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Kristus kom med alt det, der var ham.
En meget brugt sang fra 1981, skrevet af Jens Rosendal, en kærlighedssang, begynder sådan her: Du kom
med alt det, der var dig, og sprængte hver en spærret
vej, og hvilket forår blev det! Det år, da alt blev
Brødremenigheden stærkt og klart og vildt og fyldt med tøbrudsfart og
alting råbte: lev det!
i Christiansfeld
Tænkt som en forelskelsessang mellem to mennesker, kunne den også lige så godt være en beskrivelse
Præstebolig:
af fortællingen om det ødsle, overdådige og ekstravaLindegade 26
6070 Christiansfeld
gante syn på livet, som Jesus bringer ind i verden.
Der sker noget helt nyt i livet, da Jesus dør og opstår.
Præst:
Han kom med alt det, der var ham – og i sandhed
Jørgen Bøytler
sprængte han hver en spærret vej. Evangeliet råber:
Tlf.: 74561420
Lev livet, lev det.
40361420
I Kristus åbner livet sig befriende og overrumplende.
Fax.: 74561421
boeytler@post7.tele.dk
Du kan være i livet med alle dine fejl og nederlag.
Du kan være der med det, som gik godt, og det, som
Regnskabskontor:
gik til bunds; med det, man skammer sig over, med
Nørregade 14 A
den store sorg, der truer med at knække livet og den
”Duetten”
store glæde, der næsten ikke kan rummes. Du kan
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74561214
være i livet med de bekymringer, der truer hverdaBank: Reg: 9743
gens glæde og kaste mørke skygger ind i dagens liv.
NR: 039 5639714
Kort sagt, du kan være i livet, som Kristus åbnede,
broedremenighemed alt det, der hører menneskelivet til, det onde og
den@christiansfeld.tv
det gode, det pæne og det grimme, det sørgelige og
Ældsteråd:
det glade. Vi inviteres til at komme med det hele til
Formand:
Kristus, og lade ham åbne det op, lade ham virke og
Käte Thomsen
agere i livet.
Skovvænget 5
6070 Christiansfeld
Evangeliet er, at intet af det, som vi har gjort eller
Tlf.: 74562646
sagt, kan udelukke os fra fællesskabet med ham, der
tv-thomsen@christiansfeld.tv
fortæller denne lignelse, og derfor, siger han så videJørgen Bøytler
re, skal vi heller ikke udelukke os fra fællesskabet
Henning Jacobsen
med de andre.
Hans Schmidt
Jørgen Bøytler
Jens Christian Schmidt
Anne Marie Schneider
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Kirkernes Verdensråds Generalforsamling 2013
Kirkernes Verdensråd
Som Unity Business Administrator, administrativ leder af den verdensomspændende Brødrekirke, deltog jeg i Kirkernes Verdensråds Generalforsamling i Busan, Syd Korea i november 2013.
Kirkernes Verdensråd (KV) er et internationalt, økumenisk fællesskab af
kristne kirker, som omfatter over 340 kirker fra mere end 120 lande. KV
blev stiftet i 1948 i Amsterdam og tæller i dag over 400 mio. kristne fra
stort set alle kristne traditioner og fra alle verdens kontinenter.
Generalforsamlingen er Kirkernes Verdensråds højeste myndighed. Den
mødes hvert syvende år for at evaluere de foregående års arbejde og udstikke retningslinier for den kommende periodes virksomhed. Alle medlemskirker inviteres til at sende repræsentanter, også kaldet delegater, til
generalforsamlingen, hvor central- og eksekutivkomiteen vælges. Her
vælges også KVs otte præsidenter. Jeg var selv med som delegeret repræsentant, repræsenterende den Verdensomspændende Brødrekirke.

