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Akvarel af Lars Svane 1946 Søstrehusets korsal med kakkelovn.
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Den fremmede næste.
Den traditionelle jødiske forståelse, at ens næste kun
kan være en person, man deler nationalitet, kultur og
religion med, går igen i mange lande, kulturer og religioner. Selv store dele af det danske folk, der anser
sig selv for tolerant og åbent, har store problemer
Brødremenigheden med at anse mennesker af anden herkomst end dansk
for ligeværdige og nogen, der skal favnes og accepi Christiansfeld
teres på lige fod med etniske danskere. Iøjnefaldende
Præstebolig:
er selvfølgelig de mange danskere, som ikke mener
Lindegade 26
at princippet nævnt i Tredje Mosebog 19,34, nemlig
6070 Christiansfeld
at ”Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal
være som en af landets egne,” skal gælde i Danmark.
Præst:
Det drejer sig både om pæne mennesker, der bare
Jørgen Bøytler
synes at andre mennesker har det bedst, hvor de
Tlf.: 74561420
40361420
kommer fra, og de skal i øvrigt ikke komme her og
Fax.: 74561421
snylte, og det drejer sig om de ekstremister, der angiboeytler@post7.tele.dk
veligt vil forsvare Danmark, men som i virkeligheRegnskabskontor: den forekommer at være primitivt tænkende fanatikere, hvis had til andre og anderledes tænkende er
Nørregade 14 A
”Duetten”
sygt og farligt. Mindre iøjnefaldende, men dog oprø6070 Christiansfeld
rende er også den udbredte holdning i vort land,
Tlf.: 74561214
nemlig at vi og vort er bedst uanset hvad. Altså, at
Bank: Reg: 9743
danske jordbær altid er bedre end udenlandske, danNR: 039 5639714
skere er bedre end udlændinge, så vi kan da ikke forbroedremenigheden@christiansfeld.tv
holde os til uretfærdigheder begået i Congo eller
Burma, og så videre. Det må man gerne mene, og det
Ældsteråd:
er da udmærket at støtte dansk jordbæravl og man
Formand:
Käte Thomsen
skal bestemt støtte kampen mod sygdom og uretfærSkovvænget 5
dighed i Danmark. Men holdningen betyder også en
6070 Christiansfeld
manglende forståelse for, at mennesker, der er i en
Tlf.: 74562646
tv-thomsen@christiansfeld.tv ulykkelig situation andre steder, som er ofre for krig
eller naturkatastrofer, ikke har et særligt stort krav på
Jørgen Bøytler
vor hjælp. De er så langt væk. Selv om man med god
Henning Jacobsen
ret kan hævde, at langt den største del af internatioHans Schmidt
Jens Christian Schmidt nal nødhjælp og udviklingsbistand kommer fra lanAnne Marie Schneider de, der kulturelt har kristne rødder, så er der stadig
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god plads til forbedringer. Vi har stadig grundlæggende svært ved at se
den fremmede som vor næste. Lige så vel som vi har ansvar for miljø og
økonomi ud over vore grænser har vi det også for mennesker. Eller sagt
med Moselovens ord: ”Du må ikke bøje retten for den fremmede og den
faderløse.”
Jørgen Bøytler

