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Et kig ud på kirkepladsen fra Søstrehuset
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Side 2
Engang under Jesu vandring traf han tolderen Levi
og Jesus sagde til ham: ”Følg mig!” Det gjorde Levi
så og blev en af Jesu disciple.
Levi’s hidtidige tolderliv sprænges til atomer, da Jesus bydende, med den naturlige myndighed, som
Brødremenigheden guddommelighed nok altid giver, siger, at Levi skal
i Christiansfeld
følge ham. Levis nye liv kan ikke mere rummes i
tolderens gamle livs-ramme. Rammen sprænges og
Præstebolig:
se noget nyt er blevet til. Vi kaldes til det nye liv.
Lindegade 26
Det er nu blevet 2013, men vi kaldes ikke blot til den
6070 Christiansfeld
årlige revision af vore overbevisninger og meninger.
Vi kaldes ikke til nye religiøse øvelser og religiøse
Præst:
Jørgen Bøytler
følelser. Nej vi kaldes til et nyt liv. Det er et liv med
Tlf.: 74561420
mad og drikke og hus og bil og det hele. Og så til et
40361420
nyt liv med ånd og ånde. For de to ting hænger samFax.: 74561421
men. Vi må opgive den hellenistiske adskillelse melboeytler@post7.tele.dk
lem ånd og materie, hvor ånden er det rene og mateRegnskabskontor: rien, det fysiske, er det urene. Den forestilling sprænNørregade 14 A
ges af Jesus, for han kom med alt, hvad der var hans,
”Duetten”
og det er ikke bare en ildelugtende røgelsesdunst af
6070 Christiansfeld
religiøse og pseudoreligiøse følelser og øvelser, det
Tlf.: 74561214
er ikke en hjemmeblandet vare fra det religiøse suBank: Reg: 9743
NR: 039 5639714
permarked, hvor man rager religiøse øvelser og trosbroedremenighebrokker ned af hylderne for at skabe noget, man tror,
den@christiansfeld.tv
er det helt rigtige for en. Nej, glem fasten, glem narÆldsteråd:
cissismen, glem dig selv et øjeblik og så hør efter,
Formand:
når Kristus kommer gående forbi dig i dit postmoKäte Thomsen
derne og selvkørende liv af en åndelig toldbod. Hør,
Skovvænget 5
at han siger: Følg mig. Og stå så op. Følg ham.
6070 Christiansfeld
Vær forberedt på glæde, vær forberedt på et nyt liv,
Tlf.: 74562646
tv-thomsen@christiansfeld.tv på en ny retning. Det lyder radikalt og det er det. Ikke at det indebærer, at du bliver mærkelig eller hyJørgen Bøytler
perreligiøs, nærmere det modsatte. For det handler
Henning Jacobsen
Hans Schmidt
om at være det, som mennesket er bestemt til at væJens Christian Schmidt re, en, der er en Kristi medvandrer, en person, der er
Anne Marie Schneider
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helstøbt i en tro på Guds Søn der blev menneske, helstøbt i en overbevisning om, at livet her er en gave, det er værd at sige tak for. Så det opfordres vi til.
Jørgen Bøytler

Lidt fra menighedsmødet den 13. november 2012
Menighedsmødet var godt besøgt, hvor 40 mødte op til en hyggelig aften.
Der blev lavet grupper, som skulle snakke om 1) Ønsker for vores menighed - 2) Hvordan opfyldes de yngre familiers behov? - 3) Hvad kan vi
gøre for dem, der ikke kan komme i kirke og ikke kan arbejde med fysiske opgaver? - 4) Hvad kan Ældsterådet gøre for at opfylde jeres ønsker?