Brødrekirkerepræsentanter på Kirkernes Verdensråds Generalforsamling, Busan 2013

Der var godt 10 andre Brødrekirkemedlemmer. Der er to brødrekirkemedlemmer i Centralkomiteen nu, hvilket må betragtes som tilfredsstillende,
er nedsat, og en af de vigtigste er den, der hedder Faith and Order (Tro og
Kirkeordning).
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Kommissionen arbejder primært ved at sammenkalde teologer og gejstlige fra de forskellige konfessioner til økumeniske møder og studiegrupper, hvor der kan arbejdes med kirke-adskillende spørgsmål og kirkeforenende muligheder. For Brødrekirken er det væsentligt at være aktivt
med i den økumeniske bevægelse, og netop medvirke til at de spørgsmål,
der adskiller kirker bliver drøftet og at samarbejdet mellem de forskellige
kirker bliver fremmet.
KV’s 10. generalforsamling
Generalforsamlingen, den tiende siden KV’s grundlæggelse i 1948, havde som motto: ”Livets Gud, led os til retfærdighed og fred.” Dette tema
blev på mange forskellige måder gennemspillet i den 10 dage lange generalforsamling. Ca.
5000 mennesker deltog i forsamlingen,
og hver dag var der
morgengudstjeneste,
bibelstudium, tematisk plenarmøde, forretningsmøder, altså
selve generalforsamlingen, økumeniske
samtaler, aftenbøn
og flere andre. Programmet strakte sig
over 11-12 timer
Koreas folk har gennemgået ufattelige lidelser.
hver dag, så det var
Dette blev fortalt gennem en musical
meget intenst.
Der blev formuleret og udsendt en lang række erklæringer som for eksempel om ”politiseringen af religion,” ”religiøse mindretals rettigheder,”
”statsløse menneskers rettigheder” og ”fred og genforening på den koreanske halvø.”
Korea, et delt land
Det prægede generalforsamlingen, at den blev afholdt i syd Korea, hvor
den uafsluttede krig med Nord Korea, delingen af landet efter Koreakrigen, truslen fra Nord Korea alt sammen fylder meget i Sydkoreanernes
bevidsthed. En del af os havde lejlighed til at tage med på en såkaldt pilgrimsrejse for fred op til den Demilitariserede Zone, grænsen til Nord
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Korea og få syn for sagen. Det gjorde stort indtryk at høre historien fra
nogle af de soldater, der holder vagt ved grænsen. Meget indtryksfuldt
var også musicals og skuespil, der fortalte Koreas historie. Desuden
gjorde det et uudsletteligt indtryk at besøge en koreansk mega-kirke.
Den vi besøgte var en
presbyteriansk kirke
med 80.000 medlemmer, og med en gennemsnitlig kirkegang
på 44.000 kirkegængere pr. søndag, fordelt på fem gudstjenester. Menigheden havde et kirkekor med
800 medlemmer og
havde udsendt 114
fuldtids missionærer
til andre lande. KriBrødremenighedens præst sammen med sydkoreansk grænsevagt på grænsen mod Nordkorea
stendommen er vokset
meget stærkt i Syd
Korea, og landet har oplevet en eksplosiv økonomisk vækst.

Budskab fra generalforsamlingen
Som det sig hør’ og bør, så blev der udsendt et budskab fra generalforsamlingen:

Budskab fra Kirkernes Verdensråds 10. Generalforsamling
Gå med på pilgrimsvandringen for Retfærdighed og Fred
- takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen
fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. (Lukas 1,78-79)
Kære søstre og brødre, vi hilser jer i Kristi navn
1. Vi samledes i Republikken Korea til Kirkernes Verdensråds 10. Generalforsamling (30. oktober til 8. november 2013). Vi kom fra 345 medlemskirker tilhørende fællesskabet og fra partner organisationer i den
økumeniske bevægelse, vi samledes i bøn, fortalte historier fra vore lokale samfund og tog til vore hjerter stærke budskaber om lidelse og håb.
Vi er taknemmelige for de mange engagerende erklæringer som er udsendt. Vor fælles pilgrimsfærd foregik under temaet: "Livets Gud, led os
til Retfærdighed og Fred."
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2. I byen Busan, rejste vi sammen på en omskabelsens vej - vi beder om,
at Gud, idet vi selv bliver nyskabte, vil gøre os til redskaber for fred.
Mange af os rejste til andre dele af Korea, hvor vi var vidner til samfundets åbne sår på grund af konflikt og deling. Hvor er retfærdighed nødvendig for fred; forsoning for helbredelse; og en ændring i verdens adfærd i det hele taget! Vi er opmuntrede over de aktive og engagerede kirker vi mødte; deres arbejde bærer meget frugt.
3. Vi deler vores erfaring om, at det, at man arbejder på genforening i
Korea, er et tegn på håb for verden. Det er ikke det eneste land, hvor
mennesker lever opdelt, i fattigdom og rigdom, glæde og vold, velfærd
og krig. Vi må ikke lukke vore øjne for hårde realiteter og vi må ikke
holde op med at arbejde for Guds forvandlende arbejde. Som et fællesskab står Kirkernes Verdensråd solidarisk med folkene og kirkerne på
den koreanske halvø, og med alle, som stræber efter retfærdighed og
fred.

