Dalby Sogn og Kirke
68. årgang, december 2006 - februar 2007

Skolens juleafslutning i kirken:
Igen i år laver 2. klasse krybbespil
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Julekoncert

■

Musikgudstjenester: Vi synger julen ind + Nytårsaftens festgudstjeneste

■

Danske Kirkedage 2007

■

Højskolesangaften

■

Familiegudstjenester 1. søndag i advent og fastelavn

Fred til mennesker!
Juleevangeliets allersidste ord synges af englene til de hyrder, der lige er blevet sendt ind
til byen for at se den nyfødte: ”Fred til mennesker – med Guds velbehag!”
Fred til mennesker? Det lyder unægtelig
naivt. Det ser i alt fald ikke ud til at have hjulpet. Godt nok har vi for længst overstået den
kolde krig, men anden ufred har taget over
rundt om i verden.
På vore breddegrader er det måske nok
mere på de indre linier, at freden er til at
overse: Vi stresser og jager, så freden har
svære vilkår i os og imellem os. Aldrig før er
så mange bukket under for stress og
udbrændthed.
Fred til mennesker! Kan de ord sige os
noget? Måske kunne man vende det om?
Har vi nogen chance, hvis vi ikke hører de
ord? – altså ordene om, at du har Guds velbehag og derfor besidder en fred, som Gud
skænker, og som du kan lade overmande al

Kirkelig vejviser...
Sognepræst:
Jens Christian Bach Iversen
Gl. Tved 23 A, tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
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den ufred, der ellers fylder sind og hverdag.
Det er som med al anden kærlighed: Grib
den, og du finder ud af, at det er den, der
griber dig. Og det og intet andet er hjemstedet for den glæde og fred, som kan bære
al sorg og ufred:
I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!
(vers 3 fra julesalmen ”Hjerte, løft din glædes
vinger”)
jcbi

Kirkesanger:
Ida Schneider
Domhusparken 8, st.th.
tlf. 26 28 91 86

Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
tlf. 75 50 70 47

Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-12.30
Privat: Morbærvej 30, tlf. 76 30 73 44

Menighedsrådets formand:
Elly Petersen
Bakkegærdet 24
tlf. 75 53 18 60

Organist:
Lone Skovgaard
Mazantigade 20, 2
Tlf. 75 53 43 76

Menighedsrådets kasserer:
Gunver Strømdahl
Skovgærdet 14
tlf. 75 52 60 31

Julekoncert i Dalby Kirke
Tirsdag den 5. december kl. 19.30

Kolding Bykor

Dalby Kirkes kor
Traditionen tro kommer Kolding Bykor igen i år og kalder julestemningen frem i Dalby Kirke.
Koret ledes af Inge og Jens Jørgen Hedeskov.
Kirkens kor medvirker også under ledelse af Lone Skovgaard.
Programmet byder på spirituals og gospel, kendte som mindre kendte juletoner, gammelt
og nyt vævet sammen til en smuk og stemningsfyldt helhed.
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1. søndag i advent den 3. december kl. 10

Gudstjeneste for hele familien
Vi skal selvfølgelig også synge ”Vær
velkommen, Herrens år”. Kirkens kor
og korskole medvirker ved den
stemningsfulde gudstjeneste, hvor
mini-konfirmanderne også bidrager.

Årets mini-konfirmander slutter deres
forløb af med at bære lys ind ved
gudstjenestens start. Ifølge traditionen tager vi imod børnene ved at
synge den klassiske adventssalme
”Skyerne gråne”, og et barn tænder herefter første lys i kirkens store
adventskrans.

Musikgudstjenester i december

Jule- og nytårsstemning i
Dalby Kirke
Julen synges ind den 10. december kl. 16
2. søndag i advent, den 10. december, byder på en stemningsfuld musikgudstjeneste i
Dalby Kirke, hvor vi synger gamle kendte og
nye spændende julesalmer mellem hinanden. Gudstjenesten er derfor flyttet til skumringen kl. 16.
Imellem salmerne vil folk fra sognet læse
passager op fra bibelen ifølge skikken med
”9 læsninger”, der leder op til julens budskab. Den tradition stammer tilbage fra skyt-

tegravene under 1. verdenskrig, hvor en
engelsk feltpræst bød larm og vold trods og
holdt en højtidelighed med salmer og læsninger med sine soldater.
Kirkens kor medvirker under ledelse af
organist Lone Skovgaard. I dagens særlige
anledning bliver koret udvidet med korsangere fra Erritsø Kirke, hvis korleder Birgitte
Krogsgaard Madsen bidrager på obo.

