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Da Vinci Mysteriet igen igen…
Så kom filmen! Og det er kun få minutter
siden, jeg kom hjem fra snigpremiere. Bogen
slugte jeg i sin tid på et par varme og lange
sommeraftener, men det gik noget trægere
med filmen. Måske var forventningerne for
høje? I øvrigt er det unfair at sammenligne
film med bøger. Film skal bedømmes som
film. Men også her halter det altså.
Et af problemerne i filmoplevelsen er, at
samspillet mellem hovedpersonerne Robert
Langdon (Tom Hanks) og Sophie Neveu (den
underskønne Audrey Tautou) aldrig river en
med, men i visse situationer virker næsten
dilettantisk. Da filmens hovedskurk hen mod
slutningen ikke desto mindre påstår, at der er
noget imellem dem, er det ikke en magi, der
er trængt ned fra lærredet. Heller ikke Jean
Reno, som ellers er en af mine favoritter,
overbeviser som politimanden Bezu Fache.
Men se den selv og døm selv!
Fascinationen af sammensværgelser
Hvor gumpetung filmen end er for en, der har

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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læst bogen, så er og bliver handlingsforløbet
fantastisk fantasifuld fortælling, der lever af
vores tids fascination af sammensværgelsesteorier: Prinsesse Diana blev myrdet af den
engelske efterretningstjeneste, Armstrongs
månelanding foregik i et filmstudie osv. I Da
Vinci Mysteriet får man serveret en ikke mindre pikant konspiration: Jesus fik en datter
med Maria Magdalene. Han var overhovedet
ikke Guds søn, men alene et stort menneske.
Alt det, den kristne kirke bygger på, er et
resultat af en gigantisk historieforfalskning,
som alene handler om at undertrykke det
kvindelige træk i det guddommelige og dermed kvinder i det hele taget.
Kendsgerninger eller fri fantasi
Der har været skrevet meget om de påstande, som forfatteren Dan Brown hævder, er
videnskabeligt beviste. Grundlæggende kan
man sige, at så godt underholdt man end er
i Dan Browns selskab, så er der altså ingen,
Fortsættes på side 14

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:
Signe Ladekær Johansen
Luneparken 50, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 23 88

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

Friluftsgudstjeneste
Lørdag den 17. juni kl. 9.30
ved Hallen / Dalbyhus
Dalby Kirke flytter atter i det fri, og gudstjenesten flytter til lørdag, når sportsfesten traditionen tro har sat en friluftsgudstjeneste på programmet. I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten
ind i hallens caféområde.

Kirkens kor medvirker. Og musikken leveres af et lille lokalt orkester med Claus Sigmann på
guitar, Niels Hjort-Petersen på bas og Michael Olsen på saxofon.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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Konfirmandernes bøn
Ved konfirmationen den 12. maj var kirkebønnen igen i år sammensat af konfirmandernes egne bønner, som favnede store globale problemstillinger og de
allernærmeste relationer til familie og venner. Sognepræst J.C. Bach Iversen
bad den, men altså med konfirmandernes egne ord.
Himmelske far! Vi takker dig for livet – og for
alt, hvad livet har givet os: Vores familier og
venner – dem, som vi får kærlighed fra, som
vi altid kan stole på, og som hjælper os gennem hverdagen.
Tak, fordi vi bor i et frit og rigt land uden
krig og naturkatastrofer, hvor vi har tag over
hovedet, mad på bordet og tøj på kroppen.
Og vi takker dig for frugtbarhed på jorden
og hver dag med sundhed og godt helbred.
Tak også for de evner og talenter, vi hver
især har fået til at gøre godt i verden med –
og for muligheden for at gå i skole og for at
leve vore drømme ud i livet.

mangler venner, omsorg og kærlighed og
lever i en tom tilværelse – for dem, der føler,
at de er langt hjemmefra – og for dem, der
græder hver dag.
Vi beder for dem, der ikke har en Gud at
stole på – og for dem, der ikke selv kan bede.
Og vi beder for dem, der har et svært liv og
ikke stoler på sig selv og ikke tør stå fast med
deres meninger.
Vi beder for dem, der har mistet nogen, de
holder af, at nogen vil støtte dem – for de
syge, at de må blive raske – for dem, der er
på vej ud i misbrug, at nogen vil stoppe
dem.

