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En bøn i Corona-tiden
Vi beder dig, Herre Jesus Kristus, vores sande læge,
vær barmhjertig mod os og send os din hjælp i disse
urolige tider. Helbred al vores sygdom og al lidelse
fra dit folk.
Fordriv vores svagheder i sjæl og krop; befri os fra al
sygdom og især fra denne virus.
Vi lægger vore ældre, skrøbelige, handicappede,
børn, unge og familier, dem der er fattige, ensomme
og isolerede i din favn. Gå med os, befri dem fra
frygt og giv dem tålmodighed og håb sammen med
vores kærlige omsorg.
Vi beder dig, at Du i din barmhjertighed vil helbrede
vores mangel på tro, vores åndelige svaghed. Så ved
vi, at du også vil afhjælpe vores fysiske sygdomme.
Vi sætter vores lid til dig, den opstandne Herre, som
lever og regerer i evighed.
Vi beder for dem der tager sig af de syge Barmhjertigheds Fader, vi takker dig for alle læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter og alle andre, der tager
sig af de syge.
Giv dem tålmodighed, når de undersøger, tester og
behandler.
Giv dem din beskyttelse, når de beskytter de sårbare.
Giv dem styrke, når de arbejder på at helbrede.
Giv dem trøst, når de trøster de syge.
Giv dem hvile, når de er trætte.
Giv dem dit håb, når de er modløse.
Hjælp og støt dem og hjælp dem at støtte hinanden i
denne tid.
Vi beder om ydmyghed. Barmhjertige Herre, vi står
foran dig i vores menneskelige svaghed.
Vi beder, giv visdom og forstand til forskere inden
for medicinsk videnskab, der arbejder på at opfinde
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og fremstille en vaccine mod denne Covid-19. Vejled dem i deres forskning og hjælp dem med at finde sikre måder at kontrollere, beskytte, og
helbrede på. Led dem i deres vanskelige arbejde og styrk deres håb om at
kunne fremstille vaccine.
Vi beder for dem der styrer og repræsenterer os.
Evige visdoms Gud, vejled de ledere, der kaldet til at tjene os og vores
land. Må de reagere på udfordringerne ved denne pandemi med forsigtighed og sund dømmekraft. Giv at deres planer må være præget af fremsyn,
så de økonomiske byrder mindskes, så der kompenseres for tab forårsaget
af pandemien, at beskæftigelsen opretholdes og at der sikres rigelig mad
til de fattige og isolerede, ikke bare her, men overalt på jorden.
Vi erkender, at vi er fanget i den stolthed og overbevisning, der driver
vores verdslige samfund, nemlig at vi kan klare det hele selv. Befri os fra
arrogancen, der kendetegner os og vores samfund. Vi føler os til tider
magtesløse, når begivenhederne er uden for vores kontrol og forståelse.
Giv os ydmyge og ærlige hjerter til at se, at der er ting i livet, i verden, i
Dig, der er større end vi kan fatte. Lad os forstå og tro, at vi er skabt i Dit
billede, at vi lever i en falden verden, men at Du er almægtig og kærlig.
Må vi i Jesus Kristus modtage din retfærdighed og stole på din forløsende
barmhjertighed. Amen.
Jørgen Bøytler
Kvindernes Internationale Bededag fredag den 5. marts 2021
Fredag den 5. marts 2021 leder kvinder fra Vanuatu i Stillehavet Kvindernes Internationale Bededag i Danmark og i omkring
170 andre lande, idet kvinder fra alle kirkesamfund i Vanuatu i
fællesskab har udarbejdet materialet, som bruges i alle landene.
Hvert år den første fredag i marts samles kvinder fra solen står op ved
datolinjen og til solen går ned om det samme tema. I år er temaet:
"Byg på et stærkt fundament". Det giver en fantastisk enhed og samhørighed sådan et døgn igennem
Kaffe og fortælling i Multisalen kl. 14.30 Gudstjeneste kl. 16.00.
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I Vanuatu ved man af erfaring, hvad et stærkt fundament betyder; øerne
og deres befolkning er ikke sjældent udsat for jordskælv, voldsomme orkaner
og for vulkanudbrud. I Danmark hører
vi ikke meget til de store naturkatastrofer der, men de er ofte meget voldsomme!
Der bor ca. 312.000 i Vanuatu; mange
arbejder i Australien og sender penge
hjem til familien. I Vanuatu bor langt de
fleste i landområderne. Øernes infrastruktur er meget mangelfuld, hvilket
også har indflydelse på børnenes mulighed for skolegang og uddannelse. Og
dermed på landets fremtid. Vanuatu er
opdaget af turister; de kommer både i mindre grupper og på de store
cruise-skibe, som især udgår fra Australien. Ellen Bøytler
Glædelig jul
2020 vil blive husket som et usædvanligt år, som stillede store krav til os alle om at finde alternative løsninger
på mange ting i dagliglivet. Mange måtte arbejde hjemmefra, skolebørn blev undervist via nettet, alle har lært
at spritte hænder og bruge mundbind. Desværre blev det også nødvendigt
at aflyse store sammenkomster og kulturelle begivenheder, blandt andet
musikfestivalen her i Christiansfeld.
I en periode blev kirkerne lukket for gudstjenester. I vores kirke fandt
kreative og hjælpsomme personer straks på at udnytte den nye teknologi,
så der med få personer til stede i kirkerummet kunne optages gudstjeneste
helt, som den altid foregår, med orgelspil, salmesang, nadver og prædiken. Optagelsen kunne ses på You Tube.
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Dette blev til stor glæde for mange, og den positive modtagelse resulterede i, at vi i ældsterådet besluttede at fortsætte med at optage gudstjenesterne, også efter at kirkegængerne måtte komme ind igen.
Juleaften bliver i år anderledes, da der kun må være et begrænset antal
kirkegængere til stede. Det bliver løst med to eller tre ekstra gudstjenester
og med, at man skal have billet for at komme ind! Billetterne er heldigvis
gratis. - Tak til de mange, som med vedholdenhed og entusiasme har fået
alt dette til at virke som en berigelse for vores kirke og for menighedens
samhørighed!
På ældsterådets vegne ønskes alle en glædelig jul og et godt og velsignet
nytår!
Inga Jakobsen
Efterlysning
Samlingen af Menighedsbladet er blevet gennemgået, registreret og sat i
system i forbindelse med reorganiseringen af Brødremenighedens arkiv i
Søstrehuset.
Der er nogle huller i samlingen. Faktisk er vi ikke klar over, om der er
nogle blade, vi mangler, eller om der simpelthen ikke blev udgivet noget
blad for disse perioder. Igennem de første mange år, havde bladene nemlig ikke numre som nu – det var blot anført på forsiden, hvilke måneder
bladet vedrørte.
Det drejer sig om: Marts – April 1968
Marts – April 1969
Maj – November 1972
Juli – November 1973
Juli – September 1974
Januar – Marts 1983
Juni – Oktober 1995
Hvis der er nogen blandt læserne, der ligger inde med et eller flere af de
manglende blade og gerne vil donere dem til samlingen i arkivet, vil vi
blive glade for at modtage dem.
Vil man nødigt skille sig af med bladene, vil vi meget gerne låne dem til
fotokopiering. Henvendelse til kontoret i Søstrehuset.
På forhånd tak! Steen Mølgaard Andersen
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Ældsterådsvalget