Festgudstjeneste Nytårsaften kl. 16
På årets sidste dag gentager vi tilløbsstykket
fra de seneste år, nemlig med at holde nytårsaftens-gudstjeneste i Dalby Kirke. Med
flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik –
ved Kurt Holm og Lone Skovgaard – og
meget gerne en menighed af allerede feststemte og festklædte mennesker tager vi en
festlig afsked med det gamle år og ser frem
mod det nye.
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Traditionen tro slutter gudstjenesten med
et glas champagne i våbenhuset i så god tid,
at der bliver en lille times tid til at få bragt
sig i stilling til Dronningens nytårstale rundt
om i hjemmene.
Den sædvanlige gudstjeneste nytårsdag er
aflyst. Der henvises til nabokirkerne. Se
dagspressen.

Fastelavn i
Dalby Kirke
Søndag den 18. februar kl. 10

Gudstjeneste for hele
familien
Traditionen tro er gudstjenesten Fastelavns
søndag lagt særligt til
rette for alle udklædte
og ikke-udklædte børn.
Efter gudstjenesten slår
vi ”katten af tønden” og
spiser fastelavnsboller i
præstegården.
På glædeligt gensyn!!!
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Med konfirmander på ekskursion
At gå til præst i Dalby betyder selvfølgelig, at man som konfirmand skal høre på præsten, lære salmer, bede Fadervor og sige trosbekendelse som ”i gamle dage”. Men dermed er det nu langt fra
gjort. For kristendommen kan man ikke lære som et bogligt fag. Kristendom må man leve og opleve sig ind i – som alle andre kærlighedssager! Derfor krydres konfirmationsforberedelsen da også
med anderledes oplevelser.
Knapt var konfirmationsforberedelsen gået i
gang før konfirmanderne drog på ekskursion.
På Lunderskov Efterskole blev de taget imod
af en flok helt almindelige unge, der har
valgt at tilbringe et skoleår eller to i en hverdag, hvor kristendommen danner rammen.
Dalbys konfirmander prøvede at være med
til en anderledes morgensang, hvor en bibeltekst blev dramatiseret og aktualiseret.
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Dramaet anskueliggjorde, hvordan vi som
mennesker møder Gud i vore svageste medmennesker, og vi derfor viser, hvem vi er, i
den måde, vi tager vare på de svageste.
Bagefter stod den på oplevelsestur i efterskolens brede fagudbud.
Efterskolen gav frokost, inden konfirmanderne drog videre til rundvisning i Haderslev
Domkirke og på en kort strøgtur.

Med konfirmander til gudstjeneste
For at blive konfirmeret I Dalby skal man gå i kirke 10 gange i løbet af forberedelsen. Det kan godt
føles lidt hårdt for en konfirmand, der er vant til at stå sent op i weekenden. En gudstjeneste i
november var tidspunktet dog flyttet til onsdag kl. 19, og rummet flyttet til Simon Peters Kirke, som
konfirmander rundt om fra Kolding havde udsmykket. Resten var heller ikke til at kende. Det var
årets ”Freestyle-gudstjeneste”, der var på programmet.
15 præster og 400 konfirmander fra
Kolding-området satte skoene og gik i kirke
til farvede spots og storskærme, fællessang
og SMS-bønner, aktiviteter og et forrygende
band.
Undervejs ”rappede” to præster prædikenen! Bibeltekster var indtelefoneret og

kunne høres i headsets fra en tønde. Der var
altergang. Præster fortalte deres yndlingshistorie. Og skriftestolen var overbooket aftenen igennem.
Dalbys konfirmander havde skrevet bønner, der blev vist på storskærm.

