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At leve i ægteskab er godt, og ægteskabet i vores kultur bygger på kærlighed. På Jesu tid giftede man sig
af praktiske årsager, og det blev man ved med helt op
til slutningen af 1700-tallet. Først i årene derefter
vokser tanken om brylluppet som fejringen af den
romantiske kærlighed frem og bliver til det, vi i dag
forbinder med bryllup og ægteskab, nemlig romantisk
kærlighed og forelskelse, samt at man er på bølgelængde og på den måde har en samhørighed. Førhen
voksede kærligheden og samhørigheden måske frem
undervejs. Men i udgangspunktet var ægteskabet noget helt anderledes praktisk og kontant end romantisk
kærlighed og forelskelse. Det er vigtigt, at huske hinanden på at ægteskabet er villet af Gud, og i øvrigt en
fin ordning, som er ramme, både for min kærlighed
til et menneske, som netop er min elskede og for et
samfund, der har brug for en byggesten, som ægteskabet og i videre forstand kernefamilien er. Netop
kernefamilien er blevet hånet og der er blevet gjort op
med den. Men måske kan den få lov at overleve og
dermed støtte en etik, der bygger på det, Jesus lærte.
Selvsagt er det ikke alle, der bliver gift eller skal giftes. For os, der blev gift, er det godt at finde anledninger til at sige til hinanden, at vi elsker hinanden, vi
vil hinanden, og så er det godt at sige tak til Gud for
sin ægtefælle. For de ugifte er det en mulighed for at
glæde sig med de gifte og med andre ugifte.
Bryllupsfester fungerer tit som en ramme om forkyndelsen af det evige liv. Snart, men endnu ikke. Sat i
værk, men endnu ikke fuldbyrdet. Bryllupsfesten er
det, der går lige forud for ægteskabets fuldbyrdelse.
Livet på jorden er denne fest, og det må gerne om
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muligt være en fest, men er den fest, der går forud for det fuldbyrdede liv,
der skal leves i evigheden hjemme hos Gud. Det er her vigtigt at understrege, at livet her, det vi deler med hinanden, er skabt af Gud og det skal
leves, skal det. Jørgen Bøytler

Nyt fra Ældsterådet v. Lars B. Andersen
Det nye Ældsteråd konstituerede sig på et kort møde den 8. december
med Hans Dines Schmidt som formand og Lone Madsen som næstformand. Ældsterådet har siden årsskiftet afholdt to møder henholdsvis den
21. januar og 23. februar. På møderne har bl.a. følgende emner været behandlet:
Valg af repræsentanter til diverse udvalg m.m. Følgende personer blev
valgt: Brødremenighedens repræsentant i BDM´s bestyrelse: Anna Blenner Svennesen. Ældsterådets forretningsudvalg: Henning Jacobsen, Hans
Dines Schmidt, Käte Thomsen og Jørgen Bøytler. Museums og arkivudvalg: Lars B. Andersen, Jørgen Bøytler, Käte Thomsen og Lone Madsen.
Intresentgruppen: Käte Thomsen. Forvaltningsgruppen: Jørgen Bøytler
Christiansfeld Festival: Hans Erik Jensen, Inga Jacobsen, Jørgen Bøytler
Bestyrelsen for Christiansfeld fjernvarme: Henrik Schmidt, Forum Christiansfeld: Jørgen Bøytler og Kontaktperson for Unity Women´s Desk
(UWD): Anna Blenner Svennesen.

