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Om bekymringer
Jeg har nogle meget små fine dukker. Det er bekymringsdukker. De
stammer fra højlandsindianerne i
Guatamala, man betror dem alle
sine bekymringer om aftenen inden
sengetid. Så lægger man dem under
sin hovedpude og efter en god
lang nats søvn er ens bekymringer
væk. Det er kloge mennesker, som
har fundet på at lave disse bekymringsdukker. Det er ikke let, ikke at
bekymre sig. Det er nemt at finde
noget at bekymre sig over, vi ved at
der sker ulykker og vi ved at vores
tid på jorden er begrænset.

Et vilkår
Det at bekymre sig er et livsvilkår
for os. Det er de basale ting, som
vi har brug for f.eks. mad og tøj og
godt helbred, som vi bekymrer os
om. Men vi kan også bekymre os
om tiden, om dagen i morgen, hvordan vil fremtiden se ud. Hvordan vil
det gå, den dag det er vores sidste
dag? Den dag vil komme skønt vi
bekymret forsøger at sikre os, at det
vil den ikke. Vores liv får en ende
en dag, og den længde ens liv har,
forøges ikke ved at vi bekymrer os.
Høst
Høstgudstjeneste hører efteråret til,
her takker vi for høsten. Vi kan dog
kun gøre det med åbent sind, hvis
vi også bekymrer os for i morgen og
næste år. Jordens klima står højt på
dagsordenen dette efterår, og vi har
meget at nå. Den mad vi skal leve af
er et problem, når fedme epidemien
i den vestlige verden vokser og
sultkatastrofer truer andre verdensdele. Hvordan kan vi være sikre
på, at klima og miljø i morgen og i
overmorgen vil tillade hele jordens
befolkning at kunne høste? Det er
såre menneskeligt at bekymre sig.
Alligevel skal de alvorlige perspektiver ikke skygge for vores tak og
glæde over at vi har kunnet høste.
Så ville bekymringerne lukke vores
livs horisont. Jesus siger, at vi ikke
skal bekymre os. Han tegner vid-

underlige billeder af himlens fugle,
som flyver henover markens liljer i
Guds natur, overvældende og fuld
af liv. Det er en fortrøstningsfuld
tilgang til vores hverdag, som han
holder op foran os, samtidig med at
han er klar over at bekymringer kan
fylde meget.

“Se himlens fugle;
de sår ikke og høster ikke
og samler ikke i lade
og jeres himmelske fader
giver dem føden...
Læg mærke til,
hvordan markens liljer gror,
de arbejder ikke og spinder ikke.
Men jeg siger jer:
End ikke Salomo i alt sin pragt
var klædt som en af dem”.

			

Matt. kap. 6

I dag og i morgen
Jesus peger på, at vi skal leve i tillid
til at Gud omsorgfuldt ved hvad vi
trænger til. Der er ingen mystik i det
han siger, ingen mulighed for at vores bekymringer forsvinder i et nu,
og flyver væk med nattens drømme.
Derimod skal vi følge Jesus ind i
vores dagligdag på livets vilkår, ind
i de opgaver, som hver ny dag bringer. Vi skal tage de opgaver op, som
nu hører til denne dag, og gemme i
morgen til i morgen. Det er godt at
holde fast i, at det som har været,
det er ikke længere værd at bekymre
sig om og det som kommer, er
endnu ikke en bekymring værd. Det
er nu vi lever og skal glæde os over
livet og håbe og være fortrøstningsfulde. Vi skal leve livet, som det er
og ikke, som vi kunne ønske os, at
det skulle være.
Gud er med
Jesus lever i nuet velvidende at
intet er ham fremmed. Han ved
godt, at livets tilskikkelser kan være
ubønhørlige, og at der er sygdom

