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Sommer
prædiken
Sct. Hans aften for nogle år siden var
jeg på ferie i det nordlige Norge, på
Lofoten. Vi ville gerne opleve midnats
sol og det var fantastisk at nætterne var
lyse. Nattens solskin havde dybe mørke
skygger fra bjerge og huse, fordi solen
stod så lavt, men det var lyst. Der var
høj blå himmel hele natten, og det var
absolut nødvendigt med mørke gardiner
for vinduerne, hvis man skulle gøre sig
forhåbning om at sove.

Forsiden
Billedet med den frodige sommerha
ve er taget ved Monks House, Virgi
nia Woolfs have i landsbyen Rodmell
i Sussex, Sydengland. Virginia Woolf
og hendes mand Leonard Woolf bo
ede i lange perioder i huset, hvor de
gik meget op i at passe haven.
På sit første besøg i haven lagde Vir
ginia mærke til ”en stor lerkrukke…
der hvor stien drejer af, kronet af en
klynge lilla salturt. Èn krukke, ikke
to”. Som Virginia Woolf skriver i sin
dagbog 3. juli 1919.
I hendes bog ”Til fyret” nævnes
krukkerne igen: Hvor vi ”igen så
krukkerne med de røde hængepelar
gonier.”
Interesserede kan læse:
Caroline Zoob og Caroline Arber:
Virginia Woolfs Have, 2014
Birgitte Hjarvard Licht
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Midnatssolen
Sct. Hans aften var vi på øen Senja og
boede lige neden for en lille klippetop,
som ikke var højere end man nemt
kunne gå op på toppen på måske 10
min. Ved midnat gik vi op på toppen for
at se midnatssolen og jeg ved ikke helt
hvad jeg havde forestillet mig, for nu
havde vi som sagt allerede levet i disse
lyse dage og nætter lidt tid. Men at stå
oppe på denne klippetop, kigge ud over
Ishavet, der var helt stille og se solen stå
noget over horisonten var fuldstændig
overvældende. Naturen var helt tyst, der
var ingen fuglesang og ingen andre lyde.
En gang imellem lettede en enkelt måge
og fløj rundt og var væk igen.
Der var en del mennesker samlet der,
mest turister, men også lokale, som
havde holdt picnic oppe i solskinnet.
Alle var stille. Enkelte sagde noget til
hinanden med dæmpede stemmer. Det
helt overvældende storslåede syn af
solen, som stod over horisonten, tog helt
vejret fra en. Vi var der så længe, så vi
kunne fornemme at solen bevægede sig
vandret langs med horisonten, stadig
højt over vandlinjen og bare fortsatte
med at fylde natten med lys.
En bjælke forsvandt
Det var en bjælke, der dér faldt fra
mine øjne. Naturens storhed fyldte alt.
Vi var de små. Vi moderne mennesker,
som har så svært ved at se andre end os
selv, som centrum i verden. Vi der altid
fokuserer på vores rettigheder, vores

indflydelse og vores magt. Vi kunne
ikke andet end at være tavse og lade os
overvælde af en storhed, som vi ingen
magt havde over.
Et lys slipper forbi
En anderledes åbning til at lys kan slippe
forbi bjælken i ens øjne er en erfaring,
man under tiden kan gøre. Man kan
erfare at noget uventet og oplivende
kan ramme en, hvor man ellers var fyldt
af en trykket og trist stemning. Det er
selvfølgelig diffust, men erfaringen kan
godt komme, at noget godt og lindrende
bryder igennem fra det skjul, hvor håbet
er.
Et punkt af fred
Det kan være et ord, en berøring, et blik,
en stemmes klang, et eller andet åbner
til et punkt af fred. Ikke at det vanskelige
er ophævet. Men der er et glimt af en
mere lysfyldt, stærkere virkelighed, en
mere barmhjertig verden, en sandhed
som hidtil har været skjult. Jeg vil kalde
det et glimt af Guds lys. At bjælken for
svinder fra vores øjne et kort sekund.
Menneskeforagt
Det er et berømt citat af Jesus, jeg her
refererer til:
”Hvorfor ser du splinten i din broders øje,
men lægger ikke mærke til bjælken i dit
eget øje?”
Lukas evangeliet kap. 6,41.
Det er altid nemmere at se splinten i en
andens øje end at fjerne bjælken fra ens
eget. Gud ved at det er bjælken i øjet
som blinder og som gør at vi ikke altid
kan se vores medmennesker helt klart.
Når vi alene har øje for, at vores med
menneske har en splint i øjet og ikke en
bjælke som mig. Bjælken lukker for ens
eget udsyn. Den tyske teolog, Dietrich
Bonhoeffer kalder det, at vi bliver revet
med af menneskeforagt:

