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Noget om tro
Hvad er det at tro. Ofte bliver det anset for at være en
beslutning, eller at jeg lukker øjnene og er naiv, eller
er godtroende eller overtroisk. Men nej. At tro er at
være tro. At have en fast tro, at tro fast på Gud er at
være trofast. Det er faktisk ikke særligt indviklet. Vi
må tage Jesus på ordet og i det mindste holde os for
øje, at troen kommer af at høre i betydningen – at
”høre efter” og så være lydig. Det er måden at håndtere tvivlen på. Der er måske ikke noget at sige til, at
vi til tider kan få tingene galt i halsen. Som gode protestanter har vi fået at vide, at vi ikke bliver frelst ved
vore egne gode gerninger. Af tro er I frelst!
Troen på Kristus er afgørende. Og ja, det er den. Men
risikoen er, at vi opfatter troen som et sæt meninger
og har jeg så de rigtige meninger, den rigtige tro, så
er alt godt. Så behøver jeg ikke at gøre mere. Men
missionsbefalingen, dåbsbefalingen siger, at vi kaldes
til at gøre noget, til at gå, til at døbe, til at kalde mennesker ind i troen på Jesus Kristus. Den tro er ikke en
hængekøje, men en arbejdsbeskrivelse. Vi kaldes til
at gøre mennesker til Jesu disciple.
Ud over, at det altid må være vort ønske, at alle mennesker hører evangeliet om Jesus Kristus, om friheden, glæden, freden i ham, om kaldet til at tjene andre
mennesker, ud over disse kristne glæder og dyder, så
tror jeg, det er vigtigt, at vi lærer at tænke evighed.
Evigheden som målet, evigheden som det, evangeliet
handler om, men ikke bare som noget fjernt og abstrakt. Troens, uendelighedens forandring sker i et
menneskes inderste. Den sker ved, at jeg i et og alt
får med Gud at gøre. Så vil jeg erkende, at det er ikke
længere mig der lever. Hvad der lever i mig, er Kristus.
Jørgen Bøytler
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Nyt fra Ældsterådet v. Lars B. Andersen
Siden sidste menighedsblad har Ældsterådet afholdt tre ordinære møder.
Generelt:
Fra 5. til 11. marts blev der afholdt synode. Synoden blev gennemført
som et online arrangement. Fra menigheden i Christiansfeld deltog Sissel
Madsen og Jørgen Bøytler. Synoden var blevet udsat på grund af Corona
pandemien, og derfor afholdes næste ordinære synode allerede i 2023. Af
samme årsag blev flere afgørelser udsat til næste synode, bl.a. blev valg
af biskop udsat til 2023.
Det blev vedtaget at ændre kirkeordningen så menighedsmedlemmer har
valgret fra det fyldte 16. år, og er valgbare f.eks. til ældsteråd fra det fyldte 18. år, hvilket bl.a. vil få betydning ved næste ældsterådsvalg i oktober
2023.
Da Sissel Madsen af praktiske årsager ikke vil kunne deltage i synoden
næste år, skal der inden da vælges en suppleant der kan repræsentere menigheden.
Stjernesalget er de senere år vokset så meget at BDM har brug for mere
plads til pakning og håndtering af de mange stjerner. Derfor bliver der nu
indrettet et isoleret og opvarmet ”stjernerum” i det nordøstlige hjørne af
Søstrehusets bagbygning (Duetten). Rummet skal være klart inden næste
sæsons stjernesalg tager fart.

Ældsterådet har gennem længere tid arbejdet sammen med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted om istandsættelse af Christinero med genskabning
af nogle af havens oprindelige strukturer. Der arbejdes stadig med at finde ekstern finansiering til projektets gennemførelse.
Museumsprojektet:
Der er nu udarbejdet en endelig rapport over forundersøgelserne af Enkehusets vestfløj. Forundersøgelserne omfatter bygningstekniske forhold,
skader, registrering af oprindelige og senere tilførte elementer, farver på
de forskellige overflader og meget mere. Rapporten er på 240 sider, rigt
illustreret og indeholder den dokumentation, der er nødvendig for at såvel
fredningsmyndighederne som kommunen kan behandle det store restaureringsprojekt.
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Et interessant resultat af de geotekniske undersøgelser er en afklaring af, at
de kraftige sætningsskader, der ses ved mange af de indvendige vægge,
skyldes mangelfuld fundering af de langsgående vægge der danner bygningens centrale korridorer, og altså ikke husets ydervægge. Vurderingen
er at denne ustabilitet kan afhjælpes forholdsvis enkelt, hvilket er en stor
lettelse for projektet.
250 års jubilæum:

Ældsterådets jubilæumsudvalg arbejder videre med forberedelserne til 250
års jubilæet i 2023. Indtil videre er de mest konkrete tiltag arbejdet med en
jubilæumsudstilling i Søstrehusets Multisal sammen med Museum Kolding, og arbejdet med udgivelsen af en jubilæumsbog, der bliver en antologi med mange forfattere.
Drift:

Der er søgt og bevilget tilskud fra Kolding byfornyelsesfond til renovering
af vinduerne i Enkehusets hovedfløj, så nu kan arbejdet med de mange
vinduer og døre gå i gang.
Ældsterådet har diskuteret, og er meget opmærksomme på at finde bæredygtige løsninger for drift og vedligeholdelse af menighedens grønne arealer.

Et lille glimt af en tekst Christina Petterson har
transskriberet om Søstrenes mode
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I Søsterhusets arkivalier, er der en folder med lidt forskelligt. Dette udvalgte dokument har fået titlen Om mode-galskab (Über Modethorheiten) og
vedrører forskellige modetiltag i søstrenes påklædning. Dokumentet er
udateret, men ud fra skrift, stavemåde og ikke mindst indhold, er det formentlig fra meget sent i 1700 tallet, da korsetter var gået af mode og det,
der skulle blive til empiresnittet var begyndt at vinde indpas.
Til de uanstændige ting i tøjet og ved søstrenes opsats hører:

1. De korte livstykker på tøjet, som også er udskåret så vidt på de forreste
dele, at der næppe er en hånds bredde til nederdelen, hvorved brysterne
skubbes ud på en sådan måde, at der skabes en yderst uanstændig form,
som øges yderligere, når skørterne, som nogle gange har en ret bred rem,
næsten går til under armene; hvortil tilføjes de korte ærmer der end ikke
dækker albuerne. Da det er meget skammeligt for søstre at lade dem være
skyldige i sådanne ting, der vækker anstød mod sædeligheden og derved
tiltrække sig andres øjne på en forbudt måde, så er særligt denne beklagelige situation nødvendigt at tage alvorligt.
2. At nu de fleste af vores unge søstre og piger går helt usnørede, er ikke
sømmeligt; et tyndt livstykke med et par stænger af hval ben, der ville give
dem blot en smule støtte, er uden skade at anbefale i de tidligere snørelivs
sted.

3. De små kyser, hvis snit er arrangeret på en sådan måde, at hårene ikke
finder plads derunder, men hænger ud til alle sider og især bagpå som en
tyk krølle.
4. Ved indkøb af stof til kjoler og tørklæder, bør passende undgås både de
påfaldende kulørte farver, såvel som den overdrevne størrelse af sidstnævnte, som, når de af denne årsag skal være bundet tilbage, hvilket bidrager til den usømmelige form.