Gudstjenester
Ældsterådet følger Kirkeministeriets retningslinjer for afholdelse af gudstjenester.
Diverse driftsopgaver
Brødremenigheden ejer, driver og forvalter en meget stor bygningsmasse,
store udendørsarealer, samt skov og landbrugsjord. Langt størstedelen af
Brødremenighedens ejendomme er fredet eller på anden måde beskyttet.
Varetagelsen af de driftsmæssige forhold omkring istandsættelse, vedligeholdelse, udlejning og øvrig udnyttelse af Brødremenighedens samlede
ejendom, udgør ubetinget den største del af Ældsterådets arbejde. Siden
årsskiftet er bl.a. følgende blevet behandlet:
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Skovpleje i Christinero og ved Gudsageren
Som skovejer er man ansvarlig for, at det er sikkert at færdes på offentligt
tilgængelige veje og stier. Derfor har det været nødvendigt af sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige årsager at gennemgå Christinero med henblik på at fjerne potentielt farlige træer og grene, så folk ikke kommer til
skade. Gennemgangen er foretaget af Brødremenighedens faste skovfoged,
og de nødvendige indgreb er aftalt i tæt dialog med Ældsterådet. Der er
blevet lagt vægt på at beholde så meget af de gamle træer, som det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ud over de sikkerhedsmæssige beskæringer,
bliver der også fældet en række træer der hælder så langt ud over marken
at det vanskeliggør den landbrugsmæssige drift.
Ligeledes af sikkerhedsmæssige årsager foretages der enkelte beskæringer
af de høje træer omkring Gudsageren.
Plantning af ny hæk på Enkehushavens bagside
Ældsterådet har besluttet at der skal plantes en ny bøgehæk på begge sider
af det murede lysthus bagerst i Enkehushaven. Hækken bliver plantet så
den bedre flugter med hækken omkring Søstrehushaven.
Istandsættelse af lejligheder i forbindelse med fraflytning
Af praktiske og økonomiske grunde er det langt det mest effektive at lejligheder istandsættes og renoveres i forbindelse med fraflytning.
Da det i sagens natur er vanskeligt at forudsige hvornår en lejlighed fraflyttes er det meget svært at planlægge denne type renoveringsarbejde.
Ældsterådet tager sig løbende af disse sager. Siden årsskiftet har renovering af følgende lejemål været behandlet. Nørregade 5, her er to lejligheder
fraflyttet, og begge trænger stærkt til renovering. Havestykkerne Nørregade 5 og 7 afgrænses med pæne plankeværker så haverne bliver mere ugenerte end de er i dag.