Fra menighedsrådet

Dybbøl Sogn skal have en ny præst!

”Den, der foragter et menneske, vil aldrig
nogensinde kunne få noget godt ud af
dette. Intet af det vi foragter hos andre er
ganske fremmed for os selv.
(D. Bonhoeffer: ”Min tid er i dine hæn
der”, 2006, s. 22)
Altså: ”Intet af det, som vi foragter hos
andre er ganske fremmed for os selv.”
Her er sagens kerne. Det er den bjælke
Jesus taler om, vi ikke kan se den hos
os selv, men sagtens i den andens øjne,
også selvom den ikke er større end en
splint. Vi glemmer i vores fordomme og
menneskeforagt, at det hører med, som
en del af det at være menneske, at være
skyldig, at vi har en bjælke i øjet. Hver
gang vi foretager et valg, gør noget eller
siger noget, er vi skyldige.
Men Bonhoeffer peger på en åbning:
Gud foragter ikke mennesker og Gud blev
selv et menneske.
En nådig åbning
Gud ser os som vi er både med overmod
og med de fordomme, som kan styre os.
Os, der ser os selv som verdens centrum
og altid som de store. Men vi skal huske,
at også vores smerte er set. Ved at lade
sin søn, Jesus af Nazaret, træde frem
iblandt os har Gud skubbet til bjælken
i vores øjne. Gud skubber til det, der
spærrer og formørker vores liv. Gud
giver plads til en nådig åbning, noget
lyst og forunderligt. Gud selv bryder ind
i det mørke, fordomsfulde, selvbevidste
og åbner for tilgivelsens lys inde bag alle
spærringer.
Lyset kan være så stærkt og storladent
som midnatssolen.

Karin Kofod har som bekendt holdt
afskedsgudstjeneste i forbindelse med
sin pensionering. Der er derefter gået en
omfattende procedure i gang, for at vi
kan få ansat en ny præst. Den nye præst
skal have en 50% stilling her i Dybbøl
og en 50% stilling i Broager. Det samme
havde Karin Kofod, det fungerede rigtig
fint, derfor vil vi gerne fortsætte på den
måde. Det er lettere at få ansøgere, når
stillingen er en fuldtidsstilling.
Dybbøl og Broager menighedsråd har
i fællesskab drøftet den præsteprofil vi
ønsker, vi kan sige hvilken slags præst
vi ønsker her i sognene og også hvor
dan stillingsannoncen skal udformes.
I første omgang annoncerede vi kun i
Præsteforeningens blad, som er præ
sternes fagblad. Men der var ved udløb
af ansøgningsfristen for få kvalificerede
ansøgere.
Genopslag
Stillingen er nu genopslået stadig i
Præsteforeningens blad, og derudover er
der annoncer i Kristeligt Dagblad og på
facebook, samt på sognenes og prov
stiets hjemmesider.
Vi håber på, at der vil komme flere kva
lificerede ansøgere. Der er præstemangel
flere steder i landet, men forhåbentlig
bliver det ikke her.
Vi har sat fem punkter op, der kort
fortæller hvilken præst vi søger. Der står
bl.a. i annoncen:
Broager og Dybbøl sogne søger en præst
der:
• er teologisk velfunderet
•	har lyst til at være til stede i kirkernes
liv og aktiviteter
•	er god til at tale med mennesker i alle
livets situationer
• tør være synlig
• tør tænke nyt

