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FORSIDEN:

Mindesten
for Dybbøl sogns
faldne i 1. Verdenskrig
Mindestenen er tegnet af kunstneren
Johan Thomas Skovgaard, 1888 – 1977.
Han er søn af maleren Joakim Skovgaard, kendt for malerierne i Viborg
Domkirke.
Stenen er fremstillet i bornholmsk granit og hugget af billedhugger Emanuel
Nielsen, Frederikssund.
Mindestenen er opsat i 1922 og betalt
af frivillige gaver fra beboerne i Dybbøl
sogn.
Mindestenen er formet som en trekant og hviler på en rund sokkel, der
igen står på et firkantet fundament. På
stenens forside er et relief, der viser
en engel, som planter en blomst på en
gravhøj.
Under billedet er indhugget dette vers af
digteren Valdemar Rørdam:
Bundne bar de byrderne
sårede vandt de sejren,
døde lever de blandt os,
adspredte samler de os
dersom vi er dem værd.
På stenens to andre sider står navnene
på 35 mænd, der døde i krigen. På den
runde sokkels kant er udhugget 35 kors
på hver sin lille gravhøj.
Indskriften nederst fortæller:
”Denne mindesten over de i verdenskrigen faldne satte Dybbøl sogns beboere
1922. – Kærligheden bortfalder aldrig. 1.
Cor. 13,8”
2014 er 150 året for Slaget ved Dybbøl
og også 100 året for 1. Verdenskrigs
udbrud. Dybbøl kirkegård har mange
mindesten og gravsteder for de faldne i
disse krige.

PRÆDIKEN:

”Ej mer du gruer for dommedag,
du ved din dommer har ført din sag
og fra sig selv den vundet;
N.F.S. Grundtvig, DDS 274 vers 4.

”– du ved din dommer
har ført din sag”
”Vores liv er som et vævet net”. Sådan
taler den norske forfatter Jan Kjærstad
om mennesket.
Vi bruger udtrykket at have et netværk
om venner, kolleger og andre vi kender.
Menneskers liv er vævet ind i hinanden.
Vi er hinandens netværk.

ligger det lige for at se retfærdighedens
gudinde stå med sine to vægtskåle, en
i hver hånd. Hun har bind for øjnene,
så hun ikke bliver distraheret af noget
udefra kommende. Kun sådan kan
retfærdigheden ske fyldest, alene lov og
ret gælder.

Et vævet net
Ethvert menneskes eget liv er også som
et vævet net. Vi er et net i os selv, vævet
sammen med de erfaringer vi har gjort,
oplevelser vi har haft af livets op- og
nedture. Jan Kjærstad kalder vores liv et
netværk af knudepunkter, som et tæppe
af både forbindelseslinjer og tomrum.

Et andet grundlag
I folkemunde taler mange om at frygte
den sidste dom. Vi ved alt for godt, hvor
vanskeligt det er at træde rigtigt hver
gang vi har et valg. Hvor nemt det er
at forårsage utilsigtede konsekvenser.
Vi skal så huske, at Guds dom har Gud
overgivet til sin søn at føre ud i livet. Det
er ikke en dom vi skal frygte. For Guds
søn er ikke blind som retfærdighedens
gudinde. Guds Søn ser, han ser med
hjertet. Han ser os mennesker i lyset
af den indsigt at vi alle er elsket, som
den vi nu engang er. Med alt det gode
jeg kan og vil og alt det jeg helst ville
gemme væk og slet ikke huskes på.

