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Sandheden skal gøre jer frie.
Det at være fri er fundamentalt vigtigt i den moderne
forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, det er
på mange måder det, vi definerer os selv og vort samfund ud fra. Men hvad vil det i grunden sige at være fri,
når det ikke handler om hæmningsløs udfoldelse, som
de fleste på nær nogle vildførte utopister ved, er ulideBrødremenigheden lig? Total frihed er jo en illusion. Et menneskeligt eksii Christiansfeld
stentielt vilkår er, at der altid er noget, der binder og styrer os. Overalt hvor der er liv, er der også længsler og
Præstebolig:
bindinger. I virkeligheden er vi altid bundet til os selv
Lindegade 26
som centrum og udgangspunkt for vores liv. Netop i
6070 Christiansfeld
denne ofte uopdagede selvcentrerethed er vi syndens
Præst:
trælle.
Jørgen Bøytler
I den forstand er vi alle slaver af synden, og slaver kan
Tlf.: 74561420
ikke gøre sig selv frie, derfor har vi brug for at få frihed
40361420
tilsagt, frihed givet udefra. Vi har brug for at få blikket
Fax.: 74561421
boeytler@post7.tele.dk
vendt bort fra os selv og hen mod et nyt centrum som
udgangspunkt for vores liv. Og det rækkes vi i Jesu ord
Regnskabskontor: om, at "I skal lære sandheden at kende, og sandheden
Nørregade 14 A
skal gøre jer frie."
”Duetten”
Evangeliet er, at Jesus Kristus dør for alle mennesker,
6070 Christiansfeld
nu bliver vi bundet til Kristus og får dermed et nyt forTlf.: 74561214
Bank: Reg: 9743
hold til Gud, et forhold, som er barnets forhold til sin
NR: 039 5639714
far. Kristi kærlighed tvinger os. Hvordan kan denne
broedremenighekærlighedens tvang hænge sammen med frihed? Eller er
den@christiansfeld.tv
friheden at finde i Kristi kærligheds tvang? Guds kærÆldsteråd:
lighed til os tvinger ham, der ejer al frihed, altså Kristus,
Formand:
til at binde sig til os. Når Kristus, tvunget af kærlighed,
Käte Thomsen
binder sig til os, til mig syndige menneske, så kan vi få
Skovvænget 5
frihed ved ham. Men, kunne man spørge, vil den tvin6070 Christiansfeld
Tlf.: 74562646
gende Kristi kærlighed så begrænse tros-frihed, åndsfritv-thomsen@christiansfeld.tv
hed, eller det aller-allerhelligste i vort samfund, ytringsfriheden? Nej, Gud fri mig vel, bogstaveligt talt. OverJørgen Bøytler
Henning Jacobsen
hovedet ikke. Kristi kærlighed tvinger mig, men tvinger
Hans Schmidt
ikke dig! Kristi kærlighed tvinger os, men tvinger ikke
Jens Christian Schmidt
dem! Så, tvinger Kristi kærlighed dig? Hvis ja, har du
Anne Marie Schneider
frihed.
Jørgen Bøytler
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Brev fra Knud Elmo Knudsen som nu atter tilbage i Kipili
Kære venner
Jeg er kommet godt tilbage til Kipili og Sumbawanga, hvor jeg begge steder fik en meget varm modtagelse. Der er få steder man får en så varm og
hjertelig velkomst som her i Tanzania. Selv om vi er lidt mere reserverede, så følte jeg dog den samme varme i den velkomst jeg fik, når jeg var
rundt på mine ture i Danmark – tak skal I have! Det har været en stor opmuntring for mig, at så mange følger arbejdet herude og står bag mig i
tanker og forbøn.
Alene på turen fra Dar es Salarm til Sumbawanga, hvor man passerer
mindst 10 nyligt forulykkede person og lastbiler bliver jeg mindet om, at
der er en, der holder hånden over mig.
Jeg kommer lige fra en gudstjeneste, hvor man igen skippede evangeliet
og misbrugte det skrevne ord til at prædike ‘giversind’, som man kalder
det herude. Jeg blev nødt til at forlade gudstjenesten utidigt, for ikke at
komme til at reagere uhensigtsmæssigt med den indestængte harme jeg
får over den misbrugte forkyndelse. Alligevel bekræfter det for mig, at
jeg stadig har en vigtig mission herude, indtil evangeliet om frelsen i Jesus Kristus atter forkyndes.
‘Søg først Guds rige og hans retfærdighed (i Kristus), så skal alt andet
gives jer!’ – Kære venner bed for at netop det må blive åbnet for vore søstre og brødre herude.
Kærlig hilsen Knud Knudsen

