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Vi kan blive mærket for livet af møder. Kain er mærket af Gud; Jakob er mærket af Guds engel; den samaritanske kvinde er mærket af det, Jesus siger til
hende. Det mest oplagte spørgsmål, som vi hver især
kan stille os, er: ”Kan jeg sige, at jeg er mærket af et
møde med Gud?” Hvis ja, så er det næste spørgsmål:
”Hvad var det, der mærkede mig?” Var det Guds
kærlighed, som jeg blev bevidst om? Var det en eksistentiel kamp, som Jakobs møde med Gud? Var det
sorg og tab, der bragte mig ind i et møde med Gud?
Der er de helt afgørende møder: Det afgørende møde
med Gud er ofte kaldt for omvendelse. Mellem mennesker kan det første afgørende møde være forelskelsen. Et første møde med et andet menneske kan også
udvikler sig til venskab, vi følte vi havde god kemi.
De fleste møder er dog de daglige, de ugentlige, de
månedlige møder med andre. Det er møder der vedligeholder vore relationer. Den daglige bøn, andagt,
gudstjenesterne, livet med Kristus, livet i troen kan
for os være møderne med Gud. Disse møder opretholder vores relation med Gud.
Ethvert møde bærer adskillelsen i sig. Enhver kærlighed ender med et tab. Sådan er det altid, når mennesker mødes. Det er et vilkår, at enhver relation, enhver menneskelig hengivelse ender med adskillelse. I
bedste fald er det prisen værd.
Når Gud møder mennesker, er det anderledes. Forholdet til Gud bærer ikke adskillelsen i sig. I mødet
med Gud bliver vi mærket for livet og mærket ind i
evigheden.
Evangeliet, budskabet har noget helt særligt i sig: En
information, et budskab er som regel et budskab om
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begivenheder, der er sket andre steder, end der hvor budskabet om dem
lyder. At høre budskabet om Kristus, evangeliet, er ikke blot endnu et
stykke information, som vi modtager. Det er det også. Men i kristendommen fuldbyrder budskabet sig selv som begivenhed. Første gang vi hører
evangeliet, får vi besked om, at Gud i Jesus Kristus blev menneske, levede, døde og opstod. Vi får information om begivenheden, som kort kan
betegnes som Jesu liv, død og opstandelse. Bliver budskabet betydningsfuldt for os, fuldbyrder begivenheden sig selv som budskab. Begivenheden er, at mit liv forvandles.
Jørgen Bøytler

Kvindernes Internationale Bededag i Søstrehuset
I år var det Zimbabwes kvinder, der ledte os i bøn den
første fredag i marts. Ellen Bøytler bød velkommen til de Zimbabwes flag
omkring 60 deltagende i Kvindebededagen. Sissel Madsen viste PowerPoint og fortalte om kvindernes situation i Zimbabwe. Vi så, at der undervises i kvinders rettigheder, at vold imod kvinder ingen sjældenhed er,
heller ikke legal diskrimination i familiemæssige sammenhænge. Der er nu
forbud mod vold imod kvinder – nu
skal de bare efterleves!
Zimbabwe er et fattigt land, og det
har haft en meget urolig tilværelse i
mange år. Indtil februar 1980 var det
underlagt englænderne, frihedskampene i årene op til selvstændigheden
Traditionen tro begyndte dagen med
krævede betydelige ofre og efterlod
lækkert kaffebord
dybe sår, som den første frie regering
måtte søge at løse ved at få folk til at tale sammen på kryds og tværs. Den
første præsident var Robert Mugabe. Han ledte landet indtil folket gjorde
oprør og afsatte ham i 2017.
Temaet i år var: ”Rejs dig! Tag din båre og gå!” Tekster til Gudstjenesten, der brugtes over hele verden og omkring 60 steder i Danmark, var
udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund i Zimbabwe, hvor 80% af
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af befolkningen er kristne. Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til at stå
sammen i bøn og handling med kvinderne,
ja med hele befolkningen i Zimbabwe. Forskellige kvindestemmer fortalte i læsningerne om deres land og om de præcise udfordringer, de har i hverdagen.
Vi fik en videohilsen fra Fathers Home i
Ghana, hvor Missionsforbundets volontør
Nadia havde sendt et indslag fra. Missionsforbundet støtter forældreløse børn og unge
Ulla Tørnæs
gennem uddannelse, medicin, kærlig omsorg
og et kristent fællesskab, så de kan få et værdigt liv og udfolde deres fulde potentiale.
Et tredje projekt der blev sat fokus på, var Stjernebjerget i det muslimske Palæstina, som drives af Brødrekirken. Mary og undertegnede, der
begge deltog på en rejse arrangeret af Ellen og Jørgen Bøytler i 2017,
fortalte om denne kristne solstrålehistorie midt i det trøstesløse Palæstinensiske landskab. Stjernebjerget er et rehabiliteringscenter (børnehave,
skole, træningsprogrammer) for omkring 200 børn og unge med mentale
og psykiske handicaps. Normalt udstødes denne målgruppe af det omkringliggende samfund, men Brødrekirkens projekt på Stjernebjerget er
meget anerkendt og velanset i det muslimske område.