5. Frakker, og især pelsfrakker, med deres meget store og lavt skårne kraver, er også en afvigelse fra den enkle menigheds dragt, og særligt for de
fattige søstre, som noget meget dyrt og uhensigtsmæssigt, bør med alvor
frarådes; ligeledes de farverige, uholdbare sko, med mange krøller.
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6. Det skal også bemærkes, at til nadver- menigheds- og korfestdage ikke, som det er blevet almindeligt, skal bæres farverige kattun kjoler, men
snarere at det, som tidligere, bliver ved den brune om vinteren og den
stribede eller hvide kjole om sommeren.
7. Da det i øvrigt ville være for omfattende her at nævne alle de småting,
der skal betragtes som tilladte eller ikke tilladte i tøj, vil vi blot forene os
i at tilstræbe den mest mulige enkelhed, og på de steder hvor det nu engang er indført at bære lange klæder eller gowns (kjoler), at det på en sådan måde, at taljen har sin rette længde, ærmerne enten lange eller i det
mindste dækker albuerne, og at nederdelene ikke har slæb.
Et foto fra Søstrehusets gård. Årstallet kendes ikke.
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I samme samling som den med søstrenes påklædning findes dette brev,
fra det preussiske toldkontor, der drejer sig om fritagelse for told for
vasketøj der indføres fra og sendes tilbage til udlandet (vel Danmark) og
vaskes i Søsterhusets vaskeri.
Haderslev, 21 Maj 1868
Til Menighedsforstander Hr. A. Jacobsen i Christiansfeld
I anledning af den ansøgning, De har indsendt på vegne af ledelsen i
Christiansfeld om toldfri indførsel af det [vasketøj], der ankommer fra
udlandet til vask i vaskeriet i Søsterhuset i Christiansfeld og efter udført
rengøring skal sendes tilbage, vil vi på grundlag af en ordre fra provinsens skatteinspektør dateret 31. marts i år, gerne tillade, at det brugte
vasketøj, der modtages til dette formål via grænsetoldposten
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(Nebenzollamt I) i Tyrstrup, leveres uden told, i overensstemmelse med
de generelle kontrolforanstaltninger for sådanne toldprivilegier. De kontrolforanstaltninger, der skal anvendes, omfatter følgende:
Revision af indgående og udgående.
Genudførsel af vasketøjet inden for den frist, der i hvert tilfælde fastsættes af toldstedet.
Garanti for importtolden ved import og opkrævning af samme, hvis reeksporten ikke finder sted inden for den angivne frist.
Såkaldte notarbeviser vil blive udstedt af grænsetoldposten i Tyrstrup, når
vasketøjet importeres, som skal opbevares omhyggeligt med henblik på at
tilbagegive den indgåede told, der er deponeret ved import, og forelægges
toldstedet ved genudførsel.
Med den bemærkning, at ved benyttelsen af denne begunstigelse skal de
anvisninger som grænsetoldposten i Tyrstrup måtte udstede også følges,
tilføjer vi, at grænsetoldstedet er blevet pålagt at anvende den begunstigelse, der er tildelt i det foregående, på de 17 duge, der er anmeldt efter
ansøgningen.
Det Kongelige Hovedtoldvæsen.
BDM - nyt

Knud Elmo Knudsen og Daniel Nygaard
Madsen i Congo

Emma, Rebecca og Erik Baun sælger
stjerner i Roskilde
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BDM - nyt
Den 22. maj var der missionsfest i Christiansfeld. Over 100 deltog, først
til gudstjeneste i Brødrekirken, dernæst til mad og generalforsamling med
sang og indslag fra Tanzania. Stemningen var glad, også fordi fem gæster
fra Tanzania var kommet til Christiansfeld. Ikke blot var de inviteret til
en partnerskabskonference for at samtale om vejen frem. De bragte også
glans over et 100-årsjubilæum for udsendelsen af 8 danske missionærer i
1922. Fra det samme kirkecenter hvor Gaarde og Ibsen var biskopper,
kom nu de fem, nemlig fra Brødrekirken i Tabora i Vest-Tanzaniaprovinsen. En glæde og taknemmelighed for familieskabet i Guds mission prægede dagen.

Gæsterne fra Tanzania sammen med Jørgen Bøytler, Christian Aagaard og Arngeir Langås