Almindelig vedligeholdelse af bygningsmassen
Ældsterådet har fået præsenteret en række områder der trænger meget til
reparation og vedligehold. Rådet har bedt om at få udarbejdet en prioriteret liste over opgaverne sammen med et overslag over den forventede pris
for de enkelte arbejder.
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Museum Kolding og Christiansfeld
Ved årsskiftet blev museumsvæsnet i Kolding Kommune ændret radikalt,
idet Koldinghus blev overdraget som udstillingssted for Kongernes samling (det er de samlinger der hører til på Rosenborg Slot og Amalienborg).
Ved ændringen blev det hidtidige museum (Museet på Koldinghus) slået
sammen med Christiansfeldcentret og det nye besøgscenter på Skamlingsbanken. Den nye institution har fået navnet Museum Kolding.
Museum Kolding overtager Christiansfeldcentrets lokaler i Søstrehuset,
og bliver dermed en ny tæt relation til Brødremenigheden. At museet anser Christiansfeld og Brødremenigheden som en vigtig spiller, ses tydeligt af, at Brødremenigheden har fået en fast plads i det nye Museum Koldings bestyrelse. Ældsterådet valgte Jørgen Bøytler til denne post.
Den 29. januar inviterede Museum Kolding Ældsterådet til ”opstartsmøde” hvor museets nye Direktør Rune Ottogreen Lundberg fortalte
om de tanker, der indtil nu er omkring det nye museums virke.
Efterfølgende er der indgået en aftale om fælles entre til Museum Koldings Udstillinger i Søstrehuset, Brødremenighedens Museums udstillinger, huset, korsalen, dukkehussamlingen m.v. Aftalen, der skal evalueres
til oktober, giver Brødremenigheden 50% af de samlede billetindtægter.
Næste Ældsterådsmøde afholdes den 24. marts.
Nicolaj Schmidt her i
gang med at beskære
træerne på kirkepladsen ved hjælp af Alfreds opfindelse, en
højde målestang, som
for øvrigt fik meget
ros af Svend Andersen, fra Plantefokus.
Svend, som er planteskole og gartneritekniker, har stor erfaring.
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Biodiversitet i Christinero og Smedeholm Käte Thomsen
Biodiversitet er et ord, som er meget oppe i tiden. I leksikonet: ”Den store Danske” er biodiversitet beskrevet som mangfoldigheden af levende
organismer. Altså det mylder af liv, som findes overalt på kloden i form
af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Desværre er det sådan,
at mange arter og levesteder forsvinder i hastigt tempo på grund af intensiv udnyttelse af vores natur til landbrug, skovbrug og bebyggelse.
Naturen har for lidt plads. Over 1800 forskellige arter af dyr og planter
er i fare for at
forsvinde
fra
den danske natur. De har brug
for mere og vildere natur. Også mange bier
er i fare for at
uddø. Bierne er
meget vigtige
for bestøvningen af blomster
og frugter. Vi
Her ligger grene, blade og ved i skovbunden
mennesker er
afhængige af de økosystemer, som naturen har brugt tusinder af år på at
finjustere. En udryddelse kan igangsætte en dominoeffekt, der kan betyde, at vi ikke kan få renset vores jord, vand eller ilt og heller ikke få bestøvet vores planter og afgrøder, og dermed ikke få mad på bordet.
Danmarks mange småskove rummer en rigdom af naturværdier, som er
af betydning for arternes overlevelse i Danmark på langt sigt. Hvad kan
vi så gøre for at hjælpe naturen?
Der er forskellige muligheder for at udvikle nogle synlige naturværdier i
løbet af få årtier. Man kan for eksempel efterlade mere dødt ved på skovbunden og ved at passe på de sjældnere arter af træer og buske i skoven.
Skovbrynet beskytter skovklimaet og er levested for mange fugle og
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smådyr. Gamle skovbryn med 100-årige træer huser dobbelt så mange
skovbundsurter og dobbelt så tætte ynglefuglebestande som 25 – 50-årige
skovbryn. Her holder bogfinken, gærdesmutten og solsorten til, og løvsanger, fuglekonge og rødhals er
langt mere almindelige end inde i
skoven. Også forskellige muse arter
har deres hjem i skovbrynet, ligesom det er vigtigt for vildtet at skjule sig i skovbrynet.
Dér, hvor vi har anemonetæpper, er
skoven meget gammel og rummer
mange andre plante- og dyrearter,
som kun forekommer i gamle skove. Brødremenigheden ønsker at
skov og haveanlæg skal have gode
vilkår, så vi fortsat har en mangfoldig natur med et mylder af liv. Derfor ligger der væltede træstammer Spættetræet ”gamle Heine” med tøndersvampe
er dekorativ og værdifuldt for mange af skovens
og grene i skovbunden.
insekter og smådyr.