Stjernebjerget

Ulla Tørnæs holdt en tale i
Korsalen, hvor gudstjenesten fandt sted. Hun var
meget beæret over og glad
for at være blevet inviteret
som taler til Kvindernes
Internationale
Bededag,
idet hun som tidligere minister for bl.a. udviklingsbistand og udviklingssam -
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arbejde havde et indgåede kendskab til området. Hun var faktisk overrasket over, at der årligt finder sådanne arrangementer sted til fordel for verdens udsatte kvinder. At vi også udenfor det politiske miljø tager sådanne
initiativer.
Deltagelse i arrangementet og
det overdådige kagebord var
gratis. Til gengæld blev der
samlet ind til Fathers Home og
til Stjernebjerget.
Ellen sluttede dagen af med at
takke alle de frivillige, der har
bidraget med musik, indslag,
kage og mange praktiske opgaFra Gudstjenesten i Korsalen
ver i forbindelse med afvikling
af Kvindebededagen 2020. Anna Blenner Svennesen

Wallensteins Bøg eller ”Gamle Heine”
Jeg har lavet lidt research på den gamle bøg kaldet Wallensteins Bøg eller
”Gamle Heine.” I Ellen Hansens bog om Christina Frederica nævner hun
bøgen, og der er en tegning tegnet af Ove Bøge Witt. Jeg kontaktede Ellen Hansen, og fortalte lidt om planen med gamle Heine. Jeg spurgte til
historien knyttet til træet, og om hun vidste noget om Ove Bøge Witt. Og
det gjorde hun, han var en af de første elever, hun fik, da hun kom til skolen i Christiansfeld, og hun havde stadig kontakt til ham. Ellen kontaktede
ham, og så fik jeg en mail med følgende historie:
Af Ellen Hansen, min tidligere klasselærer på Christiansfeld Private Realskole, fik jeg at vide, at man overvejer at fælde eller beskære den store
bøg i Smedeholm. Den der bærer navnet ”Gamle Heine”. Ellen mente, at
jeg muligvis kunne bidrage med lidt oplysning om det træ.
Det fik navnet ”Gamle Heine” efter min far. Hans navn var Heinrich
Witt, han var født i 1906 i Haderslev og gik hele sin skoletid i tysk skole.
Han arbejdede oprindelig for Haderslev Østeramts Maskinstation, men
begyndte som selvstændig skovarbejder så vidt jeg husker midt i 50`erne .
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Han købte eget materiel, motorsave med videre, og
udførte skovhugst for en skovforening, som jeg ikke
husker navnet på. Han arbejdede under og sammen
med skovfoged Ravn. På et eller andet tidspunkt i
60`erne skulle der fældes og udtyndes i Smedeholm.
Sammen gik skovfogeden og min far og udpegede
de træer, som skulle fældes. Skovfogeden har fortalt
Heinrich Witt
mig, at de sammen gik og valgte/pegede træerne
ud. Da de kom til den gamle bøg, vurderede de, om den skulle lade livet
på det tidspunkt. I den forbindelse skulle min far have sagt: ”Den lader
vi stå, - så ser vi hvem, der bliver ældst”. Det blev træet, der levede
længst. Min far døde i august 1989. Af en eller anden årsag, som jeg ikke kender, kom træet til at hedde ”Gamle Heine”.
Skovrider Ravn har fortalt hændelsen til Jyske Vestkysten, som lavede en
artikel om det for en hel del år siden. Efterfølgende mødtes jeg med
skovfogeden ude i Smedeholm, og jeg tegnede træet fra forskellige sider.
Jeg har foræret en af vore døtre en tegning af ”Gamle Heine”, som hun
har indrammet og hængt op i sit hjem. Tullebølle, den 14. marts 2020
Ove Bøge Witt
Skovfoged Preben Ravn