Erik Baun går på pension
Ved udgangen af juni måned går generalsekretær Erik Baun på pension efter mange års ansættelse i Brødremenighedens Danske Mission
- BDM. Der skal fra Ældsterådets side lyde en
stor og varm tak for godt samarbejde igennem
alle årene. Vi ønsker alt godt for dig og din
familie med din nye tilværelse.
Erik Bauns afløser som generalsekretær bliver
Jens Peter Rejkjær, der i godt og vel en måneds tid har været at finde på kontoret Lindegade 34. Vi siger velkommen til Jens Peter
Rejkjær, og ønsker han må trives i arbejdet
med BDM.

Erik Baun
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BDM – fortid, nutid og fremtid.
Som nytiltrådt generalsekretær for BDM er der noget, der er vigtigt at forholde sig til. Organisationen
har levet i rigtig mange år. Der er rige traditioner, og
der er nogle vedtægter, et grundlag og et mission statement, der har båret organisationen gennem mange
år. Der er sket tilretninger hen ad vejen, men grundlæggende står BDM for det samme, som den har stået for i mange år – med fokus på forkyndelse, undervisning og diakoni. Helt i forlængelse af Jesu forkynJens Peter Rejkjær
delse i evangelierne arbejder BDM med forkyndelse
af frelsen i Jesus Kristus, undervisning i den kristne tro og en diakonal
indsats over for de mennesker, der er i nød. Vi har fokus på såvel nutid –
at mennesker må få et godt liv på jorden – og fremtiden – at mennesker
må modtage evangeliet om syndernes forladelse.
Nutid
Det er også det, vi har fokus på netop nu. I slutningen af februar og begyndelsen af marts var jeg på en rundrejse i Tanzania og DR Congo sammen med formanden for BDM, Jørgen Bøytler. Det blev en fantastisk tur,
hvor jeg mødte kirkeledelser, nationale kristne, missionærer og volontører. Det gjorde et stort indtryk på mig, og jeg er helt sikker på, at hvis
mennesker i Danmark fik lov til at opleve det samme, ville det for mange
betyde en ændring i deres prioriteringer med hensyn til brug af tid og
penge.
BDM gør en stor forskel gennem det arbejde, der udføres.
Missionærerne arbejder dediceret med det, der er deres
område. Nogle med sundhed,
andre med byggeri, nogle
med undervisning og pleje af
børn, andre med evangelisation. Samlet set peger de alle
Varm modtagelse i Congo
med alt, hvad de gør, mod
ham, som er verdens omdrejningspunkt, Jesus Kristus selv. Det kan de
kun gøre, fordi de – med et Knud Elmo Knudsen udtryk – er forankret et
andet sted end i dem selv. De tjener en højere sag, de tjener en højere
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magt. Jeg er stolt af at få lov til at arbejde i en organisation, der på denne
måde kobler evangelisation og diakonalt arbejde. Og jeg glæder mig over
de mange, der støtter BDM på den ene eller anden måde. Nogle har meget fokus på forbøn, og det er uhyre vigtigt. Andre er i stand til at give en
del penge til arbejdet. Andre igen arbejder tillige i en genbrugsforretning
i Christiansfeld, Snejbjerg eller på Fur. Og nogle kommer på BDM’s sekretariat og yder en uvurderlig indsats dér.
Fremtid
BDM har økonomisk set
været igennem nogle svære
år. Det har været nødvendigt at tage nok så drastiske
skridt for at stabilisere økonomien, så der i større udstrækning blev sammenhæng mellem indtægter og
udgifter. Det bliver vi også
nødt til at have fokus på i
Fire børn fra Cheke Chea i Kipili
årene, der kommer. Derfor
er det helt afgørende, at antallet af de mennesker, der beder for og støtter BDM økonomisk bliver
væsentligt flere. Hvordan kan det blive til virkelighed?
Vi vil gøre en aktiv indsats for at komme ud og møde mennesker, hvor
de er, og derfor er det en stor glæde, at vi har kunnet ”ansætte” Marianne
Korsholm, der tidligere har været udsendt af BDM, som mødekoordinator. Hendes opgave bliver at ringe rundt og tilbyde besøg fra BDM. Vi
tror, at den direkte kontakt kan gøre en væsentlig forskel, og derfor glæder vi os også over en aftale med Knud Elmo Knudsen som betyder, at
han kommer hjem nogle uger hvert forår, hvor han kan tage på møderejser.
Derudover vil vi bruge de sociale medier mere målrettet. Det drejer sig
både om BDMs hjemmeside, som vi forventer at relancere. Derudover
tror vi, at facebook og twitter kan skabe en ny platform, hvor vi kan
komme i kontakt med mennesker.
Det betyder ikke, at hvis vi bare gør det rigtige, det mest moderne, det
bedst tænkelige, at vi så når vort mål. Men vi lever i 2014, og det må
kunne ses på den måde, vi agerer på. Der står om David i Apostlenes
Gerninger, at han sov hen, efter han havde tjent Guds frelsesplan i sit
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slægtled? Det er dybest set udfordringen: Hvordan tjener vi Guds frelsesplan i vort slægtled? Både nationalt og internationalt. Det vil vi lade
os udfordre af, og vi vil meget gerne tale med mennesker, der har et
synpunkt at gøre gældende eller et bidrag
til samtalen. Velkommen på sekretariatet
eller til at sende en
mail.
Tak!
Jeg glæder mig meget
over det store engagement, som mennesker
i Brødremenigheden
lægger i BDM’s arbejDejlige glade børn
de i byen. Det gælder
genbrugsforretningerne, men det betyder også rigtig meget, at vi ”bare”
kan ringe og bede om hjælp til det ene eller andet på sekretariatet – og så
er I der. Tak for det!
Afslutningsvis vil jeg også gerne sige tak for den måde, I har modtaget
mig på i Christiansfeld. Jeg er blevet stoppet på gaden og blevet budt
velkommen. Nogle har været forbi på kontoret. Tak for både venlighed
og omsorg. Efter at have været i gang i ca. 1½ måned må jeg sige, at jeg
trives rigtig godt med arbejdet og med at bo i byen. I, der kommer i
Brødmenigheden, er bestemt en del af årsagen hertil.
Jens Peter Rejkjær

