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Læs inde i bladet:
Den stille uge
Konfirmander 2010
Friluftsgudstjeneste igen i år
ved Dybbøl Mølle

2. Pinsedag 2009
Dybbøl Mølle

En tale til konfirmander
Kære konfirmander!
Grundtvig har skrevet nogle vers,
som lyder:
Som du tror, så sker det dig!
tror du lidet, du modtager
lidet og af nådens ager,
plads til mer er ej hos dig.
Som du tror, så sker det dig!
Hvis din tro er stor for Herren,
ingen skranke, ingen spærren
standser nådens strøm til dig.
Som vi høre, så vi tro;
som vi håbe, så vi gro;
som vi elske, så vi ved
rede på Guds kærlighed.
Når vi mennesker ser på hinanden,
bliver vi hurtigt klar over, at vi er
meget forskellige. Vel er der fælles
træk. Det kan være i det ydre. Det
kan være i det indre. Vi har brug for
at se begge dele for at forstå hinanden. Både det genkendelige og det
fremmede.
Vi kan se, at vi reagerer yderst
forskelligt i sammenlignelige situa-

tioner. Det gælder f.eks. modstand.
Nogle tåler næsten ingen modstand.
Sammenbruddet lurer lige om hjørnet. Der er kun lille modstandskraft,
- kun ringe indre råstyrke. Mens
andre modtager det ene ”slag” efter
det andet og vokser ved det i indsigt
og styrke.

skulle overveje, om det var godt nok
og derfor ikke turde folde sig ud.
Den slags ville træet dø af!

Så det lidet og det store har vi i alle
forhold. I krop og sind. I tro og tvivl.
I slagkraft og tankekraft.

Som vi håbe, så vi gro; - har vi et
skævt håb, gror vi skævt; - har vi
et vildt håb, gror vi vildt; - og har
vi intet håb, kommer vi ikke ud af
stedet. Jeg håber, at de håb, som I
nærer til jeres liv og fremtid ikke må
blive til skamme; - det skulle da lige
være de håb, som hverken ville tjene
jer eller andre til gavn eller glæde.

Hvad, der for den ene ville være oplevelser nok til et helt liv, er for den
anden klaret på højst 10 år. Og det er
kun fint, at vi er så forskellige. Blot
vi ikke vil belære andre om, at netop
vores egen model er den eneste rigtige. Vi skal jo hver især kunne være
og bære vort liv, - uanset om det er
langsomt eller hurtigt; flittigt eller
dovent; tamt eller vildt.
Og kun ved at få lov til at blive dén,
som Gud ville, man skulle blive, kan
man blive et sandt menneske, som
bidrager sit til fællesskabet.
Hvad ville der blive af bøgetræets
flotte krone, hvis hvert enkelt blad

Friluftsgudstjeneste
ved Dybbøl Mølle

2. Pinsedag kl. 11.00

Forsidebilledet er fra friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag sidste år
ved Dybbøl Mølle – det kan man
tydeligt se på møllen!
I år holder vi igen gudstjeneste i det
fri 2. Pinsedag, denne gang ved en
flot nyrestaureret og hvid mølle.
Gudstjenesten begynder kl. 11.00 og
man er velkommen til at medbringe
madkurv og spise frokost i det fri
2

bagefter. Vi har tilrettelagt gudstjenesten i samarbejde med Dybbøl
spejderne og Ulkebøl kirke.
Velkommen til en anderledes gudstjeneste
Præster og menighedsråd
ved Dybbøl og Ulkebøl kirker
P.S. I tilfælde af dårligt vejr holdes gudstjenesten i Dybbøl kirke

Som vi høre, så vi tro; - derfor håber
jeg, at det er gode, varme ting, I har
hørt, så I har tillid til Gud, tillid til
jer selv og tillid til andre.

Som vi elske, så vi ved rede på Guds
kærlighed. Gennem vor egen og
andres kærlighed erfarer vi, at Gud
er kærlighed. Må I tro Guds kærlighed, og må hans kærlighed følge jer
overalt.
Karin Kofod

Sogneindsamling søndag 7. marts til folkekirken Nødhjælp

Giv sultne hjælp
Døbte i
til selvhjælp Dybbøl kirke
Dybbøl sogn samler ind ved
Folkekirkens Nødhjælps sog
neindsamling søndag den 7. marts
og går dermed til kamp mod sult i
verden.

