl. 10.30 - 3. søndag efter

O

Ti
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M 24

F

M 29

Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

tatis - Birgitte Hjarvard Licht
trinitatis - Karin Kofod

trinitatis - Karin Kofod

Kl. 10.30 - 10. søndag efter trini-

i Kirkeladen

M 22

To 25

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

tatis - Stefan Klit Søndergaard

F

tatis - Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 9. søndag efter trini

M 10

F

To 18 Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

Kl. 10.30 - 8. søndag efter trini
tatis - Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - Trinitatis søndag

M 8

August

29

F

28

To 30

L

29

F

S

30

31

30

Konfirmandvelkomst
Kl. 10.30 Dybbøl 7.C og 7.D
Kl. 14.00 Marie Kirke 7.A og 7.B

M 31

Kirketaxa bestilles på telefon 74 42 18 18

September

1. september kl. 19.30 - Café Haydn i
Kirkeladen.
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6. september kl. 10.30 - 13. søndag efter
trinitatis - Birgitte Hjarvard Licht

