Brødremenigheden
Christiansfeld
Nr. 2

April - Maj - Juni

2014

Prospekt af Søstrehus og have set fra nord 1790

2

"Gud, giv os mod til at handle dristigt med
vort liv, fordi det er dit."
Livet, det at være, det at eksistere, - tænk lige et øjeblik over, hvilket under det er, at du sidder lige her
og sådan set bare er. Enhver har fået evner, kræfter,
forstand, kunnen og efterhånden erfaringer. Dem må
Brødremenigheden vi bruge, og vi må bruge dem i tjenesten for Gud, og
i Christiansfeld
det betyder netop i tjenesten for mennesker. Gud er
den, der har givet mig mine talenter og "gener" og
Præstebolig:
som jeg overalt i det menneskelige må stå til ansvar
Lindegade 26
overfor. Ideen, der lever i Brødremenighedens tænk6070 Christiansfeld
ning, om det liturgiske liv, som anser alt hvad man
Præst:
foretager sig som gudstjeneste, ethvert arbejde, enJørgen Bøytler
hver opgave gøres eller løses i tjeneste for Gud, denTlf.: 74561420
ne tanke kan hjælpe os til at forstå, at leve det liv, vi
40361420
fik. Livet leves som en gudstjeneste, og dermed bliFax.: 74561421
boeytler@post7.tele.dk
ver det et rigt, til tider spændende, altid indholdsrigt,
ofte indholdsmættet liv. Det forunderlige er, at Gud
Regnskabskontor: giver at ville og at kunne. Det vel-levede liv leves i
Nørregade 14 A
livets Guds nærhed, i Guds lys og gennem Guds
”Duetten”
kraft. Det handler om at stille sig til rådighed, det
6070 Christiansfeld
handler om at turde tro, også det, der ikke kan beviTlf.: 74561214
Bank: Reg: 9743
ses på forhånd, det handler om at turde at håndtere
NR: 039 5639714
de givne muligheder, bruge al sin energi og evne til
broedremenigheat leve med Gud, med blik for de andre.
den@christiansfeld.tv
Vi vil gerne høre evangeliet, og evangeliet er, at vi
Ældsteråd:
ikke kan blive frelst ved egne gode gerninger, vi kan
Formand:
ikke frelse os selv. Frelsen gives som en gave, og
Käte Thomsen
den etableres, gøres mulig, da Jesus Kristus dør på
Skovvænget 5
korset. Og vi har lov til at leve med ubekymrethed
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74562646
om frelsen, evangeliet tilsiger os alle vore synders
tv-thomsen@christiansfeld.tv
nådige forladelse. Lad nu være med at gå og frygte
for døden, for den er besejret. Jesus døde, tog al
Jørgen Bøytler
Henning Jacobsen
synd, inklusiv arvesynd og al mulig anden synd på
Hans Schmidt
sig, - han gjorde det af kærlighed til mennesker, kærJens Christian Schmidt
lighed til dig og mig, så det kan da ikke gå galt.
Anne Marie Schneider
Jørgen Bøytler
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Turistavisen Christiansfeld 2014,
Byens lys. Da kirkepladsen blev fornyet.
Enhver, der kender lidt til den historiske by Christiansfeld, har været på
kirkepladsen. Den er byens centrum, med et springvand midt på pladsen,
høje lindetræer omkranser pladsen, nogle kanstanietræer inde langs de korsformede stier, græs i fire felter. Sådan kender vi pladsen, på hvis vestside
Brødremenighedens salshus, altså kirkebygning, danner rammen. Mod
nord er det Søstrehuset der afgrænser pladsen, mens præstebolig og forstanderhus ses mod syd. Østsiden præges af to mindre, ens huse, og det
såkaldte sprøjtehus i midten.
Jo, det var sådan vi kendte
pladsen, indtil en dag alle de
store gamle træer blev fældet. Træerne var mere end
tohundrede år gamle, og de
havde stået der siden byens
første tid. Dem, der kom forbi i dagene efter, og det var
mange Christiansfeld borgere, de kunne se, at der ikke
var noget valg, træerne måtKirkepladsen umiddelbart efter træfældningen
te fældes; de var hule indeni,
kun en skal var der tilbage.
Allerede inden da var nogle få
træer fældet og et par stykker
var væltet af sig selv for flere år
siden. Der var lavet undersøgelser af træernes beskaffenhed,
og fagfolkene sagde, at fældningen af træerne kun kunne gå
for langsomt, det var på høje
tid.
Nu er der jo ofte følelser forbundet med træer, måske fordi
de er levende væsner, men også
Billedet taler for sig selv - de måtte fældes
fordi de i nogle tilfælde bliver
gamle, mange generationer ser de samme træer, de giver en følelse af
kontinuitet i slægten, i byen. Træer bliver stående, når meget andet falder.

