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Hvor evangeliet kan høres
En dag, på en stille sabbat, kommer der en mand ind
i Bethesdas søjlegange og spørger en anden mand,
om han vil være rask. Et sælsomt spørgsmål. Der
rejser sig flere spørgsmål end svar; ikke bare om
Brødremenigheden manden vil være rask, men også det uransagelige, at
Jesus kommer til ét specifikt menneske, selv om der
i Christiansfeld
er mange syge.
Jesus kommer til en mand, som er i yderste nød. Han
Præstebolig:
gør manden rask og giver ham så en fordring, nemlig
Lindegade 26
6070 Christiansfeld
at gå! Vi lytter til evangeliet og evangeliets fordring.
Der er ét meget bestemt sted, hvor evangeliet må høPræst:
res, hvor evangeliet kan høres: Dette "sted" er påskeJørgen Bøytler
lørdag. Aastrup synger: "En påskelørdag, ond og
Tlf.: 74561420
grå / med sine træge timer / til enden gennemlides
40361420
må, / før påskeklokken kimer."
Fax.: 74561421
boeytler@post7.tele.dk
Påskelørdag, forstået som lidelsen og forladtheden,
dét er vores virkelighed. Men netop der, i vor lidelse
Regnskabskontor: og forladthed, dér mødes vi af evangeliet. I dette tilNørregade 14 A
fælde er det Bethesda Dam, der er "stedet," påskelør”Duetten”
dagen; det er lidelsens og håbløshedens sted, men
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74561214
også det sted, hvortil Guds søn er kommet for at forBank: Reg: 9743
kynde evangeliet for os, der lever i mørket og dødens
NR: 039 5639714
skygge. Forkynde, at netop det lidende menneske er i
broedremenigherelation til Gud, er husket af Gud, og mødes af Gud.
den@christiansfeld.tv
"Så er det da en nådes-sag, hvad der af mig skal bliÆldsteråd:
ve, om Herren gør en påskedag og kalder dødt til
Formand:
live."
Käte Thomsen
Evangeliet tilsiger den enkelte et helbredende, men
Skovvænget 5
6070 Christiansfeld
også igangsættende ord: Gå du hen og gør ligeså!
Tlf.: 74562646
Vær menneske – og medmenneske.
tv-thomsen@christiansfeld.tv
»At være menneske er at have Gud over sig og sin
Jørgen Bøytler
næste ved siden af sig.« Vi sendes ud i et fantastisk
Henning Jacobsen
og på mange måder også skønt liv. Lad os gå med
Hans Schmidt
glæde.
Jens Christian Schmidt
Jørgen Bøytler
Anne Marie Schneider
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Ældsterådsvalg .
Ordinært ældsterådsvalg afholdes tirsdag den 25. november 2014. Valget afholdes i Duetten, Nørregade 14A, Christiansfeld fra klokken 17.00
til 19.00. Brevstemmer kan afgives ved henvendelse til br. Jørgen Bøytler (tlf. 74 56 14 20) senest mandag den 20. november.
Der skal vælges to nye ældsterådsmedlemmer for perioden 1/1 2015 til
31/12 år 2021. Efter tur afgår Jens Christian Schmidt og Käte Thomsen.
Opstilling foregår på menighedsmødet, der afholdes i Duetten tirsdag
den 21. oktober kl. 19.30. Der kan stilles mundtlige forslag. Forslag kan
dog også i forvejen indgives skriftligt, og skal i så fald senest den 16. oktober afleveres til Käte Thomsen.
Inden forslag afgives, bør man sikre sig, at vedkommende er villig til at
modtage valg/genvalg.
Stemmeret til ældsterådet har medlemmer af menigheden, der er fyldt 18
år, der bosiddende i Kolding kommune og ikke er i restance med menighedsbidraget.
Valgbar er stemmeberettigede menighedsmedlemmer, der har været
medlem af menigheden i 2 år og bosiddende i Kolding kommune.
Valglisten vil være fremlagt på regnskabskontoret fra den 21. november.
Valget afholdes under henvisning til kirkeordningens paragraffer.
På Ældsterådets vegne
Käte Thomsen