BDM deltog også i Himmelske Dage i Roskilde. Erik Baun solgte adventsstjerner på vores stand og fik også bistand af Arngeir Langås, Emma
Nørgård Kristoffersen og Rebekka Brødsgaard Knudsen. Det var også en
meget fin oplevelse.
Endelig blev det muligt igen at besøge Congo, efter coronakrisen. Knud
Elmo Knudsen monitorerede et Danida-støttet sundhedsprojekt sammen
med Daniel Nygaard Madsen, projektkonsulent i Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde. Der var høje bølger på Tanganyika-søen under besøget,
men det statistiske materiale indsamlet og analyseret siden april viser at
projektet gør gavn.
Det er en glæde at deltage i Guds mission, for det er meningsfyldt og det
nytter. Her er plads til at mange engagerer sig på forskellig vis.
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Kransenedlæggelse i Christinero den 17. 6. 2022
Hvert år på Christina Friedericas
dødsdag den 17.juni lægges der
en krans ved gravmonumentet.
Tidligere var det to legatbestyrelser, der hver lagde en krans
ved graven. At der var to legatbestyrelser skyldtes, at grænsedragningen i 1864 betød at området, hvorfra der kunne søges
legater, blev delt i to nemlig et i
Danmark og et i Tyskland. Ved
Genforeningen blev grænsen
ophævet, men der vedblev at
være to legatbestyrelser. I dag er
det Brødremenigheden, der varetager kransenedlæggelsen hvert år. I år
var det Anna Svennesen, der fortalte om Christinero.
Efterlysning af erindringer fra Enkehuset
Museet mangler beskrivelser fra gamle dage i Enkehusets Vestfløj. Vi er
meget interesserede i indretning og brug af huset gennem tiden, frem til
det blev indrettet som museum. Hvad blev rummene brugt til? Hvem
boede i de enkelte rum? Hvordan var indretningen? Hvordan blev 1. Sal
brugt?, Hvad var der i kælderen? Hvad blev hejseværket på loftet brugt
til? osv.
Vi er også meget interesserede i at se billeder fra huset og haven. Alle
oplysninger er interessante, intet er for småt! Lise Brock Andersen
Vigtig meddelelse om gudstjenesten
3. juli 2022
På grund af Tour de France holder vi
gudstjenesten klokken 9.30
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Hansine Hinz Fogdal fortsættelse fra sidste nummer
Hun bad ikke forgæves, for der var så mange, som sendte hende gaver, at
hun følte sig helt rig. I et brev fortæller hun: ”Tænk bare, i dag fik jeg
brev fra en helt fremmed, en missionær fra Berlinermissionsselskabet i
Sydafrika. Hans lille 11-årige datter havde skrevet brevet, og hendes far
havde tilføjet et par ord. Pigen havde læst i Brødremenighedens Missionsblad om min rejse og om, at jeg havde tabt alt. Hun var så bedrøvet
for min skyld, og hun og hendes fem søskende havde tømt deres missionsbøsser, for at jeg kunne købe noget, jeg trængte til. Deres far havde
rundet beløbet op til et engelsk pund (ca. 18 kr.) Er det ikke dejligt at erfare, at Guds børn over hele verden tænker på at hjælpe hverandre, ikke
alene for gavens skyld, men at være i fælles tro med mange andre glæder
hjertet meget.”
Livet på en grønlandsk missionsstation.
I sommerens løb skrev Hansine mange breve hjem til slægt og venner,
som havde overøst hende med gaver, og hendes iagttagelses- og fortælleevne var så stor, at man får et levende indtryk af forholdene i Lichtenau
og på en grønlandsk missionsstation.
Hun skriver bl.a. om klimaet: ”Vi har tit så voldsomme storme heroppe,
som I ikke kan have den mindste ide om. Vindstødene kan være så kraftige, at det synes, som om huset skulle blæse om, men endnu værre er snestormene, for sneen trænger igennem de mindste revner. Vejret forandres
ofte og hurtigt, man kan rejse ud i godt vejr, men pludselig kommer der
en snestorm, så man må trække båden på land og rejse et telt til at overnatte i.
Du spørger kære far, om vi kører i hundeslæde. Nej, de er kun brugt i
Nordgrønland, her er de ikke praktiske, for landet er fuldt af bjerge og
kløfter. Når vi rejser, benytter vi konebådene. Bugterne eller fjordene er
ikke tilfrosne lang tid ad gangen, for vandet er stadig i oprør. Engang var
en bugt frosset til en hel uge, men så forandrede vejret sig, og i løbet af en
nat var al isen borte.
Selv om sommeren glemmer vi ikke, hvad sne og is er, for de sneklædte
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fjelde har vi altid for øje, og drivis fylder ofte bugten.”
”Maj og juni var kolde i år (1896), men juli var dejlig. Det er den bedste
tid af året her, bjergene er på ”lune” steder temmelig grønne og overstrøet
med småblomster, f.eks. ærenpris, mælkebøtter og forskellige klokkeblomster. I kløfterne, som kan være beskyttet mod vinden, gror der