Konfirmander laver gudstjeneste
den 28. januar
Konfirmanderne drager i dagene 23. – 25.
januar på lejr. Mellem de mange oplevelser, sådan en lejr byder på, får de også
til opgave at forberede gudstjenesten den
efterfølgende søndag i Dalby Kirke. Alle er
selvfølgelig velkomne til at komme og
opleve kristendommen fortolket af unge.
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Danske Kirkedage
2007 udsender avis
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I en imponerende flot avis præsenterer Kirkedagene et
lige så imponerende flot program for Kristi
Himmelfartsferien 17. – 20. maj i Haderslev. Se
www.danskekirkedage.dk - Dalby Kirkes aktivitetsudvalg planlægger tur for hele sognet lørdag den 19.
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edag
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Sanger og skuespiller Michael Falch fortæller
og synger om kampene i sit liv og kristendommens altafgørende betydning i disse
kampe.
Folketingets formand Christian Mejdahl
og skuespiller Sofie Gråbøl taler sammen
om troens betydning i deres vidt forskellige
liv.
Biskop Niels Henrik Arendt diskuterer religionens ret til plads i det offentlige rum med
Zubair Hussain fra Muslimer i Dialog og
Rune Engelbreth Larsen fra Humanisme.dk.
Ja, man kunne blive ved, for det gør programmet for Danske Kirkedage 2007 – alt
sammen under det overordnede tema ”Kirke
over grænser”.
Når verden kommer til Danmark
Et af hovedemnerne for Danske Kirkedage er
den gensidige påvirkning, der bestandig sker

Michael Falch fortæller og synger.
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mellem verden og Danmark, for geografiske
grænser krydses konstant.
Fra Betlehem kommer den dynamiske lutherske præst Mitri Raheb og fortæller om det
akutte og aktuelle arbejde for forsoning
mellem religioner. Og fra Uganda kommer
den anglikanske biskop David Zac Niringiye
og udfordrer kirkerne og menneskene i
Vesten: Tør kirken være en modkultur?
Fra Sverige kommer den ikke helt almindelige pinsepræst Peter Halldorf, der gennem
sit forfatterskab og sin inspiration har vist sig
som en af hovedkræfterne bag den interesse
for kristendommens åndelige dimension, der
også har manifesteret sig i Folkekirken de
seneste år, f.eks. gennem pilgrimsvandringer. Der bliver da også arrangeret pilgrimsvandringer til Kirkedagene.
”Verden i Danmark” bliver også emnet for
en af Kirkedagenes store debatter. Her diskuterer Biskop Steen Skovsgaard fra LollandFalster med de to Folketingsmedlemmer
Ellen Thrane Nørby, V, og Svend Auken, S,
om, hvordan Danmark er ved at blive multietnisk, multikulturelt og multireligiøst, så
holdninger til flygtninge, familiesammenføringer og muslimer sætter deres præg på
den politiske dagsorden og magtfordeling.

Musikalsk melder verden sig flere gange
ved Kirkedagene – som gospel og som inciterende rytmer fra Latinamerika og Afrika
ledet af det musicerende energibundt Peter
Arendt.
Af samme grund bliver der mulighed for at
møde nogle af de mere end 160 internationale menigheder i Danmark, altså lokale kirker, hvis medlemmer er flygtninge eller indvandrere – og altså kristne!
Kirkedagene ser dog også på Danmarks
rolle i verden, altså hvordan påvirkningen
går fra os og ud til verden. Hvad er Danmarks rolle i en globaliseret verden? Skal
vores soldater sendes i krig eller kun i fredsbevarende styrker? Skal vi øge eller sænke
ulandsbistanden? Kan værdier og handelsrelationer styrke demokratisering?
Gudstjenester
Kirkedagene byder på gudstjenester i mange
forskellige former og på mange forskellige
tidspunkter og steder. Ved åbningsgudstjenesten Kristi Himmelfartsdag kl. 16.30 prædiker biskop Niels Henrik Arendt. Her deltager også Kirkedagenes protektor Prinsesse
Benedikte og Folketingets formand, Bertel
Haarder.
Kirkedagene afsluttes med en gudstjeneste
søndag den 20. maj kl. 10. De store gudstjenester holdes i Idrætscenterets opvisningshal, for Domkirken kan slet ikke rumme de
mange deltagere og besøgende.