Søstrehushaven med pragtfulde sommerblomster, som hjælper bier
og sommerfugle og andre insekter, og som er til stor glæde for alle
der kommer forbi.
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BDM - nyt
Det går godt!
Vi glæder os meget over, at vore trofaste venner bliver ved med at støtte
os med anseelige beløb. Det gælder både de almindelige gaver og testamenterede gaver til BDM. Dertil kommer, at vi har solgt for 1,6 millioner
kroner flere stjerner i 2020 end i 2019. Det er klart, at en så stor stigning
har medført markante udfordringer på sekretariatet, ikke mindst i forhold
til pakning af stjerner og fakturering af køb. Derfor er det besluttet, at der
skal etableres en egentlig stjerneafdeling med fokus på at strømline salget
af den populære stjerne. Derudover investerer vi i et nyt økonomisystem,
som kan håndtere den nye tid, vi lever i.
Hvordan ser fremtiden ud?
En missionsorganisation må hele tiden være på vej, og derfor må en drøftelse af strategiske overvejelser om fremtiden være en helt naturlig foreteelse for en bestyrelse. På det sidste bestyrelsesmøde i marts måned havde BDM’s bestyrelse en temadrøftelse, hvor der blev sat ord på nogle af
de ting, vi gør nu, og hvor vi kan intensivere arbejdet yderligere. Ligeledes blev tanken om et helt nyt missionsfelt nævnt.
Bestyrelsen traf ingen beslutninger, men man var enige om at fortsætte
samtalen på det næste bestyrelsesmøde for at komme tættere på nogle
strategier for de kommende år. Samtalen viste, at mulighederne er mange
og nøden stor.
Projekter
BDM støtter mange projekter i de lande, hvor vi
arbejder, og der kommer
vedvarende ønsker fra
de nationale kirker om
støtte til forskellige projekter. Fx har kirken i
DR Congo med hovedMlimani Theological College
kvarter i Uvira ansøgt
om midler til at færdiggøre en kirke- og kontorbygning. BDM har hjulpet
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hjulpet. Mange steder i Tanzania må 3- 4 Brødrekirker deles om én præst.
Evangelisterne bærer derfor et stort lokalt ansvar. De forkynder, underviser og yder omsorg for fattige mennesker i de små menigheder. At uddanne sig har de sjældent råd til. BDM tilbyder nu 35 evangelister fra Rukwa
provinsen et 2-årigt ophold på Mlimani Theological College i Sumbawanga for derigennem at styrke troen, øge bibelkundskaben og forberede dem
til tjenesten i menighederne.
Der etableres nu en mur omkring børnehjemmet Peter’s
House i Sumbawanga. Muren
skal øge trygheden for børn
og medarbejdere på børnehjemmet, så ”alle og enhver”
ikke længere kan trampe ind
over børnehjemmets grund. I
2020 har BDM indsamlet
Børnehjemmet Peters House i Sumbawanga
over 200.000 kroner til projektet, som nu virkeliggøres med de mange danske støttekroner. En stor
tak skal derfor lyde til alle som har støttet indsamlingen til den nye mur.
Megido Ministry: Kvinder i bøn
Der var stor begejstring, da kvindeteamet Moravian Megido Ministry i
begyndelsen af året kunne tage en ny minibus i brug i tjenesten.
I begyndelsen af 2018 virkeliggjorde en gruppe kvinder under ledelse af
biskop Ezekiel Yonas hustru, Frola Ezekiel Yona, deres vision om et
”mobilt” bedeteam, som underviser og opmuntrer til bøn i en række menigheder og sogne i Brødrekirkens provins i Vesttanzania. I tjenesten,
som bærer navnet Moravian Megido Ministry, rækker de ud til menighederne med forbøn og hjælp til at komme i gang med at bede. Samtidig
udrustes de lokale kristne til at sætte bønnen på dagsordenen i deres menigheder. Et særligt fokus er på at hjælpe de unge og kvinderne til at være
aktive og tage nye initiativer. Derudover er de meget optaget af at hjælpe
de kvinder, de møder, med inspiration til iværksætteri. Så der er tale om
at styrke de tanzanske kvinder – både åndeligt og praktisk.
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I gang igen i Sikonge
Familien Toldam Korsgård og to volontører og en lærer er kommet godt i
gang i Sikonge. Mia og Michael bruger en del tid på at lære swahili samtidig med, at de er i gang med at blive introduceret til de arbejdsopgaver,
der venter dem. Cheke Chea’en, en børnehave, var blevet lukket, men den
starter inden længe op på ny. Dagligdagen påvirkes i nogen grad af det
øgede fokus på Covid-19 i
Tanzania. Det er meget
vanskeligt at finde ud af,
hvordan situationen egentlig er, men der er tydelige
tegn på, at folk både har
været syge og nogle er døde af sygdommen. Det siges, at præsident Magufuli
er i Kenya for at modtage
behandling.
Kvindegruppen Moravian Megido Ministry