4

Derfor var det en voldsom oplevelse, når en så markant gruppe træer som
kastanie- og lindetræerne på kirkepladsen blev fældet, og det skete inden
for få timer.
Det blev nok af mange oplevet som en chokerende oplevelse, og en refleks-reaktion var nok for mange: "Det var da en skam, hvordan kunne de
dog gøre det." Men når man så de fældede træer, ja så var grunden til at
de blev fældet evident: Det var nødvendigt, fordi træerne var for farlige at
have til at stå.
Men så skete der et lille under, for selv om der lå store stakke af træstammer på pladsen, så kunne
man lige pludselig begynde at se meget mere. Øde
-læggelsens vederstyggelighed forvandledes til en
åbenbaring, til et helt nyt
indtryk af pladsen og især
af de omgivende bygninger. Pludselig kunne man
se, hvor stor og imponerende kirkebygningen er,
pludselig
fornemmede
Søstrehuset, Nørregade 12 og Nørregade 7
man pladsens størrelse,
set fra kirken af
man så Søstrehuset, og
selv om de to huse mod Lindegade var pakket ind i stilladser, kunne man
godt forestille sig, hvad
der var ved at ske: Byens
centrum var blevet forvandlet. Byrummet, måske et af de smukkeste i
Nordeuropa kom til syne.
Ret hurtigt tog forvandlingen form. De store
bunker af gamle træstammer blev fjernet, store
maskiner gennemarbejdede jorden. Stierne blev
anlagt på ny, afgrænset
Et kig fra Søstrehuset mod Lindegade 26 og 28 som er pakket
af
ind i stilladser og plastik
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af teglsten på højkant og dækket af gulligt slotsgrus. Og der blev plantet
nye lindetræer, samme antal som før, men helt nye træer, der dog allerede havde en pæn størrelse. Der blev lagt ny pigbro rundt om pladsen og
en dag blev tre magnolietræer plantet. Med vilje er de blevet plantet, så
de ikke danner noget mønster, men ved deres placering bryder de den
ellers gennemførte stringens på pladsen. De vil blomstre til sommer og
give farve i det grønne.

Kirken og kirkepladsen blev pludselig meget stor

Pladsen har så hen over vinteren ligget og ventet på, at det skulle blive
muligt at så græs, og springvandet skal også friskes lidt op, men så er
kirkepladsen også klar til at blive beset, blive brugt og blive nydt.
Vi er alle så privilegerede, at vi har fået lov til at opleve, både de store,
gamle træer med den skønhed og historie de repræsenterede og vi får nu
lov til at opleve den nyskabte og nyrenoverede kirkeplads, som nok i høj
grad ser ud, som byens første indbyggere så den, og som det var tænkt,
nemlig en smuk åben plads, hvor både træerne og græsset kan ses og
mærkes, men hvor også byens bygninger kan ses og opleves i en sammenhæng. Byens lys vendte til tilbage.
Jørgen Bøytler