Inga Jakobsen og Hans Schmidt
valgformand og sekretær

Den 23. november blev Lars Brock Andersen og Anna Blenner Svennesen valgt til
Steen Mølgaard Andersen
Ældsterådet for en 6 årig periode. Vi ønsker
Afgiver sin stemme
tillykke med valget og håber det må blive til
glæde og velsignelse for dem såvel som for menigheden. Samtidig skal
der lyde en varm tak til fungerende formand Inga Jakobsen og Ellen
Frandsen, som begge forlader Ældsterådet.
24 timers bøn 365 dage året rundt
Bøn til hver en tid og på hvert et sted
Selvom 24 timers- bønnen i Brødrekirken har en lang historie, så betyder
det ikke, at denne måde at bede på er den eneste og den vigtigste. Zinzendorfs væsentligste erkendelse er den, at bønnen hører hverdagen til.
Det at bede og tale med Gud kan man gøre til hver en tid og på hvert et
sted. Det er ikke nødvendigt med specielle rum eller steder. Zinzendorf
ville at hele livet skulle leves liturgisk.
Brødremenigheden er overbevist om, at Gud tager imod enhver bøn, uafhængig af hvor, hvornår og hvor længe den bliver bedt.
Christiansfeld har sammen med Albanien og Sverige bedevagten den
31. marts 2021.
Danmark har 6 timer - Albanien 6 timer - Sverige 12 timer fordelt over
hele døgnet.
Käte Thomsen
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”MÅL OG MÅLEPIND”
Af en række tegninger i menighedsarkivet og Unitetsarkivet i Herrnhut
fremgår at Christiansfeld (og Gnadau) anlæg er sket over et grid-system
(modulnet) der med stor systematik er lagt ud over byen ved planlægningen og anlæggelsen, og desuden anvendt i planlægningen af en række
bygninger og bygningsdetaljer i byen.
Modulenheden måler 8 x 8 Hamborg-alen, hvilket bl.a. er omtalt i Pontoppidan Thyssens ”gule bøger” fra 1984.
Johannes Prætorius var planlægger også i Gnadau men brugte
her 7 x 7 HamEn Alenstok - en målestok til Hamborg - Alen
borg-alen.
At næsten hele byen, stort som småt, havde målsætning i overensstemmelse med denne såkaldte ”Hamborg-Alen” var der dog ikke mange, der
havde forestillet sig. Når den hedder Hamborg-alen har det sin naturlige
forklaring i at vi på denne tid her i det Sønderjyske var en del af det Slesvigske Hertugdømme.
I modsætning hertil var der en – eller adskillige – Sjællandske Alen. Man
kender udtrykket: ”En stiv Sjællandsk Alen”, der omfatter flere forskellige Alen fra 55 til 62 Alen.
Den her i byen anvendte Hamborg-alen kendte man til, men dens nøjagtige længde var noget varierende. Er der noget der ”tænder” en restaureringsarkitekt (undertegnede) er det en opgave som denne, nemlig at verificere en gl. målsætning.
En ung arkitekt på Enquist & Rønnow’s tegnestue sad i København og
arbejdede med rekonstruktion af modulnettet i den fjerntliggende Christiansfeld o. 1971-72. Og hvad kunne være mere nærliggende end at tage
udgangspunkt i byens første hus – og lade et net på 8 x 8 Hamborg-alen
folde sig ud over byen. Dette net viste sig præcis at være passende og ved
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at indlægge et par diagonaler under 45 gr. og kombinere dette med gadebredder, skelafstande mv. kom den unge arkitekt frem til at den anvendte
Alen skulle være 57,3 cm. og de 8 Alen blev dermed til 458,4 cm.
Alt dette udregnet fra en byplan og med et målebånd !
Den endelige bevisførelse og verificering kom for et nogle år siden, hvor
TØ Mogens Larsen præsenterede en ”Alenstok” som havde været hans
fars !
Et smukt stykke måle-værktøj som havde en udfoldet længde på - JA,
rigtigt gættet: 57,3 cm
Dermed bevist at man med gammeldags metoder kan komme frem til det
rigtige resultat – blot håndværkere og byplanlæggere i 1772-73 har været
omhyggelige – og med dette kan man så endnu en gang konstatere at de
gode folk i Herrnhuter-byen levede op til deres gode ry på egnen.