”Sjov søndag”
Søndag d. 15. juni afsluttede vi 2.
sæson for sjov søndag. Lige som sidste år blev det afsluttet med en tur i
Christinero, hvor der blev serveret
pølser med brød og dejlig chokolade
drømmekage.
Der blev lavet hold som blev sendt på
billedstafet rundt i skoven og så var
der mulighed for at eksperimentere
med at lave flotte sæbebobler.

Der snakkes og spises pølser
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Ellers blev der hygget og sludret og nydt det flotte solskinsvejr.
Den nye sæson for ”sjov søndag” starter igen d. 17. august.
I den nye sæson vil vi koncentrere os om traditioner som, jul
med krybbespil - fastelavn – påske – udflugt til Christinero og
sommerfesten (børneaktiviteter).
Sjov søndag vil fortrinsvis foregå 1. og 3. søndag i hver måned
hvor vi også vil tage biblen med
som aktivitet.
Kaffen nydes i Christinero
Datoer for ”Sjov søndag” vil
være følgende: 17/8 – 7/9 – 21/9 –
5/10 – 19/10 – 2/11 – 16/11 – 7/ 12 – 21/12.
Krybbespil starter op d. 2/11 og opføres d. 21/12.
Med venlig hilsen team ”Sjov søndag”

Kransenedlæggelse I Christinero den 17. juni
Efter gudstjenesten i søndags drog både børn og
voksne fra brødremenigheden ud til Christinero.
Det var afslutning på det,
som går under navnet
”sjov søndag”, og som er
blevet en rigtig god tradition. To af vore børnebørn,
Anton og Viktor, var også
med, og der var vist ingen
Hvert år på Christine Frederikkes dødsdag lægges der
tvivl om, at de virkelig
kranse på hendes grav
holdt af at være med ikke
bare for at lege røvere og soldater i skoven, men også i den konkurrence,
som Birgit havde arrangeret med forskellige poster, poster, som handlede
om stedets historie.
Specielt Anton, som er 9 år, tænkte meget over, at Christina Friederica ,