Menighedsmøde - opstillingsmøde
Mandag den 21. oktober klokken 19.30 afholdes der menighedsmøde i
Duetten.
Vi vil fortælle om Ældsterådets arbejde og udfordringer siden sidste menighedsmøde. Derudover skal der foretages opstilling til det kommende
ældsterådsvalg. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til Ældsterådet.
Vi håber at se rigtig mange til menighedsmødet.
Ældsterådet
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Synode 2014
Lørdag den 14. juni samledes ca. 100 synodaler i Zeist i Holland. Foran lå en
uges intenst arbejde som
øverste myndighed i vores
provins. Repræsentanter for
missionerne, ungdom, præster, teologisk uddannelse,
direktion og naturligvis fra
Plenum set fra oven
menighederne. Dertil kom
uden stemmeret biskopperne og gæster. Den
europæiske fastlands provins dækker over
brødremenigheden i Tyskland, Holland,
Schweiz, Albanien, Estland, Letland, Sverige
og Danmark.
Mødet blev indledt med ’singstunde’ midt mellem borde, stole, tolkekabiner, elektronik etc.
Derefter var der indledende møde med alle
praktiske formaliteter, således at arbejdet var
Br. Markus Gill Zeisst
lagt i faste og betryggende rammer. Søndag
byder velkommen
formiddag var der åbningsgudstjeneste, hvor
synodens tema blev slået an:
Gud giver og kalder – vores kirkes vej ind i fremtiden.
I alle fællessamlinger blev der fremlagt beretninger fra forskellig side,
tilsendte forslag og naturligvis meningsudveksling i forbindelse med disse. Hvis ikke forslagene kunne blive afstemt med det samme, blev de
sendt ud i et udvalg til bearbejdelse af et revideret eller nyt forslag. Derefter til afstemning i plenum.
Der var naturligvis mange forskellige forslag dækkende forskellige dele
af livet og aktiviteterne i vores provins. Nogle var enkle og klare, nogle
var ret specifikke f.eks. vedrørende enkelte menigheder, sprogområder,
lande etc. Nogle af forslagene og beretninger var mere omsiggribende og
med betydning for alle i vores provins. Og nogle indeholdt følsomme og
personlige forhold.
Beretninger
I henhold til beretningerne vil jeg nævne et par punkter, som fandt særlig
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interesse. Fra Stockholm blev der berettet om et stort stykke socialt arbejde til prostituerede, narkomaner, hjemløse m.fl., ofte fra andre etniske
grupper end svensk. Beretningen om de mange volontører i BDM blev ligesom sidste synode læst med stor glæde af deltagerne.
Breve fra synoden
Der blev sendt breve til grene af vore aktiviteter, så som virksomheder,
institutioner, ungdomsgrupper og menigheder. Der blev sendt en opfordring til menighederne om at være befriende og glædebringende vidner
om Jesus Kristus i en multireligiøs og multietnisk verden. Flygtningearbejdet blev specielt trukket frem som et fokuspunkt i menighederne. Det diakonale bør altid være en naturlig del af menighedernes aktiviteter.
Forslag
Som sagt var forslagene meget forskelligartede og havde ikke alle lige
stor betydning for os i Danmark.
Nogle forslag med betydning og
med særlig interesse for os skal
nævnes:
Direktionen fik til opgave sammen
med de regionale grupper og den