Ove Witts tegning af
”gamle Heine”

Jeg kontaktede også skovfoged Preben Ravn, som
kunne huske at historien om træet, der skulle fældes,
foregik først i 70’erne. Der var blevet fældet et træ
tæt ved gamle Heine, det viste sig, at det var pilråddent, så Heinrich Witt sagde, at så kunne de lige så
godt lade ”gamle Heine” stå, og det gjorde de.
Preben Ravn mener, at træet er 250 til 300 år gammelt. Det skønner han, fordi han på et bøgetræ i
nærheden har set, at tallet 1810 var ridset i barken,
og gamle Heine var meget større.
I 1987 brækkede en stor gren i toppen. Den var 40
cm i diameter, og af grenen kunne der skæres en 26
meter lang planke. Det var Preben Ravns historie.
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Hvor kommer navnet Wallensteins Bøg så fra?
Og hvem var Wallenstein ? Albrecht von Wallenstein var bøhmisk adelsmand, hertug af Friedland og Mecklenburg og tysk kejserlig general og
feltmarskal i Trediveårskrigen. Han var født ind i en protestantisk familie,
men konverterede til katolicismen i 1606.
Da Christian den 4. greb ind i Trediveårskrigen (1618-1648) fik Wallenstein til opgave at stable en hær på 70.000 mand på benene. Den kejserlige hær var fuldkommen under Wallensteins kontrol, og finansieringen
klarede han ved beskatning af de besatte områder.
Wallenstein fordrev 1627 Christian IV fra Tyskland og plyndrede Jylland
indtil 1628.
Historien, der er blevet fortalt igennem mange mange år, er, at Albrecht
von Wallensteins soldater i 30 årskrigen holdt rast ved bøgen og bandt
deres heste til træet. Det er altså bare en god historie, da træet ikke kan
være så gammelt.
Hvad er der så galt med den gamle bøg?
Trods kronens vitale udseende må vi erkende at råddet i stammen har udviklet sig, og der er nu konstateret kulsvamp ved træets basis imellem
rodudløbene. Kulsvamp er blandt de svampe, der angriber levende ved.

Kulsvamp
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Træer med synlige frugtlegemer af
kulsvamp, er derfor kategoriserede som
risikotræer. Med træets placering op ad
en til tider meget trafikeret Gammel
Præstegårdsvej, skulle der tages en beslutning om træets fremtid. Det er ikke
en nem beslutning, men planen er, at
kronen skal sprænges, så stammen fortsat kan stå i rigtig mange år.
Sprængningen vil sandsynligvis foregå
engang sidst på sommeren. Alle der
har lyst til at se, hvordan det foregår er
velkomne, det vil blive bekendtgjort
senere.
Käte Thomsen

Søstrehushaven
Etableringen af Søstrehusets have er ved at være afsluttet, dog har vejret
forsinket projektet. I det ene felt, er der nu plantet 20 historiske frugttræer
fra den tid hvor Christiansfeld blev
grundlagt.
Etableringen af haven, er et projekt
Kolding kommune finansierer og
anlægget, er i tæt samarbejde med
Ældsterådet, udfærdiget af KoldingKommunes landskabsarkitekt, Thomas Thinghuus. Anlægget er tænkt
som et tilbud til besøgende med et
legeområde, og der bliver forskellige
steder opsat bord/bænke sæt, hvor
man kan nyde sin medbragte mad.
Et sådan anlæg kræver vedligehold,
der er græs, der skal slås, buske der
skal klippes, og der skal luges m.m.
Frugttræerne søges ud, og Jørgen Bøytler
er fører af trillebøren
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Vi har ikke den endelige aftale på plads med kommunen med hvem der
gør hvad, men Brødremenigheden får nok en del at skulle passe. Vi har i
Ældsterådet drøftet muligheden for at etablere
et ”arbejdshold” som
udover opgaver i haven,
måske kunne hjælpe i
diverse andre sammenhænge f.eks. Gudsageren, hvor der også vil
blive ekstra opgaver,
dette for at kunne bruge
vores pedel (Nicolaj) til
Her har vi området med de gamle frugtsorter
mere håndværksmæssige opgaver. Jeg tænker, at hvis vi er nogle stykker, der vil hjælpe, så skal
vi bruge ca. 2 timer hver fjortende dag i Søstrehushaven hen over forår og
sommer, og er vi flere og der er mere energi, er der helt sikkert andre opgaver, vi kunne få løst. Er der nogen i-eller udenfor menigheden, der vil
være med i et sådan fællesskab, kan i kontakte undertegnede eller Käte.
Henning Jacobsen

