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Luther reformerede kirken for 500 år siden

Lutherstatue i Wittenberg, Tyskland
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Ret færd
Hvad er Guds retfærdighed, hvad er min retfærdighed? I normal, daglig forståelse er retfærdighed noget med, at tingene går op. At der er balance. Det
anses retfærdigt, hvis en forbrydelse straffes, så der
er en form for balance mellem forbrydelse og straf. I
forhold til Gud, er det tilfældet, at problemet med at
opnå Guds retfærdighed ligesom opvejes af en uendelig kærlighed, Guds betingelsesløse kærlighed i
Brødremenigheden Jesus Kristus. Dermed tages det for givet, at selvføli Christiansfeld
gelig er jeg retfærdiggjort af Gud, for Han har jo
Præstebolig:
uanede mængder af kærlighed til rådighed at gøre
Lindegade 26
godt med. Derfor kan Gud ophæve, hvad jeg end
6070 Christiansfeld
måtte have gjort forkert. Jo, det er rigtigt! Men der er
Præst:
mere at sige.
Jørgen Bøytler
Retfærdighed er jo noget med relation, Retfærdig er
Tlf.: 74561420
man i forhold til en anden. Bibelsk retfærdighed er
40361420
boytler@ebu.de
noget andet end den klassiske forståelse af retfærdigRegnskabskontor: hed. I den normale forståelse af retfærdighed betyder
det, at tingene på en eller anden måde går op. Man
Nørregade 14 A
6070 Christiansfeld
”svarer enhver sit,” som vi siger i landets jyske egne.
Tlf.: 74561214
Men vi har brug for at få fat i det gamle danske ord
Bank: Reg: 9743
ret-færd. Altså at ens færd, det man gør, er ret, er
NR: 039 5639714
rigtig. Gud er retfærdig, hans færd er ret over for
broedremenigheden@christiansfeld.tv mennesket. Du er gjort retfærdig. Det vil sige, at din
færd er ret. Den er gjort ret, rigtig, af Gud. Det kan
Ældsteråd:
så betyde, at jeg handler ret, rigtigt i forhold til andre
Formand:
mennesker.
Henning Jacobsen
Det betyder igen, at hvis min ageren i forhold til anLindegade 14
dre mennesker er ret, fordi den er gjort ret af Gud, er
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74561214
det ikke min egen fortjeneste, hvis jeg gør noget, der
hejac@bbsyd.dk
er rigtigt. Så er det fordi Gud griber ind og gør, at
Jørgen Bøytler
jeg gør noget rigtigt. Men så følger det umiddelbart,
Ellen Frandsen
at det ikke er fordi jeg er specielt fantastisk, jeg er
Inga Jakobsen
stadig en synder, men der kan spores tilfælde, hvor
Hans Schmidt
Anne Marie Schneider min færd er ret, hvor jeg gør noget ret, rigtigt, retfærdigt. Og dermed er det ikke ligegyldigt, hvad jeg
Booking Søstrehus
gør, for hvis jeg gør noget godt, rigtigt, noget retfærm.m. Käte Thomsen
40562646
digt, så er det af Guds nåde. Og det betyder, at det
broedremenighestadig er rigtigt, at min retfærdighed ikke skyldes
den@christiansfeld.tv
Redaktør: Tommy Bülov noget i mig selv, men at det er Gud, der griber ind.
kontorius@outlook.dk
Jørgen Bøytler
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Brødremenigheden og den lutherske Reformation
Brødremenighedens kristendomsforståelse er i høj grad reformatorisk og
i vid udstrækning luthersk; den er uløseligt knyttet til mission; og den er
økumenisk i den forstand, at andre kirkers kristendomsforståelse anerkendes.
Når 500-året for Luthers teseopslag i
1517 markeres, er det med god grund.
For Brødremenigheden markerer det dog
ikke som en begyndelse, men snarere en
videreførelse af en allerede påbegyndt
reformation, nu blot i et nyt område,
nemlig Tyskland. Begyndelsen fandt sted
i Bøhmen og Mæhren i 1457, altså 70 år
før Luther offentliggjorde sine teser.
210 år efter Luthers teseopslag fandt der i
1727 en ny begyndelse sted for Brødremenigheden. Den fornyede Brødrekirke
udviklede sig som et udtryk for oplysningstiden med stærke impulser fra pietismen.
Det er godt som Brødremenighed at besinde sig på sammenhængen med
den Lutherske Reformation, også al den stund, at Brødremenigheden i
Danmark er en evangelisk-luthersk frimenighed.
De evangeliske grundelementer
Bibelens, den hellige Skrifts, betydning i Brødremenigheden kræver opmærksomhed i sammenhæng med kirkens reformatoriske udgangspunkt.
Ifølge Brødremenigheden er Skriften, hvad den treenige Gud har brugt
som et middel for sin åbenbaring. Den hellige Skrift er den eneste standard for lære og tro. Brødremenigheden anser ”ordet om korset” for at
være Skriftens centrum, og Brødremenighedens teologi er kristo-centrisk,
altså klart fokuseret på Kristus. Brødremenigheden har ikke en såkaldt
biblicistisk forståelse af Bibelen, og alligevel eksisterer der en fast overbevisning om, at Skriften indeholder alt, der er behov for til frelse. Trosbekendelser skal til enhver tid prøves i lyset af Skriften og kan som sådan
ikke være i modsætning til Skriften.
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”Hjertereligionen” er basis i al kristen religion. Hjertereligionen er et udtryk formuleret af Zinzendorf, som udtrykker det forhold, at et kristent
menneske er et menneske, der har Kristus i hjertet. I alle kirkesamfund
findes der mennesker, som tilhører hjertereligionen. Hvem disse mennesker er, ved kun Gud. Det betyder, at mennesker kan tilslutte sig forskellige kristne trosretninger, der alle kan betragtes som legitime kulturelle og
religiøse udtryk for kristendommen. Man kan også sige, at hjertereligionen er kristendom uafhængigt af kirken som institution. Med denne nedtoning af kirkens betydning som institution er vejen til de grundlæggende
reformatoriske tanker, til den økumeniske tanke og til en universal kirkelig selvforståelse ikke lang. Det oprindelige Brødreunitet angiver i sin teologi et koncept om man vil, nemlig at man opdeler de teologiske og kirkelige anliggender i tre kategorier:

a) de essentielle, det vil sige de uomgængeligt vigtige ting
b) de instrumentelle, nemlig de ting, der får det til at fungere
c) diverse, forskellige andre forhold.

Det er udtrykt således i den nyere formulering: "I det essentielle, enhed; i
det ikke essentielle, frihed; i alting kærlighed."
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Luther og Brødremenigheden.
Luther skulle på et tidspunkt have sagt:
”Hvad vi har i læren, det har Brødrene
i livet.” Bekendelsesskrifterne har ikke
haft den samme konstituerende rolle
for Brødrekirken, som de fik for den
Lutherske. Dette forhold tydeliggøres i
opdelingen af den tidlige menighed i
Herrnhut i tre såkaldte troper (efter
græsk: tropos, ”måde” eller ”gruppe”).
De tre var: den lutherske, den reformerte og den mæhriske trope. Man var
i den trope, man stammede fra. Det betød, at den danske Brødremenighed
blev en del af den lutherske trope og
Brødremenigheden i Christiansfeld
blev altså en evangelisk-luthersk frimenighed, Danmarks første. Det betyder
altså også, at flere af de europæiske
reformationer har haft indflydelse på
Brødrekirken.
Brødremenighed i et luthersk Danmark
Når Brødremenigheden kunne få lov til at slå sig
ned i Danmark og bygge Christiansfeld, i en tid
uden religionsfrihed, var det altså som værende
luthersk. I dag er Brødremenigheden det samme,
men som altid også en del af den internationale
Brødrekirke og som sådan en del af den fastlandseuropæiske provins. Kirken generelt i Danmark
oplever en brydningstid. Det gælder også Brødremenigheden. Det ændrer ikke ved, at vi som
Brødremenighed gerne vil fastholde vores identitet, både som luthersk, men også som økumenisk,
åben og indbydende, engageret i mission og engageret i samfundet. Vi vil gerne holde fast i de grundlæggende værdier,
som gennem flere århundreder har udviklet sig, men samtidig vedkender
sig det oprindelige fokus: med Kristus som centrum og med Guds hjælp
at leve i efterfølgelse og glæde.
Jørgen Bøytler
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BDM-Nyt

En anderledes sommer
Medio juli fik vi meddelelse om, at
missionær Knud Elmo Knudsen
ikke længere er ønsket i Tanzania.
Af helt uforklarlige årsager fik han
”det røde kort” hvilket betød, at han
med en uges varsel måtte forlade
landet. Selv om vi har forsøgt, har
det ikke været muligt at få en skriftKnud E. Knudsen i Tanzania
lig begrundelse for udvisningen.