dværgpil og nogle enebærbuske, og der er også brombær, men de når ikke
at blive modne, og de er meget bitre. I september er her en slags blåbær,
som er meget gode.
Da det er umuligt at slå det korte græs, som vokser på klipperne her, tog
min mand og hr. Zucker sammen med nogle inuitter over til en nabo ø
efter en bådfuld græs. I må være glade for, at det er nemmere for jer at
bjerge hø hjemme, for her må græsset bæres op på klippen og spredes ud
for at blive tørret, og det sker sommetider, at en pludselig storm blæser
det hele ud i søen, og det hele er spildt.
Disse bådfarter er ikke behagelige, for på den tid af året kommer de store
hvaler tit op i fjorden, og de kan være meget farlige.
I den korte sommer besøger missionærerne fiskepladserne og holder møder så tit, det kan lade sig gøre. Om vinteren har vi to gudstjenester hver
søndag, og fire aftner om ugen har vi møder.
Julen er en fest, som enhver ung og gammel glæder sig til. Den 19. december får børnene skoleferie, og de modtager nyttige smågaver, f.eks.
muffediser, hoved tørklæder, hårbånd m.m. De får også nogle kulørte julekort, og endelig får de nogle hvide roer. Det svarer til at børnene hjemme får julegodter.
Den 24. december klokken 9.30 holdes der børnegudtjeneste og børnefest, som hele menigheden deltager i. Børnene kommer i deres bedste tøj,
mange har fået nye jakker, strømper og støvler, tørklæder, muffediser og
nye skjorter. De, der ikke har nyt tøj, låner hos dem, der har, da alle gerne
vil være fine i julen.
Klokken 16.00 er der gudstjeneste i kirken. Juleevangeliet bliver læst, og
medens der bliver sunget nogle vers, bliver der uddelt brød. Alle får et
stykke rugbrød selv de allermindste børn. Undtaget er kun de, der har kirketugt på grund af, at de ikke har overholdt det 6. bud. De må heller ikke
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deltage i nadveren.
Der blev uddelt 160 stykker brød. Herefter modtog hvert enkelt barn et
levende lys. Johannes delte ud til drengene og jeg til pigerne, det blev til
70 lys. Børnenes ansigter strålede, da de efter gudstjenesten bar de brændende lys hjem i deres fattige hytter.
Herefter var vi sammen med Kögels hos Zuchers for at se deres juletræ.
Vi havde ikke noget juletræ, da vi ikke havde lys. Et grønlandsk juletræ
ser ganske vist ikke ud som et europæisk juletræ. Vi kan ikke gå ud og
fælde et grantræ. Her finder man først en kæp, borer huller i den og sætter
så grene af enebærbuske i, de små i toppen, de større nedad, så det til
sidst ser ud som et træ.
Første juledag var kirken fyldt til trængsel på grund af det fine vejr. Folk
kom langvejs fra, da der hører otte udsteder til Lichtenau.
Anden juledag fejrer vi ud over julefesten også ægtefest. Ægtefesten er en
korfest for gifte medlemmer, der hvert år, om sommeren, fejres i Brødremenigheden, men heroppe kan man ikke fejre den om sommeren, da
medlemmerne er på sæljagt.
Efter Gudstjenesten havde vi besøg på missionsstationen. Hos Zuckers
var juletræet tændt, hos os måtte de nøjes med de billeder vi viste af juletræ med m.m. Husets var så fyldt med gæster som det overhovedet var
muligt i ca. to timer. Jeg kan endnu ikke tale med dem og forstår også
kun lidt af, hvad de siger. Johannes kan heller ikke rigtig tale med dem,
det er et meget svært sprog, så det faldt os ikke så let at underholde dem,
men de var meget livlige og beundrede alt, hvad de så.
Den næste dag var det børnenes tur. Der blev vist billeder, og det var
morsomt at se og høre deres forundring over at se de forskellige ting på
missionsstationen. Billederne på væggen, gardinerne og ikke mindst missionærernes tøj. Jo mere broget tøjet var, des mere beundrede de det.
Nytårsaften samledes vi herhjemme og havde en dejlig aften med sang og
musik. De fleste er gode til begge dele, og her i Lichtenau har de også et
godt lille orkester med blæseinstrumenter.
Når missionærerne ikke er på rejse, bruger de sommertiden til at reparere
stationens bygninger, dyrke haven og skære tørv til brændsel.
Fortsættes i næste nummer KäteThomsen
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Kirkelige meddelelser:
Konfirmation:
Den 10. april 2022 blev Sofie Bøhme Søgaard, Julius Berggreen Pihl og
Johannes Berggreen Pihl konfirmeret i Brødremenighedens kirke.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse
indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission
10.937,00 kr.
Brødremenigheden i Christiansfeld
2.781,50 kr.
Vi takker på modtagernes vegne.