Dalby Sogn til Danske Kirkedage
Kunne du tænke dig at tage sammen med
andre fra Dalby Sogn til en enkelt dag i forbindelse med Danske Kirkedage 2007,
nemlig lørdag den 19. maj, så kontakt aktivitetsudvalgets formand Margit Ganderup-Nissen på 75 54 12 52, eller skriv dit
navn m.v. på opslag i kirken.
Prisen for deltagelse hele lørdag inkl. frokost og aftensmad er kr. 290,-. Dalby Kirke
sørger for FÆLLES tilmelding og betaler
transport for dem, der skriver sig på listen.

både kost og logi. Vi fra Kolding-området
kan selvfølgelig også bo hjemme og køre
frem og tilbage. Man kan deltage 1, 2, 3
eller alle 4 dage.
De står bag
Bag Kirkedagene står en bred vifte af kirkesamfund og organisationer med rod i
Folkekirke, Frikirker og Katolsk Kirke. Det er
samarbejde på tværs af grænser.
Sådan får du mere at vide
Avisen bliver distribueret rundt i landet i
løbet af den kommende måneds tid. Men du
kan også selv printe den ud i høj kvalitet og
opløsning fra hjemmesiden www.danskekirkedage.dk. Eller du kan downloade den i
lavere kvalitet og opløsning og sende den
videre til venner og bekendte.
På hjemmesiden kan du hente flere detaljerede oplysninger, herunder tilmelding, pris
m.v.

Kost og logi
Sammen med tilmeldingen kan der bestilles
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Ny højskolesangbog præsenteres i Dalby Præstegård

Sangaften torsdag
den 8. februar kl. 19.30
Det hedder sig, at den folkelige fællessang
overhovedet ikke interesserer danskerne
længere. Den fordom lægger de seneste
ugers salg af højskolesangbøger imidlertid i
graven. Efter udgivelsen i oktober solgte den
nye og 18. udgave af højskolesangbogen
hele 45.000 eksemplarer blot den første uge.
Nu efter ca. tre uger er hele første oplag på
62.000 eksemplarer næsten væk.
Også Dalby Præstegård er blevet udstyret
med 30 nye højskolesangbøger. Det skal
naturligvis ikke gå stille af.
Højskolesangaften
Torsdag den 8. februar kl.
19.30 sætter højskolelærer
Jakob Bonderup sig derfor til
klaveret i præstegården,
hvorfra han vil spille og fortælle om Den nye Højskolesangbog.
Jakob Bonderup er vokset
op på Ry Højskole, hvor
hans far var lærer og forstander. Om den
opvækst og sit eget virke som højskolelærer
konkluderer Jakob Bonderup, at ”jeg er blevet bombarderet med højskolesangbog hele
mit liv.”
Måske er det den ballast, der kvalificerede

ham til at sidde med i selve redaktionsudvalget bag den 18. udgave af højskolesangbogen. I alt fald giver det ham
nu førstehåndsviden til at fortælle om
den seje udvælgelsesproces og krydre
undervejs med anekdoter fra det tre år
lange redaktionsarbejde, så tilhørernes
stemmer kan få en lille pause imellem de
mange sange, aftenen byder på.
Der vil primært blive sunget velkendte
sange, hvoraf nogle er nye i højskolesangbogen, men aftenen byder også på
et par smagsprøver på formodentlig
ukendte nyere sange.
Der vil undervejs være rig mulighed for
at stille spørgsmål.
Højskolesangbogens status i Danmark
Højskolesangbogen er den i særklasse
mest udbredte sangbog i Danmark og
dermed en af de vigtigste kulturbærere,
vi overhovedet har. Redaktør René A.
Jensen fra det forlag, der udgiver Højskolesangbogen sammen med Folkehøjskolens Forening, har ligefrem udtalt
om den til Kristeligt Dagblad, at ”hvis
man skal forstå dansk kultur og mentalitet, skal man ikke læse Danmarkshistorien, men Højskolesangbogen.”

Nye brikker i spil: Folk og kirke i det multireligiøse og -kulturelle samfund

Forårsprogram fra Kirkehøjskolen,
Jens Holms Hus
Lørdag den 24. februar kl. 10 - ca. 15
”Brun sovs og frikadeller – dansk identitet
i en globaliseret verden”
Lektor Jørn Buch, Haderslev
Hvordan adskiller danskerne sig fra andre
folk? Er brun sovs og frikadeller det eneste,
danskerne er fælles om? Hvad er danskhed i
en tid, hvor forestillingerne om det danske
hele tiden ændrer sig.