Så er arbejdet i gang
teologiske uddannelse at foretage
Synodalledelse og- sekretærer
skridt til at skabe ’ordnede forhold’
for læg-personer, som står med forkyndende og sjælesørgeriske opgaver i
menighederne. Spørgsmål om uddannelse, opgavebeskrivelse, spørgsmål
om en ordination m.v.
Forslag om vielse af homofile har været et tilbagevendende tema gennem
flere synoder. Denne gang var der forslag om en godkendelse og en total
afvisning, begge med bibelske begrundelser. Et tredje forslag foreslog den
tidligere praksis, som faktisk ligger midt imellem, at man respekterer homoseksuelle forhold og i forbindelse med samtaler hos præsten, kan modtage en ’personlig’ velsignelse af forholdet.
I år blev der givet tilladelse til en offentlig vielse af homoseksuelle par,
hvis menighed og præst er indforståede dermed. Da dette er et følsomt emne, bør der træffes en beslutning i menigheder efter grundige og bibelske
overvejelser.
I nogle menigheder sidder udvalgte/indkaldte (fagkompetente) medlemmer
i Ældsterådene. Disse er ikke alle medlemmer af brødremenigheden, men
har en stor indflydelse i pågældende menigheders forhold. Derfor blev det
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klart besluttet, at alle med sæde i ældsterådene skal være medlemmer af
menigheden.
En speciel beslutning satte følelserne i gang.
Der har for mange år siden været en splittelse i
menigheden i Rotterdam. Derfor opstod der en
ny menighed, som ikke kunne være en del af
brødremenigheden. Der var ført mange samtaler
mellem direktionen, den ’gamle’ menighed samt
’udbryderne’. Og alle var indstillede på, at nu
var tiden til en genforening. Beslutningen om
genoptagelse af menigheden som en selvstændig
menighed i Rotterdam blev naturligvis modtaget
med stor glæde, jubel og tak til Gud.
Et forslag om at formindske synoden af økonoKjeld Kynde Kristensen ønskes miske grunde blev ændret til at etablere et meltillykke med fødselsdagen
lem-synodalt udvalg, som skal komme med et
udspil til næste synode. Det viste sig,
at der var langt flere faktorer på spil.
Er alle dele af arbejdet i menighederne repræsenteret? Har nogle grene for
stor indflydelse? Og omvendt? Er to
fra hver menighed retfærdigt, når der
en menigheder på 100-150 medlemmer og andre på et par tusinde? Kan
arbejdsformen forenkles? Skal synoModtagelse på slottet i Zeist
den afholdes i forbindelse med weekend, helligdage og lignende, som det er nu har mange brugt en ferieuge på
det? Kan man aflaste den kæmpestore indsats, som værtsmenigheden må
yde?
Nyt direktionsmedlem
Der skulle indvælges et nyt medlem af direktionen, idet broder Frieder Vollprecht
træder ud. Valget faldt på broder Raimond
Hertzsch, som nogle måske kender. En lille
gruppe her fra Christiansfeld var for nogle
år siden med ved hans ordination i Hamburg. I øjeblikket er direktionsmedlem broUngdomsdelegeret A. Kellerová
der Holger Perske langtidssygemeldt, og
og J. Bøytler i en pause
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at blive langvarigt. Derfor blev der etableret et lille udvalg, som skal