Indstillingsmøde
Efter disse prøveprædikener mødes
begge menighedsråd med provsten for
at blive enige om, hvilken præst vi vil
vælge. Det er kun de valgte medlemmer
af menighedsrådene, som må stemme,
provsten og vores nuværende præster
har ingen stemmeret. Derefter bliver
menighedsrådenes indstilling sendt til
biskoppen, som på den baggrund træffer
beslutning om, hvem der skal udnævnes
i stillingen.
Udnævnelse 1. september
Selve tidsplanen er lagt sådan, at vi hå
ber og satser på, at vi kan få en ny præst
ansat til 1. september 2015. Det er noget
af det vigtigste og mest ansvarsfulde
hverv for et menighedsråd at ansætte en
præst. Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi
kan for at få en præst, som kommer til
at fungere godt i begge sogne. Vedkom
mende må også godt tilføre noget nyt,
men samtidig være god til samarbejde.
Ønsker og forventninger
Det vil være godt med en yngre præst,
som sikkert vil kunne komme med nye
ideer, og have en anden tilgang til kir
kelivet og menighedsrådets arbejde. Ja,
det er store krav, der stilles. Det er meget
spændende at se, om det lykkes at få alle
ønsker opfyldt.
Karen Philipsen
Formand for menighedsrådet
7. februar 2015
Christian Løbner Føhns Thaysen

God sommer
Birgitte Hjarvard Licht

Prøveprædiken
To præster siger
Når vi har modtaget
farvel efter 18 år.
ansøgninger, vil
nogle af kandidaterne blive indkaldt til
en prøveprædiken, som kun menigheds
rådets medlemmer må deltage i. Efter
prøveprædiken har vi en samtale med
ansøgeren. Vi håber at vi får fire eller
fem ansøgere, vi kan være interesseret i.

Døbte i
Dybbøl kirke

28. februar 2015
Victor Battista Zanchetta Haugaard
29. marts 2015
Julie Svane Christensen
Freja My Nordstrøm

Sommerfest

Sommerfest
7. juni kl. 14.00

Ved årets sommerfest vil biskop Marianne Christiansen
prædike ved gudstjenesten og bagefter taler hun i Kir
keladen om salmer og salmesang. Temaet er som altid
”Grænsen” og det vil biskoppen udfolde således:
“På grænsen til det grænseløse
– om salmesang og poesi”?
“Når vi synger - og synger salmer - bevæger vi os i grænselandet mellem følelser og
forstand, krop og sjæl, musik og poesi. Vi bevæger os åndeligt mellem jord og him
mel, imellem det, vi kender, og det vi ikke forstår og alligevel møder. For mange af
os rummer salmer erindringer fra hele livet. Måske rummer de også trøst og ekko af
stemmer, som man engang kendte. Altid synger salmerne om det evige, det grænse
løse, Gud.
Men der findes også helt andre grænser, når vi taler om salmer: Grænser for, hvad vi
kender af sange og salmer, begrænsninger af generthed og usikkerhed, når der skal
synges. Skulle vi hellere helt lade være med at synge, eller skal vi begive os over nye
grænser? ”
Sommerfesten begynder med gudstjeneste i kirken og derefter er der kaffebord i
Kirkeladen, hvor der som altid ved sommerfesten serveres jordbærgrød med fløde.
Ved sommerfesten medvirker Sønderjysk Spire-, Junior- og Drengekor under
ledelse af, Susanne Heigold, Mette Rasmussen og Frank Laue. Drengekoret
vil også synge en Forårssang af Carl Nielsen sammen med Dybbøl kirkes
Voksenkor. Derudover synger børnekoret flere stemningsfulde
satser.
Vel mødt til årets sommerfest.
Gratis adgang og kirkebil kan benyttes.
Menighedsrådet

Nyt fra kirkegården

Mælkebøtter
er flotte

– bare ikke på kirkegården.
Vi har brug for alles
hjælp til at vores
kirkegård ser pæn og
velholdt ud.
Husk, når man fjerner
ukrudt, at området bag
stenen og også hækken
er en del af gravstedet.
Anita Grube, Graver og kirketjener
ved Dybbøl kirke