Der er ikke så meget nyt i selve sagen. Vi har kontaktet Den danske Ambassade i Dar es Salaam. De rådede os til at få fat i en god advokat, der
kan føre sagen for os. Vi har god kontakt med en advokat, Alfred, som
Knud gennem mange år har fulgt og hjulpet, og via ham har vi fået kontakt til en erfaren advokat, som vi har bedt om at føre sagen for os.
Vi ved ikke, hvor lang tid en sådan retssag vil tage, men vi håber, at afgørelsen ikke vil lade vente for længe på sig.
Knud har slået sig ned i Christiansfeld. En del af de opgaver, han havde i
Tanzania, D.R. Congo og Burundi, kan han klare herfra. Derudover deltager han i nogle af de mødeaftaler, jeg har, hvor han fortæller om arbejdet.
Tak, om I vil være med til at bede om, at retssagen må gå godt og at Knud
– om Gud vil – kan få lov til at vende tilbage til Tanzania.
Derudover ser det ud til, at de tanzanske myndigheder generelt har viet
større opmærksomhed til de NGO’ere, der arbejder i landet. Indtil nu oplyses det, at de har undersøgt 2,363 ud af 8,500 non-governmental organizations.

Et hold nye volontører
Vi glæder os over, at vi har kunnet sende 8 nye volontører til Tanzania.
Da Knud ikke er der til at tage vare på en del af de opgaver, der følger
med at have volontører udsendt, har vi bedt Anne Møller Kristensen om at
tage over med nogle af disse opgaver. Anne har tidligere været udsendt to
gange, og vi er taknemmelige for, at hun har været villig til at udsætte sin
uddannelsesstart i et år.
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Vores ungdomssekretær, Miriam Bøytler, rejste sammen
med volontørerne til Sumbawanga/Kipili for at sætte
dem godt ind i de opgaver, der
venter dem.
Volontørerne er faldet godt til
og er godt i gang med de mange forskellige opgaver.
I kan følge dem ved at gå ind på BDM’s hjemmeside under
volontører og læse deres blogs.
Kommende missionær Mads Refshauge Jakobsen og hans forlovede, Hay
Ching Janice Leung opholder sig ligeledes i Tanzania. De er på et 6 ugers
praktikophold, hvor de – og ikke mindst Janice – skal lære landet og kulturen bedre at kende.
Besøg på Star Mountain

I løbet af kort tid afholdes der en konference på Star Mountain i regi af
European Mission Council. Både formand og generalsekretær deltager i
konferencen. Personligt ser jeg meget frem til konferencen og besøget på
Star Mountain, som jeg aldrig tidligere har besøgt.
Nogle af jer mødte
blandt andre lederen af centret, Ghada Naser, i forbindelse med missionsfesten i maj måned. Ghada Naser
har meddelt, at hun
stopper som leder
af centret, og bestyrelsen er derfor i
gang med at finde
hendes afløser.

Palm Sunday celebration 2016
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En del af jer skal med på Brødremenighedens tur til Israel og kommer
dermed til at se og opleve stedet ved selvsyn. Jeg er overbevist om, at det
vil blive en stor oplevelse af møde såvel medarbejdere som brugere på
Star Mountain.
Åbne døre, men …
I menighedsbrevet til Korinth skriver Paulus om arbejdet i Efesos: for her
er der åbne døre og rige muligheder for mig, og der er mange modstandere (1. Kor. 16,9). På nogle måder er det netop det, vi oplever. Opgaverne er mange og udfordringerne er store, men det er ikke blevet lettere. Fx
har vi været nødt til at udsætte vores ansøgning om en fase to i PHCprojektet i D.R. Congo til 2018 på grund af de politiske vanskeligheder,
der lige nu er i området. PHC-projektet i Tanzania er blevet gået grundigt
efter i sømmene af de tanzanske myndigheder. Det gør ikke noget, for vi
har ikke noget at skjule, men det siger noget om, at der er fokus på det, vi
laver.
Vi vil ikke miste frimodigheden! Der er mange mennesker, der er afhængige af, at BDM arbejder i områderne. Både med de mange diakonale
projekter, vi sammen med kirken har ansvar for, med evangelisation og
undervisning af evangelister og præster. Og vi fortsætter! Det er muligt, at
nogle døre vil blive lukket, men så er der sikkert et vindue, der åbnes et
andet sted.
Ingen selvfølge
Selv om Brødremenigheden har støttet arbejdet i BDM gennem mange år,
tager vi det ikke som nogen selvfølge. Vi er dybt taknemmelige for den
økonomiske støtte, I giver til arbejdet, og for jer, der beder for missionens
sag. Vi håber, at vi fortsat må regne med jer!
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær

Jerusalem
Vestvæggen
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Opgradering af museumsudstillinger
Museumslokalerne i Søsterhuset har været lukket for offentligheden i en
periode, hvor der er blevet puslet og ommøbleret i større stil.