Jørgen Toft Jessen, arkitekt AA
" Nyt fra Museet:
I december er der en lille særudstilling med hyggelige julegenstande i den
store museumssal.
Vi planlægger at have følgende særudstillinger i 2021:
1. Kvartal: Honningkage og chokoladeforme
2. Kvartal: Nicolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf
3. Kvartal: Christiansfeld Apotek
4. Kvartal: Husk mig..... Erindingsblade og poesibøger
”December: Jul"
Lise Brock Andersen
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BDM - nyt
Udsendelsesfest for Mia og Michael Toldam Korsgård
Søndag den 22. november var der udsendelsesgudstjeneste i Kristuskirken på Nørrebro i København. Det er her, at familien er en del af baptistkirken Regen/Kristuskirken. Det blev en meget festlig eftermiddag med
bl.a. prædiken af Jørgen Bøytler og sang af kirkens præst, Henrik Nissen,
da der ikke kunne være menighedssang pga. Covid-19.
Til januar udsender BDM ægteparret
Mia (38) og Michael Toldam Korsgård (39) og deres tre drenge, Halfdan, Vilfred og Eskild til Sikonge i
Tanzania. De skal bistå Brødrekirken og BDM i en række opgaver
blandt andet rådgivning, analyse,
udviklingsprojekter, sundhedsarbejde, uddannelse, hospitalsadministration og renovering af bygninger.
Det er en stor glæde for os at kunne
sende familien Toldam Korsgård til
Sikonge. De blev allerede ansat i
Familien Toldam Korsgård
foråret, men pga. Covid-19 har vi være nødt til at udsætte udsendelsen af
dem. Vi vurderer, at det er sikkert for dem at rejse til Tanzania, da der
ikke ser ud til at være helt de samme udfordringer med Covid-19, som vi
oplever det i Danmark.
Lige siden 1920´erne har BDM i og ud fra Sikonge haft et vidt forgrenet
missions- og diakonalt arbejde i partnerskab med Brødrekirken. Familien
Toldam Korsgård træder således ind i rækken af udsendte medarbejdere,
som rejser ud for at skabe positive forandringer sammen med kirken i
Østafrika.
Mia er uddannet sociolog med fokus på fattigdom, migranter og udviklingslande. Hun har før arbejdet med udviklingsprojekter bl.a. i Kenya.
Fra stillinger i Caritas og Danske Kirkers Råd har hun også erfaring med
migrant-, klima- og miljøarbejde.
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Michael er arkitekt og industriel designer og har 12 års erfaring med produktudvikling i Kvadrat Soft Cells. Han er særligt optaget af bæredygtighed og udvikling, der gør en forskel for mennesker.
Mia og Michael rejste i 2004 ud som volontører for BDM i Tanzania. Allerede her blev lysten vakt til at vende tilbage igen en dag. Med til Sikonge følger et par unge danske volontører, som skal hjælpe til med at passe
og undervise parrets tre drenge.
Det er vigtigt, at vi er mange, der omslutter Mia og Michael og deres tre