Gud, vi beder dig tilgive, når vi er egoistiske
og ikke tænker på andre end os selv. Tilgiv
os, når vi ikke er over for vores forældre og
søskende og venner, som vi gerne vil være –
og når vi svigter og skuffer dem, som vi holder af, og som holder af os: For eksempel,
når vi har såret dem, når vi har overtrådt
nogle grænser, og når vi ikke har været til at
stole på. Tilgiv alt ondt, vi har gjort eller sagt
og vil komme til at gøre og sige i fremtiden.
Tilgiv os mennesker, når vi går i krig, når vi
mobber, og når vi ser ned på hinanden.
Tilgiv os, når vi har svært ved at tro på dig,
og når vi ikke er taknemmelige for alt, det vi
får, og når vi ikke kan tilgive andre.

Gud, vi beder for os selv og vores venner og
familier, at vi må få et godt, sundt og langt
liv, og at vi altid må elske hinanden. Og vi
beder for dem, vi har mistet, at de har det
godt i himlen.
Vi beder for, at vi må få en god fremtid, og
at alle konfirmander en dag vil finde kærligheden og blive lykkelige med hus og en dejlig familie. Vi beder for, at vi åbner os for det
spændende, der møder os.
Vi beder for, at vi hver især må få en god
uddannelse og et godt job, og at vi må blive
mindre egoistiske og gøre noget godt i livet
og være gode ved andre.
Og vi beder for, at vi alle får en god konfirmation i dag, og at alle gæster må være
glade. Og vi beder for, at vi altid må tro på
dig, sådan som vi siger det i dag ved konfirmationen.
Amen!

Gud! Vi beder for dem, som lever i et land
med krig – for børn og voksne, der hver dag
må gå sultne i seng – for hjemløse, der ikke
har noget sted at tage hen – for dem, som

Sogneudflugt til Krusmølle og Elmegården,
søndag den 27. august
Alle i Dalby Sogn indbydes hermed til at deltage i den årlige udflugt efter
gudstjenesten den 27. august.

■ Middag i restauranten på Krusmølle
■ Besøg på kunstudstillingen på Krusmølle
■ På opdagelse i butikken

Afgang med bus:
Kl. 11.15 fra P-pladsen ved Dalby Kirke
(man kan også blive afhentet ved præstegården kl. 9.45)
Forventet hjemkomst:
Ca. 17.30-18.00
(bussen holder både ved præstegården og
ved kirken)
Pris for hele udflugten:
Kr. 100,00 pr. person

■ Kaffebord og underholdning på
Elmegården i Sommersted
■ Rundvisning i Elmegårdens mejeri og
gårdbutik
■ Eventuel traktortur i det smukke landskab

Tilmelding:
Senest 15. august til Hilmar Bjarnhoff på tlf.
75 54 26 50 – til Elly Petersen 75 53 18 60
– eller på opslag i kirkens våbenhus.

Installationseftersyn
El-installationer
Tele-/Datainstallationer
Tyverialarmanlæg
Døgnservice
www.lindpro.dk
Lindpro a/s
Tlf.: 76 31 42 00
Fax: 76 31 42 09
kolding@lindpro.dk
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Babysalmesang
Præstegården har dette forår genlydt af boblende begejstrede babyhvin, når 14 mødre har
sunget og leget sig igennem salmer og bevægelsessange. Under ledelse af Anne Mette Meyer
har mødre og børn mødtes hver mandag fra 12-13. Og mødrene er ikke i tvivl om, at der er
blevet flyttet meget. Både de og børnene har fået meget ud af at gå til babysalmesang.

Hvert barn bliver budt velkommen med en
sang.
”Sarah nyder det bare”, fortæller Stina Oppenhagen Smed, Agervænget 15, der også
har børnene Emily på fem og Oliver på to
sammen med Hans Christian. ”Nu hvor
Sarah er blevet elleve måneder, sidder hun
og synger og prøver også at spille med. For
hun kan genkende salmerne og sangene.”
Anette Roesgaard Sønniksen bor på Dalby
Mølle og er mor til Andreas på seks måneder, der er hendes og Claus’ første barn: ”Af
og til har jeg været lidt nervøs for, hvordan
Andreas ville reagere, hvis han ikke havde
fået sovet inden, men han har livet op og
været meget på, så snart vi gik i gang. Han
har elsket instrumenterne og virkelig været
begejstret.”