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (fortsat fra nr. 2, 2012)
Den væsentligste betydning, som Zinzendorfs rejse fik for ham, var, at
han gjorde personligt bekendtskab med reformerte i Holland og katolikker
af den jansenistiske retning i Frankrig. Det betød, at han vandt større frihed overfor den halleske pietisme og den wittenbergske ortodoksi, idet
han indså, at forskellen med hensyn til læren var underordnet i sammenligning med det trosforhold overfor den korsfæstede, som forener alle sande kristne inden for alle samfund. Også katolikker er ”brødre,” når de søger frelsen ved Kristus, og ikke ved deres egne fortjenstfulde gerninger.
Denne opfattelse fastholdt han hele livet igennem.
Den unge Zinzendorf var grebet af missionstanken. Han stiftede allerede
bekendtskab med missionen, da han endnu blev opdraget på Hennersdorf,
han var 8 til 9 år, da der blev læst op af avisen om Ostindien, og den første længsel efter at virke for hedningernes frelse meldte sig hos ham. Senere i
Halle blev hans kærlighed igen vakt til
missionen, fordi han hørte de hjemvendte missionærer fortælle om Trankebar.
I 1722 friede Zinzendorf til grevinde
Erdmuth Dorothea. Ægteskabsplanen
med hende var mere præget af fornuft
end af lidenskabelig kærlighed. Erdmuth Dorotheas barndomshjem var
præget af den lutherske pietisme og
hun ville udelukkende lade det komme
an på Guds vilje. Parret bliver gift den
7. september 1722 i Ebersdorf.
Den 22. december samme år kører de
Ungdomsportræt af Erdmuth Dorothea
med hestekøretøj til godset Bertelsdorf.
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Grevinde Erdmuth Dorothea forsøger at få så meget som muligt af landskabet at se gennem de til dukkede ruder. Zinzendorf der er vokset op i
Oberlausitz kender hver bakke og dal i området og fortæller ivrigt herom.
Pludselig opdager de et lysglimt i skoven, og der står et lille hus ved vejen. Zinzendorf beder kusken standse og spørge, hvem der bor der. Svaret
er, at det er trosflygtninge fra Mähren, som af godsforvalteren har fået lov
til at bosætte sig der. Ægteparret Zinzendorf havde naturligvis kendskab
til bosætterne, der var efterkommere af det gamle bøhmisk/mæhriske
Brødre-Unitet.. Deres leder
Christian David havde Zinzendorf lovet, at de kunne finde
tilflugt på hans jordbesiddelser.
Erdmuth Dorothea og Zinzendorf blev ærbødigt inviteret
indenfor i den fattige håndværkers hjem for at de kunne varme sig ved ilden. Her får de
fortalt om flygtningenes tunge
skæbne, om undertrykkelsen af
deres tro og om deres hemmelige forsamlinger med bibelstudier. Bevæget knæler alle ned
på gulvet, og Zinzendorf beder
en dybtfølt bøn. Erdmuth Dorothea aner ikke, at det bliver
starten på hendes livsopgave,
Zinzendorf 1719
nemlig medvirken til opbygningen af Brødremenigheden i Herrnhut. Med i kareten var Zinzendorfs
skolekammerat og ven Friedrich von Watterwille og Erdmuth Dorotheas
kammerjomfru. Zinzendorf ønskede at Watterwille skulle slå sig ned på
godset.
Zinzendorfes ægteskab med Erdmuth var, hvad han selv kalder,: ”Eine
Streiter Ehe”, dvs. et ægteskab, hvis hovedformål ikke var huslig lykke
og familieliv, men et kristeligt arbejdsfællesskab for at udbrede Kristi rige. I dette krævende ægteskab stod grevinde Erdmuth sin prøve. Overfor
sin mand viste hun altid ubetinget solidaritet. I hende fandt Zinzendorf en
ligesindet og jævnbyrdig medhjælp. Fortsættes i næste nr. Käte Thomsen
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Søstrehuset
For ¾ år siden var Jørgen Bøytler og jeg en tur i København til møde
med Fondschefen for Fonden A.P. Møller og arkitekt Ulla Lunn. Det viste sig at vi skulle modtage en bekræftelse på en donation af en såkaldt
”substantiel” størrelse – dvs. et ”pænt” millionbeløb til restaurering af
Brødremenighedens Søstrehus, Nørregade 14 i Christiansfeld – det var
en stor dag ! – og bilen kørte næsten hjem af sig selv !
Siden er det gået slag i slag med forberedelser og igangsætning af en del
mindre arbejder på dette menighedens største bygningskompleks – inkl..
kælder ca. 4.000 kvm. brt. – det kommer jeg tilbage til.
Bygningshistorien for Søstrehuset er ikke kompliceret, desuagtet der er
fem byggeetaper på hovedkomplekset, samt flere på økonomibygningerne – baghusene – som har rummet diverse værksteder og fabrikationer.
Den første del af hovedhuset mod Kirkepladsen er – efter nogen ”trakasserier” med Unitets Aeldste Konferenz i Herrnhut – opført i 1776, og
omfatter den vestre halvdel i to etager og med hoveddøren. I 1780 får
hovedhuset sin oprindeligt tiltænkte størrelse, idet den østre del tilføjes.
Seks år senere opføres den østlige sidefløj og 1798 forlænges østfløjen
med yderligere to vinduesfag mod nord.
Endelig kompletteres an-lægget 1799-1800 med den imponerende vestfløj, der kom til at rumme byens måske allersmukkeste rum, den
imponerende sidste korsal.
Når jeg skriver sidste/
tredje korsal er det fordi
vi har viden om at de
tidligere byggeetaper
har indeholdt korsal nr.
1 og nr. 2 i henholdsvis
den først opførte halvdel af hovedhuset og
senere i den østre sidefløj.
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Hver gang man har udvidet Søstrehuset ved
væsentlige tilbygninger
har man altså også erstattet den tidligere korsal med en ny korsal –
korsalen i østfløjen er
ca. dobbelt så stor som
den første korsal og ca.
halvt så stor som den
sidste i vestfløjen.
Tagrummene over hver
af de tre bygninger rummer sovesale for de piger der boede i huset,
og en gammel tegning
fra opførelsen af den østre sidefløj viser med præcis angivelse, at denne
sal kan rumme mere end 60 sovepladser – opsummeret for alle tre fløje
giver det mulighed for op mod 200 sovepladser – imponerende ?