Koreansk megakirke med 800 mand (og kvinde) stort kirkekor

4. Gud vor Skaber er alt livs kilde. I Jesu Kristi kærlighed og ved den
Hellige Ånds barmhjertighed vil vi, som et fællesskab af Guds børn,
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sammen bevæge os fremad mod Rigets fuldbyrdelse. Idet vi søger Guds
nåde, er vi kaldede til,
med vores forskelligheder, at være Guds skabnings sande forvaltere.
Det er visionen om Den
Ny Himmel og Den Ny
Jord, hvor Kristus vil
"skabe sin fylde af alle." (Efs. 1.23)
5. Vi lever i en tid med Busan, moderne koransk storby med omkring 3 millioner
global krise. Økonomiindbyggere
ske, økologiske, socialpolitiske og åndelige udfordringer konfronterer os. I mørket og dødens
skygge, i lidelse og forfølgelse, hvor værdifuld er da ikke håbets gave fra
vor Opstandne Frelser! Ved Helligåndens flamme i vore hjerter, beder vi
til Kristus om at oplyse verden: for at hans lys må bringe hele vores eksistens til at tage vare på hele skabningen og at bekræfte at alle mennesker
er skabt i Guds billede. Idet vi lytter til stemmerne, der ofte kommer fra
de marginaliserede, lad os alle
dele læring om
håb og udholdenhed. Lad os igen
forpligte os til at
arbejde for befrielse og til at
handle i solidaritet. Må Guds oplysende Ord lede
os på vor rejse.
6. Vi har til hensigt at bevæge os
sammen. Udfordret af vores erfaStort set alle verdens kirkesamfund var repræsenteret. Her den
ring i Busan, udarmensk-ortodokse ærkebiskop
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udfordrer vi alle velvillige folk til at lade deres Gud-givne gaver bruge i
forvandlende handlinger.
Generalforsamlingen kalder jer til at gå med os på denne pilgrimsrejse.
Må kirker være samfund, der giver helbredelse og medlidenhed, og må vi
så evangeliet så at retfærdigheden vil gro og så Guds dybe fred må hvile
over verden.
Lykkelig den, der våger over ret og altid øver retfærdighed. (Sl. 106,3)
Livets Gud, led os til retfærdighed og fred!
Jørgen Bøytler