drenge i forbøn. Det er afgørende for, at de selv bliver velsignet i opgaverne og bliver en velsignelse blandt det folk, de rejser ud for at tjene.
Stjernesalget
Det er svært at fatte, men i de senere år
har stjernesalget tangeret tidligere års gode salgstal. Det er fortsat i 2020. Der er
stor travlhed, og det er faktisk svært at
følge med. Erik Baun slider hver dag med
at få sendt talrige stjerner af sted med
GLS. Carsten Bruhn-Lauritzen hjælper
ham med pakningen, Inge Sick med at
udskrive labels og Knud Elmo Knudsen
med faktureringen. Økonomimedarbejder
Palle Byg er
nødt til indErik Baun stråler om kap med
stjernerne
imellem at tage
aftner og lørdage i brug for at holde de største
bunker fra døren.
Vi glæder os meget over det solide tilskud, som
stjernesalget giver til BDM’s arbejde. Uden
denne ”guldåre” ville vore muligheder være
indskrænket i arbejdet med at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser og
med at forbedre vilkårene for mange menneCarsten Bruhn Lauritzen
sker i verden.
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Fødeafsnit på sundhedsklinik
SMF (Sundhedspersonalets Missionsfællesskab) lukker og slukker efter
næsten 100 års virke. Denne meddelelse fik vi, samtidig med, at SMF
gjorde opmærksom på, at de havde godt og vel 1 million kroner til uddeling. Vi ansøgte om tilskud til forskellige projekter. SMF valgte at
støtte vores ansøgning om støtte til et
fødeafsnit, der opføres i tilknytning
til det børnehjem, skole og klinikprojekt i nærheden af Uvira i DR Congo.
Klinikken vil blive opført i tilknytning til den lægeklinik, der allerede
Sådan forventes klinikken opført
findes i området.
Vi er meget taknemmelige for at have modtaget en donation fra SMF på
100.000 kr. til opførelse af klinikken. Den vil komme til at hjælpe mange
kvinder og bidrage til at mindske antallet af menneskeliv, såvel mødrenes
som børnenes.
Medlemskab af BDM
I BDM samler vi på medlemmer! Vi skal have 300 medlemmer for at bibeholde retten til gavebreve og §8-gaver. Derfor vil jeg gerne opfordre til,
at man tegner et medlemskab af BDM. Det koster 150 kr. årligt. Man kan
tegne sig som medlem ved henvendelse på sekretariatet på 1. sal i Søstrehuset eller gå ind på hjemmesiden www.bdm-dk.dk.
På forhånd tak for hjælpen!
Julens Jesus gør alting nyt!
Det rammende citat er af Billy Graham, præsten og forfatteren, der gennem adskillige år kom til at påvirke hundredtusindvis af mennesker. Må
denne jul være med til skabe nyt i dit og mit hjerte med den fred, det giver. Glædelig jul i Jesu navn ønskes alle i Brødremenigheden med stor
tak for medleven, engagement og gaver i året, der gik.
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær
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Hansine Hinz Fogdal