Glasmontrer er blevet rigt udstyret med objekter fra arkiv og museumskælderens mørke gemmer, så de nu kan nydes - absolut et besøg værd!
Foruden den velmøblerede stue, er
der endvidere møbeludstilling fra
sovekammer mv.
I glasmontrerne er udstillet et rigt
udvalg af værktøjer gennem tiden
til diverse sysler. Menigheden i
Grønland er også repræsenteret i
nogle af montrerne.
Også rummet på 1.sal med musikinstrumenterne er blevet
suppleret med glasmontrer.
Den centrale montre er fyldt
med ældgamle kuriositeter i
Brødremenighedsregi - heriblandt de første stjerner.
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Luther-syngespil

Luthersyngespillet af Krista Revsbech er et bestillingsarbejde til "De syv
sogne" i anledning af reformationsåret.

Mennesket, teologen og reformatoren Martin Luther bliver her portrætteret gennem en række sange, bundet sammen af en fortælling.
Vi følger Luther gennem tordenvejr, teser, kampe og giftermål, manden,
der modigt stod fast, fordi han ikke kunne andet.
Sangene bæres af dygtige lokale kræfter:
To Christiansfeld-borgere ses og høres i hovedrollerne: Finn Hougaard
som Martin Luther og Anne Svendsen som Katharina.
Som musikere medvirker Ingrid Garnæs, Ødis, på gambe og på blokfløjte
Ingrid Dalsgaard Fonsmark fra Haderslev.
Ved tangenterne sidder Krista Revsbech.
Stykket opføres i første omgang tre steder - med gratis adgang:
Fjelstrup Kirke torsdag d. 16. november kl. 19.30
Tyrstrup Kirke fredag d. 17.november kl. 19
Vejstrup Kirke søndag d. 19. november kl. 14
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Suppedas og kirkefrokost
I DUETTEN
ONSDAG d. 4. okt. SUPPEDAS
SØNDAG d. 19.nov KIRKEFROKOST lige efter gudstjenesten.
MANDAG d.4. dec. SUPPEDAS
KOM og SPIS en gang kraftig suppe med brød i Duetten.

Døren åbnes kl 15.00.

Spisning 17.30 til 18.30.

Kom og drik en kop kaffe og få
en snak med andre fra menigheden.

Måske har nogen lyst at spille
nogle af de spil, bræt eller kort,
der forefindes, måske synge eller bare snakke.