Fra menighedsmødet i Duetten

Der var en livlig snak ved bordene, og det kom der flere konkrete forslag
ud af. 1) Man vil gerne lave krybbespil igen. Det bliver der allerede arbejdet med, og det vil menigheden få at se til gudstjenesten den 23. december. 2) Menigheden vil gerne igen have studiekredsaftener, se omtale og
dato på side 14). Sjov søndag for børnene i kirketiden. Et udvalg er gået i
gang med planlægningen, det vil der komme mere om i løbet af 1. kvartal
i det nye år, men det ligger fast, at det bliver 2. og 4. søndag i måneden.
Desuden var der forslag om arrangementer, der involverer børn og familier - til påske - jul osv. De gode forslag arbejder Ældsterådet med.
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Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (fortsat fra sidste nummer)
Den første jul i Berthelsdorf
I Berthelsdorf modtager godsforvalteren greveparret og deres følge i deres
nye bolig. Erdmuths første indtryk er ikke særlig fordelagtigt. Den forfaldne bygning ligner mest af alt en byggeplads, men godsforvalteren har
gjort sig umage for i det mindste at få en stue indrettet nogenlunde hyggeligt til herskabet. Han bor allerede nogen tid under de mest primitive forhold på Berthelsdorf sammen med hustruen.
Alt dette er dog uvæsentligt, da man juleaften indfinder sig i den lille Berthelsdorf kirke til julegudstjenesten, som den nye præst, Johann Andreas
Rothe, gjorde til en bevægende og festlig gudstjeneste for slottets beboere
og de mähriske familier, som havde slået sig ned i landsbyen. Alle oplevede de en uforglemmelig julefest.
Få dage efter jul tager greveparret ophold på Grosshennersdorf, da det jo
stadig var meget ubekvemt at bo på Berthelsdorf. Erdmuth lærer nu hendes mands familie og hjemstavn at kende. Bedstemoderen og tante Henriette, som havde opdraget den lille ”Lutz”, behandlede stadig den voksne
mand som et umyndigt barn. Det forbavsede og oprørte Erdmuth. Hun
forsøgte dog at undgå alle konflikter på Grosshennersdorf. Det var vanskeligt, da bedstemoderen, som ellers var venlig stemt overfor det unge
par, mente at kunne bestemme over det unge pars dagsrytme. Galt blev
det, da Erdmuth bekendtgjorde, at de efter nytår igen ville tilbringe nogle
dage i Berthelsdorf. Det fremkaldte en del modvilje og kun med besvær
lykkedes det for greveparret at få tilladelse til korte dagsbesøg på godset.
Situationen på Hennersdorf forblev fortsat vanskelig for Erdmuth, fordi
familien til stadighed kritiserede Zinzendorf, og de forventede den samme
holdning fra hende. Erdmuth oplever dog tiden som positiv, da ægteparret
under dette pres holder mere og mere af hinanden. Parrets solidaritet og
kærlighed vokser.
I de følgende år boede det unge par skiftevis på Bertelsdorf og i Dresden,
men fra 1727 boede de i Herrnhut. Deres husholdning krævede i starten et
personale på 20 personer, men allerede i 1740’erne et betydeligt større
antal. Mange af de ansatte brødre og søstre hjalp også til med sjælepleje i
menigheden. Der var mange fattige i Herrnhut, så Zinzendorf måtte sørge
for det Vajsenshus (børnehjem) han havde oprettet i 1727, og som i 1738
havde 78 drenge og 53 piger. Det, sammen med hans mange rejser og
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missionsarbejdet, som blev startet i 1732, kostede mange penge, og da
Zinzendorf manglede økonomisk sans, så var det en stor hjælp for ham at
Erdmuth var sparsommelig og havde en god ordenssans.
Zinzendorf havde fjender bl.a. fordi han husede flygtninge og det blev
forlangt at han skulle sælge sit gods og forlade Sachsen. I den anledning
overdrog han lovformeligt Bertelsdorf og Herrnhut til grevinde Erdmuth,
for at de ikke skulle få en mod menigheden fjendtlig sindet ejer. For Zinzendorf var det en stor lettelse, at blive fritaget for alle pengesager vedrørende godset, da han altid
havde betragtet evangeliets
forkyndelse som sit egentlige kald.
Hele byrden med forvaltningen af godset, betalingen af
renter og afdrag af gælden
hvilede nu på grevinde Erdmuths skuldre. Hun havde
flere dygtige hjælpere i det
administrative og økonomiske arbejde, bl.a. Friedrich
von Wattewille og en tidligere Nürnberg købmand, der
havde sluttet sig til menigheden, hvor han gjorde et stort
og påskønnet arbejde. Dette
Erdmuth Dorothea i hendes sidste leveår
Fra bogen; ”Graf ohne Grenzen”
arbejde førte ham til Herrnhaag, Ebersdorf, Niesky, Letland, Petersborg, Schlesien, Holland og England. Erdmuth gjorde både på
det finansielle område og på det repræsentative område en kæmpeindsats.
Hun måtte ofte repræsentere Zinzendorf og menigheden især efter at han
var blevet forvist fra Sachsen i 1736 på grund af klager over udvandringen og klager over den herrnhutiske ”falske lære.” En kommission fra
Dresden foretog en omhyggelig undersøgelse af forholdene i Herrnhut,
med det resultat, at menigheden der fik lov til at beholde sine hidtidige
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ordninger og sin kirketugt, så længe de holdt fast ved den Augsburgske
Konfessions lære, men Zinsendorfs katekismus og sangbogen, med de
delvise uforståelige og anstødelige sange, skulle afskaffes. Lægfolk måtte
ikke tale ved offentlige møder og ingen udlænding måtte optages i menigheden, og udvisningsordren blev ikke taget tilbage.
Hans stedfader von Natzmer skrev til kurfyrsten af Sachsen og bad om at
hans stedsøn måtte vende tilbage. Det fik han også lov til, men det blev
forlangt, at han skulle underskrive en erklæring hvori han indrømmede
sine fejl. Han kunne ikke få erklæringen ændret, så han foretrak at forlade
landet. Det varede 10 år, før han igen fik lov til at vende tilbage til Sachsen.
I begyndelsen af det 18. århundrede var det dårlig fat med det religiøse
og moralske liv Estland og Letland. Den Store Nordiske Krig havde været lige så ødelæggende her, som Trediveårskrigen i Tyskland. Hedensk
overtro og hedenske skikke havde magt over den jævne befolkning. Christian David og Zinzendorf havde ved flere besøg vundet mange indflydelsesrige venner, bl.a. generalinde Hallart, der oprettede et lærerseminarium under herrnhutisk ledelse.
Fortsættes i næste nr. Käte Thomsen