Tomrum
Ligesom universets sorte huller rummer en enorm energi, sådan ligger
der også en vældig energi i de tomme
rum mellem knudepunkterne. I alt det
hemmelighedsfulde, som vi ikke umiddelbart kan se. Uendelig meget af det,
der betyder noget i ens liv er umuligt at
sætte ord på og slet ikke til at se med det
blotte øje.
Dom
Jesus taler flere steder i Det ny Testamente om dom. Han er Menneskesønnen og Gud har givet ham fuldmagt til
at dømme mennesker, som Gud selv
ville have gjort det.
F.eks. i Johannes evangeliet:
”Faderen dømmer heller ingen, men hele
dommen har han overdraget til Sønnen.”
Joh. 5,22
”Han har givet ham magt til at holde
dom, fordi han Menneskesøn.” Joh. 5, 27
Retfærdighedens gudinde
Når talen er om dom og om at dømme,
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Vores egen dom
Dømmer vi os selv, kan det være den
hårdeste dom man lader falde over sit
eget hoved. Her lader vi tit ikke nåde
gå for ret. Dømmer vi andre, ja, så har
vi ingen interesse i nåden, så ved vi selv
bedst. Vi mennesker er hurtige, tit alt
for hurtige, så vi glemmer at have øje
for hvor sammensatte vi er. At vores
liv er dette vævede net af alle vort livs
tildragelser, begivenheder vi har været
ude for, og forskellige måder vi har
reageret på.
Kærlighedens dom
Det er med kærlighedens blik, at Gud
har overdraget sin søn dommen. En af
de vigtigste ting, Guds søn har sagt, er
ordene: ”Du skal elske din næste som dig
selv”. Det betyder som det allerførste, at
du skal elske dig selv. Vi skal lade alle de
tråde vort liv er vævet sammen af være
det net, der gør os større end vi er lige i
øjeblikket. Guds blik ser på os og gennemskuer hele mennesket.
Gud er ikke retfærdig
Gud Søn er slet ikke er retfærdig, når
han dømmer. Gud Søn dømmer ud af
kærlighed, det kalder vi også tilgivelse.
At indse det, er at få en pludselig lind
ring, lige når vi mindst venter det. En
lindring som fortæller om en kærlighed
vi ikke havde forestillet os, en lindring,
som går helt på tværs af, hvad vi normalt ville søge efter. Det er at se sit liv i
sammenhæng med Gud. Måske ligesom
når vi i et splitsekund, oplever at hjertet
banker en ekstra gang i brystet, fordi
kærlighedens magt endnu engang er
kommet bag på os.
Inkonsekvent
Det er som at miste kontrollen over sit
liv. Og lige i det splitsekund vinder vi
den dybe indsigt. Det lyder inkonsekvent og det er det, og det er kristendommen i en nøddeskal. Guds søn,
Menneskesønnen kom ind i vores liv og
han dømmer os og vi bliver ikke spurgt
om noget. Han kender allerede vores livs
væveri. For vi er større end vi ser ud til.
Guds søn har fået overdraget dommen,
for at fortælle os dybt i hjertet, at vi er
større end vores skæbne. Den kærlighed
han møder os med kommer bag på os,
som når vi pludselig forstår: Ja, sådan
hænger det sammen, også jeg er Guds
barn, også jeg har del i Guds rige.
Birgitte Hjarvard Licht

BUSK gudstjeneste 2014
26. oktober kl. 10.30
BUSK: Børn, Unge, Sogn, Kirke
BUSK gudstjenesten har som formål at
styrke samarbejdet mellem de frivillige
organisationer og kirken og knytte bånd mellem Børn, Unge, Sogn og Kirke. Denne søndag
tilrettelægger Karin Kofod gudstjenesten sammen
med KFUM spejderne i Dybbøl.
KLOKKERINGNING:

Ringning til minde om
Første Verdenskrigs udbrud
Fredag 1. august kl. 11 – 11.30 ringede
Dybbøl kirkes klokker for at mindes
krigsudbruddet for 100 år siden. Mange
andre sogne i Sønderjylland ringede
samtidigt med kirkeklokkerne på opfordring fra biskop Marianne Christiansen.
Særlig i denne del af Danmark var der
mange faldne og nogle familier har sta-

dig erindring om fædre og sønner, som
måtte deltage som soldater i krigen.
Klokkeringningen fandt sted for at
mindes og som bøn for denne krigs og
alle kriges ofre.
Birgitte Hjarvard Licht

Alle Helgens Dag

Sjæleringning
Vi vil i Dybbøl kirke tage en gammel
skik op, hvor der ringes med kirkens
klokker, når der gives besked om et
dødsfald i sognet til præsten eller graveren.
Klokkerne vil ringe fra kl. 12.00 til kl.
12.15.
Hvis de pårørende ikke ønsker sjæleringning, respekteres dette naturligvis.