Hvert sjette menneske på kloden får
ikke nok at spise. Hver aften går de
sultne i seng, uden at vide om de får
mad næste dag.
Josephine Bwanali er en af dem.
Hun er flyttet fra sin voldelige
ægtemand og bor nu i landsbyen
Kagodo i det nordlige Malawi sammen med sine fire børn og sin mor.
Familien er så fattig, at de voksne
højst får mad én gang om dagen,
mens børnene får majsgrød, når de
kommer hjem fra skole og igen om
aftenen.

Når Dybbøl sogn søndag den 7.
marts er med i Folkekirkens Nødhjælp årlige sogneindsamling er det
for at hjælpe familier som Josephine
Bwanalis. De kan f.eks. lære at
dyrke jorden, så den giver et større
udbytte.
”Jo flere indsamlere der melder
sig, des flere gadedøre kan vi nå
ud til, og des flere mennesker kan
vi hjælpe,” så både de, der går ud
med raslebøsserne og de, der putter
noget i dem, bidrager til at forbedre
familien Bwanalis’ og andre fattige
familiers fremtid.
Vil du være med til at give
verdens fattigste mulighed for
at ændre deres liv? Så meld dig
som indsamler den 7. marts hos
Birgitte Hjarvard Licht på tlf. 74
48 57 96 eller e-mail: bfl@km.dk

Josephine Bwanali har ikke mad nok til at mætte sine fire
børn hver dag. Den lille jordlod, som hun dyrker sammen med sin mor, giver ikke udbytte nok. Folkekirkens
Nødhjælps internationale arbejde kan hjælpe den fattige
mor i Malawi – og andre som hende.

Godt i gang med babysalmesang
Dukken Katrine har nu igen fået
selskab af rigtige babyer og deres
mødre. Vi mødes i kirken tirsdag
formiddage kl. 9.45 – ca. 10.35.
Vi får bl.a. besøg af et æsel, som
baby kan ride på. Desuden vrimler
det ind imellem med frøer og myg,
det hagler og er uhyggeligt, når vi
hører om Moses kamp for at befri sit
folk. Men alt ender godt! Udgangs
punktet for vores babysalmesang
er stadig forskellige salmer, som vi
synger med fagter eller bevægelse
til. Babys glæde ved musikken og
aktiviteterne er ikke til at tage fejl
af. Den stærke
oplevelse af
salmerne i
kirkerummet i
det tætte samvær mellem

forældre og børn
gør babysalme
sang til noget
helt enestående.
Efter babysalmesangen følger de
fleste med over
i Kirkeladen
til kaffe/te og
hyggesnak. Somme tider bliver vi
endda forkælet med kage.
Vi slutter senest kl. 11.30.
Hvis du vil vide mere om kurset,
kan du kontakte sognepræst Birgitte
Hjarvard Licht. Der er lige nu enkelte pladser ledige, hvis du har lyst
til at være med de resterende gange.
Venlig hilsen
Hannelore Nissen-Berdiin
Musikpædagog

15. november 2009
Rosa Boes Jørgensen
Kristian Hasling Plett
Silas Munk
Julia Aune Kristensen
29. november 2009
Malte Plehn Lauritzen
Oliver Pryds Niebuhr
10. januar 2010
Victor Raeder
Rasmus Lorentzen
Jeppe Møller-Hansen
17. januar 2010
Mikkel Bach Damhøj
31. januar 2010
Silje Leerskov Matthiesen
Mikkel Christian Kalb Andresen
7. februar 2010
Magnus Kjær Jensen
Ellen Kirstine Sejrup Philipsen
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Musik i kirken

5 års

dåbsjubilæumsgudstjeneste
Torsdag 18. marts kl. 17.00
Alle børn, som er døbt for fem år
siden i Dybbøl kirke, indbydes til
børnegudstjeneste torsdag 18. marts
sammen med forældre, søskende og
bedsteforældre.