Udsendelsesfest for Sandra og Daniel Bøytler
Søndag d. 13. januar 2013.
Gudstjeneste kl. 10.30 og efterfølgende samvær i Duetten
Alle er hjertelig velkommen!
Sandra og Daniel er ansat af
BDM – Brødremenighedens
Danske Mission fra d. 1. feb.
til en tjeneste som missionærer med henblik på arbejde
med en række byggeprojekter
i Uvira, Congo og Sumbawanga, Tanzania.
Sandra og Daniel

Erik Baun
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BDM - Nyt - En god aftale
Brødrekirken i Vesttanzania (MCWT) og BDM afsluttede i november
den partnerskabsproces, som begyndte med besøg fra MCWT i maj måned. I maj kom fire fra MCWT til Christiansfeld, og de første brikker til
en partnerskabsaftale blev lagt.
Den 21. -22. nov. var Jørgen Bøytler (PhD), Kirsten Troelsen, Christian
Aagaard fra BDMs bestyrelse, missionærerne Steen Møllgaard Andersen
og Knud Elmo Knudsen samt Agnete Aagaard, BDMs ungdomsmedarbejder og Erik Baun sammen med næsten hele MCWTs bestyrelse i
Sikonge til processens anden og sidste del, hvor partnerskabsaftalen skulle skrives færdig, godkendes og underskrives.
Samtalerne under møderne i Christiansfeld og Sikonge var gode og ud-

Aftalen underskrives af formand for MCWT, J. Italazyo og for BDM, Jørgen Bøytler (PhD)

bytterige for begge parter, og aftalen, som blev resultatet, er god og til at
arbejde med i fremtiden. Den bliver ikke bare endnu et stykke papir til
arkivet.
Under fremtidige besøg vil aftalen blive taget frem, og det vil blive
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drøftet, hvordan det er gået med de forskellige mål for arbejdet og samarbejdet, som blev sat op i aftalen. Har vi nået dem, eller er vi stadig godt
på vej. Partnerskabsprocessen er vigtig, men det er det efterfølgende gensidige arbejde med partnerskabsaftalen også.

Det traditionelle gruppebillede med næsten alle deltagerne.

MCWT og BDM har med partnerskabsaftalen bekræftet, at vi står sammen i mission og udvikling. Det blev tydelig ved de to formænds – J.
Italazyo (MCWT) og Jørgen Bøytler fra (BDM) – underskrivelse af aftalen. Da aftalen blev underskrevet under overværelse af alle deltagerne i
mødet, var der en næsten euforisk stemning af lettelse og forløsning.
Partnerskabsprocessen med møder og rejser osv. betales stort set af
Dansk Missionsråd Udviklingsafdeling.
Erik Baun

Ældsterådet ønsker alle en glædelig jul,
og et godt og velsignet nytår
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Fotoglad lille afrikansk familie

Knud Knudsen i sit es!!!