”Mellem institution og individ – moderne
individuel spiritualitet som udfordring og
mulighed for kirkerne”
Lars Viftrup, IKON
Moderne spiritualitet opfattes let som selvoptaget og overfladisk. Omvendt vurderer
den sig selv som arvtager til traditionelle religioner. Hvilke muligheder har en kristen tilværelse i den moderne verden?

”Hverdagens store og små
religionsmøder”
Sognepræst Michael Markussen,
Simon Peters Sogn
I Simon Peters Sogn er 30 procent af indbyggerne muslimer. Hverdagens religionsmøder viser en virkelighed, der ligger lysår
fra de store avisoverskrifter om en ny religionskrig under opsejling.

Lørdag den 14. april kl. 10 - ca. 15
”Biskop og brobygger”
Biskop Kjeld Holm, Århus Stift
Biskop Kjeld Holm har i mange år arbejdet
med kulturmøder og integration. Oplevelser
og øjenåbnere fra dette arbejde belyser det
multireligiøses og -kulturelles betydning for
folkekirken.

Lørdag den 17. marts kl. 10 - ca. 15
”Det multikulturelle i Koldings
folkeskoler”
Skolekonsulent Birthe Christensen og skoleinspektør Ole Wiese, Munkevængets Skole
I de senere år er der kommet flere elever
med anden etnisk baggrund i folkeskolerne i
Kolding. Hvordan gribes det daglige arbejde
med mange tosprogede elever an?

”Pakidaner-dialoger samtaler uden grænser”
Forfatterne Shabana Motlani og Mette Bom,
København
I efteråret udkom bogen ”Pakidanerdialoger
– samtaler uden grænser” af de to naboer og
venner Shabana Motlani og Mette Bom, der
gensidigt forundres over hinandens kulturer
og vaner.

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem samtlige kirker i Kolding Provsti.
Forårsprogrammet foregår i Jens Holms Hus, Nicolai Plads 2. 2.sal.
Tilmelding: Henvendelse til Vivi R. Schmidt, Sct. Nicolai Kirke, 61 61 08 36
Betaling: Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto: 9573-4528101704
Pris for alle dage: 200,- / Pris for enkelt dag: 90,(inkluderer kaffe/te og frokost, drikkevarer kan købes)

11

Dalby Sogn vil være med til at standse aids
Søndag d. 4. marts 2007 arrangerer Dalby menighedsråd indsamling til fordel for mennesker,
der lever i skyggen af aids-epidemien.
Når menighedsrådet i Dalby traditionen tro
inviterer til sogneindsamling i marts, er det
for at være med til at standse aids-epidemiens eksplosive vækst.

er, at alle i sognet får besøg af en indsamler.”
Du kan melde dig som indsamler i Dalby
Sogn ved at kontakte Jette Juhl på telefon 75
50 87 39.

Når piger ikke selv bestemmer over deres
krop
I Danmark tager de fleste det for en selvfølge, at de har ret til at bestemme over deres
egen krop.
Nogle steder i Afrika forholder det sig
anderledes – i hvert fald hvis man er pige.
Mange steder er piger underlagt normer,
traditioner og familiemønstre, som ikke giver
dem ret til at sige nej til ældre drenges og
mænds tilbud og pres. Sammen med fattigdommen, som kan friste unge piger til at
tage mod et tilbud om hurtigt tjente penge,
har det givet hiv og aids særlig gode vilkår i
Afrika.

Konfirmander engagerer sig i sagen
I forbindelse med deres konfirmationsforberedelse deltager konfirmanderne i Dalby
Sogn i den landsdækkende kampagne for at
hjælpe unge, hvis liv er forandret på grund
af aids hos dem selv eller i familien.