”..går over hav og bjergetop”
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Begge mødre beretter om, at der nu bliver
sunget mere derhjemme, fordi det er blevet
mere naturligt, og det sker, både når der bliver puslet, badet og lavet mad, og ikke
mindst når der bare danses rundt. De lege
og fakter, som Anne Mette Meyer har indøvet sammen med sangene, spiller her en stor
rolle.
”Salmerne giver det også noget ekstra”,
mener Stina Oppenhagen Smed, ”det er en
god ide at veksle mellem de smukke salmer
og børnesangene, så vi lærer nye, som vi kan
synge hjemme, og som børnene efterhånden genkender. Og så har det altså været
rigtig godt hver mandag. Man kan mærke,
at mødrene brænder for det.”
Anette Roesgaard Sønniksen er enig: ”Jeg
tænker på at melde Andreas til på musikskolen. Og så vil jeg da også godt lige sige, at
jeg synes, det er fedt, at kirken gør noget ud
over det, man tit tror er det eneste, kirken
laver, så man også hygger sig sammen og
kan tale med andre. Præstegården er virkelig
et godt samlingssted.”
Menighedsrådet har allerede besluttet at
fortsætte tilbuddet om babysalmesang til
efteråret. Efter forslag fra mødrene på forårets hold flyttes det en time, så det kommer
til at ligge mandag fra 11-12.
jcbi

”Højt, højt, højt i et æbletræ..”

”I østen stiger solen op..”

Den største risiko er, at man kommer til at synes, at det er sjovere…

Dalby Kirke er DIN kirke
Det handler alt
sammen om at
gøre Dalby Kirke
endnu mere levende. Og så består
det i afgrænsede
og overskuelige opgaver: Nogle er praktiske,
andre består i at læse eller synge, atter
andre…, ja, kig selv efter! Men i takt med at
Dalby Kirkes tiltag, bl.a. i mødet
med børnefamilier, bliver flere og
flere, er der også brug for flere
hænder, dog altså uden at nogles
hænder bliver overbelastede. Men
mange bække små gør en stor å!
Et andet formål er, at løsningen af opgaverne er med til i en særlig forstand at gøre
Dalby Kirke til hele sognets kirke, nemlig så
det ikke længere så meget hedder: ”Dem
der henne i kirken…”,
som det bliver helt
naturligt at sige: ”I
vores Kirke…!”
For kirken er faktisk
ikke præstens. Ikke
engang menighedsrådets. Nej, den er din!
Og hver hånd eller hver røst givet til kirkens liv er med til at slå fast, at kirken er
vores alles kirke, og at dens liv og trivsel ligger os på sinde. Når flere giver en hånd
med, spares der jo også lønkroner, hvilket
frigør penge til aktiviteter.
Den konkrete anledning er såmænd, at
flere folk i sognet fra tid til
anden melder ud, at de da
gerne vil give et nap til et
eller andet arrangement,
hvis bare det er en afgrænset opgave, som man kan
engagere sig i og gøre færdig, og så man ikke forpligter sig til noget uoverskue-

ligt. I tillid til at andre
måske har det på
samme måde og bare
venter på det sidste
lille skub, består kirkebladets midtersider derfor af en opfordring
til at give en hånd med, sådan som man nu
hver især kunne tænke sig det.
Derfor: Fyld skemaet ud med, hvordan du
kunne forestille dig at give en
hånd med. Jo flere krydser, jo
bedre, selv om du selvfølgelig
ikke bliver bedt om at hjælpe ved
hvert kryds, men så bliver det lettere at få puslespillet til at gå op.
Og der bliver endnu flere til at deles om
opgaverne, og det hele bliver både lettere og mere
fornøjeligt, og vi hjælper
alle sammen til med at få
rakt kristendommen videre
til hinanden her i Dalby
Sogn.
Og husk! Den største risiko er altså som sagt, at man kommer til at
synes, at det alt sammen er lidt sjovere…

Sådan gør du:
✓ Fyld midtersiderne ud
✓ Riv dem – lidt forsigtigt – ud af kirkebladet
✓ Læg dem i præstegårdens postkasse –
HELST INDEN DEN 20. JUNI
Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Hjælpe til ved div. arrangementer i præstegården én-to gange om året: Give en
praktisk hånd ved div. forefaldende opgaver (f.eks. ved Fastelavn, høstgudstjeneste,
foredragsaftener)

Stå for kirkekaffe én gang om året: Lave kaffe på kirkens kaffemaskine i graverhuset og servere kage / småkager ved kirkekaffen efter en almindelig gudstjeneste

Bage kage én gang om året: Bage en kage til foredragsaften eller andet arrangement i præstegården

Bage boller én gang om året: Bage 30 boller til foredragsaften eller andet arrangement i præstegården