En af de mange vandbærere vi så

Lækker baby på mors ryg

Jørgen Bøytler og Daniel - 2 afrikanske helte

Nogle af landsbyens bedre hytter (bliktag)
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En af køreturens mange situationer

Der skiftes jul for 5. gang
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Glade synge -og dansepiger i Kipili

14

Studieaftner – Brødremenighedens liturgier
Ved alle gudstjenester er der en liturgi. Brødremenighedens liturgiske
mangfoldighed viser sig i løbet af året. Liturgien er med til at give gudstjenesten form og indhold, sammen med sang, bibellæsninger, sakramenter og prædiken.
Ordene i liturgierne er for de regelmæssige kirkegængere genkendelige,
måske kan man dem udenad. For mennesker, der mindre ofte kommer til
gudstjenesterne, kan ordene virke fremmede.
Vi vil gennemgå udvalgte liturgier, læse dem sammen og arbejde med
indholdet. Det viser sig hurtigt, at det er særdeles indholdsrige og vigtige
tekster, og gennemgangen skulle blive interessant og vedkommende både
for dem, der kender teksterne godt og for dem, som er knap så fortrolige
med dem.
Der er planlagt 2 studie-aftner, nemlig den 30. januar og den 13. marts,
begge aftner kl. 19.30. Gennemgangen af liturgierne ledes af Jørgen
Bøytler. Alle er meget velkomne.

Bibelvandring for alle aldre
Tema: ”Vort lam har sejret. Lad os følge ham.”
Med baggrund i Bibelselskabets ide om bibelvandring inviterer Brødremenigheden alle til en bibelvandring med temaet ’Vort lam har sejret, lad
os følge ham’.
Udgangspunktet er Brødremenighedens kirkesal. Herfra vandres mod
Christinero, hvor der serveres kaffe, te, kakao, kage og snobrød. Undervejs stopper man 5-6 gange og hører bibeltekster med relation til temaet.
Ved stoppene bliver der specielle aktiviteter for børnene, så hele familien
kan deltage. Og det er bestemt ikke kun forbeholdt menighedens egne
medlemmer.
Undervejs mellem læsningerne kan man tænke over det læste, dele nogle
tanker og spørgsmål med andre eller blot nyde turen i stilhed. Samværet
afsluttes i Christinero med en kort fælles andagt. Hele forløbet varer ca. 2
timer.
Mød op til denne specielle eftermiddag med gode sko og evt. en regnjakke.
Udgangspunkt fra Brødremenighedens kirke
Lørdag den 13. april klokken 14.00
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Lindegade 2, Christiansfeld.
Lindegade 2 opført 1824 og senere udvidet mod vest i 1878, har siden
opførelsen tjent som beboelseshus, dog i den sidste periode inden
istandsættelsen, kombineret erhverv og bolig.
Arbejdet er planlagt til at omfatte en total udvendig istandsættelse af
vinduer og facader, samt indretning af i alt 5 selvstændige lejligheder og
genopretning af de udvendige belægnings- og havearealer.
Byggeriet gik i gang 1. dec. 2011 med den sædvanlige rydning af bygningen, dvs. fjernelse af løsøre og inventargenstande som køkkener, faste skabe mv. ligeledes nedbrydes nedsænkede lofter og lette skillevægge som umiddelbart kan konstateres, at være uden historisk betydning. I
direkte forsættelse af den første indvendige ”grov nedbrydning” fjernes
ligeledes den murede vindfangs bygning mod syd og verandaen mod
vest.
Grunden blev ryddet for
belægninger, træer og øvrig beplantning, ligeledes
opgraves gamle kloakinstallationer. I forbindelse
med den udvendige rydning af grunden, afgraves
den ”gamle gårdplads”
som viste sig at være forurenet, dette er desværre
typisk når der er tale om
gamle gårdarealer i byer.
Lindegade 2 i fuld indpakning
Dette blot nævnt fordi
bortskaffelses-udgifterne til den forurenede jord er ganske anseelige.
5. januar i år (-12) blev stilladsarbejdet sat i gang. Det var allerede i beslutningsfasen bestemt, at hele bygningen skulle ”pakkes ind” således,
at arbejdet på facader og tag kunne udføres i en sammenhæng, og uden
hensyn til vejret. Det viste sig da også, at inddækningen havde den forventede effekt, og allerede i maj kunne man beslutte, at nedtage det
midlertidige tag, ca. en måned før end det var planlagt. I de forgangne
ca. 4 måneder, var taget blevet fornyet, med nye kviste og skorstenspiber. Facaderne renset for maling og begroninger, ligesom fuger og sten
er blevet repareret eller udskiftet. Facadearbejdet afsluttes, med en omfattende istandsættelse af de gamle vinduer, som alle blev forsynet med
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nye forsatsvinduer. Mod syd var flere vinduer dog så nedbrudte, at en
istandsættelse ikke var mulig, her blev der fremstillet nye, som en nøjagtig kopi af de oprindelige, ligeledes forsynet med forsatsvinduer.
Nu forestod alt det indvendige
arbejde, som startede med forstærkning af fundamenter, dels
ved det nordøstlige hjørne, hvor
sætningerne tydeligt ses den
dag i dag, og dels i forbindelse
med uddybning af kælderen,
hvor der skulle tilvejebringes
den fornødne plads, til de tekniske installationer. I stue- og tagetagen blev der muret nye vægge, hvor det var nødvendigt,
ligesom alt puds blev hugget af
de vægge, som skulle forblive,
således kunne alle, såvel nye
som gamle, pudses på ny og i
en sammenhæng. De pudsede
lofter blev bevaret og repareret,
Dejligt at kunne arbejde i al slags vejr
i det omfang det var muligt, det
skal dog nævnes at lofterne var
i væsentligt dårligere stand end forventet, og således skønnes der kun, at
være ca. 30 % tilbage af de oprindelige pudsede lofter. De øvrige 70 % er
genskabte med rørpuds på forskalling, som oprindeligt.