Søndag 2. november kl. 10.30
Alle Helgens Dag er mindedag for
årets døde. I den anledning holdes
en stilfærdig og højtidelig gudstjeneste, hvor musik og læsninger
stemmer til eftertanke og trøst.
Navne på årets døde i Dybbøl sogn
læses højt.

Sjæleringning indføres fra og med 1.
søndag i advent 2014.
Birgitte Hjarvard Licht
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Om prisvinderne

Musik

Komponistkonkurrence i anledning af 150-året
for Slaget på Dybbøl 1864:

Vinderne er fundet!!
I alt 16 komponister fra Danmark og
Tyskland har deltaget i konkurrencen
om at komponere et musikværk i anledning af 150-året for Slaget på Dybbøl.
Dybbøl Kirke har arrangeret konkurrencen i samarbejde med Bund Deutscher
Nordschleswiger, BDN, som er det tyske
mindretals paraplyorganisation i Danmark. Vi har efterlyst nye korværker,
hvor teksterne beskæftiger sig med de
historiske begivenheder fra 1864 og som
også giver en perspektivering til nutiden
og fremtiden.
Nu er vinderne fundet
Juryen under ledelse af Susanne Leona
Heigold, musikkonsulent for BDN og
organist Frank Laue, Dybbøl Kirke, har
besluttet at belønne følgende komponister og deres værker med en af de tre

udlovede priser på henholdsvis 1.600,
1.000 og 400 Euro:
Leon Tscholl, Tyskland:
”150 år / Slaget ved Dybbøl”
Morten Nyord, Danmark: 		
”Kardæsker og lærker”
Anthon Hansen, Danmark:
”Bøn om fred”
Tillykke til de heldige vindere!
Vi takker desuden alle deltagere for deres bidrag til komponistkonkurrencen.
Det har været dejligt, at så mange har
beskæftiget sig med emnet. Derudover
har det også været spændende at se de
forskellige musikalske ideer og perspektiver der er indkommet.
Frank Laue og Susanne Leona Heigold

Uropførelse af komponist
konkurrencens vinderværker

Buxtehudekammerkoret

fredag 24. oktober kl. 18.30 i Dybbøl kirke
- samt korværker af Niels W. Gade og Felix Mendelssohn
Uropførelse af vindernes værker sker
ved en koncert fredag 24. oktober kl.
18.30 i Dybbøl Kirke. Dybbøl Kirkes
Kammerkor under ledelse af organist
Frank Laue samt Buxtehude-kammer
koret med dirigent Susanne Leona Heigold præsenterer de ny-komponerede
værker.
Desuden står der kormusik af Felix
Mendelssohn og Niels W. Gade på
programmet, blandt andet Gades meget
populære „Morgensang fra Elverskud“
og Mendelssohns „Richte mich, Gott“
og „Verleih uns Frieden“.

Efter koncerten er der reception i Kirkeladen hvor rækkefølgen af præmierne
bliver bekendtgjort og priserne overrækkes til de tre komponister.
Der er gratis adgang til både koncert og
reception.
Udover koncerten i Dybbøl opføres
musikken lørdag 25. oktober i Helligåndskirken i Flensborg og søndag 26. oktober
i Haderslev Domkirke, begge dage kl.
16.30.
Der er gratis adgang til alle koncerter.