Mailadresser: Brødremenigheden kan spare porto, når der f.eks.
skal sendes kvitteringer ud, det kræver bare, at I sender jeres mailadresser til: broedremenigheden@christiansfeld.tv Det er også praktisk i
andre sammenhænge.
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Menighedsforordningen 1781
Annemette Løkke Berg fra Christiansfeld
Centret har under arbejdet med Unesco
ansøgningen fået fat på Menighedsforordningen fra 1781. Annemette indbød til
fyraftensmøde med dette tema. Herefter
kunne vi i Brødremenighedens arkiv finde
et lignende eksemplar, og fandt i Ældsterådsprotokollen fra 1780 under punkt 6
følgende notits: ”Det ville være godt, hvis
man havde oversat menighedsforordningen til dansk, i hvert fald i uddrag. Der
skulle tales med broder Kastrup, om han
ville påtage sig en oversættelse. Og for
øvrigt skulle menighedsforordningen
trykkes på tysk i Barby. Ja, og trykt blev
ordningen ikke kun til Christiansfeld, men
til en hel række af Brødremenigheder,
hertil følgende bemærkninger:
Menighedsforordning 1781 - tanker, informationer og fakta dertil:
Udgangspunkt: Bl.a. inspireret af læsning af gamle Comenius breve havde grev Zinzendorf efter den første apostolske kirkeordning og den gamle mæhriske kirkeordning sammen med pastor Rothe og indbyggerne i
Herrnhut skitseret et udkast til en ny krist -broderlig menighedsforordning, som blev godtaget den 12. maj 1727. (Tryk: Hahn/Reichel)
Citat hertil: ”Den 12.5. 1727 var en velsignet dag, på hvilken den gamle
brødreforfatning, efter den apostolske kirkes forbillede, blev fornyet.”
Først blev 20 mænd valgt til menighedsældste og deraf 4 til overældste,
greven blev forstander og Watterwille hans medhjælp. Desuden opstod
yderligere mange embeder som hjælper, fattighjælper, sygepasser, opdrager ( mænd og kvinder), menigheden delte sig i kor. I 1730 kom en ny
version. Den videre udvikling: Grev Zinzendorf er død, og valgt til hans
efterfølger bliver i 1762 hans ven August Gottlieb Spangenberg. Han var
biskop fra 1744 og meget anset. Han bekymrede sig meget om brødrene
og blev derfor kaldt Josef på grund af 1. Mosebog i bibelen.
Til hans opgaver hørte bl.a. saneringen af unitetets økonomi, konstitueringen af det fornyede Brødreunitet og forsvarer af bebrejdelserne mod
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at Zinzendorf afveg fra den sande lære. Spangenberg skrev 1777 værket
”Idea fidei fratrum”, Brødremenighedens kristelige lære!
I hans embedstid er Brødremenighedens menighedsforordninger
blevet til og derfor stærk præget af hans overbevisninger.
Det ses af følgende 2 eksempler: Lt. Spangenberg (1766) … ingen myndighed uden Gud! … ingen stridigheder med landsherren!! osv. En tilsvarende sætning i Christiansfelder forordningen, som blev nævnt efter
foredraget, er ingen særligt hensyntagen til grundlæggeren af byen, Kong
Christian den 7., men hensigtsmæssigt anbragt i alle menighedsforordninger.
Beslutninger fra Ældsterådsmøderne taler direkte om ”Disciplin og principper og forordninger.” (se: Publikation ”Synodal-Verlasses” fra 1775)
Med henblik på datidens byplan kan man gå ud fra at forordningen har
været en hjælp til at bringe overensstemmelse mellem det offentlige, det
kristlige og det private liv.
Jeg har senere fundet yderligere menighedsforordninger: En trykt for
Herrnhut som eksempel for de andre menigheder, en for Neu-Dietendorf,
en for Niesky m.fl. De ser alle ens ud, også tekstsiderne, som jeg har
sammenlignet er i vid udstrækning enslydende.
Desuden har jeg fundet menighedsforordningen for menigheden i Sarepta, med 14 artikler fra den 31. august 1768, som blev godkendt med alle
voksnes underskrift. Den blev ligeledes trykt i Barby med uvæsentlige
ændringer. Rudolf Grunert