Udhuset var i dårlig stand og måtte nedrives

Det nye udhus
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I lejlighederne er der blevet etableret helt nye køkkener og toiletter med
gulvvarme, herunder naturligvis også nyt sanitet og inventar. Gulve er i
opholdsrum belagt med 28x200 mm. Douglas gulvbrædder, og i køkkener
linoleum af praktiske årsager. Alt indvendigt træværk så som fodlister,
gerichter og døre er nyt, fremstillet i nøje overensstemmelse med de gamle profiler og opdelinger.
Formålet med en så omfattende istandsættelse, er for så vidt ganske enkel:
” Bevar og genopret et typisk Christiansfelder hus, samt indret tidssvarende lejligheder heri, alt til gavn for lejere og byen som helhed”
Steen Thielsen

Kvindernes internationale bededag
fredag den 1. marts 2013
Fredag den 1. marts deltager vi som vanligt i
fejringen af Kvindernes Internationale Bededag.
Der fejres ud over hele jorden af kvinder i mange kirkesamfund. I år er temaet:
” Jeg var fremmed og I tog imod mig”
Oplægget til gudstjenesten er udarbejdet af
kvinder i Frankrig.
Velkommen til kaffe og hyggeligt samvær klokken 15.00 i Kirkesalen og
gudstjeneste klokken 16 00 v/pastor Lykke Vester.
Ellen Bøytler
”Jeg var fremmed, og I tog imod mig”
Har du nogensinde prøvet at komme helt alene ind i en forsamling, hvor
du ikke kender nogen? Hvis du har,tror jeg, du kan mærke fornemmelsen
endnu – passer det ikke?
Det gør en verden til forskel bare at kende et menneske, også selvom man
ikke kender det særlig godt, men så er der en person at knytte til ved.
Mange mennesker har prøvet at være totalt fremmede her i vores land
med alt, hvad det indebærer af sommerfugle i maven, usikkerhed, frygt,
håb, forvirring….Hvad kan hjælpe os, når vi er fremmede i en ny gruppe?
Et smil. Ja, et smil kan vende en situation fra at være fyldt med frygt til at
blive fyldt med spirende tillid. Og det koster ikke noget – ikke andet end
vilje. Det er begyndelsen til, at ”de fremmede” ikke føler sig så fremmede
mere, her kan vi alle være med! Skal vi ikke starte en ”smil til den fremmede” kampagne? Vil du være med? (uddrag af formand for den økumeniske kvindekomites Inge Lise Lolike forord til bededags oplægget)
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Kirkelige meddelelser
Dåb:
Den 28, oktober døbtes Carl Gubi Glintborg, søn af Br. Kristen Gubi
Glintborg og Sr. Camilla Gubi Glintborg. I ønskes hjertelig tillykke.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission
Menighedens arbejde i Christiansfeld
Katastrofehjælp Haiti

6.522,00
2.951,50
1.014,00

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Sykreds 1. kvartal 2013
24. januar 2013 Erik Baun med nyt fra BDM
07. februar 2013 ”De fremmede iblandt os.”
21. februar 2013 Forberedelse til Kvindernes Internationale Bededag
01. marts 2013 Kvindernes Internationale Bededag, kaffe kl. 15.00
Gudstjeneste klokken 16.00 Se side
07. marts 2013 Ingrid Markussen ”Kvinderne ved graven.”
21. marts 2013 Nyt fra Tanzania m.m.