Pris:
Suppe med brød
Kaffe, te eller sodavand

25 kr
5 kr

Øl eller 1 glas vin

10 kr

Vand fra hanen

gratis

TILMELDING Anne-Marie 30262276 eller på lister fremlagt i
forstuerne
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ÆLDSTERÅDSVALG / SYNODEVALG.
Ordinært ældsterådsvalg og synodevalg afholdes onsdag den 29. november 2017. Valget afholdes i Duetten, Nørregade 14, Christiansfeld fra
klokken 17.00 til 19.00. Brevstemmer kan afgives ved henvendelse til br.
Jørgen Bøytler (tlf. 40 36 14 20) eller hos sr. Käte Thomsen på kontoret i
Søstrehuset (tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet 10.00 - 14.00 (tlf. 40
56 26 46) dog senest tirsdag den 28. november.
Der skal vælges tre nye ældsterådsmedlemmer for perioden 1/1 2018 til
31/12 år 2024. Efter tur afgår sr. Anne Marie Schneider og br. Hans Dines
Schmidt og br. Henning Jacobsen.
Der skal ligeledes vælges to medlemmer til synoden for perioden 1/1
2018 til 31/12 2024. På valg er br. Jørgen Bøytler og br. Kjeld Kynde Kristensen.
Opstilling foregår på menighedsmødet, der afholdes i Duetten tirsdag
den 17. oktober kl. 19.30. Der kan stilles mundtlige forslag. Forslag kan
dog også i forvejen indgives skriftligt, og skal i så fald senest den 16. oktober afleveres til sr. Käte Thomsen.
Inden forslag afgives, bør man sikre sig, at vedkommende er villig til at
modtage valg/genvalg.
Stemmeret til ældsterådet har medlemmer af menigheden, der er fyldt
18 år, bosiddende i Kolding Kommune og ikke er i restance med menighedsbidraget.
Stemmeret til synoden har alle medlemmer af menigheden, der er
fyldt 18 år og ikke er i restance med menighedsbidraget.
Valgbar er stemmeberettigede menighedsmedlemmer, der har været medlem af menigheden i 2 år og bosiddende i Kolding Kommune.
Valglisten vil være fremlagt på regnskabskontoret fra den 15. november.
Valget afholdes under henvisning til kirkeordningens paragraffer.
På Ældsterådets vegne
Käte Thomsen
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TIRSDAG DEN 28.NOVEMBER KL. 17.00
Få indblik i Brødremenighedens missionshistorie i Grønland, når forfatter og antropolog, Hans-Erik Rasmussen læser op fra digtsamlingen,
”Den porøse Poet og Snespurven.”
Aftenen vil ligeledes give mulighed for at stille spørgsmål til forfatterens
eget arbejde som antropolog i Grønland.
Arrangør: Brødremenigheden.
Sted: Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld. Fri entré
Forlagets beskrivelse
Hans-Erik Rasmussens digte handler om kærligheden den levende, den døde og den endnu ikke levende.
Digtene handler om, hvad der findes og hvad der ikke
findes. Ikke om, hvad der er reelt eller ikke reelt.
I digtene anvender Hans-Erik Rasmussen flere forskellige rytmer og fraseringer. Æstetik, rytme og frasering
er integrerede dele af digtenes betydningsuniverser. En
vigtig del af billeddannelsen.

Hans-Erik Rasmussen

Ikke mindst den grønlandske natur har taget ophold i forfatterens tekster.
Havet er fjeldene; fjeldene er i dyrene; dyrene er i menneskene - alle er de dele
af hinanden og dele af samme himmelhvælv.
Naturen er hverken symbol eller "location" i Hans-Erik Rasmussens digte.
Handlingen foregår ikke i Naturen - det er Naturen, der foregår i handlingen.
Hans-Erik Rasmussen er socialrådgiver, Mag.scient. i antropologi og forfatter.
Han blev magister i socialantropologi fra Københavns Universitet 1985 med
hovedvægt på grønlandske og arktiske forhold.
"Den porøse poet og snespurven" er Hans-Erik Rasmussens skønlitterære debut.

ONSDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 19.30
Genindvielse af orglet i store kirkesal.
Sven-Ingvart Mikkelsen, Skt. Markus kirke, Kbh
genindvier vort nyrestaurerede orgel. Han begyndte sin karriere i 1979 som første organist
ved den nyindviede Simon Peters kirke, Kolding.
Efter 11 år tiltrådte han som organist ved Løgumkloster kirke og siden ved Frederiksborg
Slotskirke, som bl.a. er indehaver af et
”søsterorgel” til vort, foruden det verdensberømte Esseias Compenius orgel.
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Menighedsmøde
Tirsdag den 17. oktober klokken 19.00 afholdes der menighedsmøde i
Duetten.
Der skal der foretages opstilling til det kommende synode - og ældsterådsvalg. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til Ældsterådet.
Endvidere får vi efter opstillingen besøg af Birgitte Sidenius Bjerg
Lamp, leder af Christiansfeld Centret, til opfølgning af tidligere menighedsmøde omkring turisme, UNESCO og hvad det gør ved menigheden.
Mød op og gør din indflydelse gældende.
Ældsterådet.

Kirkelige meddelelser
Menighedsmøde: 17. oktober kl. 19.30 med blandt andet opstilling af kandidater til
ældsteråd og synode.
Ældsterådsvalg og synodevalg: 29. november 2017 kl. 17.00 til 19.00

Sykreds 4. kvartal 2017
5. oktober: Kirkegaard og Løgstrup ved Anders Dirksen
19. oktober: efterårsferie, intet møde
2. november: Besøg af Danske Økumeniske Kvinder
16. november: Reformation i Haderslev og omegn ved Svend Aage Jacobsen
30. november: Juleafslutning med æbleskiver og beretning om missionskonference i Sydafrika
2018:
11. januar: emne ikke besluttet endnu
25. januar: nyt fra BDM v Jens Peter Rejkjær

Alle møder i Præsteboligen, Lindegade 26, 6070 Christiansfeld
Alle er velkomne til disse eftermiddage, vi drikker kaffe og synger et par
sange. Vi mødes klokken 15 00 og er færdige igen klokken 16 30.
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Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste
blads udgivelse indkommet til:
Brødremenighedens Danske Mission

7.197,50

Vi takker på modtagernes vegne.