En af de mange præsentationer ved konferencen

Bibelkreds:
De første 3 måneders bibeltimer er overstået.
Vi har haft nogle hyggelige aftner ved Kirsten og Kjeld Kynde. Også nye
har været med her i efteråret, men der er plads til flere. Efter nytår starter
vi onsdag den 22. januar kl. 19.30 med 6 aftner med 14 dages mellemrum. Emnet bliver Judas brevet og 1. Johannesbrev.
Det vil glæde os at se nye interesserede.
Gottfred Schmolke
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Christiansfeld og besættelsen af kosakkerne fra
7. - 16. januar 1814
Til den historiske forening Unitas Fratrums møde i oktober 2013 skulle
Rudolf Grunert holde et foredrag om Christiansfeld og besættelsen af kosakkerne. Han søgte og fandt nogle personlige beskrivelser på Brødremenighedens arkiv. Her en kort oversigt over forløbet.
7. - 16. januar indkvartering af general Tettenborns vilde kosakker. Den
aften de var taget afsted gik 30 unge håndværksbrødre gennem gaderne og
opfordrede menigheden til sammen med dem at takke Gud. Der blev holdt
takkegudstjeneste til klokken tre om morgenen.
14. januar underskrives freden i Kiel.
Her er hvad Rudolf fandt.
5. januar tidligt om morgenen begynder man at gemme effekter fra vore
huse, såvel som man gør i byen.
6. januar klokken 4 kom grev Posse, en svensk officer, som i Snoghøj
havde holdt øje med at våbenstilstandens betingelser blev opfyldt, tidligt
efter udført ordre igennem byen. Han så sig omkring i byen og også i vores hus. Man bad ham om at lægge et godt ord ind hos den fjendtlige myndighed navnlig hos Hans Kongelige Højhed, Kronprinsen af Sverige, hvad
han også velopdragent gav tilsagn om.
Vores slagtermester br. Jens Andersen fik fra amtsrådet ordre på at føre en
kvægleverance til Fyn. Han rejste til Vonsild, men det var for sent, fjenden
var allerede trængt for langt frem til, at kvæget kunne komme frem.
7. januar får man efterretning om, at kosakkerne dagen før, klokken 10
om formiddagen, var kommet til Flensborg. Br. Mygind rejste straks om
aftenen til Haderslev for at påvirke den fjendtlige general til at love beskyttelse.
Fra den foregående dags møde i vores hjem, kunne tydeligt mærkes påvirkningen af bestemmelserne fra byens tilsynsførende brødre. I aften tidligt efter maden blev vores opsynsbrødre kaldt sammen for at få bekendtgjort, at nattevagterne i huset skulle fordobles, og at alle brødre efter tur
ville få opgaven.
8. januar Den første krigsdag, var særlig skrækindjagende i vores hus.
Klokken halv tre om eftermiddagen lød efterretningen at kosakkerne var i
anmarch. En dansk patrulje, som havde placeret sig nede ved Tapsbro,
skød løs med pistolerne ved kosakkernes første tilsynekomst og trængte
kosakkerne tilbage. Kosakkerne troede til at begynde med at byens borgere havde skudt på dem, og i det mindste havde skjult dansk militær.
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Fyldt af vrede jagede de gennem byen ned til Tyrstrup gård, for så med
frygtelige skrig at vende, stadig med bøssen skudklar. Flere skud faldt i
vores by, endog ind i Søstrehusgården. Majoren truede med at brænde
byen af og lod sig næppe overbevise om vores uskyld. Efter et stykke tid
kom de også til vores gård, slog med deres lanser et vindue ind i væveriet,
steg af hestene for at trænge ind i huset. Uheldigvis havde vi låst alle døre, hvorfor de også brød et vindue op i spisestuen, og da ingen kom ud, så
slog de med flintekolberne på yderdøren til alle fire fyldninger var slået
ud, og de således kunne trænge ind i huset. På samme måde blev dørene
til skomagerværkstedet og mesters stue ødelagt, og i forbifarten blev bagateller stjålet.
Endelig gik br. Hedwig dem i møde og førte dem ind i portnerstuen for at
give dem brændevin. Stadig vrede forlangte de kun penge. Han gav dem,
hvad han havde, penge, ur og briller; de visiterede lommerne på ham og
trak endelig frakken af ham, og sådan sendte de ham hjem.
Flere brødre, som de mødte på deres vej, blev på samme måde frarøvet,
hvad de havde på sig. Så stormede de op på sygestuen dog blev de ikke
længe der og forlod endelig huset. Sådan slap vi med skrækken og et forholdsvis lille tab. Om aftenen skulle mad og foder til hestene bringes hen
i kirken, hvor de fleste var lejret om et vagt bål. Majoren boede hos
Küster, på hvis bøn vi havde ladet to brødre følge med for natten. Ved
byens udkant blev der opstillet vagttropper. Ved meddelelsen om, at vi
var Herrnhuter dæmpede majoren sig, beklagede de anrettede skader samt
at man ikke var kommet ham i møde. Vi var blevet anbefalet ham af grev
Posse. Natten var urolig, da man frygtede overfald fra danskerne, og kun
få gik i seng. Alt forblev dog roligt.
9. januar Tidligt i morges blev det meddelt, at der skulle skaffes mad og
foder til at General Tettenborn med 3000 mand, hvilket også kom i stand
ved at tilkalde ”Kirchspielvoghts.” Tyrstrup kirke blev indrettet til havre
depot. Det var ikke til at tænke på kirkegang. Om eftermiddagen vendte
br. Mygind tilbage, efter at være modtaget af generalen på venligste måde. Klokken 5 kom Tettenborn med sin hær, men vel ikke på over 2000
mand. Man modtog dem på hotellet og fik fra ham det ønskede svar: ”At
så længe han var der, ville han stå inde for vores sikkerhed, og når han
skulle afsted, ville han lade en anden blive. Til natten blev to mand sendt
til Søstrehuset og pigeanstalten for at holde vagt.
Kosakkerne indkvarterede sig vilkårligt i husene, hvorved der opstod tilstrækkelig forvirring, men der blev ingen steder forvoldt skade.
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De sov ude hos deres heste. Der brændte vel omkring 70 bål i byen denne nat.
10. januar Vi modtog her til morgen en ladning havre, brød, salt og
brændevin fra Haderslev. I den tidligere slagterforretning blev havren
hældt ud. Brød, salt og brændevin blev bragt til spisesalen så brødrene
og søstrene efter en senere indført afgiftsorden + en seddel kunne hente
det nødvendige hos br. Marcus Petersen, som havde fået denne opgave.
Den foregående nats nød gjorde brødrene til budbringere. Flere brødre
skulle på denne måde foretage temmelig farlige ture til fods og til hest.
Alle blev dog nådig bevaret for tab. Om formiddagen lød det glædelige
budskab, at der var sluttet våbenstilstand. Om middagen trak generalen
sig igen tilbage til Haderslev. Fra det tidspunkt og til den tvungne fredsslutning, blev kun ca. 200 mand tilbage.

