Dalby Sogn og Kirke
71. årgang, december 2009 - februar 2010

Glædelig jul:
Må det glædelige budskab igen række hen over alle de
mure, vi mennesker bygger op mellem hinanden!
Se side 2
Læs inde i bladet:
■

Menighedsråd med visioner

■

Musikgudstjenester: 3. søndag i advent og Nytårsaften

■

Familiegudstjenester: 1. søndag i advent og Fastelavn

■

Sogneindsamling

Den store glæde, som ingen mure kan bremse
I skrivende stund fejres 20 års dagen for Berlinmurens fald. Andre mure står stadig – som
nu muren på forsiden. Den omkranser såmænd Betlehem: Stedet for de begivenheder,
vi fejrer i december. Muren er rejst, fordi den
israelske stat har vurderet, at den er nødvendig for at dæmme op mod terrorisme.
Den betyder til gengæld også, at den
kristne menighed i Betlehem, af alle steder,
har store vanskeligheder med at være i kontakt med den øvrige kristne verden.
Som én lakonisk har bemærket: ”Gad vide,
om Josef og Maria overhovedet var kommet
ind i byen for at høre, om der var plads i herberget, hvis de var kommet til Betlehem her
i vores tid!”
I Dalby Kirke samlede vi denne sommer ind
til den kristne tv-station SAT-7, der gør en stor
indsats for at holde kontakt med alle kristne i
den arabiske verden ved at sende satellit-tv

Kirkelig vejviser...

Kurt Johansen & jcbi

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

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

Menighedsrådets formand:
Søren Arens
Solbakken 16
75 50 80 06
s.arens@stofanet.dk

Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-12.30

Menighedsrådets kasserer:
Steen Kaiser
Åbakken 10
75 50 65 33
steen.kaiser@stofanet.dk

Organist:
Vakant
Ny organist forventes
ansat pr. 1. januar
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med kristne programmer for børn og voksne:
Også der, hvor kristendommen er direkte forbudt.
En af SAT-7’s juletraditioner er at sende julegudstjenesten 24. december live fra den lutherske kirke i Betlehem, hvis præst, Mitri
Raheb, er kendt for at prædike håb midt i
trængslerne: Det er bedre at tænde et lys end
forbande mørket! Så selv om der er mure, forkyndes julens budskab alligevel – også for
dem bag murene.
Godt, budskabet stadig kan række hen over
mure og knytte mennesker sammen i den
store glæde, der skal være for hele folket. Gud
give, at den kristne kirke – ligesom det faktisk
var tilfældet i Berlin – igen kan være en katalysator for at få fjernet vold og frygt, så også
muren i Betlehem kan fjernes.

Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

1. søndag i advent den 29. november kl. 10.30

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

Vi synger julen ind 3. søndag i advent den 13. december kl. 16.00

Musikgudstjeneste: 9 læsninger
3. søndag i advent byder på en stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke, hvor vi synger
gamle kendte og nye spændende julesalmer mellem hinanden.
Imellem salmerne vil konfirmander fra sognet læse passager op fra Bibelen ifølge skikken med
”9 læsninger”, der leder op til julens budskab. Kirkens kor og korskole medvirker under ledelse
af korleder Nina Kulow.

Nytårsaften den 31. december kl. 15.30

Festgudstjeneste
På årets sidste dag gentager vi
tilløbsstykket fra de seneste år,
nemlig med nu for 6. gang at
holde nytårsaftensgudstjeneste i
Dalby Kirke.
Med flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik ved Steen Nielsen og Børge Skovlund 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.
Traditionen tro slutter gudstjenesten med et glas champagne
og fyrværkeri.
Den sædvanlige gudstjeneste
nytårsdag er aflyst. Der henvises
til nabokirkerne.
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KIRKEHØJSKOLEN

Kirkens mange rum:
Arkitektur, kunst, ritualer og retorik
i kristen tradition
Lørdag den 16. januar kl. 10-15
Kolding
Kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen, Aarhus Universitet:
Kirkehøjskole Den danske kirkebygning fra middelalder til nutid
- Et samarbejde
mellem sogne i
Kolding Provsti

Både med hensyn til arkitektur og inventar bærer mange danske kirker præg af skiftende syn på liturgi, forkyndelse og æstetik: Præsentation af små og store kirker.

Arrangementerne
finder sted i
Jens Holms Hus,
Nicolaiplads 2.

Landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent Susanne Guldager, Kbh.:

Pris alle dage:
Kr. 250,Pris enkelt dag:
Kr. 100,(inkl. kaffe/te og frokost, drikkevarer kan
købes)
Trykte programmer
i Dalby Kirke!