Koncerter i 3. kvartal 2017
14.okt kl. 14.30 korsalen; FOLKEMUSIK fra ANYO, Japan
10.okt. Kl. 19.30 kirken: Haderslev drengekor og Michaele Petri
6.nov. kl. 19.30 korsalen: ZENOBIA, lokal kvindetrio, fortælling og opførelse af nye sange i gammel tradition. Entré 150 kr.
13.nov.kl. 19.30 Kolding Musikskoles Brassband.
14.nov. kl. 19.30 kirkesalen: KoldingKoret ved Tommy Bülov og en til
lejligheden sammensat strygerkvintet fra bl.
a. Sønderjyllands Symfoniorkester.
Der vil blive opført uddrag af forskellige
Bachkantater og –koraler.
22.nov. Kl 19.30 genindvielse af orglet ved Sven-Ingvart Mikkelsen
Sven-Ingvart vil spille orgelmusik, som er specielt
egnet til lige netop vores type orgel, som nu fremstår
så originalt som i 1865. Se omtale side 12 i bladet.

30.nov. kl. 20.00 Brahms Requiem med bl.a. Fredericia Byorkester og
og 125 sangere fra forskellige lokale kor
7.dec. kl. 19.30 kirkesalen Julekoncert med PER NIELSEN

Tid til Bøn hver fredag kl. 9.00 i Korsalen.
Benyt elevatorindgang - tryk på kontakten og døren åbner og lukker
automatisk.
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Måned:

Okt.

Nov.

Dec.

05.

29.

22.

15.

08.

01.

22. søndag efter trinitatis

22. søndag efter trinitatis

Alle helgens dag

20. søndag efter trinitatis

19. søndag efter trinitatis

18. søndag efter trinitatis

17. søndag efter trinitatis

16.søndag efter trinitatis

10.30

19.00

14.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

Tid:

Kirkesal

Kirkesal

Kirkesal

Kirkesal

Kirkesal

Kirkesal

Kirkesal

Kirkesal

Kirkesal

Kirkesal

Sted:

Gudstjeneste

Nadver

Kærlighedsmåltid

Ældstefest

Gudstjeneste

Gudstjeneste/kaffe

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste/Nadver

Gudstjeneste

Matt. 25, 31-46

Matt. 22, 15-22

Matt. 18, 21-35

Matt. 22, 1-15

Matt. 22, 1-14

Mark.2, 1-12

Matt. 22, 34-46

Luk. 14, 1-11

Luk. 7, 11-17

Jørgen Bøytler

Jørgen Markussen

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Præst:

12.

22.søndag efter trinitatis

Gudstjeneste/kaffe

Luk. 4, 16-30
Korsal

Sanggudstjeneste

Gudstjeneste

Sanggudstjeneste

Jørgen Bøytler

Tekst:

12.

23,søndag efter trinitatis

Kirkesal

Hossianna

Kirkesal

Gudstjeneste/Nadver

Johs. 3, 25-36

Tjeneste:

12.

10.30

Kirkesal
10.30

Korsal

Sanggudstjeneste

Dag:

19.
Sidste.søndag i kirkeåret

17.00

10.30

Kirkesal

Julemorgen

Dato:

26.
1.søndag i advent

19.00

Korsal

Jørgen Bøytler

Kristian Grøn

03.

10.30

Kirkesal

Luk. 2, 1-14

Jørgen Bøytler

13.

17.
20.

Jørgen Bøytler

19.00

Juleaftensgudstjeneste

Johs. 1, 1-14

Jørgen Bøytler

06.

07.30

Kirkesal

Gudstjeneste

Matt. 10, 32-42

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Jørgen Bøytler

Käte Thomsen

Jørgen Bøytler

Julemorgen

19.00

Kirkesal

Gudstjeneste

Matt. 2, 13-23

Matt. 25, 1-13

24.

Juleaften

10.30

Kirkesal

Nytårsaftensgudstj.

2.søndag i advent

24.

1.juledag

17.00

Kirkesal

10.

25.

2.juledag

23.30

Luk. 1, 67-80

26.

Nytårsaften

3.søndag i advent

31.