Nyt fra Museet
I den store museumssal på 2. sal i Søstrehuset har vi fået en lille montre,
hvor vi kan sætte forskellige mindre særudstillinger op. Udstillingerne vil
fokusere på at vise dele af museets samling, der ellers ikke er udstillet. I 1.
kvartal har det været lysestager, som museet har en større samling af. Meget smukke gamle stager, sjove stager, simple stager, funktionelle stager.
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I 2. og 3. kvartal bliver det om Genforeningen, afstemningen og det første
danske byråd, i 4. kvartal om et af Brødremenighedens erhverv, nemlig
Sæbefabrikken og i december gentager vi en Juleudstilling, men med et
andet udvalg valg af genstande.
I er meget velkomne til at komme med forslag til emner, der kunne være
spændende at se noget mere om.
Museet modtager også meget gerne genstande og foto, der belyser Brødremenighedens liv og fællesskab. Museet har fået følgende mailadresse:
broedremenighedensmuseum@gmail.com, så skriv gerne eller kom forbi
i Søstrehusets kælder.
Lise Brock Andersen

BDM - nyt
Vækst i økonomien
BDM har en positiv vækst i økonomien. Der har været en stigning i de
almindelige gaver på ca. 20%, hvilket vi er meget taknemmelige for. Derudover har vi fået tilskud til projekter som har betydet, at vi ikke har været nødt til at belaste den daglige drift i samme udstrækning som forventeligt. Ikke mindst har vi solgt flere stjerner end nogensinde før. Vi har passeret 5 millioner kroner i omsætning, og det betyder et overskud på ca. 2
millioner kroner.
Missionærer
BDM er et af de missionsselskaber, der stadig ønsker at sende
missionærer ud. Janice og Mads
Jakobsen har været på en måneds sprogskoleophold i Iringa
for at få pudset sproget af. Her
har de været sammen med Rasmus Kjær Jensen, der er i gang
med en 3 måneders sprogskole,

Janice og Mads Jakobsen
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inden han efter påske rejser til Kigoma
– en by ved nordenden af Tanganyikasøen - hvor han skal virke i fremtiden.
Knud Elmo Knudsen har været i Tanzania og DR Congo siden medio januar. Knud vender tilbage til Danmark
den 31. marts, efter at han har været
engageret i bl.a. PHC-projektet i DR
Congo. Det forventes, at Knud rejser
tilbage igen til Tanzania/DR Congo i
en periode i efteråret.
Missionsfest med Tanzania-gæster
Rasmus Kjær Jensen
Årets missionsfest afholdes søndag
den 17. maj. Vi begynder som sædvanlig i Brødremenighedens kirke kl.
10.00, hvor sognepræst Niels Nymann Eriksen prædiker. Nymann Eriksen er sognepræst ved Apostelkirken i København – en kirke, der er kendt
for sit store engagement i flygtninge- og indvandrerarbejdet. Kirkens vision er at søge ind i Kristi ro og at tage del i Kristi uro for verden. Efter
gudstjenesten er der middag i Multisalen, hvorefter missionsfesten fortsætter.
I år får vi besøg af Brødrekirkens ledelse i Vesttanzania med blandt andre
kirkens formand og biskop Ezekiel Yona. De er i Danmark i forbindelse
med en partnerskabskonference, som afholdes i
de efterfølgende dage.
Derudover bliver der
sidste nyt om BDMs
missionsarbejde.
Hjertelig velkommen til
enhver fra BrødremenigMissionsfest 2019
heden! Vi vil igen i år
forsøge at tilrettelægge en god, spændende og indholdsrig dag med fokus
på Guds mission i en foranderlig verden. Hjertelig velkommen!
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Følg med!
Der er god mulighed for at følge med i, hvad der sker i BDM. Hjemmesiden er opdateret med nyheder, og ca. én gang om måneden udsender informationsmedarbejder Martin Højgaard Jensen en nyhedsmail til interesserede. Bladets læsere er meget velkomne til at abonnere, og det er gratis på
denne nyhedsmail, ligesom man også kan få BDM-nyt elektronisk.
Tilmelding sker på BDMs hjemmeside www.bdm-dk.dk.
Jens Peter Rejkjær General- og missionssekretær