Fund af postkort
Under restaureringen af Lindegade
28 har håndværkerne under gulvet
fundet dette sjove kort fra 24. juli
1897. Kortet er fra Westerland på
Sild og skrevet på tysk og sønderjysk. Det er skrevet til Købmand
Chr. Tüchsen og der står: Du aner
det ikke, for a hele uge endelig alene!
Kære ven! Hermed en lille illustration fra damebadet, hun er jo for resten ikke dårlig i min mening. Sku
do fo tid så kom herover og se dem i
virklighed! Ellers går det godt, forhåbentlig også derhjemme.

8

Hils alle bekendte og mange hilsener til dig og din kone. Adr. S.J.
Schmidt, Sild 24.7. 1897
Udover dette postkort blev der fundet nogle efterkravs kvitteringer og en
enkelt chokoladebestilling fra en fabrik i Flensborg.

Kvindernes Internationale Bededag i Christiansfeld 2014.
Fredag den 7. marts var vi igen samlede i Brødremenighedens kirke i Christiansfeld for at deltage i Kvindernes Internationale Bededag, 2014. Dagen var på forskellig vis forberedt. Der var annonceret og omtalt i de
lokale aviser, sat plakater op i byens butikker, hvor der
normalt kommer mange mennesker. Via nettet og postvæsenet var der sendt indbydelser til nogle af de steder,
der ligger lidt længere fra Christiansfeld, som vi også gerne ville gøre opmærksomme på, at her skulle ske noget specielt. De, der skulle medvirke,
havde forberedt sig, og flittige hænder og iderige hjerner havde sørget for
at stedet var parat til at modtage
gæster.
Forsamlingen blev budt velkommen af Kirsten Gubi, medlem af
Danmarks Økumeniske Kvindekomite. Else Marie orienterede
om meningen med dagen. Vi
havde til første afdeling - kaffebordet - et helt ”sønderjysk kaffebord” og livlig snak.
Der lyttes til Henrik Halkens spændende beretning
Desuden havde vi fået besøg af
Henrik Halken fra Aller Aqua Group. Aller Aqua Group laver fiskefoder
og eksporterer til forskellige lande, bl. a. Egypten, og har nu også en fabrik
der. Egypterne spiser meget fisk og eksporterer også. Gennem foredraget
og billederne fik vi et vindue mere lukket op til landet og dets befolkning.
Anden afdeling – gudstjenesten – foregik i den store kirkesal. Vi var ca. 50
mennesker, de fleste kvinder. Gæsteprædikanten og leder af gudstjenesten
var Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev.
De egyptiske kvinders program for gudstjenesten var stærkt. Teksten var
Jesus og den samaritanske kvinde. Biskop Marianne kaldte det bevægende. Det var også betagende, ikke mindst når man tænker på situationen i
Egypten – og i Ukraine lige nu. Der var afsat tid til stille eller fri bøn.
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Man fornemmede, at
mange var bevægede, og
at det gjorde godt med
den stille stund. Der var
til sidst en litani med
forbøn ledet af Biskop
Marianne Christiansen.
Fire kvinder, Egyptens
stemmer, sluttede med
at sige i kor:
Dette siger Herren: Jeg
Biskop Marianne Christiansen ved liturgibordet
udgyder vand over den
tørstige jord, strømme af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd
over dit afkom, og min velsignelse over dine efterkommere.
Efter at Marianne Christiansen havde lyst velsignelsen tog Kirsten Gubi
afsked med eftermiddagens menighed. Vi kunne
tage hjem, berigede efter
en bevægende eftermiddag.
Kirsten Thomsen
Knud Elmo Knudsen på
besøg i Danmark