komme med præsentation af kandidater, således at synodalerne kan foretage et valg af en vikar.
Et velsignet forløb
Hele ugens arbejde blev afsluttet med en nadvergudstjeneste i kirken,
som havde fået sit ’normale’ udseende igen, hvilket ikke altid
sker, fordi arbejdet ikke er blevet
afsluttet tids nok til at rydde op.
Det var en stor glæde, at mange
også lokale deltog i nadveren. Der
var 180!
Arbejdsudvalgenes sammensætning var den samme som sidste
gang. Så det var gensyn med glæ- Br. R. Hertzsch ønskes hjertelig tillykke med
direktionsposten
de og søskendekærlighed. Derved
blev arbejdet mere effektivt og koncentreret. Hver morgen var der bibeltime i de samme grupper. På den måde kom vi meget tæt på hinanden fra
dagenes begyndelse. Forskelligheder og meget modsatte meninger blev
delt med respekt og åbenhed, det var også tilfældet i det egentlige udvalgsarbejde. Et tilbagevendende punkt i synoden er en eftermiddag med
en udflugt. Denne gang var det blevet arrangeret, at alle menighederne i
Holland fik besøg af en gruppe fra synoden. Den enkelte menigheds arbejde blev præsenteret, og så var vi inviteret på aftensmad. Og det var
bestemt ikke dumt, når næsten alle menigheder er domineret af personer
med rødder i Surinam. Lækkert. Udflugten blev på denne måde mere en
ekskursion med rigt indsigt i andre forhold end de hjemlige. Og en forståelse af en stor og vigtig del af vores provins. Det store arbejde, som der blev ydet
af de lokale medlemmer, behøver jeg vist
ikke præsentere, da mange af os var involveret i synoden her for nogle år siden. Alt
klappede – vist også fodboldresultaterne.
Der blev naturligvis set VM på en storskærm i det store samlingstelt.
Frieder Vollprecht takkes for
arbejdet i direktionen
Det var i alle henseender en frugtbar og
velsignet synode. Det giver interesse for og lyst til at mødes med de andre synodaler igen om to år.
Kjeld Kynde Kristensen
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BDM – nyt september 2014
Nyheder
BDM har haft 8 seniorvolontører fra Lindehøjkirken i Herlev i
Kipili i Tanzania, hvor de har
været med til at bygge en Cheke
Chea og lavet en legeplads. De
har indsamlet ca. 50.000 kr. til
projektet, og for nyligt blev der
afholdt et cykelsponsorløb,
hvoraf de 13.000 kr. går til udSeniorvoluntørerne i Kipili
dannelse af en lærer.
BDM har – gennem midler fra DMR-U – haft journalist Svend Løbner i
Tanzania for at skrive om Mobilklinikken ved Tanganyikasøen. Artiklerne er bl.a. blevet bragt i Sygeplejersken, Ugeskrift for Læger, Helse,
Sund i Syd, mv. Artiklerne ligger på BDMs hjemmeside. De er meget
læsværdige.
Bestyrelsesmedlem og daglig leder af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Bjarne
Gertz Olsen, har været i Tanzania for at holde
seminarer for søndagsskoleledere. Der har
været en god deltagelse, og behovet for oplæring er stort.
Jørgen Bøytler har været i Albanien og påbegyndt en seminarrække på 6 i alt, hvor den
svenske brødrekirke også er involveret. Dette
seminar handlede om evangelisering. Lydhørheden var stor. Kirken er ung, og der er
stadig behov for megen hjælp fra BDM.
Bjarne Gertz Olsen holder
seminar i Tanzania