Sådan stoppes AIDS
Hvis aids-epidemien i verden skal standses,
skal hiv-smitten hindres i at blive givet videre. Behandling med medicin gør det ikke.
Børn og unge kan standse aids-epidemien
med viden og styrke. De skal vide, hvordan
de undgår at blive smittet, og de skal have
styrke til at tage vare på sig selv. Samtidig
skal de voksne vide, at de har et ansvar for at
beskytte de unge. Det nytter ikke at lære de
unge at sige nej, hvis ikke de voksne respekterer det.
”Aids kan standses – også i Afrika. Det viser
de nyeste statistikker. Men viden, forebyggelse og effektiv beskyttelse koster penge.
Derfor håber vi, at vi søndag den 4. marts
kan sende så mange indsamlere på gaden, at
alle i sognet får mulighed for at putte et
bidrag i en indsamlingsbøsse,” siger Dalbys
indsamlingsleder Jette Juhl. ”Vi har brug for
20-25 frivillige til at stemme dørklokker i
Dalby, Tved, Rebæk og Mariesminde. Målet
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• Hver eneste dag bliver flere end
10.000 mennesker smittet med hiv.
• Hver anden af de nysmittede er en
ung mellem 14 og 24 år.
• I Afrika er tre-fjerdedele af de nysmittede unge kvinder, som fristes til
usikker sex på grund af fattigdom.
• De bliver smittet, fordi de ikke ved
nok om, hvordan man undgår at
blive smittet.
• De bliver smittet, fordi de ikke har
mulighed for at få effektiv beskyttelse.
• De bliver smittet, fordi kvinders ret
til at bestemme over egen krop ofte
ikke respekteres.
• OBS! Du kan være med til at stoppe
aids! Meld dig som indsamler eller
giv et bidrag!

Julebud i Dalby og omegn
Til julestemning i præstegården:
Onsdag den 13. december 14.30

3 juleaftensgudstjenester i Dalby
Kirke: Kom IKKE i god tid

Vi slutter årets eftermiddagsmøder af med
julebag og julehistorier, julesange og julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige pakkeleg. Husk at medbringe en gave til
omkring 20 kr.

Også i år er der tre gudstjenester i Dalby
Kirke juleaften, nemlig kl. 13.30, 14.45 og
16.00.
Hvis man vil gøre sig selv en tjeneste, skal
man derfor ikke komme i for god tid. Et kvarter før er rigeligt, for der er fin plads til alle.
Kommer man til den anden eller tredje
gudstjeneste, kan man med andre ord
afhjælpe det trafikale kaos ved kirken ved at
vente, til kirken og P-pladsen er tømt efter
den forrige gudstjeneste.

”Juleaften i Brændkjærkirken”
Igen i år lægger Brændkjærkirken lokaler til
en traditionel dansk juleaften med juleevangelium, juleeventyr og julesalmer, julegaver og god dansk julemad. Det er Kolding
l Y’s Men’s Club, der arrangerer juleaften for
unge og ældre, som gerne vil fejre juleaften
i fællesskab med mange andre, men af en
eller anden grund ikke har andre at være
sammen med. Julehyggen begynder at sprede sig fra kl. 17.30, og aftenen forventes at
slutte omkring kl. 21.30.
Interesserede kan købe billetter á kr. 75, på
Kolding Turistkontor, tlf. 76 33 21 00 – eller
på Brændkjærkirkens kontor, tlf. 75 53 00
73, indtil den 13. december. Kørestolsbrugere og gangbesværede kan bestille kørsel med handicapbus sammen med billetkøbet.

Juleindsamling i kirken
Traditionen tro samles der julen igennem ind
til De Frie Fugle, et værested for tidligere
narkomaner, der har som formål at holde
afvænnede narkomaner fri af gamle netværker.
Netop julen er den hårdeste tid for misbrugere, også for tidligere misbrugere, der
ofte mangler nogen at fejre jul med og derfor alt for let vender tilbage til misbruget.
Derfor samler Dalby Sogn hvert år ind for at
bidrage til, at julestemningen og fællesskabsfølelsen også kan favne nogle af samfundets svageste. På forhånd tak for god
støtte!

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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Nyt fra menighedsrådet
P-plads: Endelig!!!
Vi har aldrig været i nærheden af at opgive!
Og nu er det da også helt på plads. I marts
måned ruller de store maskiner ind på marken nord for kirken for at forberede den Pplads, som vil være færdiganlagt sidst på foråret. Desværre når den efter al sandsynlighed ikke at blive færdig til konfirmationen.