Cykelvenlige
kirker
Tag cyklen frem, racercyklen, turcyklen,
indkøbscyklen, børnecykler i alle stør
relser, spænd cyklehjelmen og kør ud
og se på landets kirker. Årets brochurer
over vejkirker og åbne kirker er nu ud
videt med særligt cykelven
lige kirker. Her kan man
pumpe dækket og fylde
vandflasken inden turen
går videre ud i landet på
jagt efter smukke kirker,
stilhed, kunst og alt hvad
hjertet i øvrigt begærer.
Også Dybbøl kirke har nu
fået en cykelpumpe, som
er placeret ved cykelsta
tivet ved siden af graver
kontoret.
God tur…

Orgelfestival

1. til 6. september Orgelfestival med Riccardo Gnudi fra Pisa, Italien.
I perioden 1. til 6. september har Dybbøl
Kirke i samarbejde med Augustenborg,
Broager og Ulkebøl Kirke samt Sønder
borg Slot inviteret organisten Riccardo
Gnudi fra Italien til at spille en koncer
trække på i alt fem orgelkoncerter på Søn
derborg egnen. Koncerten i Dybbøl Kirke
er lørdag 5. september kl. 16. Der følger
mere detaljeret information om hele festi
valen i næste nummer af kirkebladet.
Frank Laue

Sommertid
er ferietid er rejsetid
er dasetid er – tid!

Dybbøl spejderne har været på en lille
uges rejse til Amsterdam. Turen har de
selv planlagt i alle detaljer, så de voksne
ledere bare var med.

Studiekreds - foromtale
Foredrag og studiekreds om

Moderne litteratur efter 1900
Kirkeladen i Dybbøl præstegård bliver til vinter ramme om
en foredragsrække og studiekreds om moderne litteratur efter
1900. I perioden omkring og efter 1. verdenskrig skete der i
Europa et nybrud i menneskers selvforståelse. Den moderne
verden trængte sig på, verdenskrigen havde ødelagt de bestå
ende idealer om menneskets ædle og overlegne egenskaber.
Gamle værdier som Gud, konge og fædreland stod for fald og
teologer tænkte i nye baner, hvor man forsøgte at tage både tro
og fornuft alvorlig. Kunstnere af alle slags forsøgte at skildre
den verdensforståelse man forstod at man nu levede i.
I litteraturen skildrer forfattere moderniteten, ikke helt nemt
at gå til, men så meget mere spændende.
Har nogen lyst til at sommerlæse disse forfattere er der her en
liste over de værker, som først og fremmest kommer i fokus i
vinterens foredragsaftener.

Kanalrundfart i Amsterdam.
Her ser vi alle dem der var med
på turen, de er mellem 13 og
18 år, mens lederne er et par år
ældre ;)
Det blæste en del, med trods
det, var det en rigtig god ople
velse. På vores kanalrundfart,
satte kaptajnen en turistguide
på som talte dansk, så ingen var
i tvivl om hvad der blev sagt og
hvornår.
Hvad turguiden dog ikke for
talte os var grunden til de sorte
bygninger vi kunne se, når vi
stille og roligt sejlede forbi dem.
Grunden er nemlig, at da pesten
tilbage i sin tid herskede, så malede man huset sort, så andre
folk ude fra kunne se, at dette hus skulle de ikke gå ind i, da
der var pestsyge i det.
Inden vi tog helt hjem, blev vi selvfølgelig nød til, at køre ned
til dette specielle og magiske sted. Midt i lille Holland, ligger
noget der ligner en ørken, og
dog, er de små træer vi kan se
langt ude på sandet, grantræer.
Det var en meget speciel ople
velse, især fordi vejret var gråt
og kedeligt, men stod i en smuk
kontrast til det lyse sand.
Derefter gik turen hjem. Vi var
en flok trætte, forfrosne, men
mest af alt - en taknemmelig
spejdergruppe!
Seniorspejderne i Dybbøl