Støtte til kirken i Burundi

BDM har støttet præsten Mbutu, som har arbejdet som syd-syd missionær, udsendt fra MCWT, men altså betalt af BDM. Han skriver i sin rapport, at kirken i Burundi vokser hver dag. Der kommer mennesker fra
forskellige kirkeretninger, ikke mindst pinsefolk. Mbutu forventer, at der
kommer endnu flere til på grund af den evangelisationsindsats, de laver.
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Gennem nogle evangelisationsfremstød er der kommet mange muslimer
til tro. I to byer tog 730 mennesker imod Jesus som deres herre og frelser.

Livgivende vand

Fodbold er også her populært

Mbutus opgave er også at undervise menighederne i kristendommens
grundsandheder. Han ønsker at planlægge flere seminarer for at udfylde
de behov, der er. Mbutu fortæller videre, at der er mange familier, der har
mistet deres ægtemand og far. Derfor er der et stort behov for rådgivning.
Mbutu ser et stort behov for at fortsætte sit arbejde i Burundi.
Tak! Tak for fortsat forbøn og økonomisk støtte til det arbejde, BDM udfører. Vi håber, at I erfarer Guds velsignelse ved at være med.
Jens Peter Rejkjær, Generalsekretær BDM

Koncerter
Verdensbarytonen Bo Bøje Skovhus og pianisten Stefan Vladar laver en sjælden fremførelse af Schuberts 3
Sangcykler – Die Schöne Müllerin, Winterreise &
Schwanengesang – 11. - 13. november 2014 i Brødremenighedens kirke klokken 19.30.
Sønderjyllands symfoniorkester
Fredag d. 5. dec. 2014 kl. 20.00
Programmet vil være med værker af Carl Nielsen, Vagn Holmboe,
Britten og Dvorák, og Koncerterne dirigeres af Sian Edwards.
Trompetist Elias Heigold som solist.
Per Nielsen julekoncert
Torsdag den 11. december klokken 19.30
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Søstrehuset i Christiansfeld
Det du (næsten) ikke ser
Det er jo nok gået op for de fleste, at menigheden er i gang med en større
renovering af Søstrehuset. De ældste dele af Søstrehuset er fra 1776, og
dermed vil mange af de moderne ting vi bygger ind i vores huse i dag,
virke som et fremmed element i det store hus, der er så smukt i sin enkle
arkitektur.
El i Søstrehuset før renovering- Østfløjen
Inden restaureringen af Søstrehuset gik i gang kunne man
flere steder i huset se de elinstallationer m.m. der var tilføjet gennem tiden. Mange af
disse installationer var ikke
anbragt lige diskret. Dette forsøger vi ved renoveringen at
gøre lidt mere skånsomt. De
gamle radiatorer var i det meste af huset lavet med synlige radiatorrør
rundt ved ydervægge. Dette prøver vi nu at begrænse.
Alt dette er dog ikke helt enkelt. Vi kan nemlig ikke krydse de gamle etagebjælker, og de moderne VVS-installationer må faktisk ikke have skjulte samlinger. Løsningen er, at radiatorrør
er ført i kælderen til alle rum i stueetagen. På 1. salen må vi acceptere en installationskasse rundt ved ydervægge, og i
tagetager kan vi skjule rør i div. skunke.
Installationskasserne på 1. salen får samtidig den funktion at div. el- og internetstik kan indbygges i denne kasse, og der
kan så tilføjes nye stik, hvis dette er nødvendigt i et kontor.
Nu er situationen jo den, at Søstrehuset
fremover skal bruges til mange mennesker og funktioner, så af denne årsag,
kommer der MANGE flere moderne installationer, der skal forsøges skjult div.
Elskabe på korridor 1. sal før
steder i bygningen. De mange evt. gæster
renoveringen af Søstrehuset
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i husets store sale vil kræve nød- og panikbelysning. Ved strømsvigt vil
flugtveje på gange og trapper alligevel være oplyst. Der vil være belyste
skilte der viser nærmeste flugtvej.
Til brandsikring bliver der etableret røgdetektorer og sprinkleranlæg. Sprinkleranlægget virker ved vandtåge der begrænser en
evt. brand, men dog alligevel skåner bygningen ved at anvende mindre vand end
traditionelle sprinkleranlæg. Ofte er vandslukningsskader efter en brand større end
brandskader. Dette vil vi gerne undgå. At et
hus som dette kan brænde, kan den frygteliNye kabelrør under kældergulv
ge brand i brødrehuset tilbage i 80’erne jo
erindre os om. Endeligt kommer der jo i
huset et moderne alarmanlæg til beskyttelse mod tyveri.
For at illustrere omfanget af disse mange nye installationer som vi forsøger at anbringe diskret, kan jeg nævne lidt tal på det der indtil videre er
blevet indbygget. Til sprinklingen anvendes mere end 400 dyser. Man
skal huske at spidslofter og skjulte hulrum i skunke m.m. også bliver
sprinklet. Disse dyser forsynes med vand fra mere end 2 kilometer rustfrie
stålrør af højeste kvalitet.
El, internet, røgalarmering og nødbelysning m.m. kræver også mange installationer/kabler. For at beskrive omfanget kan nævnes at der er anvendt: 8,5 km. ”elektrikerrør” – Både stive og fleksible. Disse er samlet
med 2.200 muffer. Der er brugt 2.500 metalbøjler som så er fastgjort med
5.000 skruer. Der er brugt 1,5 km. store røde kabelrør i diameter fra Ø50
til Ø110 mm. 600 meter kabelbakke i forskellige bredder, men helt op til
40 cm brede. 15 kilometer kabel, datakabel og brandhæmmende kabler.