og savn, sorg og død. Men ingen er
uden Gud. Vi ved godt at sygdom,
gør livet vanskeligt for den syge og
hans og hendes pårørende. Men i
dag er det muligt at leve, på trods
af sygdommen og leve håbefuldt i
visheden om, at lige dagen i dag er
vigtig, fordi denne dag har nok i sin
glæde. Vi ved godt, at døden venter
et sted, men i dag er det muligt at
leve på trods af den viden, fordi vi
har tillid til at Gud værner om os, i
dag og også den dag, der er vores
sidste.
Del jeres bekymringer
”Bær hinandens byrder, således
opfylder I Kristi lov”, sagde Paulus.
Han var praktikeren, der skulle føre
Jesu lære ud i livet. Også disse ord
om ikke at bekymre sig. Han vender
vores bekymringer væk fra os selv,
bær hinandens byrder. Han kunne
have sagt, del jeres bekymringer med hinanden. Men lad
dem ikke æde jeres glæde
op, for der er bekymringer,
som vi ikke skal gøre os.
Der er bekymringer, som
vi må overlade til Gud.
Håb
På den måde, kan vi sige
at hver dag har nok i sit.
Der er et håb for hver dag. Håbet
bærer vores liv fra den ene dag til
den anden dag. Det er håbet der gør,
at vi tør sige farvel til hinanden om
morgenen, håbet der gør, at vi glæder os til at ses igen, når det bliver
eftermiddag og aften. Håbet er den
naturligste ting i verden, uden håb
kunne vi ikke have fred i sindet.
Tit kan det hjælpe at bede denne
lille bøn:
Gud, lær os at accepteret det,
vi ikke kan ændre,
giv os mod til at ændre det, vi kan,
og visdom til at skelne det ene
fra det andet.
Birgitte Hjarvard Licht

Forsiden Forsidebille: Maja Lisa Engelhardt. Kornaks 2001. Maleriet findes på Christiansborg
Gengivet med kunstnerens tilladelse.
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Minikonfirmander
Vi indbyder alle børn på 4. klas
setrin i Dybbøl Sogn til minikon
firmand undervisning
Vi begynder lige efter efterårsferien
onsdag 21. oktober.
Vi skal lave nogle små trefløjede
altertavler. På dem kan vi male og
samle alt, hvad vi arbejder med. Vi
begynder med altertavlens udvendige side i efteråret med dåb og
Fadervor, og efter jul fortsætter vi
på den indvendige side med påskemotiver.
Hver gang vi mødes får vi først lidt
at drikke og spise. Så er der undervisning, og til slut synger vi sange
og salmer.
Børn fra Dybbøl sogn i 4. klasserne
får tilsendt indbydelse.
Praktisk info:
Efterårsforløbet på 5 uger foregår
fra uge 43 til uge 47. Vi beskæftiger os med kirkerummet, dåb,
Fadervor og en lignelse fra Det Nye
Testamente. Vi afslutter denne del
med en gudstjeneste søndag 22.
november kl. 14.00, hvor forældre
og søskende også indbydes.

Forårssæsonen er fra uge 2 til uge 7
og afsluttes med gudstjeneste fastelavns søndag 14. februar kl. 14.00.
I denne periode arbejder vi mest
med påsken og de begivenheder
som skete den allerførste påske.
Vi mødes onsdag eftermiddage kl.
13.30 – 15.00 første gang onsdag 21.
oktober.
Vi glæder os til at se jer som minikonfirmander!
Erika Schmidt, Frank Laue, Birgitte
Hjarvard Licht og Karin Kofod.

Litteratur studiekreds
Litteraturstudiekredsen fortsætter
denne vinter. Der er hver gang et
kort oplæg og derefter fælles drøftelse af de emner, som de enkelte
bøger lægger op til.

Mødedato
Onsdag 2. september
Onsdag 7. oktober
Onsdag 4. november
Onsdag 6. januar
Onsdag 3. februar
Onsdag 3. marts

Studiekreds

Studiekredsen mødes den første onsdag i måneden kl.
19.30 – 21.30, undtagen december.
Der er aftalt studiekredslån med Dybbøl bibliotek og
bøgerne kan afhentes i Kirkeladen efter nedenstående
plan:
Birgitte Hjarvard Licht

Christian Jungersen: ”Undtagelsen”
Christian Skov: ”Hein dør”
Naja Marie Aidt: ”Bavian”
Herman Bang: ”Ved vejen”
Per Petterson: ”Ud at stjæle heste”
Carsten Jensen: ”Vi, de druknede”

afhentes fra 5. august
afhentes fra 2. september
afhentes fra 6. oktober
afhentes fra 3. december
afhentes fra 13. januar
afhentes fra 3. februar

