Dalby Sogn og Kirke
72. årgang, december 2011 - februar 2012

Kirkens børnehjørne er på plads. Nu er også almindelige gudstjenester familiegudstjenester.
Se side 10.

Læs inde i bladet:
I Advents- og juletiden er fyldt med gudstjenester og musik
I Præst holder tre måneders studieorlov. En anden træder til.
I Kirkehøjskole og sogneindsamling

Iben Krogsdal: En ny julesalme
Der er næppe noget, der er farligere at gøre
end det: Skrive en ny julesalme. For hos os
danskere er de gamle julesalmer hellige som
julen selv. Men Iben Krogsdal tør – og kan!
Flytte julenat lige ind i stuerne til os og insistere på engle, juleglæde og julefryd midt i
vores verden og midt i ord, vi kender.
Iben Krogsdal er billedkunstner og religionsforsker i moderne danskeres tro, spiritualitet og livsopfattelser. Og så er hun en
moderne salmedigter af Guds nåde. Læs selv
– langsomt – med, som når man synger en
julesalme. Glædelig jul.
jcbi

Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
som lys der skal strømme mod dem vi er nær
og dem som er fjerne og dem som vi er

Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet som netop blev til:
I nat kan I møde ham her hvis I vil!

I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det der er sket!

Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi fejle, i nat skal vi få
i nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem!

Kirkelig vejviser...

I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv hvor vi kommer til kort

Iben Krogsdal 2009

Kirkesanger:
Ida Ransby 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:
Kurt Johansen
Luneparken 50,
6070 Christiansfeld
40 33 66 59
kurtjohansen@sat7.org

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

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

Organist:
Line Reinvang
Brændkjærgade 49
26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
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I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille for julen er Gud

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

Torsdag den 1. december kl. 19

Julekoncert i kirken:
Koldingkoret og kirkens kor
Årets julekoncert i Dalby Kirke byder på nye
og gamle julesange, når Koldingkoret under
ledelse af Theis Lyng Reinvang og kirkens
eget kor under ledelse af Line Lyng Reinvang
giver en times stemningsfyldt optakt til jule-

måneden. Aftenen byder også på fællessalmer.

Koldingkoret

RÉ
FRI ENT

Kirkekoret

DEN NEMME OG FESTLIGE NYTÅRSMENU
 Antipasti, til nytårstalen, med vores lækre oliven, spicy chorizo,
bacon-daddelsvøb, saltmandler og grissini med dyp-i-dip
9¥K[\UNLmSHIY¤UKLUKLR¤YSPNOLK¶Y¥KILKLIHJVUVNRHY[VɈLSTHZO
 Byens bedste US okse striplion 200g. Ragout af svampe,
piquilla og kalvebacon samt bagte rodfrugter i gurkemeje og pom maccaire
 Chokolade Ballade med Gateau Marcel, mørk terrine,
hvid parfait og let syrlig brombær tiramisu
- drysset med årets sidste nytårsknald
 Friskbagt brød med fetacreme
 Hjemmebagt kransekage med nougat
 Spansk cava som reserva eller semi secco
Komplet kr. 385,- pr. kuvert.
I år kan du få en steak på 300g. for kr. 50,- ekstra og i gourmetbutikken
kan du supplere med Ulvedal oste og gode vine sammensat til menuen.
Afhentning skal ske mellem kl. 12-15 hos BECK. Min. 4 kuverter.

Agtrupvej 190  64 64 84 84
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KIRKEHØJSKOLEN

"Fri os fra det onde"
”Handlingen” af M. Kvium1992

Kolding
Kirkehøjskole
- Et samarbejde mellem
kirkerne
i Kolding Provsti
Pris for alle dage:
Kr. 250,Pris for enkelt dag:
Kr. 100,(inkl. kaffe/te og frokost,
drikkevarer kan købes)
Trykte programmer
i Dalby Kirke
Mødested:
Jens Holms Hus,
Nicolaiplads 2
Tilmelding:
Kirkekontoret Jens Holms
Hus, Nicolaiplads 2
Mandag-torsdag 9-13
torsdag også 16-18.
75 52 02 47
e-mail: sanktnicolaisognkolding@km.dk
Tilmeldingsfrist
Senest torsdag før arrangementet.