Leon Tscholl er en ung komponist
fra Karlsruhe i Sydtyskland. Han har
på trods af sin unge alder allerede
komponeret en hel række værker for
diverse besætninger fra soloklaver
til orkester. Hans bidrag til konkurrencen er for blandet kor, to trompeter og orgel. Teksterne er hentet fra
requiemmets: „Dies irae“- sats samt
den tyske og den danske nationalsang.
Morten Nyord er født i 1944 og
uddannet på Det kgl. danske Musikkonservatorium 1969 - 1976. Hovedlærer: Grethe Krogh. Studier i komposition hos Niels Viggo Bentzon og
Yngve Trede. Kirkemusikalsk diplomeksamen 1975. Ansættelser: Lyderslev
kirke (1967), Store-Heddinge kirke
(1976), Vor Frue kirke, Vordingborg
(1978-2008). Koncertvirksomhed
som orgelsolist og sammen med Vordingborg kirkes pigekor. Cembalist i
renæssanceensemblet Passatempo og
Trio Andomo. Han har skrevet musik
i næsten alle genrer - dog mest for
kor og orgel. Prisvinder i flere kompositionskonkurrencer. Adskillige
værker er udgivet på tryk eller cd.
Morten Nyords bidrag „Kardæsker
og lærker“ er også skrevet for 4-stemmigt blandet kor. Han bruger orgel,
bratsch og blokfløjte som ledsagende
instrumenter.
Anthon Hansen har skrevet værket
„Bøn om fred“ over bibelske tekster
samt den kendte salmetekst „Forlen
os freden“ DDS nr. 711, som bliver
ledsaget af orglet.
Anthon Hansen er pensioneret
organist og har været ansat i Gødvad
kirke ved Silkeborg. Han er en flittig
komponist og spiller selv diverse
instrumenter, blandt andet også
mandolin. Desuden har han været
dirigent for forskellige kor, som har
opført større musikværker med og
uden orkester.

Musik
Søndag
9. november
kl. 19.30

Musikgudstjeneste med musik for
violin og orgel af
G. Rheinberger
Josef Gabriel Rheinberger, 1839-1901,
begyndte allerede som 12-årig at studere
på musikkonservatoriet i München.
Han blev ansat som lærer samme sted
allerede da han var 19 år gammel. Han
har haft en meget omfattende kompo
nistvirksomhed, og uddrag fra en af
hans hemmelige, men sande perler
bliver opført i forbindelse med denne
musikgudstjeneste. Agnes Hauge Mortensen, spiller violin og er studerende på
Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun er et stort talent og har allerede gjort sig bemærket i flere musikalske
sammenhænge. Sammen med organist
Frank Laue spiller Agnes H. Mortensen
blandt andet tre satser fra Rheinbergers
vidunderlig smukke „Sechs Stücke“
op. 150: Elegie, Abendlied og Thema mit
Veränderungen.

150 året for slaget ved Dybbøl
Onsdag 10. september kl. 19.00
”Dybbøl kirke i fred og krig”
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VISUEL

Søndag 14. september kl. 10.30

Søndag den 14. september kommer døvemenigheden og deres døvepræster på
besøg. Derfor holder vi en visuel gudstjeneste, hvor alt både siges med stemme
og tegn, og hvor alle gudstjenestens led
er ledsaget af billeder.
Liturgien vil være en smule kortere og
anderledes på denne dag. Der vil f.eks.
ikke være korsvar, da døve ikke kan høre
orglet og derfor ikke ved hvornår der
skal svares. Vi vil også kun rejse os op
under velsignelserne, så vi ikke blokerer
for udsynet. Døve kan jo kun følge med,
hvis de rent faktisk kan se, den der taler
tegnsprog.
Døvepræsterne står for gudstjenesten,
og denne søndag samler vi ind til menighedsarbejdet med døve.
Christina Ebbesen, døvepræst
Markering af
150 året
for 1864
fortsætter…

- Bemærk start kl. 19.00 for at få mest glæde af dagslyset.
Foredrag og omvisning i Dybbøl kirke
Museumsinspektør Inge Adriansen,
Sønderborg slot, holder foredrag og viser
rundt. Aftenen begynder på kirkegården,
hvor deltagerne mødes ved kirkegårds
lågen. Efter ca. en halv time fortsætter
Inge Adriansen inde i kirken.
Aftenen sluttes med kaffebord i Kirkeladen.

Onsdag 19. november kl. 19.30
”Sange omkring 1864”
Sangaften i Kirkeladen
Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg
slot, står for denne sangaften, hvor han vil fortælle om de
mange sange, både kendte og ukendte. Pianist og tidl. organist Helle Damkjær spiller til fællessang. Også denne aften
er der kaffebord.
Det er gratis at deltage i disse to aftenarrangementer og
kirkebilen kan benyttes.