Den store sovesal i Søstrehuset
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Der er til i dag foretaget et imponerende oprydningsarbejde –
stort set af menighedens medlemmer – og utallige er de læs der er
flyttet og/eller kørt bort med Alfreds traktor og vogn. Der er foretaget en tilbundsgående sortering, og en del er tilgået museets
arkiver – og i et vist omfang til de
efterladte efter tidligere beboere.

Samme sovesal mod øst

Der er desuden foretaget en del
rydningsarbejde med professionel
indsats, idet mange, mange lag
gulvbelægninger er fjernet – sine
steder op til 6 lag forskellige
gulvbelægninger ovenpå de oprindelige, nedslidte brædder.

Parallelt med denne indsats er der foretaget en planlægning og fordeling
af de mange kvadratmeter til den fremtidige anvendelse som kultur-,
kunst og musikhus – populært skrevet. Det har kostet mange møder og
drøftelser, men er nu faldet på plads, således at alle kan se bygningen
med en ny fremtid, der vil leve op til de smukke rum, korridorer, kontorer og udstillingssale.
I øjeblikket igangsættes
de næste forberedende
arbejder som en række
delentrepriser der omfatter fjernelse af alle
elinstallationer, fjernelse af alle Vvs-installationer samt fjernelse af al
tapet ind til de gamle
vægoverflader og fjernelse af vægge, der ikke
skal bruges fremover,
idet vi hermed forsøger
at fastholde stemningen i huset.
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De smukke rum omfatter et og to-fags samt tre og firfags (enkelte) rum –
dvs. med dette antal vinduer.
Det er tanken at huset også fremover skal have den meget enkle materialeholdning som det har haft – med ganske få materialer – pudsede vægge
og lofter, samt brede plankegulve.
De seneste undersøgelser har godtgjort at både indvendige døre, vinduer
og trapper har fremstået i en mørk okker (rust) farve de første mange,
mange år – en farveholdning der i korridorerne vil være smuk og karakterfuld. Den udvendige vinduesfarve er i øjeblikket genstand for forsøg
og undersøgelser. Okkerfarven genfindes på en række indvendige døre og
trapper, om end i en falmet udgave eftersom det er det eneste farvelag der
har prydet rummene i mere end 200 år! Den oprindelige farve og det
utroligt smukke slid, der præger de gamle trapper forsøges fastholdt ved
kun at udbedre malingen.

Til venstre en farveundersøgelse der viser tidernes forskellige farver, til højre
farvprøve med en okkerfarvet dør.