Mandag 22. marts. kl. 19.30 koncert med

„Esbjerg Tidlig Ensemble“
Et nyt ensemble med speciale i
opførelse af barokmusik på originalinstrumenter har set dagens lys. Det
drejer sig om „Esbjerg Tidlig Ensemble“, oprettet ved konservatoriet i
Esbjerg på initiativ af Niklas Saers,
der er blokfløjtestuderende.
Interessen for at lytte til og spille
barokmusik i autentisk stil har været støt stigende gennem de sidste
30 år. Det er da også et helt klart
sigte for „Esbjerg Tidlig Ensemble“
at fortolke musikken så tæt på det
originale som muligt.
Barokken, som dateres ca. 16001750, kaldes også ”generalbasæraen”. I musikken fra denne tid er hovedstemmerne i reglen blot ledsaget
af en basstemme med becifringer,
hvorefter musikerne selv udformer
akkompagnement med en udstrakt
grad af improvisatorisk frihed.

„Esbjerg Tidlig Ensemble“ spiller
på gambe, barokguitar og cembalo/orgel. De kommer næsten til
at fremstå som en ”rytmegruppe”, i
lighed med hvad vi kender fra nutidens rock- og jazzmusik. Begrebet
at ”barokmusik gerne må swinge”
er velkendt, og vi vil høre en musik
præget af stor vitalitet.
Den klassiske guitarist Jørgen
Bjørslev er fra konservatoriets side
tilknyttet som lærer, men sammen
med de meget kompetente musikstuderende betragter Bjørslev sig
ikke som egentlig leder, snarere som
”spillende træner”.
Esbjerg Tidlig Ensemble byder på
værker af bla. Couperin, Corelli og
Buxtehude.
Gratis adgang

Sangaften med ”de kendte”

Torsdag 20. april kl. 19.30 i Kirkeladen

En aften med sang og fortælling – vi
har fået et antal ”i Dybbøl kendte”
til at komme denne aften og fortælle
om deres yndlingssang. Det er
meget forskellige historier, personlige erindringer, begivenheder i
familien og meget andet, som gør,
at lige ”den sang er min”. Hver

fortæller om ”sin sang” og så skal
vi synge sangen, den ene efter den
anden.
Der bliver en kaffepause midtvejs,
hvor vi kan hvile stemmerne – og
bare snakke.
Menighedsrådet

Gudstjenesten varer omkring en
halv times tid og børn og voksne
inviteres til at spise børnevenlig
aftensmad i Kirkeladen og fejre
dåbsjubilæet.
Prisen for aftensmad er 10,- kr. pr.
person.
Dåbsbørn fra 2005 får tilsendt særlig
indbydelse og kan tilmelde sig til
dåbsjubilæet på 74 48 57 96 eller
bfl@km.dk
Birgitte Hjarvard Licht
Vinter 2010

Nyhedsbrev

„Musikalske arrangementer“
Kender du det? Kirkebladet dækker hele 3 måneder og måske får du
ikke lige læst den udgave af Ugeavisen med annnonce om den koncert
i Dybbøl kirke, som du egentlig
gerne vil med til.
Nu er der hjælp på vej: Dybbøl
kirkes musikalske nyhedsbrev. Hvis
du gerne vil have en „reminder“ for
musikarrangementer i kirken, kan
du tilmilde dig organistens nyhedsbrev og du vil modtage en mail
med oplysninger om kommende
musikarangementer. Skriv en mail
til organist@)dybboelkirke.dk og du
vil fremover modtage aktuelt nyt
om musik aktiviteter i Dybbøl kirke.