Nadver:
Bemærk gudstjeneste med nadver er i juli måned flyttet til den 24. juli, og
Gudstjeneste med nadver er i august måned flyttet til den 21. august.
Det er nødvendigt på grund af ferie og vikardækning.

Morgensang og bøn hver fredag klokken 9.00
Morgensang og bøn hver fredag klokken 9.00 i Korsalen.
Ingen morgenbøn i juli. Første gang efter ferien er 12. august.
Benyt elevatorindgang.
Else Marie Larsen

Gudstjeneste i kirkesalen og online
Linket står også på Brødremenighedens Hjemmeside:
www.Brødremenigheden.dk

Sykreds 3. kvartal 2022
08. september: PHC projekt i Congo ved missionær Knud Elmo Knudsen
22. september: Godly Play og andet fra min værktøjskasse ved Kirke og
Kulturmedarbejder, pædagog Vibeke Svendsen
Ellen Bøytler
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Matiné:
Næste Matiné er lørdag d 27. august kl. 11 i kirken.
Monika Mogensen spiller klarinet, og Juliane Ilgner sidder ved orglet.

Sommerfest den 20. august 2022
Sommerfesten forventes afholdt den 20. august i Lindegade 24. I vil høre
nærmere, når vi når til august både på mail, på FB, på hjemmesiden og i
kirken. Sæt kryds i kalenderen.

Koncerter i 3. kvartal 2022
01. 07. kl 17.00 Sommerbarok koncert i Korsalen med sopran
Maria Johannsen m.m. Entré 100 kr./50 kr.
14. 09. kl. 19.30 i Korsalen. Koncert med TWANG
TWANG fornyer folkemusikken. Entré

Suppedas i Duetten
Tirsdag den 27. september er der suppe i Duetten kl. 17.30. Der er kaffe
fra 15.30. Tilmelding til Anne-Marie 30 26 22 76.

Kirkefrokost i Duetten
Søndag den 16. oktober er der kirkefrokost i Duetten umiddelbart efter
gudstjenesten. Tilmelding til Anna 21 60 66 41.

Få menighedsbladet på mail
Flere har givet udtryk for at de gerne vil modtage bladet på mail. De der
ønsker at modtage bladet på mail, skal blot sende besked på
broedremenigheden@christiansfeld.tv så vi har navn og mail adresse
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Måned:

Juli

August

September

07.

31.

24.

17.

10.

03

Dato:

9. Søndag efter trinitatis

6. Søndag efter trinitatis

5. Søndag efter trinitatis

4. Søndag efter trinitatis

3. Søndag efter trinitatis

Dag:

10.30 Store sal

8. Søndag e efter trinitatis 10.30 Store sal

7. Søndag efter trinitatis

14.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

09.30 Store sal

Kærlighedsmåltid - kor

Stiftelsesfest

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Kirkekaffe

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Matt. 11,16-24

Luk. 12,32-48

Matt. 7,22-29

Matt. 10,24- 31

Matt. 19,16-26

Matt. 16,13-26

Matt. 5,43-48

Luk. 15,11-32

Tekst:

J. Markussen

J. Bøytler

K. Knudsen

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

K. Grøn

K. Knudsen

J. Bøytler

Præst:

Tjeneste:

14.
Kærlighedsmåltid

Gudstjeneste/Nadver

Luk. 7,36-50

J. Bøytler

Sted:

14.

10. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

Gudstjeneste/Kirkekaffe

Matt. 12,31-42

Tid:

21.

11. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

Gudstjeneste

K. Knudsen

28.

12. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

J. Bøytler

04.

Matt. 20,20-28

13. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

Gudstjeneste/Nadver

11.

Gudstjeneste

K. Grøn

14. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

Joh. 5,1-15

18.

Høstfest/Kirkekaffe

J. Bøytler

15. Søndag efter trinitatis 10.30 Store sal

Luk.,10,38-42

25.