Gennemførelse af de resterende, egentlige bygningsarbejder vil inde så længe
blive igangsat og vi kan alle forhåbentlig se frem til et smukt resultat således at Søstrehuset fortsat kan pryde byen.
Næste ”rapport” følger senere …….
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Koncert: ”O du wunderschönes Lamm”
Musik fra Brødremenighedens arkiv i levende live
Den 7. november kan man i
Christiansfeld opleve, hvordan musikken har lydt i
Brødremenighedens Kirkesal, da den blev bygget. Den
svenske musikforsker og
sanger Christina Ekström, vil
sammen med et barokensemble både fortælle om den
særlige herrnhutiske musik,
der med Brødremenigheden i
1700-tallet fandt vej fra
Herrnhut til Norden, til USA
og til Indien - og altså til
Christiansfeld – og give koncert med musikken. Det bliBilledet viser Marie Agnes von Zinzendorf, datter af ver en ganske særlig oplevelBrødremenighedens stifter,
se at høre musikken i KirkesNicolaus von Zinzendorf
alen, hvor både arkitektur og
klang er præget af den samme åndelige bevægelse.
Christina Ekström har skrevet doktordisputats om musikken (”Gör dig
en sång uti mitt bröst, Musikalsk gestaltning i ljuset av herrnhutisk tradition, 2007) og aftenens program er baseret på kompositioner fundet i
Brødremenighedens arkiv i Christiansfeld samt i Herrnhus og i byen Betlehem i USA.
Programmet samler sig om billedet af ”Lammet”,der spiller en stor rolle i
forhedstraditionen som billede både på Jesus og den troende, og på troens kærlighedsforhold. Blandt komponisterne i programmet er markante
personer i herrnhutisk musikliv i 1700-talet som Johann Daniel Grimm
(1719-1760) og Christian Gregor (1721-1803) som både bidrog til at forme et nyt musikideal og med at udvide det musikalske repertoire betydeligt. Christina Ekström har vist – og viser i sin musik – at den herrnhutiske musik med sin inderlighed er et originalt bidrag både til musikkulturen og til fromhedslivet.
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BDM - nyt artikel af Miriam Bøytler
Gensyn med Kipili!
Vi er endelig kommet til Kipili og livet er skønt. Vejret er ikke til at klage
over, men det er noget helt andet end kolde Sumbawanga. For mit vedkommende var det lidt specielt at komme til Kipili. Fra jeg var 5 uger til
jeg var ca. 2½ år gammel, boede jeg i byen. Jeg har kun besøgt Kipili én
gang efter, og det er efterhånden mange år siden. En helt anden ting er i
forhold til det med at have boet her i byen før. Når vi går ture i byen eller
ved vandet kan man høre forskellige der råber ”Millie”. Jeg vender mig
om med et kæmpe smil, og der står den ene legekammerat, mama eller
andet som gerne lige vil hilse og spørge ind til mine forældre. Det er dejligt at mærke at de forskellige indbyggere sætter pris på at man er tilbage
og flere i byen har efterhånden fundet ud af, at der er kommet en Bojtler
(Bøytler) i byen. Det er dejligt, at vi får alt den opmærksomhed fra de ældre, og børnene er ellevilde og altid klar på leg.

Børn i Cheke Chea i Kipili. Foto Erik Baun
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Vi ankom mandag d. 27. august sidst på eftermiddagen. Her fik vi indlogeret os i vores eget hus, som ligger lige nedenfor Knuds. Huset er forholdsvist stort, og vi sætter alle stor pris på et hus, frem for et volontørværelse. Det er første gang vi alle har været en form for husejere. Efter vi
havde set huset, hilste vi på Knuds folk, bl.a. hans butler Kashimoto og
dagvagten Joseph, som forstår at nyde sit job. Dagvagt ved Knud er heller
ikke det værste job at have, især fordi at der oftest ikke er de vildeste
pligter ift. en nattevagt.
Dagen efter gik med en tur ned i byen, for at hilse på de forskellige
folk og med rengøring af vores ”nye” hus, som var meget beskidt. Resten
af ugen har gået med forberedelser til Cheka Chea, som vi starter på, på
mandag, samt engelskundervisning for de flinke snedkerelever + lærere.
Vi er alle i forventning til at alt nok skal gå godt. Vi kommer til at møde
nogle udfordringer undervejs mht. bl.a. sprogbarrierer, men indtil videre
er en blanding af tegnesprog, dansk, engelsk og det kiswahili vi nu engang kan, gået meget godt. Gud velsigne jer!
Hilsen Miriam

Reception i nye lokaler.
Fredag den 24. august var der reception i de nye kontorlokaler i Brødrehuset, hvor BDM nu har til huse i de næste par år.
Brødremenigheden var inviteret til denne reception og var sammen med
ansatte og bestyrelse i BDM til et hyggeligt samvær.
Tonen til åbning af receptionen sørgede hornorkestret for. En hyggelig
eftermiddag som også understregede samhørigheden mellem BDM og
Brødremenigheden.
Bjarne Gertz Olsen.