Kvindernes Internationale bededag
fredag den 7. marts kl. 15.00
Vi vil sammen med kvinder fra hele verden samles om
tekster fra kvinder i Ægypten. Emnet er Vandstrømme
i ørkenen. Vi har jo alle
hørt om og set billeder fra
Ægypten i den seneste tid. Så lad os mødes
og høre deres hilsen til os. Midt i vinterens
mørke, hvor vi venter på ny vækst, er det
godt at få lov at få nyt vand fyldt på. Vi mødes i lille kirkesal til en kop kaffe kl 15 og
kl. 16 er der gudstjeneste med biskop
Marianne Christiansen, Haderslev.
Vel mødt til alle.
Vandstrømme i ørkenen - Streams in the Desert.
Logoet er malet af kunstneren Farid Fadel.

BDM - nyt
Fulde kirker – ned til sidste plads.
Det er det, der ofte møder os, når jeg tager volontørerne med til gudstjeneste i diverse kirker. Sang, dans, klapsalver og tungetriller giver et indtryk af glæde over at være en kristen – men hvilken kristendom er der så
tale om?
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Nej! I dåben bliver
vi modtaget selv om
vi som spæde står
med tomme hænder
og intet formår, og
sådan bliver det ved
resten af livet. Gud
er ikke en købmand,
som prutter priser
med folk; han vil alt
for intet.
Evangeliet har trange kår, når det forkyndes af vranglærte, som det ofte
sker her i Tanzania. Hvad hjælper det, at kirkerne er fulde, når det er det
jordiske og ikke det himmelske evangelium, der prædikes? Hvad hjælper
det et menneske at vinde hele verden, men fortabe sin sjæl?
Tro ikke at fulde kirker betyder frelse for mange – det er ikke kvantiteten, men kvaliteten der tæller. Derfor er der stadig brug for folk som tager ud for at hjælpe med at forkynde det sande evangelium om lyset, der
kom til verden for at lyse så alle mennesker kan finde vejen til Gud. Hos
Ham kan man ikke købe sig til noget, hverken ved kollekter eller god
opførsel, men får alt givet af nåde. Knud Elmo Knudsen, Kipili

BDM butikken havde 3. december 30 års jubilæum
Fødselsdagen blev fejret
dagen igennem i butikken
med gode tilbud. Mange
medarbejdere og venner
kom og hilste på fødselaren. I dagens anledning
blev der traditionen tro
budt på kaffe og dejligt
hjemmebag
og denne
gang også lækker lagkage.
Hertha Boye Nielsen
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Hertha Boye Nielsen også
kaldet Mudde har været
med hele vejen. Traditionen
tro var blæserkoret også
mødt op for at spille de dejlige adventssalmer. Mange
af de frivillige, ulønnede
arbejdere har været med i
både 10 og 20 år.
Der bliver leveret et værdifuldt uvurderligt stykke arbejde til gavn og glæde for
missionen.