Påske i kirken

Den
stille uge

– ugen mellem Palmesøndag
og Påskedag

Tirsdag 30. marts kl. 17.00
Andagt: Karin Kofod
Onsdag 31. marts kl. 17.00
Andagt: Karin Kofod
Skærtorsdag 1. april kl. 17.00
Gudstjeneste:
Birgitte Hjarvard Licht
Langfredag 2. april kl. 17.00
Gudstjeneste:
Birgitte Hjarvard Licht
Hverdags andagterne tirsdag og
onsdag er korte gudstjenester, hvor
Dybbøl kirkes voksenkor medvirker
under ledelse af organist Frank Laue
og synger værker af bl.a. Jakob Lorenzen. De varer en halv times tid,
og er tænkt som en helle i en ellers
travl og hektisk hverdag.
Skærtorsdag 1. april kl. 17.00
Gudstjenesten Skærtorsdag handler
om Jesus der denne aften spiste den
sidste nadver med sine desciple.
Efter gudstjenesten indbydes kirkegængerne til at spise stegt lam med
et glas rødvin til. Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt at tilmelde
sig, prisen er 50,- kr pr. person.
Tilmelding senest 25. marts:
73 48 55 46 kl. 8 – 12 i Kirkeladen.
Langfredag 2. april kl. 17
Musikgudstjeneste med “Dybbøl
kirkes Kammerkor”.
Gudstjenesten Langfredag handler
om Jesu korsfæstelse og død. Gudstjenesten former sig denne dag rent
liturgisk med læsninger fra lidelseshistorien. Disse læsninger fortolkes
og suppleres af fællessalmer, orgelmusik og en række korsatser sunget
af Dybbøl kirkes Kammerkor.

”Skabelsen”

af Joseph Haydn

Onsdag 7. april kl. 19.30 koncert
introduktion til Joseph Haydns
Oratorium ”Skabelsen” ved Henrik
Møller Jensen, Odense.
Jeg vil i ord, musik og gennem
salmer fortælle om Joseph Haydns
berømte oratorium. ”Skabelsen” gik
med sin udlægning af troen på Gud
lige ind i hjerterne på en samtid, der
i kølvandet på Den franske Revolution var rystet af krig og omvæltninger.
Den tyske komponist Joseph Haydn
blev født 1732 som søn af en hjulmager i en landsby i Østrig-Ungarn.
Hans særlige talenter blev tidligt
opdaget, og han kom ind til Domkirken i Wien som korsanger.
Som ung ernærede han sig ved løse
job og undervisning, indtil han fra
1761 blev ansat som kapelmester i
over tredive år hos den rige ungarske fyrstefamilie Esterhazy.
I en sen alder ernærede Haydn sig
nogle år som freelance-komponist i
London. Herefter, fra 1796,
stillede Esterhazyfamilien
sig til rådighed
som mæcen
for Haydn. Nu
fik han tid til
at skrive bl.a.
”Skabelsen”, et

af musikhistoriens mest elskede
oratorier.
Som det fremgår
af indledningen tolker jeg
”Skabelsen” ind
i sin samtid, og
jeg ser på den teologiske tænkning der gemmer sig bag oratoriets
tekst og musik. Det interesserer
mig, hvad Haydns dybere bevæggrunde var til at skrive et så helstøbt
mesterværk.
Jeg er født og opvokset i Sønderborg
og har fået min musikalske opdragelse her. Jeg har været gymnasielærer, senere organist, og nu er jeg
ved at tage en læreruddannelse.
Sideløbende har jeg holdt foredrag
om musik.
På gensyn
Henrik Møller Jensen, Odense
Joseph Haydns Oratorium ”Ska
belsen” af opføres torsdag 22. april
kl. 20.00 i Alsion med Sønderjyl
lands symfoniorkester og solister
Mathias Hedegaard, Carolyn
Sampson, Johannes Mannov.
Menighedsrådet har forhånds
reserveret et antal billetter, som
sælges ved introduktionsaftenen
til særpris: 150,- kr. pr. stk.

Påskegudstjenester

Aftengudstjeneste
med musik

Alssund børnehave
Torsdag 25. marts kl. 10.00
Karin Kofod

Ved aftengudstjenesten 9. maj
medvirker Dybbøl kirkes voksenkor og afslutter dette forårs sæson. Koret synger bl. a. en smuk
sats af renæssancekomponisten
Seth Calvisius.

for de mindste

Dagplejere
Fredag 26. marts kl. 10.00
Birgitte Hjarvard Licht

Søndag 9. maj kl. 19.30
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Konfirmation