Lørdag den 22. januar kl. 10-14
Sognepræst Søren Matthiesen:
Ud over al forstand - Tro og tilværelse i Dostojevskijs forfatterskab
Den russiske digter Fjodor Dostojevskij når i sine romaner ned i nogle
kælderetager af det menneskelige sind, hvor måske ingen forfatter
har været hverken før eller siden. Derfor finder vi hos Dostojevskij en
dybtgående behandling af de store spørgsmål omkring ondskab og
godhed, tid og evighed, menneske og Gud.
Fængselspræst og psykoterapeut Erik Adrian:
Kirkens budskab til nogle af landets mest kriminelle
En hverdagsskildring fra Vestre Fængsel, hvor der er venteliste til kirkegang, bibelstudiekreds og stillegudstjeneste. Hvad har kirken at sige
til landets mest kriminelle, og på hvilken måde er kirkens budskab
med til at forandre hverdagen og livet for de indsatte?
Lørdag den 25. februar kl. 10-14
Kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen:
Det onde set gennem billedkunsten
Billedkunstnere har til alle tider forestillet sig og visualiseret det onde.
I ord og billeder gennem billedkunstens skildringer af ”Det onde”.
Foredraget inddrager også nutidige eksempler.
Klinisk psykolog Inge Vesterdal:
Det onde set gennem psykologien
En klinisk psykolog konfronteres jævnligt med mennesker, der har erfaret det, man kunne betegne som ondt/ondskab. Hvordan tænkes
ondskab i en psykologisk forståelsesramme, og kan mennesker blive
fri af/for det?

Betaling:
Kontant på dagen eller
ved indbetaling på
konto: 95734528101704

Lørdag den 24. marts kl. 10-14
Film i Nicolai Bio, Skolegade 2A:
Om guder og mænd
Otte cistercienser-munke lever fredeligt med den muslimske befolkning. Ekstremistiske kræfter truer, og munkene må træffe en umulig beslutning: Enten blive og risikere liv og lemmer, eller også bøje sig
for ondskaben og flygte.

Ved afbud:
Karen Søe Pedersen,
tlf. 75 55 80 02
kspe@km.dk

Filmkritiker og fhv. sognepræst Jes Nysten:
Om filmen ”Om guder og mænd”
Indledning til filmen og oplæg til samtale.
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Kampen mod sult fortsætter
Søndag d. 4. marts 2012 sender Dalby Sogn
igen frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige
sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker
sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer
eller lever på steder, der er følsomme for den
mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi
andre krænker deres rettigheder og bevidst
fratager dem deres ejendom eller muligheder
for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet
udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult
på både lokalt og internationalt plan.
Uden jord – ingen mad
I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda
tæt på at miste en del af sin jord. Som 15-årig
blev Samuel, efter at hans forældre og ældre
brødre var døde, forsørger for sine tre yngre
søstre. De fire børn lever af det, de kan dyrke
på familiens jord. Men en dag gjorde et hold
naboer krav på en del af børnenes jord ved at
true dem på livet. ”Hvad skal I med al den
jord? I er bare nogen unger og kan ikke passe
den. Nu tager vi den – og hvis I sladrer til
nogen, forgifter vi jer eller kaster en forbandelse på jer!”
Børnene var rædselsslagne for truslerne om
trolddom, men uden jorden kunne de ikke
dyrke mad nok til at overleve. Derfor valgte
Samuel at fortælle om jordtyveriet til medarbejderne i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation, TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens
Nødhjælp har TEDDO siden 2008 undervist
folk i området om deres rettigheder i forhold
til hinanden, i forhold til lokale myndigheder
og i forhold til regeringen.
TEDDO tog initiativ til et møde med klan-

rådet. Klanrådet har i århundreder taget sig
af stridigheder om jord og træffer afgørelser
på baggrund af klanens og landsbyens fælles
erindring. I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet de involverede familier og naboerne for i
fællesskab at afgøre, hvor skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl om, hvor skellet gik – eller om, at børnene skulle have deres
jord tilbage. I dag fungerer en agave-plante
som skelpæl, og Samuel har et dokument
med stempler, der bekræfter, at jorden tilhører hans familie.
Meld dig som indsamler
Det arbejde vil Dalby Sogn og flere end 1300
andre sogne sammen med omkring 20.000
frivillige indsamlere støtte, når de søndag den
4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.
Meld dig allerede nu som indsamler til søndag d. 4. marts hos Jette Juhl, 75 50 87 39 /
jj.juhl@mail.tele.dk

Samuel Ejoku med klanrådets dokument, der
fastslår, at jorden tilhører hans familie – og
ikke naboen.
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Fra juleforberedelser til nytårsfest
1. søndag i advent den 27. november kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Kirken fyldes med børn, og 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.