8

ligger begravet her – måske sammen med sin kære hest og sin hund. Ja,
vi måtte naturligvis fortælle ham, at det nok ikke var sandt, men han stod
længe og grublede over dette besynderlige gravsted dybt inde skoven.
Hvorfor ligger hun egentlig begravet her og ikke på en kirkegård? Det er
måske også noget, som vi andre kan gruble lidt over. Og et fyldestgørende svar gives vist ikke; for Christina Friederica tog alle sine tanker med
sig i graven. Det er lidt ærgerligt; for herude i skoven, som hun selv kaldte for ”mine tanker”, sad hun tit og tænkte – måske over livets genvordigheder, hendes skuffelser, men også over det gudgivne liv, som vi
mennesker har fået del i; var hun bitter over det liv, som blev hende til
del, en sygdom, som vansirede hendes ansigt, hendes ægteskab, et ægteskab uden børn og en ægtemand, som ikke gav hende den kærlighed,
som hun måske tørstede efter.
Jo, vi kan gøre os mange tanker, men et er i hvert fald sikkert og vist, og det var hendes kærlighed til ægtefællen
og sine medmennesker – ikke
mindst til de svage og hjælpeløse, en kærlighed, som
hun har delt ud med rund
hånd helt op til vor tid i kraft
af det testamente og det sygelegat, som hun oprettede
En dejlig flok lyttende elever
kort før sin død den 17. juni
1812. Der er vist ingen tvivl om, at dette legat har været til stor gavn og
glæde for mange mennesker. Derfor er der også grund til at ære og erindre Christina Friederica på hendes dødsdag den 17. juni – sådan som det
er sket rigtig mange gange siden hendes død i 1812.
Men den kærlighedens gerning, som hun gjorde i levende live og efter
sin død med sit sygelegat, ja, det kan for os i dag være et vidnesbyrd om
den kærlighedens gerning, som vi alle er forpligtet på. En dag vil Christina Friedericas navn være gået i glemmebogen og dermed også de spor,
som hun satte sig i livet og med sit sygelegat, men kærlighedens gerning
vil blive ført videre af mennesker, som har hjertet på rette sted.
Christina Friederica gik meget i kirke både i Tyrstrup gamle kirke og i
brødremenigheden, hvis kirkesal blev indviet samme år, hun og ægtefællen købte og flyttede ind på Favrvrågård, og hun kom sandt at sige ikke
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i kirke for at blive set; nej, hun kom for at være tæt på vores Fader i himlen og høre det budskab, som giver os liv og håb. Men hun vidste naturligvis godt, at Gud ikke bare befinder sig i kirker, som er bygget af mennesker; nej, Gud er overalt - også her ude i skoven, hvor hun tit holdt andagter og bad til Gud. Og det vil vi også gøre i dag ved sammen at bede
den bøn, som Jesus selv har lært os. Vor Fader, du som er i himlene…….
Og nu vil vi så lægge en krans her ved Christina Friedericas grav – æret
være hendes minde!
Til sidst sang vi: Altid frejdig.
Kristian Grøn

Sommerfest lørdag den 9. august Lindegade 26, kl. 14.30
Program for dagen er endnu ikke klar, men festudvalget skal nok finde
på nogle gode aktiviteter til dagen. Sæt kryds i kalenderen og mød op til
en dag i fællesskabets tegn. Et står fast, dagen begynder med kaffebord.
Hvem vil bage boller og kage til dagen?
Alle medbringer noget spiseligt, som vil blive sat frem på anretterbordet. Det kan være noget der kan lægges på grillen. Det kan være salat,
kylling, pølser, tærter, dessert, og ost m.m. kun fantasien sætter grænser.
Der kan købes diverse ”vand,” øl, og vin til rimelige priser, og der vil
være et stort køleskab klar til maden, når vi mødes kl. 14.30.
Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding på mail: broedremenigheden@christiansfeld.tv eller til Anne Marie Schneider på 30 26 22 76 eller Käte Thomsen på 40 56 26 46.

Historiske datoer i Brødremenigheden netop nu
03. juli 1771 grundlæggelse af Brødremenigheden i Danmark vedtages.
13. august 1772 kaldes Johannes Prætorius til præst og Jonathan Briant
til forstander.
17. juli 1773 Første barnedåb i den nye menighed.
13. august 1777 Kirkesalen indvies.
13. august 1780 Stiftelsesdagen fastsættes i Christiansfeld
Rudolf Grunert
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Lindegade 26
Lindegade 26 er opført 1773 for Brødremenighedens forstander Jonathan
Briant.