Lave en ret til kirkefrokost én gang om året: Lave en enkelt ret (f.eks. frikadeller,
tunmousse, skinke, leverpostej, flødekartofler) til 12 personer ved en kirkefrokost.
Skriv gerne en ret på: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lave mad til andre familiegudstjenester én gang om året: Lave børnevenlig mad
(sammen med 2-3 andre) i præstegården i forbindelse med en familiegudstjeneste

Lave mad til spaghettigudstjenester én gang om året: Koge spaghetti og lave
kødsovs + blande salat (sammen med 2-3 andre) i præstegården

Indkøb én gang om året: Købe ind til spisning (evt. sammen med én-to andre) i
præstegården i forbindelse med kirkefrokost eller familiegudstjenester / spaghettigudstjenester

Vedr. fællesspisning i forbindelse med særlige gudstjenester og andre arrangementer

AKTIVITET
SÆT KRYDS/
SKRIV KOMMENTAR
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(angiv instrument) ved en

______________________________________

______________________________________

Andre ideer: Har du selv ideer til at bidrage på anden vis, tager vi gerne mod dit
udspil, som du kan skrive her _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Andet praktisk eller ?

Dramatisering af bibelhistorier ved familiegudstjenester én-to gange om året:
Være med til at opføre små skuespil for børnene under spaghetti- og andre familiegudstjenester

Hjælpe til ved familiegudstjenester én-to gange om året: Give en praktisk hånd
ved div. forefaldende opgaver i forbindelse med familiegudstjenester (f.eks. høstgudstjeneste, 1. søndag i advent)

Deltage i kørselsordning én-to gange om året: Hjælpe med at køre gangbesværede og andre med behov til gudstjenester og arrangementer i præstegården

Spille musik én gang om året: Spille _ _ _ _ _ _ _ _
musikgudstjeneste eller andet arrangement

Synge med i voksenkor én gang om året: Synge i voksenkor ved en musikgudstjeneste eller andet arrangement – og selvfølgelig øve nogle aftener op til

Børnepasning én-to gange om året: Stå for børnepasning under prædikenen, så
flere børnefamilier kan være med ved en almindelig gudstjeneste

Oplæsning én gang om året: Læse op (sammen med 8-10 andre) ved musikgudstjenester (f.eks. ”Vi synger julen ind”)

Opgaver i forbindelse med almindelige og særlige
gudstjenester

Nyt fra menighedsrådet
Sogneindsamling gav pænt resultat
Ved sogneindsamlingen den 5. marts til
Folkekirkens Nødhjælp blev der i Dalby sogn
indsamlet kr. 13.787,50 – et lille fald i forhold til rekordåret i fjor, men pænt taget den
megen diskussion om Muhammedtegninger
m.v. i betragtning. Vi siger tak til alle indsamlere – og til alle, der tog godt imod dem.
Sæt kryds i kalenderen
Efteråret i Dalby Kirke og Sogn byder blandt
andet på følgende gudstjenester og arrangementer:
● Onsdag den 13. september kl. 14.30 i
præstegården:
Hilmar Bjarnhoff viser lysbilleder fra
Færøerne
Studietur
Søndag den 7. maj var de ansatte ved Dalby
kirke, menighedsrådet og deres familie på
den årlige
s t u d i e t u r.
Første stop
var ”Økolariet” i Vejle, hvor både små og
store havde
et par gode
timer under vandet, ved skov og sluseanlæg,
med affaldssortering og kostvejledning og meget
mere. Så gik turen
til Engum kirke,
hvor sognepræst
Preben Kock meget levende fortalte om kirken.
Engum kirke er en
smuk og særpræget rokokokir-
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● Søndag den 17. september kl. 10 i kirken:
Høstgudstjeneste med overraskelser og
kirkefrokost.
● Søndag den 1. oktober kl. 19.30 i
Brændkjærkirken:
Teaterstykket Pilgrimsvandringen i samarbejde med Brændkjær Sogn.
● Søndag den 29. oktober kl. 16 i kirken:
Spaghettigudstjeneste med efterfølgende aftensmad i præstegården.
● Onsdag den 1. november kl. 14.30 i
præstegården:
Gordy Strømdahl fortæller om et liv med
brand og ulykker.
● Torsdag den 16. november kl. 19.30:
Vi synger nye salmer med Holger Lissner
som igangsætter.
ep
ke, der absolut er et besøg værd.
Solen skinnede hele dagen fra en
skyfri himmel,
og vi sluttede
dagen af med at spise aftensmad sammen.
Vi var alle enige om, at vi havde haft en god
dag, der kan være med til at styrke det gode
samarbejde mellem de ansatte og menighedsrådet.
ep