Litteraturstudiekredsen fortsætter denne
vinter med møde i Kirkeladen en gang
om måneden, hvor månedens bog drøftes med deltagerne. Følgende titler er på
programmet:
Onsdag 3. september kl. 19.30
Kristian Bang Foss: ”Døden kører Audi”
Onsdag 1. oktober kl. 19.30
Alice Monro: ”Fjendskab, Venskab, Ægteskab”
Onsdag 5. november kl. 19.30
Virginia Woolf: ”Mrs. Dalloway”
Onsdag 4. februar kl. 19.30
Uwe Tellkamp: ”Tårnet”
Onsdag 4. marts kl. 19.30
Anne Cathrine Riebnitzsky:
”Forbandede Yngel”
Onsdag 8. april kl. 19.30
Gynther Grass: ”Bliktrommen”

Eventuelle interesserede kan kontakte
Birgitte Hjarvard Licht for nærmere
oplysninger.

Hyggeeftermiddag i Kirkeladen
Torsdag 30. oktober kl. 14.00
Familie

”Min kinesiske familie”
Dybbøl menighedsråd og Dybbøl pensionistforening er gået
sammen om en hyggeeftermiddag i Kirkeladen, hvor det er
lykkedes at få Annemarie Morris, forhenværende højskoleforstander på Rødding Højskole og senere lærer på Løgumkloster Højskole, til at underholde.
Annemarie Morris vil fortælle om ”Min kinesiske familie” og
mere generelt om familiens vilkår i det moderne Kina.
Annemarie Morris har to sønner, der er kinesisk gift og har
som følge deraf stor indsigt i det kinesiske liv. Har man ikke
før hørt Annemarie Morris er der noget at glæde sig til, da
hun i den grad formår, at levendegøre et foredrag.
Pianist Inger Agerskov spiller til fællessang.
Denne eftermiddag kan kirkebil benyttes.
Af hensyn til kaffebordet er der tilmelding senest mandag 27. oktober.
Kaffen koster 30,- kr. pr. person.
På gensyn
Bente Thomsen, Dybbøl pensionistforening og Karen Philipsen, Dybbøl
menighedsråd

TILMELDING:

Erica Hansen 74 48 55
54 eller Ejvind Jessen
74 48 52 55, dagligt kl.
8 – 9.
Eller til Dybbøl kirkekontor 73 48 55 43 kl.
9 – 13. Indtal eventuelt
navn og adresse på
telefonsvarer.
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Konfirmation og
Konfirmationsforberedelse
Konfirmationsfor
beredelsen kommer
til at foregå i andre
rammer end tidligere
år som følge af den nye
skolelov.
Efterår 2014
Konfirmanderne skal som det allerførste
på en heldagstur til Ribe, hvor vi vil besøge Domkirken, Ribes vikinger og Ribe
kunstmuseum. Vi håber at få en god
dag, hvor vi kan lære konfirmanderne at
kende og åbne op for, hvad konfirmationsforberedelsen skal handle om. Derefter har vi konfirmationsforberedelse i ti
uger, hvor konfirmanderne kommer en
ugentlig eftermiddag.
Vinter 2015
Efter jul, vil vi have nogle temadage,
hvor vi har konfirmationsforberedelse i
fire timers moduler, så der bliver mulighed for fordybelse i enkelte emner.

Gudstjenester er en vigtig del af for
beredelsen
Derudover begynder vi, som vi har gjort
i snart mange år, med en stor og festlig
velkomstgudstjeneste hvor alle Dybbølskolens konfirmander er inviteret
sammen deres forældre. I vinterens
løb deltager konfirmanderne i et antal
gudstjenester, så de lærer gudstjenesten i
kirken at kende.
Vi glæder os til at komme i gang med
vinterens konfirmationsforberedelse.
Konfirmationerne i 2015 holdes:
7A konfirmander lørdag 11. april kl.
10.30 i Dybbøl kirke ved Karin Kofod
7B konfirmander søndag 12. april kl.
10.30 i Dybbøl kirke ved Birgitte Hjarvard Licht
7C konfirmander lørdag 18. april kl.
10.30 i Sct. Marie kirke ved Henriette
Heide-Jørgensen