2015
Onsdag 9. sep. kl. 19.30 - foredrag:
Ekstern lektor Morten Dyssel Mortensen:
Thomas Mann
Onsdag 23. sep. kl. 19.30 - studiekredsaften:
Thomas Mann: Trolddomsbjerget, afsnittet Sne, sjette
kapitel, andet bind
Onsdag 7. okt. kl. 19.30 - foredrag:
Ph.d. og Cand.phil. Jacob Greve: James Joyce
Onsdag 21. okt. kl. 19.30 - studiekredsaften:
Ulysses kap. 13
Onsdag 4. nov. kl. 19.30 - foredrag:
Ph.d. og lektor Lilian Munk Rösing: Virginia Woolf
Onsdag 18. nov. kl. 19.30 - studiekredsaften:
Virginia Woolf: Til fyret

2016
Onsdag 27. jan. kl. 19.30 - foredrag:
Lillian Munk Rösing: Marcel Proust
Onsdag 10. feb. kl. 19.30 - studiekredsaften:
Swanns verden 1 (første bind af På sporet af den tabte tid)
Onsdag 24. feb. kl. 19.30 - foredrag:
Morten Dyssel Mortensen: Franz Kafka
Onsdag 9. mar. kl. 19.30 - studiekredsaften:
Franz Kafkas fortælling: Forvandlingen

Studiekredsaftenerne ledes af
Birgitte Hjarvard Licht og Annie Olesen
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Kirke og kirkegårdsudvalget

Vedligeholdelse
af kirken

Den udvendige kalkning af kirken går planmæssigt og stod færdig til pinse.
Indvendig kalkning
For at få kalket kirken indvendig har det vist sig nødvendigt at inddrage National
museets konserveringsfaglige kirkekonsulent. Når kirken er mere end 100 år gam
mel skal der udarbejdes en besigtigelsesrapport af kirkens kalkmalerier og overfla
der med henblik på ny kalkning.
Besigtigelsen fandt sted den 26. februar 2015.
Kort om kirkens kalkmalerier fra rapporten
”Under istandsættelse af vinduer i 1847 fremkom spor af kalkmalerier, men en afdækning og istandsættelse af de synlige malerier fandt først sted i 1896 ved 
J. Kornerup.
En genrestaurering skete i 1936. Malerierne, som ses i korbuen, på korets sydvæg samt
på triumfvæggen mod nord er alle fra begyndelsen af 1500-tallet. Derudover er der
bevaret fem indvielseskors.
I korbuen ses rankeslyng og nederst på buen er der to stående figurer- en mand med
krukke på hovedet mod nord og en kvinde med en tromme mod syd.
Korbuens udsmykning er usædvanlig og indtil nu ikke sikkert tolket.
På korets sydvæg er bevaret et udsnit af rankeslyng og på triumfvæggen mod nord ses
to motiver, der fremstiller henholdsvis Kristi opstandelse og himmelfarten.
Samlet kulturhistorisk vurdering: Bevaringsværdig
Samlet tilstandsvurdering: Behandlingskrævende”
For at imødekomme rapportens konklusioner vil der i første omgang blive søgt
midler ved fonde til en forundersøgelse af kalkmalerierne, som skal foretages af
Nationalmuseet.
Rapportens retningslinjer for behandling af overflader vil bliver brugt til indhent
ning af tilbud.
Udførslen af kalkningen forventes udført til efteråret og der skal man nok forvente
at kirken måske bliver lukket i en periode på ca. tre uger, men mere herom senere.
Kurt Jensen
Formand for Kirke og kirkegårdsudvalget