Fokus på Danske
Kirkedage 2007
Dalby Menighedsråd vil gerne bakke solidt
op om Danske Kirkedage, så også mange fra
sognet får lyst til at deltage, for der er langt
imellem, at kirkelige arrangementer af den
kaliber finder vej her til regionen.
Kirkedagene finder sted i Haderslev i Kristi
Himmelfartsferien fra den 17. – 20. maj, og
menighedsrådet arrangerer en fælles tur til
Kirkedagene lørdag den 19. maj. Vi håber,
mange har lyst til at tage med – og at atter
andre har lyst til at deltage hele perioden. Se
side 8-9 her i Kirkebladet.

Hvad kan vi gøre for dig

Kirkefrokost
den 21. januar
Søndag den 21. januar er der kirkefrokost i
præstegården efter gudstjenesten. Forhåbentlig har mange igen i år lyst til at være
med. Programmet står på god mad, hyggeligt samvær og sange fra den nye højskolesangbog. Frokosten koster 30 kroner.
Tilmelding senest onsdag den 17. januar på
opslag i kirken eller til præstegården på tlf.
75 50 23 27.

Eftermiddagsmøder
i foråret
På grund af Danske Kirkedage bliver der i
dette forår kun ét regulært eftermiddagsmøde i marts foruden den traditionsrige sommerudflugt, der afslutter sæsonen.
Sæt allerede nu X i kalenderen ud for den
6. juni, for i år går udflugten til Wellings
landsbymuseum i Lintrup ved Gram.
Mødet i marts bliver den 14., hvor Jørgen
Rasmussen fortæller om ”En Koldingdrengs
oplevelser under krigen.”
ep

I Sydbank er det vores
vores mål at lytte til dine behov,
behovv,
så vi bedre
bedre ka
kan
an forstå og handle efter dine ønsker.
ønsk
ker.
Så kom ind og
o fortæl os om dine drømme og
planer,, så hjælper
planer
hjæ
ælper vi dig med at gøre
gøre dem
til virkelighed.
virkelighed
d.
Velkommen
V
elkommen
e
i Sydbank!
Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
Jernbanegade
tlf. 79 32 50 00
0 · sydbank.dk

14

Kalenderen
December 2006

Januar 2007

Familiegudstjeneste: Søndag d. 3. kl. 10.00
1. s. i advent. Se side 4

Mandag den 1.: Ingen gudstjeneste
Nytårsdag. Se dagspressen vedr. omegnens
kirker

Julekoncert: Tirsdag d. 5. kl. 19.30
Se side 3
Musikgudstjeneste ”Vi synger julen ind”:
Søndag d. 10. kl. 16.00
2. s. i advent. Med ”De 9 læsninger”.
Se side 4
Eftermiddagsmøde med julestemning:
Onsdag d. 13. kl. 14.30
I præstegården. Se side 13
Morgengudstjeneste: Søndag d. 17. kl. 9.00
3. s. i advent. Ved Tine Illum.

Højmesse: Søndag d. 7. kl. 10.00
1. s. e. hellig 3 konger
Højmesse: Søndag d. 14. kl. 10.00
2. s. e. hellig 3 konger
Højmesse med kirkefrokost:
Søndag d. 21. kl. 10.00
3. s. e. hellig 3 konger. Se side 13
Konfirmander laver gudstjeneste:
Søndag d. 28. kl. 10.00
Sidste s. e. hellig 3 konger. Se side 6-7

Børnehavernes juleafslutning i kirken:
Onsdag d. 20. kl. 10.15
Skolens juleafslutning i kirken:
Torsdag d. 21. kl. 8.30
Juleaftensgudstjenester:
Søndag d. 24. kl. 13.30, kl. 14.45 og kl.
16.00
Se side 13

Februar 2007
Morgengudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 9.00
Septuagesima. Ved Tine Illum
Højskolesangaften: Torsdag d. 8. kl. 19.30
Ved Jakob Bonderup. Se side 10

Julehøjmesse: Mandag d. 25. kl. 10.00
Juledag

Højmesse: Søndag d. 11. kl. 10.15
Seksagesima.

Højmesse: Tirsdag d. 26. kl. 11.00
2. juledag

Familiegudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 10.00
Fastelavn. Tøndeslagning og boller i præstegården. Se side 5

Nytårsaftensgudstjeneste:
Søndag den 31. kl. 16.00
Festgudstjeneste med trompet.
Se side 4

Højmesse: Søndag d. 25. kl. 10.15
1. søndag i fasten