Præsteboligen Lindegade 26

Lindegade 26 har gennemgået
ganske få ombygninger og forandringer gennem tiden, hvorfor denne i dag også fremstår
med mange smukke- og historiske detaljer. I den forbindelse
kan specielt nævnes trappeforløbet mellem stue- og tagetagen, med alle de tilknyttede
detaljer, som f.eks. det dobbelte dørparti i stueetagen, håndlister, knagerækker mv.

Den forestående istandsættelse, måtte således i høj grad handle om, at
bevare alle disse detaljer og praktisk talt, være så usynlig som muligt.
Arbejdet skulle primært handle om, at forny alle de tekniske installationer, og genoprette de nedslidte dele, som tag, vinduer, gulve osv. Ydermere skulle der foretages en energimæssig optimering, som selvfølgelig
handler om, at isolere alle de steder, hvor det er muligt, under hensyntagen til huset, og de bærende bevaringsværdier.
I forbindelse med planlægningsarbejdet, blev der iværksat en lang række
undersøgelser, herunder også en farvearkæologisk undersøgelse, som
skulle have til formål, at afdække den farvemæssige udvikling gennem
tiden. Disse afdækninger, også kaldet ”farvetrapper” er bevaret, dvs. ikke
overmalet, og ses den dag i dag rundt i huset, således vil den interesserede beskuer kun få en ”farvefortælling”
Arbejdet med istandsættelse af
Lindegade 26, blev påbegyndt i
foråret 2013. Da arbejderne ville
blive omfattende, blev det besluttet at helinddække huset, hvilket
betyder, at der blev bygget et
”telt” omkring hele huset, således
at håndværkerne under optimale
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forhold kunne arbejde med istandsættelsen. Nedbrydningsarbejdet bliv i
værksat og det kunne hurtig konstateres, at tagværk, murremme og etagebjælker var i væsentlig dårligere stand end forventet, tilmed havde indbygningen af et værelse på spidsloftet (over tagetagen) bevirket, at væsentlige
bærende komponenter var fjernet eller beskadiget, i en sådan grad at der
måtte gøres noget radikalt for at stabilisere huset.
Udbedringen af disse omfattende skader fik naturligvis stor betydning for andre
bevaringsværdige dele, som
f.eks. stueetagens smukke
loftsstuk som måtte repareres og delvis fornyes.
I stueetagens østlige del,
udgøres hovedskillevægen
af en svær stolpekonstruktion, der er bræddebeklædt,
denne konstruktion savner den dag i dag en historisk forklaring. Et sådant
element skal naturligvis bevares, skønt dette teknisk stillede store udfordringer, dels skulle den bære en murstensvæg i tagetagen, og dels var den
ikke funderet – så efter en del ”ingeniørakrobatik” (og stædig vedholdenhed fra arkitekten) blev der indlagt et aflastningsprofil over trævæggen,
samt støbt et fundament under denne, ingen af disse tiltag er synlige i dag.

Trappeforbindelsen mellem tagetagen og spidsloftet udgøres af en
”sammenstykket” trappe, dvs. angiveligt en brugt trappe som er tilpasset,
eller suppleret efter de givne omstændigheder. Dog er dette så smukt udført, at man umiddelbart foranlediges til at tro, at hele trappen, såvel stueetagens som tagetagens, er samtidigt udført.
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Undersøgelser havde vist at, dele af trappen var angrebet af ægte hussvamp, så
store dele måtte genskabes på stedet, dog

med genanvendelse af flest mulige dele, som balustre, håndlister mv.

Som nævnt, har huset gennemgået få ombygninger, der var dog tilføjet
en noget mærkværdig kvist, mellem de to oprindelige, og symmetrisk
placerede tagkviste mod syd. Denne kvist indeholdt et nyere toilet- og
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baderum, men skæmmede sydfacaden betragteligt. Kvisten blev nedbrudt og toilettet indpasset i tagetagens planløsning, og således har sydfacaden genvundet sit smukke udtryk.