Onsdag den 7. december kl. 14.30
Adventshygge i præstegården
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.

Vi synger julen ind 3. søndag i advent
den 11. december kl. 16.00
Musikgudstjeneste: 9 læsninger
3. søndag i advent byder traditionen tro 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 organist Line Reinvang.

Nytårsaften den 31. december kl. 15.30
Festgudstjeneste
På årets sidste dag gentager vi tilløbsstykket fra de seneste år,
nemlig med nu for 8. gang at holde nytårsaftensgudstjeneste
i Dalby Kirke.
Med flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik ved Steen
Nielsen og Line Reinvang, måske en lille overraskelse 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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Tre måneder som præst
16. januar træder Benjamin König til som præst i Dalby – omend kun i et kvartal. Dalbys præst
Jens Christian Bach Iversen afvikler studieorlov indtil 15. april.
Det bliver i familien, når Benjamin König for en
stund overtager prædikestolen i Dalby Kirke. Han
er nemlig gift med Vamdrup/Hjarup-præsten
Maria König, hvis far er Jens Chr. Bach Iversens
fætter. Benjamin König er altså vant til at bo i
præstegård, men det er også en af grundene til,
at hans eget præsteliv hidtil har bestået af vikariater. Bor kone og børn i Hjarup præstegård, er
der ikke mange præstestillinger, der lokker.
Hvordan gik det til, at en tysk præstesøn fra
Østrig blev dansk gift og dansk præst?
Oprindeligt kommer jeg fra Ruhrdistriktet,
hvor min far var præst. På et tidspunkt opholdt han sig i Danmark for at tale med præster om forholdet mellem Tyskland og
Danmark under 2. verdenskrig. En af mine
søstre var også med. Hun blev indkvarteret
hos en dansk familie, hvor der var en pige på
min søsters alder.
Nogle år senere, da denne pige, Maria, ønskede at komme til udlandet, spurgte hun
vores familie, om hun kunne bo hos os. Vi
boede på det tidspunkt i Østrig, og lige plud-

selig flyttede der en ung kvinde ind i huset ...
Et par år efter flyttede jeg til København,
blev gift med Maria i 2002 og færdiguddannet i 2010.
Er der bestemte sider af præstelivet, som synes
særligt om?
Præstelivets alsidighed! Kun fantasien, præsteløftet, bekendelsesskrifter og menighedsrådet sætter grænser. På sigt har jeg tænkt
mig at blive en god prædikant, men det kræver øvelse og erfaring.
Er der noget, du ser særlig frem til i Dalby?
Dalby kirke er den første ældre kirke, jeg skal
virke i. Det glæder jeg mig til. Ud over det er
der altid noget, man kan tage med og blive
inspireret af i mødet med en ny menighed.
Hvad betyder kristendommen for dig i det daglige?
Meget! Men det er nok ikke noget, man
umiddelbart vil opdage, når man møder mig.
Jeg vil betegne det som en grundlæggende
livsstemning, et udgangspunkt, hvorfra jeg
ser verden. Det er ikke noget, der får mig til
at opføre mig som en helgen eller et overmenneske. Det er snarere noget, der gør, at
jeg hviler i det menneske jeg er, velvidende
at roen ikke skyldes min præstation, men
Guds gerning for mig. Den glæde, det afføder, skal gives videre.
Kirkefrokost 22. januar:
Velkommen Benjamin König
Benjamin Königs første gudstjeneste bliver
22. januar kl. 10.30 med efterfølgende kirkefrokost, hvor man kan lære ham lidt
bedre at kende. Frokosten koster 50 kr. +
drikkevarer. Tilmelding til kirkefrokosten senest 15. januar på opslag i våbenhuset eller
til Ellen Ravn på 75 52 08 72.
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Fastelavn for hele familien
Søndag den 19. februar kl. 10.30 i kirken
Traditionen tro byder Fastelavns søndag på
familiegudstjeneste lagt særligt til rette for
alle udklædte og ikke-udklædte børn – i alle
aldre.
Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden” og spiser boller i præstegården. Vi
kårer kattekonger, kattedronninger og de
bedst udklædte børn – og voksne!