Fire ”egyptiske” kvinder foredrager teksten om Jesus og

den samaritanske kvinde
Knud fortalte om arbejdet
i Tanzania og Congo på et
godt besøgt menighedsmøde. Historierne og billederne
af børnene på
børnehjemmet
i Sumbawanga
var meget rørende og viser,
at der er brug
for donationer
til BDM’s arDer lyttes ivrigt
bejde.
Knud fortæller
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Lidt om sjov søndag:
Nu er ca. halvdelen af forårs sæsonen, for Sjov søndag, gået. Det har været meget svingende med antal af børn, men
de der har været, har vi hygget os sammen med.
Der er ind til nu blevet tegnet og malet til søndagens tekst,
malet på flasker, lavet flotte fastelavnsris og her var det rigtig hyggeligt, at de store (konfirmander) havde lyst til at
deltage.
Vi har tilladt os at putte en ekstra ” Sjov søndag” ind. Det bliver d. 30.
marts, hvor vi vil starte på, at lave vores egen lille påskehave. Dvs. d. 30.
marts begynder vi på figurer, der skal være i haven og d.
6. april gøres haven helt færdig.
Samtidig opfordrer vi til, at I holder øje med kalenderen,
som er sendt ud til alle børnefamilier. Skulle der være
nogen, som ikke har fået eller nogen der gerne vil have
kalenderen for ”sjov søndag” tilsendt på mail, er i meget
velkommen til at sende en mail med mailadresse til
bhagen@bbsyd.dk så vil I komme på listen. Børnebørn
er også meget velkommen.
Den. 15. juni er der lige som sidste år afslutning for sjov søndag i Christinero. Her vil der igen blive serveret pølser m. brød og lidt drikkelse. Det
er et tilbud til alle, både børn og voksne, voksne uden børn og voksne
med børnebørn og skulle der være børn, hvor de voksne ikke lige har mulighed for at deltage, finder vi en løsning.
De børn der deltager i sjov søndag, går som de plejer i starten af gudstjenesten. Vi går ud og gør klar.
Er der voksne der ikke kan gå ud til Christinero, men gerne vil med, finder vi ud af en kørselsmulighed, bare giv os besked.

Datoer for de sidste gange sjov søndag:
30. marts: påskehave (Duetten)
06. april: Påskehave (Duetten)
27. april: Vi leger med sæbebobler (Duetten)
11. maj: Besøg i Knud’s garage
(Tingskovhedevej 26)
01. juni: gamle lege (Duetten)
15. juni: Afslutning i Christinero, for alle
Mvh team Sjov søndag.

11

Konfirmandforberedelse
Josefine, Oliver og Julius fortæller her, hvordan det har været at gå til
præst 10 lørdage fra klokken 10.00 - 15.00 + en weekend.
Julius fortæller, at han før de begyndte at gå til præst tænkte: ”5 timer
hver gang, det er godt nok længe,” men sådan føltes det slet ikke. Hvis
det ikke havde været en lørdag, så kunne jeg jo slet ikke have været med,
da jeg jo bor i København. Alle 3 fortæller: Tiden gik utrolig hurtigt, det
har været rigtig hyggeligt, og vi har lært hinanden rigtig godt at kende.
Det er meget hyggeligere, end hvis
vi havde været mange, for vi har
fået lavet noget, og lært en masse.
Hvis ikke vi havde fået lavet
”lektier,” så blev vi hurtigt opdaget.
Ja, og så var der også maden, der
var nok af. Vi har også lavet flere
forskellige arrangementer i kirken,
det synes vi var rigtig sjovt og hygLørdagshygge med mad og Jesusfilm