Døbte i
Dybbøl kirke
29. maj 2014
Mynthe Morsbøl Kochholm
15. juni 2014
Mathias Andersen
29. juni 2014
Caroline Christine Aagaard
Laura Christine Aagaard
6. juli 2014
Lasse Jens Kalb Andresen
Christian Thams-Nielsen
20. juli 2014
Felix Sønnichsen Friis

Birgitte Hjarvard Licht

Klokker

og forskellige ringeskikke

Klokker har altid tjent mange praktiske formål. Der findes kirkeklokker, skibsklokker, dirigentklokker og cykelklokker for bare at nævne nogen.
Morgen- og aftenringning
I kirken ringes solen op og ned med
klokkeringning morgen og aften på
hverdage. I den katolske tid kaldte morgenringningen byboerne til morgenmesse, mens aftenringningen var tegn til
lukning af byens porte og tildækning af
husenes ildsteder.
Dødsfald er fra gammel tid blevet
bekendtgjort med klokkeringning.
Hvor længe, der blev ringet og antallet
af klokker angav den afdødes alder og
sociale stand.
Kirkeklokker
Kirkeklokker har fire væsentlige anvendelsesmuligheder:
•	Ringning til gudstjenester og kirkelige
handlinger
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•	Sprede væsentlige budskaber, såsom
sjæleringning og f.eks. fredsbudskab
•	Markere højtidsdage, landesorg o.a.
•	Advare mod fare, f.eks. om kommende
storm og varsling om radioaktivt nedfald. Dette sidste bortfaldt i 1993.
Bedeslag og Mariaslag
I folkekirken har katolske ringeskikke
overlevet enkelte steder helt til i dag,
f.eks. i Løgumkloster, hvor de tre gange
tre bedeslag inden gudstjenestens begyndelse stadig efterfølges af tre hurtige
Mariaslag. Sjæleringningen er i mange
variationer bibeholdt særligt her i Sønderjylland samt enkelte sogne på Fyn.
Enkelte kirker ringer i en time, andre
steder en halv, oftest kun et kvarter. Få
steder er ringningen erstattet af en enkelt klemten med kneblen mod klokken.

Denne klemten symboliserer sorg.
Kimning
Hurtige slag med en hammer på klokkens yderside er kimen, som symboliserer glæde og bruges ved de kirkelige
højtider og bryllupper.
Vekselringning
I England findes en helt særlig tradition
for changeringing: ‘Vekselringning’:
Et hold ringere, normalt 5-8 personer
ringer med hver sin klokke efter et forud
fastlagt skema. Ringning med syv klokker vil give 5.040 kombinationsmuligheder og vare ca. tre timer. Ringninger på
op til 12 timer med 21.363 variationer
har fundet sted.
Birgitte Hjarvard Licht

Børn i Dybbøl kirke

Hej mor og far til et barn
fra 2 til 12 måneder!
Kom og vær sammen med dit barn omkring salmer,
musik, sange og dans.
Vi er i Dybbøl kirke atter klar til at starte
et nyt hold babysalmesang.
Jeg glæder mig meget til at lære jer og
baby at kende.
Medbring et lille tæppe, som baby kan
ligge på.
Vi mødes i kirken tirsdag formiddage kl.
9.45 – ca. 10.35, i alt 8 gange. Efterfølgende forkæler Pia os med kaffe/te og
lidt at spise til i Kirkeladen.
Første gang er 9. september.
Sidste gang er 4. november, vi holder ferie
i uge 42.
Babygudstjeneste
Lørdag 1. november kl. 9.45 er der
gudstjeneste i baby-højde. Her er resten

Kirkerne i Sønderborg by
af familien
har udarbejdet en fælles
med søskende,
flyer med orientering om
bedsteforældre
babysalmesang.
og andre også
hjerteligt velkomne til at deltage. Gudstjenesten varer ca. ½ time og er ganske
uformel og hyggelig.