Nye medlemmer er velkomne, tilmelding til sognepræst Birgitte Hjarvard Licht, 74 48 57 96 eller bfl@km.dk
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”…mellem himmel
og jord”
”Kirkehøjskole i Sønderborg
efterår - vinter 2009/10
Vores udgangspunkt i planlægningsgruppen for
Kirkehøjskole i
Sønderborg har
været: Hvorledes mødes de
forestillinger
og udsagn som
kristendommen
indeholder med
vores konkrete liv
”Mellem himog verden? – Er
mel og jord”
det to helt forskelMarc Chagall:
lige verdener og
“Bella with a
verdensbilleder,
White collor”
der her tørner
sammen og stritter og strider mod
hinanden? Er det konkrete liv rent
dennesidigt og ”verdsligt”, blottet
for den åndelige dimension, som
kristendommen påberåber sig? Og
hvis det ikke er, hvorledes gør en
åndelig dimension sig så gældende i
det konkrete liv og vice versa?
Dette udgangspunkt kunne føre
i retning af at behandle forholdet
mellem kristendom og videnskab.
Det gør vi så den første gang i denne
sæson. Det kunne imidlertid også
føre i retning af forholdet mellem tid
og evighed/ krop og ånd. Det tager
vi derfor også op. Endog i noget
så usædvanligt som et emne, der
handler om ”dans” og ”bøn”; men

vi gør det også mere traditionelt ved
at lade vore to store danske åndelige
fædre: Kierkegaard og Grundtvig
deltage og mødes i programmet.
De vil givetvis kunne blive enige
om, at lade tid og evighed/ krop
og ånd mødes; men deres tilgang
kunne godt se ud til at være så
forskellig, så man kan tvivle på, om
de kunne blive enige om noget som
helst, når det kommer til stykket.
Det vil så vise sig.
Det handler kort sagt både om tid
og evighed/ krop og ånd/ videnskab og kristendom, og derfor har
vi valgt en helt fjerde temaoverskrift
til kirkehøjskoleprogrammet, som vi
hermed byder velkommen til: ”
… mellem himmel og jord”.
Tilmelding:
Til kirkekontoret i Menighedshuset,
Østergade 1: Tlf. 7442 3321(hverdage kl.9-13, onsdag lukket) Eller via
e-post: kirkekontor@sctmarie.dk
Tilmelding gerne i god tid, betaling
ved højskoledagenes start. At hensyn til frokost og kaffe bedes man
så vidt muligt melde fra, hvis man
er forhindret i at deltage de/den
tilmeldte dag.
Pris for deltagelse i hele programmet: 400,-kr
Enkeltforedrag: 75,-kr

Program
Oplysninger om de enkelte
foredrag kan fås i kirkerne og
på bibliotekerne
Lørdag 26. september i
Christiansgården:
Kl. 10.00: ”Den kristne himmels
historie - i korte træk”,
Hans Jørgen Lundager Jensen.
Kl. 12.30: ”Et verdensbillede i
udvikling”, Bjørn Franck Jørgensen.
Onsdag 28. oktober i
Kirkeladen Dybbøl:
Kl. 19.30: ”…det tredje ØJEBLIK”
– Grundtvig og Kierkegaard,
Jørgen I Jensen, København.
Lørdag 14. november i
Menighedshuset:
Kl. 10.00: ”Pinochets Gud - og de
fattiges”, Lene Sjørup, Tranekær.
Kl. 12.30: ” Dans og bøn” – Et
dansende foredrag, Pernille
Overø, København.
Onsdag 20. januar i Ulkebøl
forsamlingshus:
Kl. 19.30: ”En vandring i Åndens
tårn”, Anders Kingo, Ullerup.
Lørdag 27. februar i
Menighedshuset:
Kl. 10.00: ”Kroppen som troens
spejl”, Jette Bendixen Rønkilde,
København.
Kl. 12.30: i Sct. Marie Kirke:
”Stjernevejen”, Via Artis Konsort
Onsdag 17. marts i Kirkeladen
Dybbøl:
Kl. 19.30: ”I skal leve – om forkyndelse af det evige liv”,
Ulla Morre Bidstrup.