2010

7A · Dybbøl kirke søndag 11. april 2010 kl. 09.00
Jonas Kloster Blom, Tinggårdvej 3
Frederik Grum Kjærgaard, Alssundvej 28
Jakob Dyg Koch, Dybbølsten 7
Mathias Kock, Langbrogade 5,1-4
Rico Larsen, Trenevej 25
Daniel Nielsen Struck, Ringløkke 4
Jakob Skovborg Sørensen, Nørreløkke 3
Axel Helmer Teichert, Sundgade 70
Martin Fechtenborg Toft, Dybbøløstenvej 22A
May-Britt Statager Andersen, Sønderled 1
Amanda Hallum Bendtsen, Lundbyesgade 22
Sofie Sand Christensen, Stenløkke 2
Sofie Østergård Enevoldsen, Løvenskjoldsgade 2
Maria Gjelstrup-Poulsen, Gammel Aabenraavej 35
Sarah Kaas Hvalsøe, Ringgade 117A
Pernille Bjørn Krause, Scharffenbergsgade 14
Trine Appel Højland Mortensen, Lundbyesgade 8
Stine Holberg Lehmann Pedersen, Dybbøløstenvej 24
Annie Saugstrup, Dybbøløstenvej 2
Christina Spek, Gammel Aabenraavej 19
Katrine Østerby, Skansebakken 10
7B · Sct. Marie kirke søndag 11. april 2010 kl. 11.00
Cecilie Husted Jacobsen, Kærvej 12,1
Freya Stolzenberg, Vesterled 10
Jacob Mathiesen, Dybbølbjerg 4
Jacqueline Mørk Hansen, Havbogade 74
Jon Friedrichsen, Kongshøj 6
Louise Sophie Posselt, Sundvænget 16
Lærke Dorthea Reid Harder Rasmussen,
Rådhustorvet 8,2
Marc Tomaschewski Niclassen, Dybbølsten 25
Marie-Louise Løper Gustavsen, Løvenskjoldsgade 12
Morten Stausholm Simonsen, Nørreløkke 12
Nicolai Bøttkjær, Stenløkke 65
Robin Schjerlund, Dannevirkevej 9 E
Simon Henneberg Neubauer, Aabenraavej 9
Thor Jürgensen Aaskov, Sundvænget 11
Trine Brinck Hansen, Ankersgade 23
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7C · Dybbøl kirke søndag 18. april 2010 kl. 09.00
Karsten Bredall Bertelsen, Trenevej 14
Frederik Carstensen, Dannevirkevej 5C
Mikkel Seehusen Christensen, Istedvej 57
Kennet Collin, Dybbøl Bygade 59
Emil Davidsen, Istedvej 44
Mikkel Davidsen, Istedvej 44
Daniel Nicklas Khosroyar, Dybbøl Bygade 79A
Aqqalooraq Henning Nielsen Møller, Gottorpvej 10
Erneeraq Henry Nielsen Møller, Gottorpvej 10
Casper Heesch Olesen, Stenløkke 73
Asger Skou Terp, Bustrupvej 50
Diana Morgaine Beck-Jørgensen, Aabenraavej 41
Sofie Berg, Husbyvej 17
Anne Louise Elkjær Christensen, Vaskilde 34
Helena Maria Christensen, Husbyvej 20
Isabella Jensen, Tornholm 7
Louise Bitsch Dissing Jensen, Sankelmarkvej 25
Emma Pabst Jørgensen, Dybbøl Bygade 37
Signe Meier, Langbrogade 56
Annemette Emilie Boesen Grøndal Nielsen,
Helligbæk 19
Sidsel Refshammer Pallesen, Dybbøl Bygade 15C
Mathilde Watt Sundstrup, Istedvej 59
7D · Dybbøl kirke søndag 18. april kl. 11.00
Lasse Baumann, Arnæsvej 3
Jonas Bech, Rendsborgvej 1A
Theis Schelde Hansen, Sønder Havnegade 42,3,-6
Alexander Iversen, Dybbøl Bygade 1D
Patrick Wohlgehagen Møller Larsen, Femvej 4B
Mikkel Holm Madsen, Istedvej 29
Tore Buch Mortensen, Farverløkke 16, Broager
Christoffer Fauerby Rewitz, Dannevirkevej 28
Isabella Mery-Ann Andersen, Dybbøl Bygade 83
Line Bertelsen, Slesvigvej 20
Anna Juul Dencker, Hørtoftvej 14A
Rikke Hedegaard, Hollingstedvej 21
Trine Jæger Jensen, Trenevej 3
Cecilie Elmholt Lund, Løngang 16,1
Frederikke Ravn Nielsen, Istedvej 49
Amanda Hjuler Rosanes, Kastanie Alle 4,3
Frederikke Steensbeck-Vest, Istedvej 58
Camille Overlund Sørensen, Slesvigvej 6
Amanda Loudrup Weaver, Hedebyvej 8