Sprinklerrør i bjælkelaget under gulv

Teknik over hvælvet kælder i stueetagen
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Nyt el i gammel skorsten
17 km almindelig installationsledning i
forskellige farver. Der er indmuret 400
dåser til afbrydere og stikkontakter m.m.
Der kommer 100 dåser i kanalerne til el og
data. 300 loftdåser for lampeudtag 230
stikkontakter, 420 lamper ad div. typer i
lofter op på vægge m.m. 50 ”UD”-lamper
og 150 branddetektorer.
Som det kan ses af dette er sådan noget
VVS over nyt sænket loft
som brandhæmmende kabler, branddetektorer, ”UD” -lamper og lignende helt nye
ting der aldrig har været i huset.
El og sprinkler er jo ikke det eneste der
gemmes bort i huset.
Under toiletkernen på 1. sal kommer der
en del VVS-installationer der skjules af et
nyt nedsænket pudset loft. De øvrige toiletter har jo på samme måde forsyninger
”til og fra”.
Enkelte steder i huset har vi måttet forstærke de eksisterende konstruktioner i huset med bl.a.
stål og nogle gange beton. Dette p.g.a. delvist nedbrudte bjælker, men mest af alt for
at forstærke konstruktionen til de nye lastkrav vi arbejder med i forsamlingslokaler
og især arkiver. Arkivlast er ret så stor, og i
østfløjen får vi en hel del rum til arkivalier.
Alle disse forstærkninger er selvfølgelig

Forstærkninger til arkivgulve

Lidt kabler i teknikrum
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også lavet, så de bagefter ses mindst muligt.
Skal en gammel skorsten i brug igen, så
kræver dette en ”opgradering”. Dette gøres
ved at indbygge nye rør i skorstenen og så
isolere omkring dette. Dette får vi gjort ved
2 af Søstrehusets skorstensløb. Hermed kan
vi få et par enkelte Christiansfelderovne i
drift i Søtrehuset.
Når I nu engang kommer rundt i det færdige
Søstrehus, så husk på, at meget af det mest
krævende håndværk og mange af de vanskeligste opgaver er udført på ting og steder i
dette hus, hvor man så faktisk ikke ser dette
bagefter.
Den 18. september 2014
Peter Buchholt Petersen

Brødremenighedens Kirkekor
2013

Nye skorstensrør i gammel skorsten

Kirkekoret mangler sangere
Kan du lide at synge, og har lyst til at være
en del af vores fællesskab, så ring til Gunner
Jakobsen på telefon 40 82 52 40
og få en snak om hvad vi synger og hvornår
vi synger. Øve aften torsdag.

Høstfest og auktion
Efter høstgudstjenesten var der
kirkekaffe hvorunder ”høsten”
blev solgt til fordel for BDM’s
arbejde. Jørgen Bøytler var den
fødte Auktionarius. Der indkom
kr. 1919,00 til BDM’s arbejde.
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Kirkelige meddelelser
Dåb:
Den 29. juni, 2014 døbtes Lea Jessen Schmidt, datter af Mette Bruhn
Jessen og Henrik Schmidt. I ønskes hjertelig tillykke.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:
Menighedens arbejde i Christiansfeld
1.261,50 kr.
Brødremenighedens Danske Mission
6.248,00 kr.
Bibelselskabet
600,00 kr.
Folkekirkens Nødhjælp, Irak indsamling 762,50 kr.
Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Sjov søndag i kirketiden 2014
5/10, 19/10, 2/11 16/11, 7/12 og 21/12
Vi læser, tegner og synger og i november/december øver vi krybbespil.

Menighedsmøde /opstillingsmøde
Tirsdag den 21. oktober klokken 19.30 i Duetten
Se mere på side 3

Ældsterådsvalg:
Tirsdag den 25. november klokken 17.00 - 19.00 (se side 3)

Menighedsmøde
Onsdag den 28. januar kl. 19.30 er der menighedsmøde i Duetten.
Sandra og Daniel Bøytler kommer og fortæller om deres arbejde i Uvira
i Congo.

Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i den lille kirkesal.
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Bibelgruppe 4. kvartal 2014
Emne: Markus evangeliet
Følgende mandage kl. 14.30 Nørregade 15
13. og 27. oktober
10. og 24. november
Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde

Sykreds 4. kvartal 2014
30. oktober:
13. november:
27. november:
11. december:
22. januar:

Brødrekirken ude i verden, hvordan står det til?
Ved Jørgen Bøytler.
Kristus som general ældste og gensyn med Tanzania
Ved Jørgen Markussen
Stanley på udkig efter Livingstone
Ved Kjeld Rasmussen
Juleafslutning
Uvira m.m. Ved Sandra og Daniel Bøytler.

Alle møder holdes i Præsteboligen Lindegade 26

Fyraftensmøde onsdag den 26. november kl. 17.00 - 18.00
”Brorson i ord og toner”. Fyraftensmøde med fortælling ved sognepræst Per
Bach, Randrup Kirke. den 26. november kl. 17.00 i Brødremenighedens
Kirke, Lindegade 15. Organist Poul Jørn Gadebjerg. Fri entré.

Koncerter i 4. kvartal 2014
05. oktober kl. 16.00 - vokalensemblet Collegium Vocale
11., 12. og 13. november Bo Boje Skovhus klokken 19.30 (se side 9)
05. december klokken 20.00 Sønderjyllands Synfoniorkester (se side 9)
11. december klokken 19.30 Per Nielsen Julekoncert
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10.
14.
17.

07.

23.
30.
03.

16.

09.
09.
09.

02.

26.

19.

12.

05.

4. Søndag i advent

Onsdag
3. Søndag i advent
Onsdag

2. Søndag i advent

Sidste søndag i kirkeåret
1. Søndag i advent
Onsdag

22.Søndag e. trinitatis

21.Søndag e. trinitatis
Kærlighedsmåltid
Nadver

Alle helgens dag

19. Søndag e. trinitatis

18. Søndag e. trinitatis

17. Søndag e. trinitatis

16. Søndag e. trinitatis

Dag:

7.30
19.00
10.30
17.00
10.30
23.30

10.30

19.00
10.30
19.00

10.30

10.30
17.00
19.00

10.30

10.30
14.30
19.00

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

Tid:

store
store
store
store
store
store

korsal

korsal
store
korsal

store

store
store
store

store

store
store
store

store

store

store

store

store

Sted:

Morgensang
Juleaften med korsang
Gudstjeneste med kor
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste med kor

Gudstjeneste + "Sjov søn-

Sanggudstjeneste kor
Gudstjeneste/Nadver
Sanggudstjeneste kor

Gudstjeneste + "Sjov søn-

Gudstjeneste/kaffe
Hosianna med korsang
Sanggudstjeneste kor

Gudstjeneste + "Sjov søn-

Gudstjeneste, Ældstefest
Kærlighedsmåltid
Nadver

Gudstjeneste + "Sjov søn-

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste + "Sjov søn-

Tjeneste:

Matt. 1,18-25
Joh.1,1-14
Matt. 23,34-39
Luk. 2,25-40

Joh. 1,19-28

Matt. 11,2-10

Luk. 21,25-36

Matt. 11,25-30
Matt. 21,1-9

Matt. 18,1-14

Luk. 13,1-9

Matt. 5,13-16

Joh. 1,35-51

Joh. 15,1-11

Mark. 2,14-22

Joh. 11,19-45

Tekst:

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

K.Kynde

J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler

J Bøytler

J Bøytler

J. Bøytler/A.
Wiuf Christ.

K. Grøn

J. Markussen

Præst:

Fælles gudstj. Tyrstrup/Hjerndrup +
"Sjov søndag"

21.

Julemorgen
Juleaften
1. Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsaften

Måned: Dato:

Oktober

November

December
24.
24.
25.
26.
28.
31.