Sorggrupper
Som noget nyt i folkekirkeligt regi
tilbydes sorggruppe til alle i Sønderborg
provsti, dvs. Sønderborg kommune.
Sorggrupper er til dig der sørger over at
have mistet et nærtstående menneske
ved dødsfald.
Sorggruppen har som formål at give
plads til sorgen. Den sørgende får
sorgen bearbejdet sammen med andre,
der nøjagtigt forstår hvad man taler om,
fordi alle i gruppen har mistet. Sorg
gruppen skaber mulighed for et fælles
skab, som kan mildne ensomheden, da
alle mødes på lige fod. Sorggruppen le
des af to sorggruppeledere med erfaring
med sorg, en præst og en sygeplejerske,
som fastlægger rammerne for gruppen,
så programmet er forudsigeligt og trygt.
Sorggruppen har ikke et ”mål”, som den
sørgende skal nå frem til. Men sorg
gruppen kan måske tilføje ny viden eller
nye redskaber vedrørende den sørgen
des situation, som kan give sorgen den
rette plads i menneskets indre. Et mistet
menneske skal ikke glemmes, kærlighed
glemmes aldrig. Kærlighed bæres videre
gennem sorgen, hvorfor sorgen også kan
opleves som uendelig værdifuld.
Sorggruppen vil bestå af 6 – 8 deltagere,
samt to sorggruppeledere. Gruppen mø
des i alt 7 gange og gruppen er lukket,
så deltagerne vil lære hinanden at kende
gennem hele forløbet.
Første mødegang er tirsdag 25. august
kl. 16 – 18 og derefter mødes gruppen
hver 14. dag.
Det er nødvendigt at kontakte sorggrup
pelederne på forhånd inden første mø
degang. Kontakt derfor og hør nærmere,
der vil blive oprettet to sorggrupper:
Sognepræst Birgitte Hjarvard Licht,
Dybbøl præstegård, tlf. 74 48 57 96
mail: bfl@km.dk
Sognepræst Marianne
Østergård Petersen,
Rinkenæs præstegård,
tlf. 74 65 15 50
mail: moep@km.dk
Birgitte Hjarvard Licht
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Dorotheas kapel

på Sønderborg slot

ORGELKONCERTER

Søndag den 14. juni Anne Agerskov
Søndag den 28. juni Ingelore Schubert
Søndag den 5. juli Jørgen Kaad
Søndag den 19. juli Frank Laue
Søndag den 2. august Anne Agerskov,
Frank Laue, Jara Kanzler Hemmet og
Ingelore
Keld Rysgård
Schubert,
Søndag den 16. august Helge Granum
Tyskland
Tirsdag den 1. september
Riccardo Gnudi
Søndag den 13. september Rut Elena Boys
chau

Riccardo Gnudi,
Italien

Entré: 40,00 kroner
- alle koncerter er kl. 16.00
Program udleveres ved den enkelte koncert.

GUDSTJENESTER

Søndag den 12. juli kl. 15.00
Maya Ravn, Egernsund Kirke

Nyhed på
kultur
natten
Kulturnatten Fredag den 21. august kl. 20.00

Christina Holm Egelund, Ulkebøl Kirke
Det bliver en anderledes og spændende gudstjeneste på Kul
turnatten. Christina Holm Egelund har i samarbejde med Ulla
Hermann fra Christianskirken arrangeret en musikgudstjene
ste med unge bands fra musikskolen.
De unge spiller og synger sange, der passer til udvalgte tekst
steder i en vekselvirkning. Der vil også være en kort prædiken
og altergang.
Gudstjenesten er ikke udelukkende for og med unge - men for
alle.

Dybbøl Kirkes Voksenkor
Dybbøl Kirkes Voksenkor starter den nye sæson tirsdag
1. september. Koret består af ca. 20 sangere (sopran, alt,
tenor, bas) og øver om tirsdagen i Kirkeladen kl. 18.3020.30 under ledelse af organist Frank Laue. Koret deltager
i ca. 6 gudstjenester/arrangementer om året, både i Dybbøl
Kirke og andre steder, f.eks. i Dronning Dorotheas Kapel
på Sønderborg Slot og ved julegudstjenesten på Dybbøl
Plejecenter.
Ved prøverne arbejder vi grundigt og seriøst med musik
ken såvel som stemmer og korklang. Vi sætter samtidig stor
pris på det sociale samvær så det altid er godt og sjovt at
synge i koret.
Mange af sangerne deltager også i Sønderjysk Sangcenters
to årlige voksen-kordage i Sønderborg, hvor sangerne
møder andre korsangere og får ekstra sangteknisk input.
I foråret 2016 planlægger vi en korweekend i Silkeborg,
hvor vi vil have korprøver og nogle fælleskoncerter med
Silkeborgkoret. Silkeborgkoret besøgte Dybbøl for tre år
siden og der vil selvfølgelig indgå udflugter i den smukke
egn omkring Silkeborg.
Koret vil glæde sig over nye medlemmer til den kommende
efterårssæson. Det er en fordel, at kunne læse noder, men
den vigtigste forudsætning er, at have lyst til at synge og at
man har en god sangstemme.
Musikteori/nodekundskab
Som noget nyt vil der i forbindelse med korprø
verne blive oprettet et hold i musikteori/node
kundskab for dem, der har lyst til at lære mere om
noder, rytmer m.m.