Kirkegården - før og nu
Danske kirkegårde har deres egen historie, som adskiller sig fra andre
landes: På vandring i ord og billeder gennem dansk kirkegårdskultur,
i by og på land og med vekslende traditioner.
Lørdag den 27. februar kl. 10-15
Professor dr. phil. Erik A. Nielsen, Københavns Universitet:

Kristendommens retorik – den kristne digtnings billedformer
Den kristne tradition er rig, fantasifuld og mærkværdig, hvad enten
den afspejler sig i retorik, teologi, litteratur eller billedkunst: En vej i ord
og billeder gennem en kæmpemæssig billedverden.

Betaling:
Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto:
9573-4528101704

Tine Illum, Sognepræst i Sdr. Bjert:

Tilmelding:
Kirkekontoret Jens
Holms Hus,
Nicolaiplads 2
Mandag-torsdag 9-13
torsdag også 16-18.
75 52 02 47
e-mail: sanktnicolaikolding@km.dk

Lørdag den 27. marts kl. 10-15
Forfatter, fhv. sognepræst Lisbeth Smedegaard, København:

Tilmeldingsfrist
Senest torsdag før
arrangementet.
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Gudstjeneste - et gennemsigtigt sted
Kelterne kalder gudstjenesten for et gennemsigtigt sted, hvor kun en
tynd hinde skiller hverdagen fra det hellige. Men hvad er en gudstjeneste? Hvordan formidles, hvad der er på færde?

Mytens forladte huse
Nye kirkeudsmykninger giver ofte anledning til store diskussioner: Lysbilleder viser kirkekunstens udvikling siden Anden Verdenskrig, herunder markante værker af vore mest kendte kirkekunstnere.
Besøg på billedkunstner Mogens Leanders værksted på Nicolai

Ikoner - mellem tradition og fornyelse
Hvordan fornyr grundlæggeren af The New Icon School of Denmark
den gamle byzantinske tradition til et nutidigt formsprog med brug af
bl.a. arkæologiske fund og nydesignede sølv- og bronzearbejder?

Julebud i Dalby og omegn
Adventshygge i præstegården:
Onsdag den 2. december 14.30
Vi slutter årets eftermiddagsmøder af med
julebag og julehistorier, julesange og julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige pakkeleg. Husk at medbringe en gave til
omkring 25 kr.
”Juleaften for alle – i fællesskab”
Traditionen tro lægger Brændkjærkirken lokaler til en hyggelig dansk juleaften med juleevangelium og julesalmer, juletræ og
julegodter, julegaver og god dansk julemad.
Julehyggen begynder at sprede sig fra kl.
17.30, og aftenen forventes at slutte omkring
kl. 21.30.
Interesserede kan købe billetter á kr. 100,indtil den 15. december på Kolding Turistkontor, tlf. 76 33 21 00 – eller på Brændkjærkirkens kontor, tlf. 75 53 00 73, åben
mandag-fredag 9.30-13.00 + torsdag 15.3018.00.
For kørestolsbrugere og gangbesværede,
der bor inden for Koldings bygrænse, er der
kørselsmulighed. Kørsel bestilles sammen
med billetkøbet.

man derfor ikke komme i for god tid. Et kvarter før er fint, for der er plads til alle, både i
kirken og – næsten – også på P-området.
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.
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!

Tre juleaftensgudstjenester i Dalby Kirke:
Kom IKKE i god tid
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

Hverdag
Fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

Åbningstider:
kl. 8.30-17.30
kl. 8.30-18.00
kl. 8.30-15.00
kl. 9.00-15.00

www.gamst-gamst.dk
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Visioner for Dalby Kirke: Status midt i en proces
Menighedsrådet har arbejdet med at definere
deres opgave, og hvordan den skal løses. Processen er i gang og langt fra slut.
Et nyt menighedsråd
For 1 år siden fik Dalby fem nye menighedsrådsmedlemmer. Kun to ”gamle” blev i rådet,
så vi var et nyt hold, der skulle til at lære arbejdet at kende. Det stod hurtigt klart, at der
skulle skabes nye traditioner for møderne, at
det gav et knæk i kontinuiteten for personalet, og at vi var ydmygt famlende overfor,
hvad vores opgave var.
Vi havde et løst formuleret ønske om, at arbejdet i menighedsrådet skulle uddelegeres –
også til folk udenfor menighedsrådet for at
aflaste rådet og sikre input udefra. Vi ville optimere møderne, og vi ville ikke bruge for
meget tid på administration til møderne, men
på spændende diskussioner. Vi nedsatte et visionsudvalg, afholdt 2 møder sammen med
personalet og havde inviteret tidl. sognepræst
Erling Andersen som vejleder.