fortsættelse fra sidste nummer

En anden blev hurtigt rigget til, og et sejl blev sat for at mindske spændingen i kæden. Klokken ca. 7.00 sprang begge kæder som tråde. Mandskabet hejste flere sejl, dampmaskinerne sat i gang for at hindre skibet i
at strande, men alt var forgæves.
Klokken 7.30 sprang ankerkæden, og skibet var hjælpeløst overladt til de
vilde vover, de ubarmhjertige ismasser og de skarpe klippesider. Skibet
blev kastet frem og tilbage, og det kneb for de søvante matroser at stå
fast. Som en sidste udvej prøvede styrmanden og et par matroser at nå
over til en nærliggende lille ø, hvor de fæstede en jernkæde til en klippeblok. Herefter blev dampen sat op i håb om at få skibet trukket over til
øen, men også det mislykkedes. Kæden gik itu, og søfolkene blev nødt til
at overgive sig til skæbnen. Kaptajnen kom ned til Hansines kahyt og bad
hende om at gøre sig klar til at forlade skibet med øjebliks varsel. Hun
klædte sig varmt på, pakkede nogle af de ting, som hun holdt mest af og
nogle der kunne være nyttige. Herefter ventede hun på, hvad der skulle
ske.
”Det var frygteligt” skriver hun, ”at høre isen skure mod skibets sider.
Jeg var stadig angst for, at skibet skulle blive knust. Jeg befalede mig i
min himmelske Faders varetægt og blev stille, da jeg kunne sige: ”Din
vilje ske”.”
Et stykke tid efter blev hun kaldt op på dækket. Det var ikke let at komme derop, da skibet væltede sig til alle sider. En redningsbåd blev med
stort besvær anbragt på en isflage og de mest værdifulde skibsinstrumenter, papirer, noget proviant, bagage og til sidst Hansine selv blev sat ned i
båden.
Hendes position var ikke misundelsesværdig. Hun var ganske alene i båden, og den isflage, som båden hvilede på, blev snart kastet ind mod skibet og snart mod andre isflager.
Til sidst indså kaptajnen, at det ville være umuligt for mandskabet at nå
land ved at springe fra den ene isblok til den anden, det ville være den
visse død i de oprørte bølger.
. At lade Hansine Fogdal blive i båden var også hendes sikre undergang,
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så hun blev igen bragt op på skibet. Hun gik tilbage til hendes kahyt,
hvor hun i stadig bøn gentog: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde, o Gud, mig
ske, som du vil.” Hvad der end måtte komme, var hun overbevist om, at
enten det blev liv eller død, var hun i Guds hånd.
Kaptajnen var imidlertid blevet klar over, at skibet ikke kunne reddes, nu
måtte man forsøge at redde de folk, som var ombord. . Da skibet igen
blev væltet over mod klippen, sprang en sømand resolut i land og andre
fulgte efter. De fik et reb fastgjort, så der blev en forbindelse mellem
skibet og land, og nu gjaldt det om at få Hansine bort fra skibet. Der blev
lavet en slags redningsstol, og så kom det kritiske tidspunkt, da hun
skulle begynde sin farefulde luftrejse. Hansine svævede et øjeblik i luften over den øredøvende larm fra isblokkene. Sømændene lagde alle
kræfter i, da de trak hende over, og i næste minut, stod hun i Grønland.
Hun takkede inderligt Gud for sin redning og blev stadig ved med at bede for de folk, der endnu var på skibet.
Kaptajnen gav befaling til at kaste anker ved bagbordssiden, idet han
håbede, at skibet ville blive liggende, dersom isen pludselig forsvandt.
Derefter forlod mandskabet skibet. Nogle sprang over, andre kom over
ved hjælp af redningsstolen. Det lykkedes også at få lidt proviant med –
skinker, kød og beskøjter. Nogle fik enkelte af deres ejendele med, og en
af sømændene gjorde Hansine den glæde at kaste noget af hendes sengetøj m.m. over til hende.
Kaptajnen var den sidste, der forlod skibet, klokken var 11.00, og alle
var blevet reddet. Umiddelbart efter splintredes den isflage, som redningsbåden lå på, båden blev brækket i stykker og forsvandt ind under
skibet med alt, hvad der var i den – også Hansines kæreste ejendele.
På den øde klippe stod nu 21 skibbrudne sorgfulde mennesker og var
vidne til den ødelæggelse, skibet blev udsat for. Søen blev stadig vildere,
ismasserne blev slået ind mod skibets sider, så der blev brækket hul på
broen, og vandet strømmede ind. Ved middagstid faldt skibet over på
siden, mast og sejlstænger var knækket og iturevne og forviklede i sejlene i en uopløselig masse, og ”Hvidbjørn” forsvandt i dybet mellem
mægtige ismasser og høje, høje bølger.
Fortsættes i næste nummer KäteThomsen
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Kirkelige meddelelser
Begravelse:
Den 25. september 2020 blev Broder Oluf Fuglsang-Damgård, født den
16. marts 1939, død den 15. september, begravet på kirkegården i Hejls.
Den 3. december 2020 blev Broder Bent Thomassen, født den 26. december, 1934, død den 26. november 2020, begravet på Gudsageren.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet
til:
Brødremenighedens Danske Mission
Brødremenigheden i Christiansfeld
Kirkens Korshær
Bibelselskabet

7.707,50 kr.
705,50 kr.
857,50 kr.
886,50 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Menighedsmøde
Tirsdag den 16. marts klokken 19.30 i Multisalen