Konfirmation og
konfirmationsforberedelse
Konfirmationsforberedelsen har i år
formet sig lidt anderledes end tidligere år. Vi har udover de ugentlige
morgentimer haft to studiedage,
hvor konfirmanderne har været i
Kirkeladen hele dagen fra kl. 8 – 14.
Den første studiedag i november
skulle de undersøge alt omkring
kirken, bygningens størrelse og
alder, inventaret og de historier, der
knytter sig til lige netop Dybbøl
kirke. Derefter skulle de se på, hvad
det vil sige at ”være kirke”, sådan
at de f.eks. skulle finde ud af hvad
der foregår i kirken og i Kirkeladen, hvem der hører til kirken og
hvor mange vi er i Dybbøl sogn. De
skulle tegne og male store plancher
med alt hvad de fandt ud af. Plancherne hænger i Kirkeleden.
Vi har arbejdet meget i
og
grupper, hvor vi har lavet plancher
sjovt
t
være
har
det
s
syne
Jeg
lavet rollespil.
at lave en anderledes gudstjeneste.
Annie
Om kirken, ondskab,
hvad er godt, hvad er ondt.
Trine
Plancher om kirken og
indholdet og set film.
Vi har arbejdet med dåb,
døden og hvad Gud og Jesus er
og en hel masse andet.
Jakob K
Vi har lavet rollespil og vi
har lært en masse salmer,
som vi ikke kendte. Vi har også
lært noget om kirken.
Martin

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

Set film, læst i Bibelen
og lavet rollespil
Daniel
Anden gang var det rigtig sjovt,
fordi vi skulle lave skuespil.
May-Britt
Vi har lavet plancher og
fremlagt om kirken. Vi har lavet
rollespil fra Bibelen og set film.
de vores egen gudstjeneste og
lave
Vi
det har bare været rigtig sjovt.
Amanda

Vi har arbejdet i grupper,
hvor vi lavede et lille rollespil
og det var rigtig sjovt.
Maria
Vi har arbejdet
med døden.
Mathias

Vi har arbejdet med
kirken og døden
Sofie Ø

Den anden studiedag i januar har
konfirmanderne tilrettelagt hver
en gudstjeneste, som blev holdt
de sidste to søndage i januar. Det
var gode, humørfyldte og kreative
gudstjenester, hvor søndagens bibeltekster blev aktualiseret og udsat
for drama og rap og meget andet. Vi
så også en film: ”Fluernes Herre”,
som bl.a. handler om det onde og
hvordan mennesker har det sammen, med og mod hinanden.
Jeg spurgte de to konfirmandhold 7
A og 7 C, som jeg underviser, om de
ville skrive lidt til Kirkebladet om
de to dage. Her er korte udpluk.

Dybbøl kirkes
Kammerkor
Dybbøl kirkes kammerkor er
opstået som et projektkor i 2008
på organist Frank Laues initiativ.
Kammerkoret er et blandet kor og
synger ved særlige lejligheder i
Dybbøl kirke.
Dybbøl kirkes Kammerkor har et
koncentreret øveforløb forud for
deres medvirken i arrangementer
og det er en forudsætning, at sangerne er dygtige til at læse noder.
Man skal have en god stemme,
så man kurtigt kan lære sin egen
stemme. Eventuelle interesserede
nye sanger kan henvende sig til
korets dirigent: Dybbøl kirkes
organist Frank Laue.