Dåbsjubilæumsgudstjeneste

7. oktober 2009 kl. 17.00

Ved denne gudstjeneste vil vi sammen prøve at bygge
et hus dels på en klippe, dels på sand. Så må vi se, hvad
der er bedst? Når vi har fejret gudstjeneste sammen, går
vi over i Kirkeladen for at spise sammen.
Voksne: Kr. 25,- og børn: Kr. 10,-.
Karin Kofod

PS.: Der kommer snart en indbydelse
til de børn, der har 5 års dåbsjubilæum.
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Darwin år
”Du gider kun gå på jagt, passe hunde
og fange rotter, og du bliver til skam og
skændsel for dig selv og din familie.”
Sådan sagde den bekymrede far til
en ganske ung Charles Darwin. Men
han havde ingen grund til bekymring. Få har som Charles Darwin
indskrevet sig i verdenshistorien
med sin evolutionslære, der er lige
så aktuel i dag, som da han for snart
150 år siden offentliggjorde sit værk:
”Om arternes oprindelse”.
Det er 200 år siden Charles Darwin
blev født. Der er over hele verden
mange udstillinger og arrangementer i den anledning. Her i Dybbøl
markerer vi det med to foredrag,
som på hver deres måde behandler
læren om livets opståen og udvikling, som selv i vore dage stadig
er til debat. Spørgsmålet om livets
opståen som den moderne evolutionslære hviler på og Bibelens
beretninger om verdens skabelse har
vist sig endnu i dette Darwin år at
kunne sætte sindede i kog. Særligt
fundamentalistiske religiøse kredse
i bl.a. USA har sat fokus på denne
diskussion.
De to foredrag vil dels handle om
hvordan Darwins teorier oprindelig
blev modtaget her i Danmark og
med udblik til USA. Endvidere skal
vi se, hvordan man i kunsten kan
betragte forholdet mellem Gud og
menneske, når Gud er der eller når
Gud ikke er der.
Begge aftener foregår i Kirkeladen
og der er gratis adgang.

stor opmærksomhed, og særligt
forholdet mellem udviklingslære og
kristendom var og er stadig i dag
stærkt omdiskuteret. Der bliver i
den forbindelse fortalt mange løgne
og myter om Darwin og forholdet
mellem naturvidenskab og religion.
I foredraget vil vi søge bag om
myterne og se nærmere på Darwin,
hans videnskab og hans tro. Vi vil
også forfølge historien i tiden efter
hans død i 1882 og møde amerikanske kreationister, der mener jorden
blev skabt for 6.000 år siden, og danske grundtvigianere, der fik plads til
udviklingslæren ved at tilslutte sig
en principiel skelnen mellem tro og
viden.

Torsdag 5. november
kl. 19.30

Leo Tandrup, kunsthistoriker,
dr. phil.
Billeder forladt af Gud
Denne aften skal vi på en farverig
billedrejse. Hvad sker der med
billeder forladt af Gud? Hvad er
skabelse? Hvad er stjerne? På sporet
af en moderne kunst, der ikke bare
skildrer mørke, håbløshed og mennesket bastet af penge, tilfældighed
og sig selv nok, men vil skabe en
lovsang af det bedste i os.

Torsdag 1. oktober
kl. 19.30

Hans Henrik Hjermitslev,
ph.d.-studerende cand. mag.
i Idehistorie og Videnskabsstudier
Protestanter mellem Gud og Darwin
I 1859 udgav den engelske naturhistoriker Charles Darwin “Om
arternes oprindelse”, hvori han
fremlagde sin teori om arternes
gradvise udvikling ved bl.a. naturlig udvælgelse. Værket vakte
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Evolution
Hvis man kommer til København
har Zoologisk museum åbnet en
spændende udstilling i anledning
af Darwin året, som er værd at besøge. Udstillingen hedder ”Evolution” og kan ses på Zoologisk
Museum, Universitetsparken 15,
2100 København Ø. Åbningstider:
Tirsdag-søndag kl. 10 – 17.

„Café Haydn“
Tirsdag 1. september kl. 19.30
i Kirkeladen
Joseph Haydn (1732-1809) er
kendt for det store oratorium „De
4 årstider“ for kor og orkester.
Han levede i en tid med kolossal
kunstnerisk udvikling i både litteratur, billedkunst og musik. Han
er samtidig med Mozart og Beethoven og mange andre betydende
kunstnere. Dette frugtbare miljø
afspejler sig i Haydns musik. I år
er det 200 år siden Haydn døde og
i den anledning holder vi cafékoncert i Kirkeladen.
Organist Karsten Munk kommer
og spiller nogen af Haydns musikalske perler for klaver. Undervejs
fortæller han om Haydn, hans tid,
samtidige komponister og hans
betydning for eftertiden.
Koncerten varer omkring en time
afbrudt af en kaffepause. Aftenen
begynder og slutter med fællessang.
Gratis adgang.