Lindegade 26 før

Lindegade 26 efter

Ud over at taget naturligvis er omlagt, er der ikke foretaget de store arbejder udvendigt på huset, selvfølgelig er alle dele som vinduer, døre og
kviste sat nænsomt i stand.
Den smukke vestgavl er tidligere i historien, blevet delvist overpudset,
hvilket ikke understøtter fredningsværdi. Pudsen blev nedhugget, fuger
og murværk repareret eller fornyet i nødvendigt omfang, og gavlen har
genvundet sit ”majestætiske udtryk”

Juni 2014 står Lindegade 26, klar til genindflytning, der vil dog foregå
enkelte udvendige arbejder, herunder specielt også på naboejendommen, som har gennemgået næsten samme proces, men som dog ført står
færdig til oktober.
Bygningskonstruktør m.a.k. Steen Thielsen
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 3. maj 2014 fulgte vi Sr. Tina Marie Gorrsen født den 14. december
1924, død den 28. april 2014 til hendes sidste hvilested på Gudsageren.

Konfirmation
Palmesøndag, den 13. april 2014, blev
Julius Ravn Thomsen, Oliver Charles Porter og Josephine Inge Mølgaard
konfirmeret.
I ønskes hjertelig tillykke og Guds velsignelse.

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

1.247,00 kr.
22.303,50 kr.
467,50 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Sjov søndag i kirketiden resten af 2014
17/8 – 7/9 – 21/9 – 5/10 – 19/10 – 2/11 – 16/11 – 7/ 12 – 21/12.
Se side 6 og 7

Sommerfest Lindegade 26, lørdag den 9. august
2014 klokken 14.30
Se nærmere omtale i bladet side 9

Historiske datoer i Brødremenigheden netop nu
Se side 9
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Bibelgruppe 3. kvartal 2014
Emne: Markus evangeliet
Følgende mandage kl. 14.30 Nørregade 15
15. og 29. september
13. og 27. oktober
10. og 24. november
Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde

Sykreds 3. kvartal 2014
21. august:
BDM nu og her ved generalsekretær Jens Peter Rejkjær
04. september: Guide og giftefoged i Christiansfeld ved Finn Johannsen
18. september: Tidligere missionær og bibelskolelærer
Svend Aage Jacobsen, Haderslev
Sykredsen et tilbage i præsteboligen
torsdag i lige uger fra 15.00 til 16.30. Velkommen til enhver, jeg glæder
mig til at se jer i min stue igen.
Ellen Bøytler

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

Invitation til den 11. europæiske søsterkonference
i Nord Irland:
Thema: Brobygning
Tid: 4. - 8. juni 2015
Sted: Nord Irland
Pris:
Dobbelt værelse 260 Euro - enkeltværelse 285 Euro
Rejseomkostninger er ikke inkluderet.
Tilmelding til Susanne Gärtner på mail senest den 31. oktober 2014
sun.gaertner@arcor.de
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Måned:

Juli

August

September

31.

24.

17.

10.

10.

03.

27.

20.

13.

06.

Dato:

12.Søndag e.trinitatis

11.Søndag e.trinitatis

10.Søndag e.trinitatis

9.Søndag e.trinitatis

Kærlighedsmåltid

8.Søndag e.trinitatis

7.Søndag e.trinitatis

6.Søndag e.trinitatis

5.Søndag e.trinitatis

4.Søndag e.trinitatis

3.Søndag e.trinitatis

Dag:

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

14.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

Gudstjeneste + "Sjov søndag"

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste + "Sjov søndag"

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste + "Sjov søndag"

Kærlighedsmåltid

Stiftelsesfest/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Luk.10,38-42

Luk.,10,23-37

Matt.20,20-28

Matt.12,31-42

Luk. 7,36-50

Matt.11,16-24

Luk. 12,32-48

Matt 7,22-29

Matt.10,24-31

Matt.19,16-26

Matt. 16,13-26

Matt. 5,43-48

Luk.,15,11-32

Tekst:

J. Bøytler

J.Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J.Bøytler ??

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

K. Kynde

E. Baun

J Bøytler

J Bøytler

K. Grøn

Præst:

Tjeneste:

07.

13.Søndag e.trinitatis

10.30 Store sal

Høstfest/kaffe

Sted:

14.

14.Søndag e.trinitatis

10.30 Store sal

Tid:

21.

15.Søndag e.trinitatis

J. Bøytler

28.