Hansine Hinz Fogdal

fortsættelse fra sidste nummer

Hansine holdt sig væk fra verdslig glæde uden anden grund end den, at hun
ikke havde lyst til at deltage. Hendes stille tankefulde natur bevirkede at
hendes søstre så op til hende og ønskede at ligne hende. Søstrene ønskede
at leve et bedre og mere indholdsrigt liv. De følte at ægte kristendom er
andet og mere end at give afkald på dans og andre materielle fornøjelser.
Brødremenigheden havde mange troende mænd, der arbejdede som en
slags missionærer, dvs. at de vandrede rundt i forskellige egne af landet,
gik på husbesøg, og de holdt møder og snakkede med folk om Gud. Sådan
en missionær boede i Christiansfeld, og han kom en gang imellem til Anslet, hvor han holdt møder. De tre søstre begyndte at gå med til disse møder og knytte sig til dem, der kom der. De to ældste søstre fandt hurtigt
fred med Gud, men den alvorlige Hansine måtte igennem svære kampe før
hun fandt fred i sit liv. De tre søstre glædede sig sammen, glæden blev
endnu større, da deres forældre også kom til at tro på Gud. Særlig moderens varme og lyse sind og oprigtige glæde, knyttede båndet til de tre døtre
endnu stærkere.
I maj 1887 fik Hansine arbejde i Søstrehusets køkken i Christiansfeld. Det
var et arbejde hun længe havde ønsket sig. I Søstrehuset var der rummelige
velventilerede sovesale med ca. 100 senge, men der fandtes også enkelt
værelser, der kunne lejes af søstre, der helst ville være alene. Hansine var i
Søstrehuset i 5 år.
Først var hun ansat i køkkenet, men senere fik hun sit arbejde i vaskeriet,
hvor hun snart blev vaskemester. Af hendes breve kunne man se, hvor glad
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hun var for sit arbejde og for sine venner. I et brev skriver hun: ”Jeg kan
ikke takke Gud nok for at jeg kom til Christiansfeld.” I et andet brev fortæller hun, hvor glad hun er for søndagsgudstjenesterne og aftenmøderne.
Den 2. marts 1890 blev Hansine optaget i Brødremenighedens kirke med
den overbevisning, at det var Guds vilje. Hun var den eneste i familien
der blev medlem, men hendes forældre og søskende støttede hendes afgørelse. I anledning af sin optagelse skrev Hansine en kort redegørelse over
sit liv og ganske særligt over hendes åndelige udvikling. Hun skriver oprigtigt og ærligt om sit liv og slutter med at skrive: ”Jeg overgiver mig
helt og fuldt til min himmelske faders omsorg, og beder at jeg må blive
ham tro, til det er hans vilje at kalde mig hjem til sig.” Flere gange får
man det indtryk, at hun har en følelse af, at hendes liv ikke vil blive langt,
selvom hun hverken er syg eller træt, men nærmere tvært imod.
Hansine var meget vellidt blandt dem der arbejdede under hende i Søstrehuset. Hun havde et ægte varmt sind og et behageligt stille væsen og alligevel kunne hun komme med vittigheder og være med på en god spøg,
men hun var altid meget forsigtig med ikke at såre nogen. Hun var meget
flittig, virksom og omhyggelig. Alligevel blev arbejdet i vaskeriet helbredsmæssigt for hårdt for hende.
Brødremenigheden i Berlin havde sendt en forespørgsel til menigheden i
Christiansfeld, om der fandtes en pige, der ville hjælpe dem. Hansine
blev anbefalet og hun kom til Berlin som kokkepige i august 1892.
Brødremenigheden i Berlin holdt dengang til i Wilhelmsstrasse 136, som
var et almindeligt toetagers hus, hvor der var lejlighed til deres to præster, værelser til bestyrerinden for pigeskolen og plads til to logerende.
Bag huset var der en lille gårdhave, kirken og en endnu større have. Det
hele virkede som en stille fredfyldt ø i den store larmende by.
Hansine blev altså kokkepige for bestyrerinden Frøken Bröckert. Hun
skulle også udføre andet husligt arbejde og om vinteren skulle hun fyre
op i 6 klasseværelser.
Hansine befandt sig snart rigtig godt i den nye stilling og frk. Bröckert
var meget tilfreds med hende.
Fortsættes i næste nummer KäteThomsen
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Kirkelige meddelelser
Dåb:
Den 26. januar, 2020 blev Ferdinand Dines Schmidt, født den 16. juli
2019, søn af Dominika Schmidt og Br. Hans Dines Schmidt døbt.
I ønskes Guds velsignelse

Optagelse:
Den 5. januar 2020 blev Broder Rasmus Kjær Jensen optaget som medlem i menigheden.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet
til:
Brødremenighedens Danske Mission
BDM, jordskælv i Albanien
Brødremenigheden i Christiansfeld
Folkekirkens Nødhjælp
Bibelselskabet
Åbne Døre
Dansk Flygtningehjælp

5.163,50 kr.
2.488,00 kr.
3.122,00 kr.
1.071,00 kr.
1.190,00 kr.
495,00 kr.
936,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne.