Den giver anledning til diskussioner og
spørgsmål: Hvordan får vi kirken til at vokse
og være spændende for flere? Hvad vil folk?
Skal vi formulere en målgruppe, vi vil fokusere på? Hvordan identificere den og spørge
den? Hvad er det gode? Og meget mere.
På vej mod nye tiltag
Jeg mærker klart, at menighedsrådet er fuld af
god vilje – vi vil gøre et meningsfyldt arbejde,
der bærer frugt til glæde for andre og ikke
blot sætte egne skibe i vandet. Vi ønsker, at
vores virksomhed skal trives.
De tilbud om fællesskab og kristent ståsted,
der i øjeblikket gives, er enestående og værdifulde. Men vi er åbne for, at der måske skal
laves noget om i vores måde at gøre tingene
på – så vi får flere i tale.
Som virksomhed betragtet mener vi at have
et store plus, Dalby Kirke er et virkeligt godt
produkt.

På vej mod en vision
Ud af dette arbejde kom især fokus på vore
svage sider: Vi er et nyt, aldersmæssigt
ensartet hold (ingen under 35 år eller over
pensionsalderen). Alle arbejder og har travle
hverdage. Det er gået op for os, at vi ikke sidder i en bestyrelse, men er arbejdsgivere og
står for den daglige drift af kirken mm. I året,
der er gået, har vi således fået arbejdsgange
sat i søen og forsøgt at optimere kommunikationen indbyrdes – en pågående proces.
Mere og andet arbejde står foran os.
Mere spændende er, at vi har formuleret en
vision:
Vi ønsker med vores arbejde, at se en voksende kirke i Dalby Sogn, som grundfæstet i
sin kristne tro og sit vidnesbyrd, og som tjener lokalmiljøet og bidrager til det gode i
kultur og samfund.
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Kerstin Henriksen
Formand for menighedsrådets visionsudvalg

Torsdag den 25. februar kl. 19.30:
Sogneaften med Ejvind Nielsen

Kærlighed, gøgleri og skæve vinkler:
Hvad er det i grunden,
der betyder noget i tilværelsen?
”At køre ligeud er kedeligt. Det er det skæve, der er spændende og
væsentligt i tilværelsen. Og kærligheden er det skæveste af alt.”
Sådan siger Ejvind Nielsen, hvis livsforløb har taget ham ud i mange
af tilværelsens skæve sider: Opvokset på landet og landbrugsmedhjæl- Ejvind Nielsen
per, murerarbejdsmand og lærer, forfatter og fodbolddommer, sognepræst og maler, skulptør og foredragsholder – er bare en del af det, han kan skrive på CV’et.
Andre har sagt sådan her:
”Der er både ærlighed og dybde i Ejvind Nielsens foredrag, men livsglæden er altid i
højsædet” (Astrid Hartvig, højskolelærer, Ålbæk) .
”Jeg har lavet arrangementer med en række af Ejvind Nielsens foredrag – folk vil bare høre
ham igen!” (Aage Broch-Jensen, foredragsarrangør, Århus) .
”Den mand ved både noget om livet og om menneskene. Han kender alvorens og humorens
nødvendighed”. (Britta Schall Holberg, tidl. minister, Hagenskov)

Farvel til organist
Korskolen leverede en flot musical torsdag den 24. september,
da Dalby Sogn og organist Lone Skovgaard tog afsked med
hinanden. Lone har søgt andre græsgange på Fyn, og menighedsrådet har sagt tak for en stor indsats gennem tre år med
fornemt orgelspil og korarbejde – og ønsket alt godt for Lone
fremover!
Lone Skovgaard

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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1. marts: Hjælp til selvhjælp

Vær med til at bekæmpe sult i verden
Søndag den 7. marts deltager Dalby Sogn for
11. gang i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling og går dermed til kamp mod sult i verden.
Hvert sjette menneske på kloden får ikke nok
at spise. Hver aften går de sultne i seng, uden
at vide om de får mad næste dag.
Josephine Bwanali er en af dem. Hun er flyttet fra sin voldelige ægtemand og bor nu i
landsbyen Kagodo i det nordlige Malawi sammen med sine fire børn og sin mor. Familien
er så fattig, at de voksne højst får mad én
gang om dagen, mens børnene får majsgrød,
når de kommer hjem fra skole og igen om aftenen.
Når Dalby Sogn igen er med i Folkekirkens
Nødhjælp årlige sogneindsamling, er det for
at hjælpe familier som Josephine Bwanalis. De
kan f.eks. lære at dyrke jorden, så den giver et
større udbytte.
”En milliard mennesker lever med daglig
sult. Men sådan bør det ikke være i en verden, der kan producere mad nok til alle. Vi er
med i sogneindsamlingen for at bekæmpe