Den store salmefest
1.630 børn fra 83 fjerde og femte klasser i
Kolding provsti – heriblandt de to 4. klasser
fra Dalby Skole – fik en kæmpe oplevelse, da
de ad to omgange den 22. marts samledes i
Kristkirken til finalen på årets salmeprojekt.
Sognepræsterne Birgitte Molin fra Simon
Peters Kirke og Leif Nielsen fra
Brændkjærkirken gelejdede børnene igennem arrangementet, hjulpet af tekniske
hjælpemidler som videokanoner og storskærme.
Ud over eleverne fra Dalby Skole var sognet også rigt repræsenteret i øvrigt.
Sognepræst J.C. Bach Iversen var igen projektleder, mens lokale musikere fra Dalby
akkompagnerede: Claus Sigmann, Fjeldparken, spillede guitar; Niels Hjort-Petersen,
Idyl, spillede bas; mens Michael Olsen,
Christian 4. Vej, spillede saxofon.
Det store deltagerantal viser kvaliteten af
samarbejdet mellem skole og kirke. Men det
gav også sved på panden i skiftet mellem de
to hold, da 800 børn skulle ud af kirken og
ind i de ventende busser, samtidig med at
800 andre børn skulle den modsatte vej.
Skoleforvaltningerne i Kolding og Vamdrup
kommuner betalte transporten.

Hvem er dog han?
Årets salmeprojekt havde overskriften
”Hvem er dog han?”, som er et bibelcitat.
De spurgte altså også dengang til, hvem
denne Jesus fra Nazareth mon var. Ligesom
der jo stadig bliver spurgt, eksempelvis i den
filmaktuelle Da Vinci Mysteriet. Salmeprojektet præsenterede børnene for fem bud på
et svar, som de arbejdede med i tre faser.
Først lærte de salmerne ved hjælp af en
CD, indsunget af Dalby og Sdr. Bjert
Kirkekor, en plakat og et undervisningsmateriale udarbejdet til lejligheden.
Anden fase foregik i den lokale kirke, hvor
børnene mødte præst og organist og sang
salmerne med orgel til.
Tredje fase var selve kulminationen onsdag
den 22. marts i Kristkirken. Herfra stammer
billederne her på siden.
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Børn skal også have plads til sorg
De senere år er der kommet øget fokus på børns sorg, når de mister en forælder eller et andet nært familiemedlem. Nu har to præster taget initiativ til at
skabe en sorggruppe for børn i Kolding.
Da sognepræst Birgit Fur for nogle år siden
så tv-udsendelsen En mur af Tavshed, blev
den siddende på nethinden i lang tid bagefter.
Udsendelsen handlede om børn, der
havde mistet en af deres forældre, og afslørede, at der i Danmark ikke var nogen tradition for at have fokus på børns sorg, når de
mister et familiemedlem. Det var som om, at
der ikke var nogen der regnede med, at de
også havde nogle følelsesmæssige problemer, der skulle tages hånd om.
Men det havde og har de. Derfor besluttede Birgit Fur allerede dengang, at hun en
dag ville skabe en sorggruppe for børn, hvor
de kunne mødes og med hjælp fra hinanden
sætte ord på den sorg, der i høj grad fylder i
både hoved og krop på selv ganske små
børn.