„Russerne
kommer“
Koncert med den Hellige
Wladimirs mandskor fra Moskva

Mandag 14. sept. kl. 19.30
Det så ud som om traditionen
skulle brydes og sidste års koncert
med den hellige Wladimirs mandskor fra Moskva skulle være den
sidste i Danmark.
Men organist Frank Laue har fået
mulighed for at invitere koret til
Dybbøl endnu engang. Vi glæder
os til genhør med de otte dygtige
sangere fra Rusland, der gang på
gang har formået at give de mange
tilhørere gåsehud med deres
udtryksfulde stemmer. Koret har
fået nye og yngre sangere. Såvel
kirke- som folkemusik står på
programmet.
Gratis adgang.
Ved udgangen indsamles kollekt til
fordel for den Hellige Wladimirs
børnehospital i Moskva.

Alle Helgens Dag

Søndag 1. november kl. 10.30

Allehelgensgudstjeneste med
Bach-kantate „Actus tragicus“
Allehelgens søndag er mindedag
for de afdøde. Denne dag bliver
navnene på de, der er døde i
sognet siden sidste år læst højt i
kirken. Denne mindedag markerer

vi med en speciel musikgudstjeneste, hvor blandt andet J.S. Bachs
kantate BWV 106 „Gottes Zeit ist
die allerbeste Zeit“ (Actus tragicus)
vil blive spillet og sunget.
Ved opførelsen medvirker „Buxtehude-Kammerchor“ under ledelse
af Peter von der Osten, Annette
Lorenzen (sopran), Stefanie Becker
(alt), Christian Becker (tenor) og
Hans-Martin Bartsch (bas), et
kammerorkester med 2 fløjter og
2 gamber, Otto Andersen (cello),
Olav Oussoren (cembalo) og Frank
Laue (orgel).

„Salmesangens
søndag“
Søndag 8. november
Morgenkaffe kl. 8.30
Gudstjenste kl. 10.30
Denne søndag står helt i salmesangens tegn. Dagen begynder med
fælles morgenmad i Kirkeladen, vi
synger morgensang, varmer stemmerne op og kigger lidt på nogle af
de salmer, vi skal synge ved gudstjenesten i kirken kl. 10.30. Kirkens kor
medvirker i hele arrangementet.
Af hensyn til praktisk plalægning er
der tilmelding til servicemedarbejder
Birgit Høi tlf. 7348 5546 eller mail:
kirkeladen@dybboelkirke.dk

Nyanlagte gravsteder på kirkegården i
svalende skygge af den store rødbøg.

En ny korsæson starter

- nye sangere efterlyses

Tirsdag 8. september begynder den nye sæson for
kirkens kor. Der er et ungdomskor for børn og unge (ca.
10-16 år) samt et blandet voksenkor. Begge kor ledes
af kirkens organist Frank Laue. Korene medvirker ved
gudstjenester og forskellige andre arrangementer, ungdomskoret fortrinsvis ved familiegudstjenester, juleaften
og konfirmationerne.
I begge kor optages gerne flere nye sangere, både børn
og unge i ungdomskoret og interesserede damer og
herrer i voksenkoret. Hvis du er glad for at synge sammen med andre, har lyst til at synge både kendte og nye

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

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

sange og salmer og har en god stemme, så prøv at være
med i det kor, der passer til din alder. Det er ingen forudsætning, at man kan læse noder, men det gør selvfølgelig heller ingen skade. Det er sjovt og lærerigt at være
med, og udover det „faglige“ er der et godt socialt liv
og sammenhold i korene. Snyd ikke dig selv for denne
oplevelse!
Yderligere informationer findes på Dybbøl kirkes hjem
meside og man er velkommen til at henvende sig til
kirkens organist Frank Laue, tlf. 7449 1966 / 2768 5778
eller mail organist@dybboelkirke.dk.
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 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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Kirketaxa bestilles på telefon 74 42 18 18
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 . August 2009 . 65. årgang

December

6. december kl. 13.30 - 2. søndag i
advent - Birgitte Hjarvard Licht
* Indsamling til høstgudstjeneste den
6. september til Kirkens Korshær i
Sønderborg