Dannelsesrejsen
Torsdag den 26. januar kl. 19.30
i præstegården
Sammen med sin gamle efterskolekammerat
Kåre Kjærsgård drog Søren Bjerre fra Bjergegård i december 2010 ud på en rejse, der
blandt andet tog dem til Australien, New Zealand og Bali og efter eget udsagn ”gjorde
drenge til mænd.”
Se billederne og hør om at overleve tre døgn
med tre stykker frugt som kost. Om at leve en
uge for kr. 7,50 om dagen. Om at bruge en
bil som bolig og sovested. Om koralrevsdykning og bjergbestigning.
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Julebud i Dalby og omegn
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.
Som det hører sig til i Dalby juleaften, står
den blandt andet på korsang og børn, der
læser juleevangeliet.
Hvis man vil gøre sig selv en tjeneste, skal
man derfor ikke komme i for god tid. Et kvarters tid før gudstjenestestart 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, indtil kirken og P-pladsen er tømt efter
den forrige gudstjeneste.
Juleindsamling i kirken: Folkekøkkenet
Julen igennem samles der i Dalby Kirke ind til
Folkekøkkenet på Haderslevvej – et værested
for skæve eksistenser, der ikke følger den udstukne kurs i livet og har derfor brug for omsorg.
Netop julen er den hårdeste tid for Folkekøkkenets brugere, der ofte mangler nogen
at fejre jul med. Derfor samler Dalby Sogn
hvert år ind for at bidrage til, at julestemningen og fællesskabsfølelsen også kan favne
nogle af samfundets svageste. Folkekøkkenet
fejrer hvert år jul med 75-100 brugere. På forhånd tak for god støtte!

INTERNATIONAL

Juleaften i Brændkjærkirken
”Juleaften for alle – i fællesskab”
Julen er forbundet med traditioner, og Kolding 1 Y’s Men’s Club har nu i over 50 år inviteret til en hyggelig dansk juleaften med
juleevangelium og julesalmer, juletræ og julegodter, julegaver og god dansk julemad. Julehyggen begynder at sprede sig kl. 17.30.
Aftenen forventes at slutte kl. 21.30.
Interesserede kan købe billetter á kr. 140,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. En række lokale fonde støtter arrangementet økonomisk.
For kørestolsbrugere og gangbesværede er
der kørselsmulighed. Kørsel bestilles sammen
med billetkøbet.
Evt. spørgsmål kan rettes til Grethe Thomasen, telefon 22 99 22 09 efter kl. 13.00.
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Blandet godt i kirke og præstegård
Børnehjørne indviet
Tag børnene med i kirke hver søndag
Nu står børnehjørnet klar. Dalby Kirke skal
være et godt sted for børn også på almindelige søndage. Far og mor kan nemmere tage
børnene med i kirke, når ”den 2-årige hjælper
dyr ombord på Noas Ark, den 5-årige tegner,
og den 8-årige læser en tegneserie om Jesus”,
fortæller Irene Mortensen, der har stået for
indkøb og indretning.

Med slægt fra Dalby
Søstre på besøg i kirken
Kirken har haft besøg af
de to søstre Hanne Dalby
Arent og Lene Dalby
Madsen med ægtefæller.
Som navnene afslører, er
Dalby sogn vævet ind i
slægtens historie, hvor
både Lindgård, Bøge-
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lund og Krogen spiller en rolle. Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen tog imod og fortalte
om kirken. Søstrene blev fotograferet ved døbefonten, da deres gamle ”tante Pouline”
med efternavnet Andersen (morfars søster)
var den første, der blev døbt i den ”nye”
Dalby Kirke i 1873.

100.000 til gudstjeneste
Radiogudstjeneste i Dalby
Den store sendevogn var rullet frem, da Danmarks Radio transmitterede gudstjeneste fra
Dalby Kirke søndag den 2. oktober. Ud over
lokale kirkegængere var der således over
100.000 med til gudstjeneste i Dalby. Så
mange stiller hver søndag kl. 10 ind på P1.