Basunkoret

Ny møbelforretning Kongensgade 37 i Christiansfeld
Lørdag den 30. november
åbnede Christiansfelds eneste, største og bedste møbelforretning ”BDM - Genbrug”. Forud var der gået
utallige timer for BDM
Genbrugs mange frivillige
medarbejdere.
Møblerne
skulle flyttes fra opmagasineringen i industrikvarteret
til forretningen og pudses og
poleres op. Resultatet er blevet
rigtigt fint, og ønsket er, at de
nye faciliteter giver forøget
salg af de mange fine genbrugsting i 2 etager, til gavn
og glæde for missionen. Besøg
butikken der har åbent 2 eftermiddage om ugen. Vi ønsker
hjertelig tillykke med den nye
forretning. Käte Thomsen
Fem af sliderne
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Kirkelige meddelelser
Dåb:
Den 24. november døbtes Freja Hjorth Jacobsen, datter af Br. Esben
Leth Jacobsen og Karen Hjorth. I ønskes hjertelig tillykke.

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

715,00 kr.
7.793,75 kr.
905,50 kr.
897,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Sjov søndag i kirketiden 2013
12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 16/3 og 30/3

Menighedsmøde
Onsdag den 5. marts klokken 19.30 i Duetten
Mød op og vær med i fællesskaber og hør hvad der sker i menigheden

Kvindernes Internationale bededag
fredag d.7 marts kl.16.00 gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen, Haderslev. Se mere side 11

Evangelisk Alliances Bedeuge 6. - 10. januar kl. 19.30
Mandag og tirsdag i Brødremenighedens kirke
Onsdag og torsdag i Tyrstrup menighedshus
Fredag i Tyrstrup kirke.
Alle er velkomne
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Bibelgruppe 1. kvartal 2014
Emne: Judas’ brev og Johannes’ 1. brev
Følgende onsdage kl. 19.30 Nørregade 15
22. januar
05. og 19. februar
05. og 19. marts
02. april
Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde

Sykreds 1. kvartal 2014
23. januar:
06. februar:
20. februar:
07. marts:

Mama Larsen
Forberedelse til Kvindernes internationale Bededag
Anne Miriam Bøytler, volontør igen og igen.
Kvindernes Internationale Bededag, kaffe og samvær i lille
kirkesal kl. 15.00, gudstjeneste med biskop Marianne
Christiansen Haderslev kl.16.00
20. marts: Knud Elmo Knudsen fortæller om sit arbejde i Tanzania,
Burundi, Rwanda og Congo.
Alle møder bortset fra 7. marts holdes i Duetten bag Søstrehuset

Koncerter i 1. kvartal 2014
13. januar kl. 19.30 - har Klassisk Christiansfeld koncert med træblæser
kvintet "Kirin Winds" der spiller et blandet klassisk repertoire med moderne og ældre kammermusik i Brødremenighedens kirkesal. Entre 100 kr.
17. januar kl. 20.00 - koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester med
orkestrets solobassist. Der spilles HAYDN: Symfoni
nr. 7, ”Le Midi” STRAVINSKIJ: Suite nr. 1 for
lille orkester LARSSON: Concertino HINDE
MITH: Trauermusik MOZART: Symfoni nr. 29
6. april klokken 15.00 - koncert med 35 klassiske MGKSYD elever fra
Kolding Musikskole. Entre 50 kr.

Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i den lille kirkesal.
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09.

02.

19.

12.

07.

06.

05.

Septuagesima

s. sønd. E. Helligtrekonger

4. sønd. e. Helligtrekonger.

3. sønd. e. Helligtrekonger.

2. sønd. e. Helligtrekonger.

1. sønd. e. Helligtrekonger.

Tirsdag

Mandag

Helligtrekongers søndag

Dag:

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

19.30

19.30

10.30

Tid:

store

store

store

store

store

store

store

store

lille

lille

store

Sted:

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Bedeuge

Bedeuge

Gudstjeneste

Mark. 9,14-29

Luk. 22,24-32

Luk. 18,31-43

Mark.4,26-32

Matt. 25,14-30

Joh. 12,23-33

Matt.14,22-33

Luk. 17,5-10

Joh. 4,5-26

Mark. 10,13-16

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

NN

NN

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

E. Baun

J. Bøytler

J. Bøytler

Præst:

16.

Seksagesima

10.30

store

Gudstjeneste

Joh. 8,42-51

NN

Tekst:

23.

Fastelavn

10.30

store

Gudstjeneste/kaffe

Joh. 6,24-35

Tjeneste:

02.

1. søndag i fasten

10.30

store

Gudstjeneste

J. Bøytler

09.

2. søndag i fasten

10.30

store

Matt. 2,1-12

16.

3. søndag i fasten

10.30

26

23.

Midfaste

Måned: Dato:

Januar

Februar

Marts

30.