Snakken gik livligt ved receptionen
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Så er det tid til at melde sig til 10. europæiske søstertræf,
hvor Danmark kan få 2 pladser.
Søstertræf finder sted i Albanien denne gang. Læs invitationen herunder.

EVANGELISCHE
BRÜDERUNITÄT
HERRNHUTER BRÜDERGEMEINE

Betreff: Einladung zum 10. Europäischen Schwesterntreffen
Bielefeld, den 1.9.2012
Liebe Schwestern,
im Namen des Vorbereitungsteams für das Europäische Schwesterntreffen möchte ich euch sehr herzlich zum nächsten Treffen in Durres in Albanien einladen.
Es findet vom 30.5. - 3.6. 2013 statt.
Unser Thema wird sein „Wir feiern unsere Vielfalt – in Christus sind wir
eins“ aus Anlass unseres 10. Treffens. Aus diesem Grund haben wir Gäste eingeladen und wollen in schöner Atmosphäre, an einem besonderen
Ort unser 10-maliges Treffen feiern. Beth Torkington wird für uns wieder
die Bibelarbeiten halten.
Für Deutschland haben wir vorerst 20 Plätze zur Verfügung. Es ist möglich, sich bis zum 31.10.2012 bei mir anzumelden. Danach können wir
sehen, welches Land wie viele Plätze wirklich benötigt und ob Deutschland noch mehr Plätze bekommt.
Für Deutschland möchte ich es dieses Mal genauso machen, wie in den
anderen Ländern: wenn es mehr als 20 Anmeldungen geben sollte, entscheidet das Los. Es wird aber auch eine Warteliste geben.
Die Kosten des Schwesterntreffens betragen 220€ für die gesamte Tagung mit Unterkunft und Verpflegung im Doppelzimmer. Das Einzelzimmer kostet einen Aufschlag.
Es ist diese Mal möglich, etwa 3 Tage länger zu bleiben. Merita Meko
wird nach der Konferenz Tagesauflüge zu Orten der Brüdergemeinarbeit
anbieten. Diese zusätzlichen Tage sind nicht in dem Preis enthalten und
müssen extra gezahlt werden.
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Nähere Informationen erhaltet ihr dann nach der Anmeldung!
Bitte meldet Euch bis zum 31.10.2012 schriftlich an
Susanne Gärtner
Fritz-Vogt-Weg 28
33607 Bielefeld
Susanne.bg@arcor.de
Bitte gebt folgende Daten bei der Anmeldung an:
Name, Adresse, Telefonnummer, e-mail Adresse und Geburtsdatum
Viele Grüße im Namen des Vorbereitungsteams
Conchita Landbrug
Wendy Hopcroft

Tid til bøn
Fra den 5. oktober vil der hver fredag formiddag kl. 10 være åbent ind til
præsteværelset bag køkkenet i søstersiden af kirken. Her vil der være
nogle salmebøger, en løsensbog, nogle papirlapper, blyanter, stille musik,
og antagelig nogle bøger med bønner.
Med overskriften ’Tid til bøn’ kan deltagerne den pågældende dag samle
sig i bøn og selv aftale, hvilke emner bønnerne kan rumme, hvorledes
formen skal være, hvor længe …
Der er mulighed for at holde fællesbøn, tavse bønner, meditation, forbøn,
en salme ... Formen bliver naturligvis afhængig af antal deltagere.
Præsteværelset er et smukt rum, hvor der ikke er nogen forstyrrelse. Det
lægger op til stilhed og andagt. Samværet vil alt efter form og deltagere
vare 15-30 minutter.
Alle har brug for at henvende sig til Gud i bøn, og med kirken som ramme er der en naturlig ro og mulghed for fællesskab i bøn. Der er også
plads til alle, som har lyst, og man deltager på den måde, man selv har det
godt med.
Det skal understreges, at det ikke kun er for menighedens egne medlemmer. Men enhver, som har lyst til og brug for at deltage, har lov til at møde op til
Tid til bøn hver fredag klokken 10
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Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:

Brødremenighedens Danske Mission
Menighedens arbejde i Christiansfeld

7.641,50
1.890,50

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Sykreds 4. kvartal 2012
04. oktober 2012 Grønland ved Camilla Glintborg
16. oktober intet møde (efterårsferie)
01. november 2012 rejsen gik til Tanzania ved Ellen Bøytler m.fl.
15. november 2012 program bekendtgøres senere
29. november 2012 program bekendtgøres senere
13. december juleafslutning.

Bibelgruppe om Korinter-brevene:
Følgende onsdage i efteråret
3. og 31. oktober
14. og 28. november
Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15
Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde

Menighedsmøde
13. november 2012 klokken 19.00 i Duetten

Saltjenermøde
Mandag den 26. november klokken 19.00 i Duetten.

Tid til Bøn hver fredag i Præsteværelset i
Søstersiden af kirken.
Se omtalen i bladet side 13
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Saltjenermøde fortsat
Alle der har lyst til at give en hånd med i saltjenerarbejdet er hjertelig velkommen denne aften. Der er brug for mange hænder til de mange forskellige opgaver som kan være: ”Pyntning af kirken på festdagene, bagning
til kirkekaffe og andre arrangementer, almindelig saltjenerarbejde som at
stå ved dørene osv.” Jo flere vi er jo lettere går planen op.

Glemte køkkenting fra sommerfesten:
En flaske til oliedressing og en plastbox med låg kan fås ved henvendelse
til Anne - Marie Schneider.

Koncerter i Brødremenighedens kirke:
25. oktober kl. 19.30 orgelkoncert med Dorfmüller.
30. oktober kl. 19.30 kontrabaskvartet og cellist Heikki Takkula.
07. november kl. 19.30 ”O du wunderschönes Lamm” Musik fra
Brødremenighedens arkiv .” Se omtale side 9
15. november kl. 19.00 RAMAbrass (basunkor) fra jyske musikkonceva
torie.
03. december kl. 19.30 koncert med Per Nielsen.

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
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10.30

19.00

10.30

19.00

10.30

17.00
19.00

10.30
10.30

19.00

14.30

10.30

10.30

10.30
10.30

10.30
10.30

Tid:

store

store

store

store

store

store

store

store

store

store
store

store
store

store

store

store

store

store
store

store
store

Sted:

Gudstjeneste
Gudstjeneste med kor

Gudstjeneste

Gudstjeneste med kor

Juleaften med korsang

Morgensang

Gudstjeneste

Sanggudstjeneste kor

Gudstjeneste/Nadver

Sanggudstjeneste kor

Gudstjeneste

Hosianna med korsang
Sanggudstjeneste kor

Gudstjeneste
Gudstjeneste/kaffe

Nadver

Kærlighedsmåltid

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste
Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver

Tjeneste:

Luk. 2,25-40
Årsløsen 2013

Matt. 23,34-39

Luk. 2,1-14

Matt. 1,18-25

Luk. 21,25-36

Matt. 21,1-9

Joh. 5,17-29
Matt. 11,25-30

Mark. 12,38-44

Matt.5,13-16/5.1-

Matt. 21,28-44
Luk. 13,1-9

Joh. 15,1-11
Joh. 1,35-51

Tekst:

J. Bøytler
J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler
J. Bøytler

J. Bøytler
J. Bøytler

J. Bøytler

K. Kynde

J. Bøytler
J. Bøytler

J.Markussen
Erik Baun

Præst:

Dag:

24.

17.00

store
store

Joh. 1,19-28

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J Bøytler

25.

2. Juledag

10.30
23.30

Matt. 11,2-10

26.

Julesøndag
Nytårsaften

Måned: Dato:

Oktober

November

December

30.
31.