Nyt om navne

Døde og begravede
21. august
Aksel Rasmussen, tidl. Skovgærdet

Døbte
21. august
Dres Biruk Stilling-Kragsfeldt,
Romerparken 31
27. august
Patrick Yongli Hollænder Petersen,
Goldbæk Alle 15
11. september
Luna Fromsejer-Olsen, Goldbæk Alle 3
25. september
Alexandra Alaina Friis, Karup
Nanna Hald Nielsen, Bakkegærdet 2
Emil Bernstorff Noes, Engen 17
29. oktober
Mathilde Alma Bolt-Sørensen, Vonsildvej 92
13. november
Naya Sofie Thorogood Stamp,
Goldbækparken 30

Viede og velsignede
Ingen

Hverdag
Fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

31. august
Mary Nissen Madsen, Palmeallé 20, 1. th.
10. september
Otto Olaf Madsen, Jordrup
24. september
Anna Solveig Michaelsen, Romerparken 37
6. oktober
Henrik Bjarke Juul, Snerlevej 5C
28. oktober
Tove Svane-Knudsen, Idylparken 29

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 Krone
Taxi på 75 50 27 00 senest lørdag kl. 12. Sig, at
kørslen går til Dalby Kirke. Uanset om man skal
til kirke eller præstegård, opgives aftalenr.:
2984.
Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.).
Jens Filipsen, Steen Kaiser, Ole Sønnichsen
Fotos: Hilmar & Edith Bjarnhoff, Arne
Byrialsen, Jens Christian Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029

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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Kalenderen
November 2011
Familiegudstjeneste: Søndag d. 27. kl. 10.30
1. søndag i advent.
Se side 6. Ved J. C. Bach Iversen

December 2011
Julekoncert: Koldingkoret og kirkens kor
Torsdag d. 1. kl. 19.00
Se side 3
Morgengudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 9.00
2. s. i advent. Ved Tine Illum
Eftermiddagsmøde i præstegården:
Adventshygge
Onsdag den 7. kl. 14.30
Se side 6
Musikgudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 16.00
De ni læsninger
3. s. i advent. Ved J. C. Bach Iversen. Se side 6
Gudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 10.30
4. s. i advent. Ved J. C. Bach Iversen
Børnehavernes juleafslutning i kirken:
Mandag d. 19. kl. 9.30
Ved J. C. Bach Iversen
Skolens juleafslutning i kirken:
Tirsdag d. 20. kl. 8.30
Ved J. C. Bach Iversen
Juleaftensgudstjenester:
Lørdag d. 24. kl. 13.30, kl. 14.45
og kl. 16.00
Se side 9. Ved J. C. Bach Iversen
Julehøjmesse: Søndag d. 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J. C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Mandag d. 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved Klavs Bo Sørensen

Nytårsaftengudstjeneste: Lørdag den 31. kl.
15.30
Festgudstjeneste. Ved J. C. Bach Iversen.
Se side 6

Januar
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 1.
Nytårsdag. Se dagspressen for klokkeslæt
Gudstjeneste: Søndag d. 8. kl. 10.30
1. s. e. hellig 3 konger. Ved J. C. Bach Iversen
Morgengudstjeneste: Søndag d. 15. kl. 9.00
2. s. e. hellig 3 konger. Ved Tine Illum
Gudstjeneste med kirkefrokost:
Søndag d. 22. kl. 10.30
3. s. e. hellig 3 konger. Ved Benjamin König.
Velkommen til Benjamin König.
Se side 7
Sogneaften: Torsdag den 26. kl. 19.30
En rejse til Australien: Se side 8
Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 28. kl. 10.30
Morgengudstjeneste: Søndag d. 29. kl. 9.00
Sidste s. e. hellig 3 konger.
Ved Benjamin König

Februar
Gudstjeneste: Søndag d. 5. kl. 10.30
Septuagesima. Ved Klavs Bo Sørensen
Morgengudstjeneste: Søndag d. 12. kl. 9.00
Seksagesima. Ved Tine Illum
Familiegudstjeneste: Søndag d. 19. kl. 10.30
Fastelavn. Ved Benjamin König. Se side 8
Gudstjeneste: Søndag d. 26. kl. 10.30
1. s. i fasten. Ved Benjamin König