geligt. I det hele
taget har forløbet
været afslappende,
sjovt og lærerrigt.
Vi har lært meget
om Gud, der har
ikke været slavearbejde, som nogle af
de andre klassekammerater synes,
det har været for
dem. Så har vi også
været med til at
Præstens talkshow med konfirmanderne
holde gudstjeneste,
det var rigtig sjovt
at prøve det, som præsten ellers altid gør. Det var sjovere end normal
kirke. Slutbemærkningen fra konfirmanderne var:
”Nu føler vi os helt klar til vores konfirmation, og I er alle velkomne til
at være med i kirken den 13. april klokken 10.30.”
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BDM - nyt
EN KORT HISTORIE – februar 2014
Forleden kom en yngre forretningsmand fra Tabora til poliklinikken på
Sikonge Hospital. Diagnosen var klar nok; men han fremviste også selv
sit kort, hvoraf det fremgik at han var sat i behandling for spedalskhed af
Tabora distrikts specialenhed for spedalskhed og TB for et par måneder
siden.
Han syntes ikke, han blev bedre, og da de i Tabora ikke kunne tilbyde
ham yderligere, kom han herned. Med hævede pletter der stod en hel
centimeter over omgivende hud var der ikke mindste tvivl om, at han
havde en kraftig reaktion – en immunologisk reaktion, der kan give varige nerveskader, lammelser og tab af følesans.
Han blev indlagt og
sat i den relevante
behandling, nemlig
kortison, og han har
allerede fået det betydeligt bedre.
Det viste sig, at de i
Tabora ikke alene
havde undladt at diagnosticere og behandle hans reaktion,
de havde heller ikke
gjort den indledende
undersøgelse af hans
følesans og muskelEn sygestue på Leprosariet
funktion i hænder og
fødder, som skal foretages for hver eneste ny patient og indtegnes på
hans stamkort, ligesom de heller ikke havde undervist ham i at passe på
de angrebne hænder og fødder, eller givet ham det særlige fodtøj, det nationale program i Dar es Salaam har givet dem til gratis uddeling.
Det sker ikke så sjældent, at spedalske patienter kommer til os fra andre
steder, hvor de har fået en yderst mangelfuld behandling, selv af det personale der i hvert distrikt og region er sat af ministeriet til at tage sig specielt af spedalskhed og tuberkulose. Og selv om det kreperer os hver
gang, viser det os jo også, at der er brug for os her i Sikonge.
Missionær Steen Møllgaard Andersen, Sikonge
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Missionsfest søndag d. 25. maj 2014
Velkommen til en inspirerende og festlig søndag i Christiansfeld til
BDMs Missionsfest og Missions-forsamling. I år kan missionens venner
møde nogle af vore missionærer og volontører fra Kipili, Rwanda og Burundi Tanzania.
Kl. 10.00: Gudstjeneste i Brødremenighedens kirke
Prædikant: Sognepræst Gert Nicolajsen, Vorgod
Kl. 12.00: Frokost i Christiansfeld skoles gymnastiksal
Kl. 13.00: Missionsforsamling:
Formandens beretning
Den nye generalsekretær Jens Peter Rejkjær
Missionærerne Eva og Jonas Fibiger Diemer, Kipili
Seniorvolontørerne Birthe og Kaj Bruun, Rwanda og Burundi
VUB’ernes indslag
Kl 14.30: Kaffebord
Salg af stjerner, bøger osv.
Gensyn med missionsvenner
Kl. 17.00: Missionsfesten 2014 slutter
Der er brug for BDMs indsats i Tanzania, D. R. Congo, Burundi og Albanien. - Der er brug for støtte, BDM er Mission – her og nu!
Din gave kan indbetales på bankkonto 9743 4672 131928 mærket
”Missionsfestgave 2014” eller afleveres personligt ved Missionsfesten.
Erik Baun
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 8. februar 2014 fulgte vi Sr. Anne Kjestine Schmidt født den 20.
januar 1932, død den 4. februar 2014 til hendes sidste hvilested på
Gudsageren

Optagelse:
Den 9. februar 2014 blev Sr. Martha Judith Vanegas Schmidt, Sr. Birthe
Lis Sølvstem Grøn og Br. Kristian Sølvsten Grøn optaget i menigheden.
I bydes hjertelig velkommen