På to timer søndag den 7. marts kan du være
med til at give verdens fattigste mulighed for at
ændre deres liv. Meld dig allerede nu som indsamler hos Jette Juhl: 75 50 87 39 eller
jj.juhl@mail.tele.dk
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Josephine Bwanali
har ikke mad nok
til at mætte sine
fire børn hver dag.
Den lille jordlod,
som hun dyrker
sammen med sin
mor, giver ikke udbytte nok. Folkekirkens Nødhjælps
internationale arbejde kan hjælpe
den fattige mor i
Malawi – og
andre som hende.
sult i verden,” siger indsamlingsleder Jette
Juhl og opfordrer sognebørnene til at melde
sig som indsamlere.
”Jo flere indsamlere der melder sig, des flere
gadedøre kan vi nå ud til, og des flere mennesker kan vi hjælpe,” siger hun og understreger, at både de Dalby-borgere, der går ud
med raslebøsserne – og de, der putter noget
i dem, bidrager til at forbedre familien Bwanalis’ og andre fattige familiers fremtid.
Fakta om sult
Flere end 1 milliard mennesker lever i daglig
sult.
Hver dag (!) dør 25.000 mennesker på grund
af sult – børnene dør først.
90% af dødsfaldene skyldes kronisk underernæring – hungersnød og krig er blot årsag til
10%.
Kronisk underernæring forårsager blindhed,
sløvhed, hæmmet vækst og svækket immunforsvar.
Ofte skal der kun ganske enkle resurser til, for
at fattige bliver i stand til at dyrke mad nok til
at være selvforsynende; fx godt sædekorn, ordentlige redskaber og adgang til vand.
Små forbedringer af dyrkningsmetoder og
opbevaring af høsten hjælper også.

Fastelavn i Dalby Kirke
Søndag den 14. februar kl. 10.30
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 boller i præstegården.
På glædeligt gensyn!!!

Blandet godt i Dalby efter nytår
Lørdag den 23. januar kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste i Dalby Kirke
En gang i kvartalet er der dåbsgudstjeneste
på en lørdag. Man ”melder sig til” på helt
sædvanlig vis ved at kontakte sognepræsten.
Den næste dåbsgudstjeneste på en lørdag
forventes at blive lørdag den 1. maj 2009.
Søndag den 24. januar efter gudstjenesten
Kirkefrokost i præstegården
Forhåbentlig har mange igen i år lyst til at
være med. Programmet står på god mad,
hyggeligt samvær og sange fra højskolesangbogen. Frokosten koster 30 kroner + drikkevarer. Tilmelding senest onsdag den 20.
januar på opslag i kirken eller til præstegården på 75 50 23 27.
Vi håber, der her bliver mulighed for at hilsen på Dalbys nye organist, der forventes
ansat pr. 1. januar!
Søndag den 31. januar kl. 10.30
Konfirmander laver gudstjeneste
Traditionen tro skal også dette års konfirmander prøve kræfter med at lave en gudstjeneste fra bunden af: Finde musik og salmer,
skrive bønner, medvirke i dramatisering af
evangeliets pointer m.m.
Gudstjenesten er en oplagt mulighed for
alle til at stifte nærmere bekendtskab med,

hvad der rører sig hos vore unge Det er nemlig meget mere, end fordommene og medierne sædvanligvis prædiker.
7. februar kl. 19.30
Aftengudstjeneste i Dalby Kirke
Det giver en særlig stemning at holde aftengudstjeneste, hvor sindet kan åbne sig på
andre måder end i dagtimerne. Derfor er
gudstjenesten den 7. februar flyttet til kl.
19.30.

Sæt X i kalenderen
17. marts kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved Maria S. Frederiksen: ”Salmesang, klokkeklang og vægtergang”
8. april kl. 19.30:
Sogneaften ved Helle Juhl, Skartved:
”Husbestyrerinde søges”
13.-16. maj:
Danske Kirkedage i Viborg
26. maj:
Udflugt til Kino-orglet i Hornstrup

Velkommen i Sydbank!
Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
tlf. 74 37 50 00 · sydbank.dk
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I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så
vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så
kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så
hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed.