Lidt af hvert
Carsten Bruhn-Lauritsen er blevet frivillig koordinator af genbrugsforretningerne i Christiansfeld. I koordinationsudvalget sidder der en repræsentant for hver af de fire forretninger i byen. Vi er taknemmelige for, at Carsten har påtaget sig denne opgave!
Desværre er mulighederne for at komme ud og fortælle om BDM’s arbejde meget begrænset. Det ene møde efter det andet bliver aflyst. Vi håber
meget, at der snart bliver lukket op igen, så man kan forsamles i større
grupper end nu.
Missionærerne og volontørerne har det godt, men de er ikke upåvirkede
af, at det ser ud til, at Covid-19 nu spiller en større rolle i Tanzania end
tidligere. Husk at bede for dem!
Missionsfesten er udskudt til søndag den 29. august. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen, hvor vi håber at se mange af jer.
Tak for fortsat medleven og forbøn i BDM’s arbejde.
Jens Peter Rejkjær
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LØSENSBOGEN
Historien om den danske løsensbog er ganske interessant. Ved I for eksempel, hvor og hvornår Løsensbogen første gang udkom på dansk? Det
var faktisk i Amerika, hvor de mange danske indvandrere ønskede sig en
løsensbog på deres modersmål. En sådan blev så udgivet for første gang i
1888, i Brødremenighedsbyen Bethlehem i staten Pennsylvania.
Året efter er titlen den samme, men nu
står der blot ”Udgivet af Brødrekirken”
og der står ”Bethlehem, PA & Christiansfeld. Trykt i Haderslev”.
Fra 1890 er Bethlehem ikke længere
nævnt. Fra 1891 står Bibel- og Traktatselskabet som udgiver, og det bliver det ved
med helt til 1971 (med diverse stavemåder). I 1891 er Brødrekirken ikke nævnt
som (med-) udgiver, men det er den igen
fra 1892, senere som Brødremenigheden.
I 1896 er undertitlen blevet
Samling af Bibelsprog og Vers. Vi skal
helt frem
På billedet ses titelbladet, hvor ordet
”løsen” ikke indgår.
til
1905,
før løsen indgår i titlen. Det er også her,
bogen første gang kaldes Aarlig Dagbog,
som den gør en del år derefter. Som det ses
på billedet, er Christiansfeld stavet med K
(men allerede fra året efter med Ch igen).
Til nu har bøgerne været udgivet i en stiv,
anonym indbinding uden årstal udenpå
(bortset fra 1903, hvor en kopi af titelbladet
var klistret på forsiden). Men fra 1909
kommer der for første gang en blød ind-
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ding med tekst på forsiden, sådan som vi kender det i dag. I 1909 er navnet
på forsiden Brødremenighedens aarlige Dagbog.
Fra 1910 er navnet Brødremenighedens Andagtsbog, og det hedder den
en del år frem, somme tider blot på titelbladet med et andet navn på bindet.
Så skal vi frem til 1914, hvor navnet på bindet er det samme, men på titelbladet bruges
navnet Løsens Bog for første gang. Det
navn beholder den fremover, i ikke mindre
end 5 forskellige versioner!
I dag slutter vi ved året 1920. Det interesante er byens stavemåde, som det ses på billedet: K først og t til sidst. Der var faktisk på
den tid opstået en hel strid om stavningen af
byens navn. Fortsættes i næste nummer
Steen Møllgaard Andersen
EFTERLYSNING
I samlingen af Løsensbogen i arkivet mangler vi følgende årgange:
1894 - 1897 - 1945 - 1947 - 1948 - 1953 - 1958
Hvis nogen har en eller flere af disse liggende og gerne vil donere dem, vil
vi meget gerne indlemme dem i samlingen.
Vi vil også meget gerne høre, hvis nogen har oplysning om Bibel= og
Traktat= Selskabet, der stod som udgiver af Løsensbogen i mange år.
Hansine Hinz Fogdal