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

5.619,50 kr.
8.237,00 kr.
285,00 kr.
1.837,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Sjov søndag i kirketiden 2013
30/3, 6/4, 27/4, 11/5, 1/6 og 15/6 se mere side 10 i bladet

Missionsfest søndag den 25. maj 2014 kl. 10.00
Se program side 13

Sommerfest lørdag den 9. august 2014
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
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Bibelgruppe 2. kvartal 2014
Onsdag den 2. april kl. 19.30
Nørregade 15
Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde

Sykreds 2. kvartal 2014
03. april:
17. april:
01. maj:
15. maj:

Volontør igen og igen og ……., ved Anne Miriam Bøytler
Skærtorsdag intet møde
Vi hører mere om Mama Larsen
Tværkulturel sognemedhjælper i Kolding v/Elisabeth P. Olesen

Alle møder holdes i Duetten bag Søstrehuset

Koncerter i 2. kvartal 2014
06. april klokken 15.00 - koncert med 35 klassiske MGKSYD elever fra
Kolding Musikskole. Entre 50 kr.
02. maj klokken 20.00 - koncert med Sønderjyllands symfoniorkester
en koncert hvor essensen af dansk forår og sommer af bl.a. komponisterne Heise og Gade m. fl.
vil blive fremført.
08. maj klokken 19.30 - koncert med ”Kousy”
(Kolding Musikskoles Ungdoms Symfoniorkester)
Et af Kolding Musikskoles flagskibe med 45 musikskoleelever, der under dirigent Troels Lund
Nielsen spiller et blandet klassisk symfonisk repertoire krydret med enkelte solist indslag
(koncerten er gratis)

Tid til Bøn hver fredag kl. 9.00 i den lille kirkesal.
Tak til alle gardinstrygerne, tak til alle der har været med til
at gøre kirken forårsren. Ældsterådet
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06
12
13
13
14
14
15
17
17
18
18
20
20
27
04.
11.
18.
25.
29.

Dag:

Tekst:

J Bøytler

Præst:

Tjeneste:

Luk. 1,46-55

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
E. Baun
J. Bøytler
J. Bøytler

Sted:
Gudstjeneste

Matt. 28,1-8
Joh. 21,15-19
Joh. 10,22-30
Joh. 14,1-11
Joh. 8,28-36
Joh. 17,1-11

Tid:

Betaniatime
Gudstjeneste/Konfirmation
Hosianna
Læseforsamling
Læseforsamling
Nadverforberedelse
Gudstjeneste
Nadver
Gudstjeneste
Kristi dødstime
Påskemorgenliturgi
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Kaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Missionsfest/Nadver

10.30 Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Lille sal
Lille sal
Lille sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal

Luk. 23,26-48

Joh. 13,1-15

Mark. 14,3-9

19.00
10.30
17.00
19.00
19.00
19.00
10.30
19.00
10.30
14.30
05.45
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.00

J. Bøytler

K. Grøn

K. Kynde
J. Bøytler

Luk. 24,46-53
10.30 Store sal
10.30 Store sal

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Mariæ Bebudelses
dag
Lørdag
Palmesøndag
Palmesøndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Skærtorsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Langfredag
Påskedag
Påskedag
1.søndag efter påske
2.søndag efter påske
3.søndag efter påske
4.søndag efter påske
5.søndag efter påske
Kristi Himmelfarts
dag
6.søndag efter påske
Pinsedag
10.30 Store sal

10.30 Store sal

01.
08.

Trinitatis søndag

Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
15.

Torvegudstjeneste
Gudstjeneste

Måned: Dato:

April

Maj

Juni

10.30 Store sal
10.30 Store sal

K. Grøn
J. Bøytler

1.søndag e.trinitatis
2.søndag e.trinitatis

Joh. 17,20-26
Joh. 14, 15-21
Matt. 28,1620
Luk. 12,13-21
Luk. 14,25-35
22.
29.