Det koster 100 kr. at være med til babysalmesang.
Tilmelding til kirkekontoret på 73 48 55
43, der er begrænset antal pladser.
Hvis du vil vide mere om kurset, før du
melder dig, så ring gerne til mig på tlf.
61 30 74 46
Hannelore Nissen-Berdiin
musikpædagog og organist

Nyt - tilbud til børnefamilier efter jul:

”Salmer og sang
til en kort og en lang”

NYT

- et tilbud til dig, der er 1 - 3 år, sammen med en voksen.
Har du savnet et fortsætterhold for babysalmesang?
Vi glæder os over at oprette et hold ved
Dybbøl kirke i det nye år og vil allerede her gøre opmærksom på dette nye
tilbud.
Fortsætterholdet mødes 6 lørdage kl.
9.15 – 10.15 i Kirkeladen ved Dybbøl
kirke. Første gang er lørdag 17. januar.
Forløbet afsluttes lige som ved babysalmesang med en kort uformel gudstje-

Dybbøl Kirke

neste, hvor hele familien er inviteret.
Gudstjenesten ligger lørdag den 28.
februar.
Det er ingen betingelse for at deltage, at
man har været med til babysalmesang.
Det vigtigste er lysten til at være sammen i leg, sang, dans og drama. Vi tager
sammen ud på en laaaang musikalsk
rejse!

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.

Sekretær
Mona Petersen
Kirkeladen,
Dybbøl Bygade 103
Tlf. 7348 5543
Træffetid: Kl. 9-13:
Ulige uger: Tirs. og onsdag
Lige uger: Onsdag og fredag
MPE@KM.DK

Sognepræst
Karin Kofod, Tlf. 2143 5113
KK@KM.DK
Mandag fridag

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

Nyt fra Dybbøl Kirkes
blandede voksenkor

Kirkens voksenkor er netop startet
med efterårssæsonen. Der er stadig plads til flere nye sangere, både
damer og herrer. Hvis du har en god
sangstemme og har lyst til at synge
med så kontakt organist Frank Laue
og få flere oplysninger om koret
og dets aktiviteter. Vi synger 3- og
4-stemmigt og medvirker ved 6 - 7
gudstjenester/arrangementer årligt.
Koret øver om tirsdagen i Kirkeladen
fra kl. 18.30-20.30.
Kommende aktiviteter: Voksenkoret synger med ved gudstjenesten
i Dronning Dorotheas Kapel på
Sønderborg Slot søndag 7. september kl. 15, hvor sognepræst Birgitte
Hjarvard Licht prædiker. Traditionen
tro deltager koret også i gudstjenesten
første søndag i advent samt ved julegudstjenesten på Dybbøl plejecenter
23. december, hvor både beboere og
pårørende er velkomne.
Efter ”Salmer og sang til en kort og en
lang” vil der ligesom ved babysalmesang
være mulighed for at snakke sammen i
Kirkeladen over en kop kaffe eller te.
Tilmelding vil fremgå af næste kirkeblad. Det koster 100 kr. at deltage.
Hannelore Nissen-Berdiin
Musikpædagog og organist

Graver og kirketjener
Anita Grube
Graverkontoret,
Dybbøl Bygade 78
Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13
graver@dybboelkirke.dk
Graverkontorets telefontid:
Tirsdag – fredag kl. 8-15

Formand for
Menighedsrådet
Karen Riber Philipsen
Flensborg Landevej 7,
Tlf. 7448 5330/2855 9730
eller i Kirkeladen: 7348 5545
menighedsraadsformand@
dybboelkirke.dk

Servicemedarbejder
Pia Gernhøfer
Træffes i Kirkeladen
på tlf. 7348 5546
kirkeladen@dybboelkirke.dk

Kirkeværge
Flemming Jensen
Alssundvej 25, 74 48 64 92
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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Dybbøl kirke - kalender
Oktober

September
M 1

O

Ti

2

To 2

O

3

1

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds
F

3

F

5

L

4

L

6

S

5

S

7

Kl. 10.30 - Høstgudstjeneste
Birgitte Hjarvard Licht

Ti

9

L

1

S

2

Birgitte Hjarvard Licht
Kl. 10.30 - 16. søndag efter trinitatis Ti
O
Birgitte Hjarvard Licht