fortsættelse fra sidste nummer

Ved skibets forlis gik hele den værdifulde last tabt. Kaptajnens, søfolkenes
og den danske embedsmands personlige ejendele samt en mængde proviant, som den danske regering havde indkøbt til Den kongelige grønlandske
Handel, brændsel til et helt års forbrug for Brødremenighedens missionsstationer i Lichtenau, Igdloupait og Frederiksdal, mange kasser med forskelligt indhold sendt op til missionærerne og skænket af venner fra for-
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skellige steder i Europa og endelig så godt som hele Hansines udstyr.
Brødremenigheden havde sørget for det meste af Hansines udstyr, som
bestod af de mest nødvendige ting, som hun ville få brug for i sit nye
hjem i det fremmede land. Hansine havde fået en del kærligheds- og erindringsgaver fra familie og venner i afskedsgave, som også gik tabt, og det
var selvfølgelig et hårdt slag for hende. Ganske særligt fotografier af
hendes forældre, som hun havde fået rammet ind. Hun ejede nu intet andet end det tøj hun havde på sammen med ur og forlovelsesring. I lommen i tøjet havde hun hendes Løsensbog, en dagbog samt ganske få breve, som hun også fik reddet.
Hansine var nok alligevel den, der følte tabet mindst i øjeblikket. Hun var
taknemmelig for, at de alle var blevet reddet, hun følte i den grad Guds
nærhed, og det gav hende glæde og styrke og hun skriver senere: ”Gud
har på forunderlig måde givet mig styrke til roligt at se på, at havet opslugte mine kæreste ejendele, selv billedet af mine kære forældre. Jeg
vidste det var Guds værk. Han kan give og tage, som han behager. Jeg vil
ikke klage, men takke ham, som har reddet mit liv og ført mig hertil.”
I en grønlænderhytte.
Ingen kan vist føle, hvor håbløst alt så ud for de skibbrudne. Der stod de,
på det åbne land, uden beskyttelse og næsten uden føde. Lidt mad blev
straks efter Hvidbjørns forlis fordelt, da flere slet ikke havde fået mad den
dag. I deres store nød sendte Gud dem hjælp, idet de innuitter, der nogle
dage tidligere havde givet dem det råd, at sejle længere nordpå, nu dukkede op i deres kajakker.
En af disse innuitter havde gået på et kirkeseminarium, og var uddannet
kateket, det vil sige en slags hjælpepræst, som underviser i kristendom i
Grønland. Denne kateket blev af kaptajnen sendt til Ivigtut, længere mod
nord, med en skriftlig meddelelse, fordi kaptajnen vidste, at der lå to skibe for anker, og han mente, det ene, damperen Fox kunne komme dem til
hjælp. En anden mand blev sendt til det nærmeste handelshus for at hente
fødevarer og melde om ulykken, og en tredje måtte afsted i sin kajak til
Julianehåb. I en kajak kan innuitterne næsten altid nå deres bestemmelsessted, da de i nødstilfælde kan bære kajakken over land.
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Imidlertid havde mandskabet fra skibet fundet en hule, som de kunne opholde sig i. Desværre var der meget træk i hulen, og over indgangen var
der på dansk skrevet med store sorte bogstaver: ”Atten søfolk døde her”,
men den var alligevel bedre end ingenting. Deres få ejendele blev bragt ind
i hulen, og de belavede sig på at blive der natten over.
Kaptajnen ville gerne gøre det så godt for Hansine som vel muligt, så han
foreslog, at hun hellere skulle gå med to grønlændere til en innuithytte,
som var i nærheden og overnatte der. Hun ville være bedre beskyttet mod
kulden i hytten. Hr. Hastrup tilbød at gå med til hytten, og da den var tæt
ved, ville der være tid nok til, at han kunne vende tilbage og overnatte med
mandskabet i hulen.
Føreren bar Hansines sengetøj, lidt beskøjter og kød fik de også med, men
havde hun haft nogen ide om, at ”tæt ved” var en tur på 3 – 4 timer, havde
hun nok betænkt sig og var blevet i hulen. Turen var meget vanskelig, da
der ikke var spor af vej. De indfødte førte dem op af stejle klippesider,
hvor der kun var en snæver sti at færdes på og med dybe afgrunde modsat
klippesiderne. Desuden var sneen mange steder så blød, at de sank i til
knæene, og selv om mændene støttede hende, var hun meget udmattet og
mere død end levende, da de endelig nåede hytten. Hr. Hastrup var ligeledes meget udmattet og erklærede, at han var ude af stand til at gå tilbage til
hulen, som ellers var hans plan.
Hansine skrev: ”Gud ske lov det er ovre, når jeg ser tilbage, er det et under,
at jeg kom igennem.”
Her stiftede Hansine for første gang bekendtskab med en grønlænderhytte.
Indgangen til hytten var bygget med stor dygtighed med mos mellem stenene, og den tjente til at holde sneen og den værste kulde fra at trænge ind
i selve hytten. Indgangen til selve hytten, som grønlænderne kaldte en pa,
var så mørk og snæver og så lav, at selv om man bøjede sig meget, stødte
man dog af og til mod taget.
Hytten bestod kun af et rum, som fik sit lys fra en åbning i taget, og der var
så lavt til loftet, at det var umuligt at stå oprejst derinde. Gulvet var faststampet jord, og væggene var dannet af mos og jord. Langs den ene væg
var anbragt en træbænk så bred, som manden var lang.
Fortsættes i næste nummer Käte Thomsen
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Kirkelige meddelelser:
Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste
blads udgivelse indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission (BDM) 3.492,50 kr.
Bibelselskabet
2.818,50 kr.
Vi takker på modtagernes vegne.