Missionsfest søndag den 17. maj 2020 kl. 10.00
Sognepræst Niels Nymann Eriksen prædiker. Nymann Eriksen er sognepræst ved Apostelkirken i København. Se mere under BDM nyt

Morgensang og bøn hver fredag klokken 9.00
i Korsalen. Benyt elevatorindgangen

Gudstjeneste online foreløbig til efter påske
Der vil blive meddelt link på hjemmesiden og på mail til hver gudstjeneste. Hjemmeside: www.Brødremenigheden.dk
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Suppedas i Duetten 30. april 2020
Vi åbner med kaffe og samvær kl. 15.30 og suppen er klar kl. 17.30.
Tilmelding til Anne-Marie Schneider 30 26 22 76 eller
am@hams6070.dk eller på sedlen i kirken

Sykreds 2. kvartal 2019
02. april:
16. april:
30. april:
14. maj:

Nyt fra BDM ved Jens Peter Reikjær
Besøg på Genforenings- og Grænsemuseet kl. 14.45
Jørgen Bøytler fortæller nyt fra Unity ude i verden.
Skovtur til Christinero

Koncerter i 2. kvartal 2020
01. april
12. april

kl. 19.30
kl. 20.00

17. maj

kl. 16:00

06. juni

kl. 17.00

Charlotte Norholt, fløjte med strygere Korsalen
Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester
Mozarts Requiem Kirken
Vox Venue blandet kor med 35 medlemmer
Korsalen
Musica Ficta
Kirken

Musikfestival i Christiansfeld
https://www.christiansfeldfestival.dk/

Markering af slaget ved Kolding 23. april kl. 11.00
I år indledes markeringen med koncert af Slesvigske Musikkorps i
Brødremenighedens Kirke klokken 11.00.
Derefter marcheres til Gudsageren, hvor kranselægningen finder sted.

Kransenedlæggelse i Christinero klokken 11.00
Den 17. juni er det 208 år siden Christina Frederica von Holstein døde.
Traditionen tro er der kransenedlæggelse ved hendes grav denne dag.
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Måned: Dato:

April

Maj

Juni

04.
05.
05.
06.
07.
08.
09.
09.
10.
10.
12.
12.
19.
26.
03.
10.
17.
21.
24.
31.
07.
14.
21.
28.

Dag:
19.00
10.30
17.00
19.00
19.00
19.00
10.30
19.00
10.30
14.30
06.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Tid:
Store sal
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Store sal
Torvet
Store sal

Sted:

Læseforsamling
Læseforsamling
Nadverforberedelse
Gudstjeneste
Skærtorsdag/Nadver
Gudstjeneste
Kristi dødstime
Påskemorgenliturgi
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste / Kaffe
Gudstjeneste
Musikgudstjeneste
Missionsfest /Nadver
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste/kaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste/Nadver
Torvegudstjeneste
Gudstjeneste / Kaffe

Tjeneste:

Palmesøndag/Hosianna

Gudstjeneste/Konfirmation

Betaniatime

Lørdag
Palmesøndag
Palmesøndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Skærtorsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Langfredag
Påskedag
Påskedag
1. søndag efter påske
2.sødag efter påske
3. søndag efter påske
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kristi Himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
Trinitatis søndag
1.søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis
3. søndag efter Trinitatis

Tekst:

Joh. 12,1-17

Matt. 28,1-8
Joh. 21,15-19
Joh. 10,22-30
Joh. 14,1-11
Joh. 8,28-36
Joh. 17,1-11
Luk. 24,46-53
Joh. 17,20-26
Joh. 14,15-21
Matt. 28,16-20
Luk. 12,13-21
Luk. 14,25-35
Luk.,15,11-32

Præst:

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. Markussen

J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
J. Bøytler
K. Grøn
J. Bøytler

J. Bøytler