Bibelgruppe 1. kvartal 2013
Bibelgruppen mødes følgende onsdage
23. januar 2013
6. og 20 februar 2013
6. og 20. marts 2013
Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15
Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde

Udsendelsesfest for Sandra og Daniel Bøytler
13. januar 2013 klokken 10.30. Kom og vær med til at gøre dagen festlig for dem. Se mere side 6
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Studiekreds
30. januar 2013 klokken 19.30 og
13. marts 2013 klokken 19.30. Begge aftner foregår i Duetten
Se mere side 14

Bryllup
Lørdag den 5. januar klokken 14.00 vies Sandra Buhl Poulsen og Daniel
Bøytler.

Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i den lille
kirkesal.
I forlængelse af efteråret inviteres atter til at være med i bedefællesskabet
”Tid til bøn”, dog er klokkeslettet ændret til 9.00. Der er åbent for alle, så
mød frimodigt frem.

Koncerter i Brødremenighedens kirke:
21. februar 2013 klokken 19.30
Kim Sjøgren og Havfruerne. Arrangør ”Klassisk i Christiansfeld.”

Evangelisk Alliances Bedeuge 2013
Mandag 7/1 og tirsdag 8/1 klokken 19.30 i den lille kirkesal
Onsdag 9/1 og torsdag den 10/1 kl. 19.30 i Tyrstrup Menighedshus
Fredag den 11/1 klokken 19.30 i Tyrstrup Kirke

Koret mangler sangere
Har du lyst til at synge i kor, eller kender du en der har, så meld dig til
Anne-Marie Schneider på tlf. 30 26 22 76 og få mere at vide om øve aftner m.m.

Tilbud – Tilbud Man kan fortsat købe telegrammer med motiver fra Christiansfeld. Telegrammerne er tegnet af Henning Selch og
de sælges til en yderst fordelagtig pris:

10 stk. for kr. 25,Beløbet går ubeskåret til nye hynder til kirke og korsal.
Du kan også vælge at give et bidrag på: Konto:

9743 0395639714 MÆRKET HYNDER
Husk gaver er fradragsberettigede.
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24.

06.
07.
08.
13.
20.
27.
03.
10.
17.
24.
01.
10.
17.
23.
Palmesøndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Skærtorsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Langfredag
Påskedag
Påskedag

Palmesøndag

Helligtrekongers søndag
Mandag
Tirsdag
1. sønd. e. Helligtrekonger.
s. sønd. e. Helligtrekonger.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelses dag
Lørdag

Dag:

17.00
19.00
19.00
19.00
10.30
19.00
10.30
14.30
6.30
10.30

10.30

10.30
19.30
19.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
19.00

Tid:

store
lille
lille
store
store
store
store
store
store
store

store

store
lille
lille
store
store
store
store
store
store
store
store
store
store
korsal

Sted:

Hosianna
Læseforsamling
Læseforsamling
Nadverforberedelse
Gudstjeneste
Nadver
Gudstjeneste
Kristi dødstime
Påskemorgenliturgi
Gudstjeneste

Gudstjeneste/
Konfirmation

Gudstjeneste
Bedeuge
Bedeuge
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste/kaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste/kaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Fælles g. i Tyrstrup k.
Betaniatime

Tjeneste:

Måned: Dato:

Januar

Februar

Marts

24.
25.
26.
27.
28.
28.
29.
29.
31.
31.

Luk. 2, 21

Tekst:

Præst:

J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler

Luk. 2, 41-52
Matt. 17, 1-9
Matt. 20, 1-16
Mark. 4, 1-20
Matt. 3, 13-17
Matt. 4, 1-11
Matt. 15, 21-28
Luk. 11, 14-28
Joh. 6, 1-15
Luk. 1, 26-38

Matt. 21, 1-9

Matt. 26, 17-30

Matt. 27, 31-56

Mar. 16, 1-8