Missionsfest søndag den 9. maj 2021 flyttet
Flyttet til søndag den 29. august 2021

Sykreds 2. kvartal 2021
Vi afventer nye retningslinjer, Hvis vi får mulighed for at starte igen inden sommerpausen, vil det blive bekendtgjort i kirken og på menighedens
Facebook side. Ellen

Koncerter i 2. kvartal 2021
14. april
10. maj
16. maj

kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 16:00

Hvis det er muligt for pandemien.

Charlotte Norholt, fløjte med strygere Korsalen
Folkekons Korsalen
Helsingør Domkor Kirken

Kransenedlæggelse i Christinero klokken 11.00
Den 17. juni er det 209 år siden Christina Frederica von Holstein døde.
Traditionen tro er der kransenedlæggelse ved hendes grav denne dag.

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

Marts

April

Maj

Juni

30.

29.

28.

Dato:

Onsdag

Tirsdag

Mandag

Palmesøndag

Dag:

10.30

Store sal

19.00 Store sal

19.00

Store sal

Gudstjeneste

Skærtorsdag/Nadver

Gudstjeneste

J. Bøytler

J. Bøytler

Matt. 27,31-56

Præst:

31.
Skærtorsdag
19.00

Store sal

Kristi Dødstime

J. Bøytler

Tekst:

01.
Skærtorsdag
10.30

Store sal

Påskemorgenliturgi

Mark.16,1-8

J. Markussen

Tjeneste:

01.
Langfredag
14.30

Store sal

Gudstjeneste

Joh. 20,19-31

J. Bøytler

Sted:

02.
Langfredag
06.20

Store sal

Gudstjeneste

Joh. 10,11-16

J. Bøytler

Tid:

02.
Påskedag

10.30

Store sal

Gudstjeneste

Joh. 16,16-22

J. Bøytler

J. Bøytler

04.
Påskedag

10.30

Store sal

Gudstjeneste / Kaffe

Joh. 16,5-15

J. Bøytler

J. Bøytler

04.

1. søndag efter påske

10.30

Store sal

Gudstjeneste

Joh. 16,23b-28

J. Bøytler

Hosianna

11.
2.sødag efter påske

10.30

Store sal

Gudstjeneste /Nadver

Mark.16,14-20

J. Bøytler

Læseforsamling

18.

3. søndag efter påske

10.30

Store sal

Gudstjeneste

Joh. 15,26-26

J. Bøytler

Store sal

25.

4. søndag efter påske

10.30

Store sal

Gudstjeneste

Joh. 14,22-31

J. Bøytler

Store sal

02.

5. søndag efter påske

10.30

Store sal

Gudstjeneste

Joh. 3,1-15

J. Bøytler

17.00

09.

Kristi Himmelfartsdag

10.30

Store sal

Gudstjeneste / Kaffe

Luk. 12,13-21

J. Bøytler

19.00

13.

6. søndag efter påske

10.30

Store sal

Gudstjeneste/Konfirmation

Luk. 14,25-35

J. Bøytler

J. Bøytler

16.

Pinsedag

10.30

Store sal

Gudstjeneste/Nadver

Luk.,15,11-32

J. Bøytler

Læseforsamling

23.

Trinitatis søndag

10.30

Store sal

Torvegudstjeneste

Luk. 6,36-42

Store sal

30.

1.søndag efter Trinitatis

10.30

Torvet

Gudstjeneste / Kaffe

J. Bøytler

06.

2. søndag efter Trinitatis

10.30

Store sal

Nadverforberedelse

13.

3. søndag efter Trinitatis

10.30

J. Bøytler

J Bøytler

J. Bøytler

20.

4. søndag efter Trinitatis

Matt. 26,17-30

27.