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

Birgitte Hjarvard Licht
Sekretær
Mona Petersen træffes i Kirke
laden på tlf. 7348 5543
Træffetid: Kl. 9 – 13:
Ulige uger: Tirsdag og torsdag
Lige uger: Onsdag og fredag
MPE@KM.DK
Organist
Frank Laue, tlf. 7449 1966
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 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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M 1

Marts

Ti

2

Kl. 9.45 - Babysalmesang

O

3

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

To 1
F

2

April

Kl. 17.00 - Skærtorsdag

L

1

Birgitte Hjarvard Licht

S

2

Kl. 17.00 - Langfredag
musikgudstjeneste

M 3

F

5

Birgitte Hjarvard Licht

Ti

4

L

6

O

5

S

7

Kl. 10.30 - Sogneindsamling

3

S

4

Kirkefrokost
Birgitte Hjarvard Licht

M 5

M 8
Ti

9

Kl. 9.45 - Babysalmesang

Ti

6

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter
O

10

O

7

Kl. 10.30 - Påskedag

To 6

Karin Kofod

F

7

Kl. 10.30 - 2. Påskedag

L

8

Karin Kofod

S

9

Dybbøl kirkes kor

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

Karin Kofod

Kl. 19.30 - Koncertintro

M 10

To 8

Ti

11

F

12

F

9

O

12

L

13

L

10

To 13

S

14 Kl. 17.00 - Skumrings

S

11 Kl. 9.00 - Konfirmation 7 A
Birgitte Hjarvard Licht og

F

14

7 D konfirmander

Henriette Heide-Jørgensen

L

15

M 15

Kl. 11.00 i Sct. Marie Kirke

S

16

Ti

16 Kl. 9.45 - Babysalmesang

Konfirmation 7 B

O

17 Kl. 19.30 - Kirkehøjskole

Birgitte Hjarvard Licht og

M 17

Henriette Heide-Jørgensen

Ti

18
19

M 12

O

Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

Ti

13 Kl. 9.45 - Babysalmesang

To 20

14

F

21

L

22

S

23

19

O

L

20

To 15 Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

S

21 Kl. 10.30 - Mariæ Bebudelsesdag F

16

L

17

S

18 Kl. 9.00 - Konfirmation 7 C

M 22 Kl. 19.30 - Koncert

Kl. 10.30 - Kr. Himmelfartsdag

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

gudstjeneste - Birgitte H. Licht
F

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

Birgitte Hjarvard Licht

gudstjeneste - Karin Kofod og

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 19.30 - Musikgudstjeneste

Kl. 9.45 - Babysalmesang

To 11

To 18 Kl. 17.00 - 5-års dåbsjubilæums

Kl. 10.30 - 4. Søndag efter påske
Karin Kofod

To 4
L

Maj

Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

Kl. 10.30 - Pinsedag
Birgitte Hjarvard Licht

M 24

Kl. 11.00 - Dybbøl Mølle

Ti

23 Kl. 9.45 - Babysalmesang

Birgitte Hjarvard Licht

Friluftsgudstjeneste

O

24

Kl. 11.00 - Konfirmation 7 D

Birgitte Hjarvard Licht og

To 25 Kl. 10.00 - Påskegudstjeneste

F

Ina Aagaard, Ulkebøl

Karin Kofod

Alssund børnehave

M 19

Karin Kofod

Ti

20 Kl. 9.45 - Babysalmesang

26 Kl. 10.00 - Påskegudstjeneste

Kl. 19.30 - Sangaften

Ti

25

O

26

To 27

for dagplejere

O

21

F

28

Birgitte Hjarvard Licht

To 22

L

29

S

30

L

27

F

23

S

28 Kl. 10.30 - Palmesøndag

L

24

S

25 Kl. 10.30 - 3. Søndag efter påske

Birgitte Hjarvard Licht
M 29

Karin Kofod
Birgitte Hjarvard Licht

Ti

30 Kl. 17.00 - Påskeandagt

M 26

O

31 Kl. 17.00 - Påskeandagt

Ti

Kl. 10.30 - Trinitatis søndag

27

O 28
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
To 29
redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvars
F 30 Kl. 10.30 - Bededag
havende). Desuden sidder Inga Skivild,
Hartvig Schøn og Bettina Stricker i redaktions
Kirketaxa bestilles
udvalget.
Sats og tryk: Langenberg Grafisk . Kirkebladet
på telefon 74 42 18 18
for Dybbøl Sogn . Februar 2010 . 66. årgang

M 31

Juni

6. juni kl. 10.30 - 1. søndag e. trinitatis

Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag kl. 11
ved Dybbøl Mølle