4

Kl. 9.45 - Babysalmesang

5

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

To 6
F

7

8

L

8

To 9

S

9

7

Kl. 9.45 - Babysalmesang

O

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

F
Gudstjeneste med altergang
10 Kl. 19.00 - 1864 foredrag - omvisning L
To 11
S
O

Kl. 10.30 - Alle Helgens Dag

M 3

M 6
Ti

Kl. 9.45 - Babygudstjeneste
Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.00 - Høstgudstjeneste
for dagplejebørn

To 4

M 8

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

November

Kl. 9.45 - Babysalmesang

10

Kl. 19.30 - Musikgudstjeneste
Birgitte Hjarvard Licht

11

M 10

12 Kl. 17.00 - Skumringsgudstjeneste

Ti

11 Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

M 13

O

12

F

12

L

13

S

14 Kl. 10.30 - Døvegudstjeneste

Ti

14

To 13

Christina Ebbesen, døvepæst

O

15

F

14

M 15

To 16

L

15

Ti

F

17

S

16 Kl. 10.30 - 22. søndag efter trinitatis

L

18

S

19 Kl. 10.30 - 18. søndag efter trinitatis M 17
Ti 18
Birgitte Hjarvard Licht

O

16 Kl. 9.45 - Babysalmesang
17

To 18 Kl. 15.30 - Menighedsrådsmøde
F 19
L

20

S

21 Kl. 19.30 - Aftengudstjeneste
Karin Kofod

M 20
Ti

21 Kl. 9.45 - Babysalmesang
Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

23 Kl. 9.45 - Babysalmesang
24 Kl. 10.00 - Børnehavehøstgudstjen.

O

To 25 Kl. 10.00 - Børnehavehøstgudstjen.
F 26

F

O

L
S

Karin Kofod - Kirkekaffe

Kirkekaffe

M 22
Ti

Gudstjeneste med altergang

Karin Kofod

22

O

19 Kl. 19.30 - 1864 sangaften

To 20 Kl. 16.00 - Menighedsrådsmøde
F 21
L

22

S

23 Kl. 10.30 - Sidste søndag i kirkeåret

To 23 Kl. 16.00 - Menighedsrådsmøde
24 Kl. 18.30 - 1864 - Koncert med
uropførelse af vindermusik

27 Kl. 16.00 - Konfirmand velkomst
L
28 Kl. 10.30 - 15. søndag efter trinitatis S
Birgitte Hjarvard Licht - Kirkekaffe

25

Birgitte Hjarvard Licht
M 24
Ti

25

O

26

26 Kl. 10.30 - 19. søndag efter trinitatis To 27
F 28
BUSK gudstjeneste - Karin Kofod

Kl. 14.00 - Gudstjeneste for

M 27

L

29

udviklingshæmmede

Ti

28 Kl. 9.45 - Babysalmesang

S

30 Kl. 10.30 - 1. søndag i advent

Birgitte Hjarvard Licht

O

29 Kl. 17.00 - Dåbsjubilæumsgudstjen.

M 29

To 30 Kl. 14.00 - Hyggeeftermiddag

Ti

F

30 Kl. 9.45 - Babysalmesang

31

Dåbsjubilæumsgudstjeneste
Onsdag 29. oktober kl. 17.00
For alle jer, der blev døbt for 5 år siden, arrangerer vi en
særlig gudstjeneste i Dybbøl kirke. Hele familien inviteres med
til at festligholde dagen. Efter gudstjenesten er der spisning for både børn og
voksne i Kirkeladen. Pris 10,- kr. pr. person.
5-års dåbsjubilæums børn for tilsendt særlig invitation.
Birgitte Hjarvard Licht

Birgitte Hjarvard Licht - Voksenkor

December
7. december - kl. 10.30 - 2. søndag i advent
Karin Kofod

Kirketaxa bestilles
på telefon 74 42 18 18
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvarshavende). Desuden sidder, Karen Philipsen, Lise
Bentien og Nis Thaysen i redaktionsudvalget.
Sats og tryk: Langenberg Grafisk . Kirkebladet
for Dybbøl Sogn . August 2014 . 70. årgang