Nyt om navne
Døbte

Viede og velsignede

30. august
Isak Meilandt Langdal Nielsen,
Goldbækparken 40
Jonathan Aabling, Skovgærdet 33

29. august
Kirsten Oxholm Hansen
& Jan Oxholm Hansen, Krogen 33

6. september
Frederik Wulff Nørholm, Åbakken 15
20. september
Loui Kjærgaard Reinert Skovbakke,
Goldbæk Allé 8
Victoria Skovbjerg Olesen, Vestervang 18
27. september
Mikkel Geil Hedegaard, Lerbjergvej 27
4. oktober
Frederik Rømhild, Goldbæk Allé 11

5. september
Anita Mikkelsen
& Mads Stokholm Mikkelsen,
Christoffer 2 Vej 14 B
12. september
Dorte Merete Moesby Andersen
& Jakob Moesby Andersen, København

Døde og begravede
22. august
Marie Kirstine Elam, Ødis-Bramdrup

11. oktober
Sidsel Andersen, Dalbyvej 101
18. oktober
Christine Foged Jensen, Dalbyvej 51
31. oktober
Anna Marie Kroner Borup, Vangen 15
Mikkel Valdemar Kroner Borup, Vangen 15
Hannibal Boysen Popp, Ågærdet 43
8. november
Mathias Lunddorf, Nyhegnet 15
15. november
Edith Hjort Jaritz, Goldbækparken 60 B
Johanne Hjort Jaritz, Goldbækparken 60 B
Jeppe Reif Schrader, Lundgærdet 6

Kirkebilen
KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og
gangbesværede til alt, der er annonceret
her i bladet. OBS! Ønsker man at benytte
kirkebilen til søndagsgudstjenesten, skal
man ringe til Bjert Busser på 79 30 35 35
senest lørdag kl. 12.
Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.).
Jens Filipsen, Elly Petersen, Ole Sønnichsen
Fotos: Arne Byrialsen, Anders Eskildsen, Edith &
Hilmar Bjarnhoff, Kurt Johansen, Leif Mortensen,
Jens Christian Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
December 2009
Eftermiddagsmøde: Adventshygge
Onsdag den 2. kl. 14.30
I præstegården. Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag d. 6. kl. 10.30
2. s. i advent.

Gudstjeneste: Søndag d. 3. kl. 10.30
Hellig 3 kongers søndag.
Ved Klavs Bo Sørensen.
Gudstjeneste: Søndag d. 10. kl. 10.30
1. s. e. hellig 3 konger.
Gudstjeneste: Søndag d. 17. kl. 10.30
2. s. e. hellig 3 konger.

Musikgudstjeneste: Søndag d. 13. kl. 16.00
De ni læsninger
3. s. i advent. Se side 3.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 23. kl. 10.30.
Se side 10.

Børnehavernes juleafslutning i kirken:
Torsdag d. 17. kl. 10.15

Gudstjeneste med kirkefrokost:
Søndag d. 24. kl. 10.30
Sidste s. e. hellig 3 konger. Se side 10.

Skolens juleafslutning i kirken:
Fredag d. 18. kl. 8.30
Morgengudstjeneste: Søndag d. 20. kl. 9.00
4. s. i advent. Ved Tine Illum.
Juleaftensgudstjenester:
Torsdag d. 24. kl. 13.30, kl. 14.45
og kl. 16.00
Se side 5.

Konfirmander laver gudstjeneste:
Søndag d. 31. kl. 10.30
Septuagesima. Se side 10.

Februar 2010
Aftengudstjeneste: Søndag d. 7. kl. 19.30
Seksagesima. Se side 10.

Julehøjmesse: Fredag d. 25. kl. 10.30
Juledag.

Familiegudstjeneste: Søndag d. 14. kl. 10.30
Fastelavn. Tøndeslagning og boller i præstegården. Se side 9.

Gudstjeneste: Lørdag d. 26. kl. 10.30
2. juledag.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 21. kl. 9.00
1. s. i fasten. Ved Klavs Bo Sørensen.

Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke:
Søndag d. 27. kl. 10.30
Julesøndag. Fælles med i Sdr. Bjert sogn.

Sogneaften: Torsdag den 24. kl. 19.30
Om kærlighed, gøgleri og skæve vinkler:
Hvad er det i grunden, der betyder noget
i tilværelsen?
I præstegården. Se side 7.

Nytårsaftengudstjeneste:
Torsdag den 31. kl. 15.30.
Festgudstjeneste. Se side 3.

Gudstjeneste: Søndag d. 28. kl. 10.30
2. s. i fasten.

Januar 2010
Gudstjeneste i en nabokirke: Fredag den 1.
Nytårsdag. Se dagspressen for klokkeslæt.

Hvor andet ikke anføres, er gudstjenesten ved
sognepræst Jens Christian Bach Iversen