Kvindernes Internationale bededag
fredag d.5. marts kl.14.30 kaffe og kl. 16.00 gudstjeneste
Se mere side 3 og 4

Unitets Bedevagt onsdag den 31. marts.
Christiansfeld menighed står for 6 hele timer fordelt over hele døgnet
Se mere side 6

Morgensang og bøn hver fredag klokken 9.00 i Korsalen.
Velkommen til morgensang og bøn hver fredag kl. 9.00 i Søstrehusets
korsal. Benyt elevatorindgang til Korsalen på 1. sal.
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Evangelisk Alliances Bedeuge 4. - 08. januar
Mandag og tirsdag i Brødremenighedens kirke kl. 19.00
Onsdag IMPuls i Sognehuset
kl. 19.00
Torsdag Gudstjeneste i Tyrstrup Kirke
kl. 19.00
Fredag i Café Morgenstjernen
kl. 19.00
Alle er velkomne

Sykreds 1. kvartal 2021
28. januar
11. februar
25. februar
05. marts
11. marts
25. marts
08. april

Jørgen Toft Jessen om renovering af Søstrehus
Brødremenighedens museum, Trille fortæller
BDM
Kvindernes Internationale Bededag
Christiansfeld Centret
Korsal og menighedens brug af Søstrehuset
Lokalhistorisk arkiv

På trods af smittetal og forsamlingsforbud, vil vi alligevel starte sykredsen op igen, hvis det er muligt. Vi må gerne samles i menighedens egne
lokaler, bare vi overholder afstandskravene.
Sykredsen starter kl 15 00, grundet corona virus vil vi starte møderne
med kaffe i Duetten. Efter kaffen vil vi fortsætte med programmet. Vi
slutter kl 16 30.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE

Koncerter i 1. kvartal 2021
09. februar kl. 19.30
14. marts

kl. 15.30

14. april

kl. 19.30

Koncert Klassisk Christiansfeld
Violin og klaver
Koncert Klassisk Christiansfeld
Vox, Venue, rytmisk kor
Koncert Klassisk Christiansfeld
Charlotte Norholt og 3 strygere

Korsal
Korsal
Korsal
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21.

14.

07.

31.

24.

17.

12.

11.

10.

03.

2. sønd. i fasten

1. søndag i fasten

Fastelavns søndag

Seksagesima

Septuagesima

Sidste s. e. Helligtrek.

2. sønd. e. Helligtrek.

Tirsdag

Mandag

1. sønd.e. Helligtrek.

Helligtrekongers sønd.

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

19.00 Lille sal

19.00 Lille sal

10.30 Store sal

10.30 Store sal

Gudstjeneste / Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Kirkekaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Nadver

Gudstjeneste

Gudstjeneste / Kirkekaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Bedeuge

Bedeuge

Gudstjeneste / Nadver

Gudstjeneste

Luk. 1,26-38

Joh. 6,1-15

Luk. 11,14-28

Matt. 15,21-28

Matt. 4,1-11

Matt. 3,13-17

Mark. 4,1-20

Matt. 20,1-16

Matt. 17,1-9

Joh. 2,1-11

Luk. 2,41-52

Matt. 2,1-12

Tekst:

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Bøytler

K. Grøn

J. Markussen

J. Bøytler

J. Bøytler

J. Markussen

E. Baun

J. Bøytler

Præst:

Tjeneste:

28.

3. sønd. i fasten

10.30 Store sal

Fælles Gudstjeneste

Sted:

07.

Midfaste

10.30 Tyrstrup

Tid:

14.

Mariæ bebudelses dag

Betaniatime

Dag:

21.

19.00 Store sal

Gudstjeneste / Kirkekaffe

Måned: Dato:

Januar

Februar

Marts

Lørdag

10.30 Store sal

J. Bøytler

J. Bøytler
27.

Palmesøndag

Matt. 21,1-29
28.