Nyt
tilbud

Har du lyst til at være med i koret? Så kontakt organist
Frank Laue (tlf. 27 68 57 78) og forhør nærmere om opta
gelse i Dybbøl Kirkes Voksenkor.
Værd at vide: Det er gratis at deltage i koret!

Søndag den 23. august kl. 15.00
Hauke Wattenberg
Tysk præst i Sønderborg

Dybbøl Kirke

Sekretær
Mona Petersen
Kirkeladen,
Sognepræst
Dybbøl Bygade 103
Birgitte Hjarvard Licht
Tlf. 7348 5543
Dybbøl præstegård
Træffetid: Kl. 9-13:
Dybbøl Bygade 101,
Tlf. 7348 5540, BFL@KM.DK Ulige uger: Tirs. og onsdag
Lige uger: Onsdag og fredag
Træffes bedst: Tirsdag – 
MPE@KM.DK
fredag kl. 11-12, derudover
efter aftale. Mandag fridag.
Organist
Sognepræst
Vakant

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

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
Juli

Juni

August

M 1

O

1

L

1

Ti

2

To 2

S

2

O

3

F

3

To 4

L

4

F

5

S

5

L

6

S

7

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

M 6

Kl. 14.00 - Sommerfest

Stefan Klit Søndergaard
M 3
Kl. 11.00 - 5. søndag eft. Trinitatis

Ti

4

Stefan Klit Søndergaard

O

5

Kl. 10.00 - Flaghejsning på general

To 6

Bülows grav

F

7

M 8

Ti

7

L

8

Ti

9

O

8

S

9

O

10

To 9

Biskop Marianne Christiansen

Kl. 11.00 - 9. søndag efter Trinitatis

Kl. 11.00 - 10. søndag eft. Trinitatis
Stefan Klit Søndergaard

To 11 Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde
F 12

F

10

M 10

L

11

Ti

11

L

13

S

12 Kl. 11.00 - 6. søndag eft. Trinitatis

O

12

S

14 Kl. 11.00 - 2. søndag eft. Trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

To 13

M 13

F

14

M 15

Ti

14

L

15

Ti

16

O

15

S

16 Kl. 11.00 - 11. søndag eft. Trinitatis

O

17

To 16

Stefan Klit Søndergaard

Stefan Klit Søndergaard

To 18

F

17

M 17

F

19

L

18

Ti

18 Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

L

20

S

19 Kl. 11.00 - 7. søndag eft. Trinitatis

O

19

S

21 Kl. 11.00 - 3. søndag eft. Trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

To 20 Kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

M 20

F

21

M 22

Ti

21

L

22

Ti

23

O

22

S

23 Kl. 11.00 - 12. søndag eft. Trinitatis

O

24

To 23

Birgitte Hjarvard Licht

Birgitte Hjarvard Licht

To 25

F

24

M 24

F

26

L

25

Ti

25

L

27

S

26 Kl. 11.00 - 8. søndag eft. Trinitatis

O

26

S

28 Kl. 11.00 - 4. søndag eft. Trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

To 27

M 27

F

28

M 29

Ti

28

L

29

Ti

O

29

S

30 Kl. 11.00 - 13. søndag eft. Trinitatis

Stefan Klit Søndergaard
30

To 30
F

31

Flaghejsning
på general Bülows grav
Mandag 6. juli kl. 10.00
Kirketaxa 74 42 18 18

Husk ved bestilling at sige, at det er kirkebil.

Birgitte Hjarvard Licht
M 31

September
Lørdag 5. september kl. 16.00 orgelkoncert
Søndag 6. september er i skrivende stund
planlagt til dagen for indsættelse af Dybbøl
kirkes nye præst. Nærmere oplysninger følger,
da ansættelses proceduren stadig er i gang.
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 Juni 2015 . 71. årgang