Sognepræst Birgit Fur står sammen med sin
kollega Maria Frederiksen bag den første sorggruppe for børn i Kolding.
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Og selv om der i årene siden udsendelsen
er kommet langt mere fokus på børns sorg
og bearbejdningen af den, så er der stadig
brug for endnu mere arbejde med emnet.
Det har i hvert fald vist sig i Kolding, hvor
Birgit Fur sammen med sin præstekollega
Maria Frederiksen fra Nr. Bjert i januar
begyndte den første sorggruppe for børn.
Gruppen
mødes
hver
tirsdag
i
Brændkjærkirkens lokaler. Og her kan de otte
børn mellem 9 og 17 år bearbejde deres
sorg i selskab med ligesindede.
”Gruppen giver børnene en meget bedre
forståelse for, hvad der er sket for dem. De
finder en stor tryghed i at vide, at de ikke er
de eneste i verden, der har været kede af
det, bange og usikre. At de ikke er ene om at
føle vrede over at være blevet forladte, eller
at andre også er blevet drillet i skolen, fordi
de har mistet en mor eller far. De hører
andre sætte ord på deres oplevelser og
følelser og kan på den måde også nemmere
selv få sat nogle ord på deres egen situation,” forklarer Birgit Fur, der er hjælpepræst
i Sdr. Stenderup.
”Mange af børnene har oplevet, at der ikke
er plads til, at også de sørger. De har måske
fået at vide, at de skal prøve at være glade
for det, de har, for så går det nemmere. Eller
også føler de, at de ikke tør snakke om det,
fordi de er bange for at gøre andre kede af
det. Men i gruppen er det helt accepteret at
være ked af det, og her kan de spejle sig i
hinanden, og det er vigtigt, for der er ingen
tvivl om, at børn sørger mindst lige så dybt
som voksne,” tilføjer hun.
Gruppemøderne foregår på den måde, at
børnene først mødes med de to præster for
at spise aftensmad sammen og tale om hverdagsting. Derefter går gruppen ind i kirken

og tænder et lys for at minde hinanden om,
I en enkel folder beskriver de to præster bag
at nu skal de snakke om
sorggruppen deres tiltag.
mere dybe og alvorligere
ting – og så er der ellers
frit slag rundt om bordet.
”For nogle år siden var
opfattelsen af sorg – også
blandt voksne – i høj
grad sådan, at hvis man
ikke talte om det, så gik
det nok også hurtigere
væk. Derfor var mange
bange for at sige
noget forkert, og det
mærkede børn i høj
grad også. Nu er det
mere accepteret, at
vi skal tale om det,
og gruppen er et af
eksemplerne på,
hvordan man kan
hjælp børn i den
svære situation,”
siger Birgit Fur.
sorggr
upper
Sorggruppen
for bør
n og un
for børn er åben for alle
ge
børn, uanset hvor de bor. Børnene henvises bl.a. fra PPR i Kolding Kommune og
præsterne i Kolding-området. Der er så stor
interesse for at være med i gruppen, at Birgit
Fur håber på, at der snart kan laves to grupper, så flere børn kan komme med.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om sorggruppen for børn, kan du kontakte sognepræst Birgit
Fur på telefon 86 15 86 51 eller sende en email til birgit.fur@dadlnet.dk
os

Barsøe Schou A/S
Smede og Maskinværksted
Smedegade 3G. 6000 Kolding
Tlf : 75 52 76 06
Specialer:
Altaner, Trapper, Gelænder og Beslag
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Da Vinci Mysteriet igen igen…
Fortsat fra side 2
der bliver den mindste smule klogere på personen Jesus af Nazareth ved at læse eller se
Da Vinci Mysteriet. Det er forrygende fantasifuldt, men ikke mere.
Her er et par kommentarer til nogle af nøglepåstandene fra bogen og filmen.
1. Da Vinci Mysteriet hævder, at andre tekster – såkaldte alternative og undertrykte
evangelier – fortæller meget mere om Jesu
menneskelighed end Det Nye Testamente.
Det er simpelt hen forkert og i øvrigt ret
enkelt for enhver at efterprøve.
Den Jesus, vi møder i Philipsevangeliet,
Thomasevangeliet og Maria Magdaleneevangeliet – for nu at tage de mest berømte
i denne sammenhæng – er nemlig særdeles
blodfattig i forhold til ham, vi møder i Det
Nye Testamente. Læs selv efter. Der er meget
mere saft og kraft og kød og blod i den
nytestamentlige Jesus, som blev træt og
vred, spiste og drak, end i de alternative
evangeliers Jesus, som fremstår luftig og
uhåndgribelig. De alternative evangelier er
nærmest tavse om Jesu menneskeliv og består hovedsagelig i samlinger af Jesus-ord og
fortolkninger af hans lære. Han skildres som
et fantom, en ånd, der af og til iklæder sig et
legeme, af og til ikke.
2. Da Vinci Mysteriet hævder, at kejser
Konstantin i år 325 iværksatte en stor udslettelse og afbrænding af tekst efter tekst, der
skulle have omtalt Jesu liv som et rent jordisk
menneske, herunder hans forhold til Maria
Magdalene. På det tidspunkt skulle langt de
fleste kristne nemlig angiveligt have anset
Jesus for kun at være et stort menneske, men
slet ikke Gud. Det er også forkert og kan også
forholdsvis let efterprøves.
Der er for det første adskillige kilder fra både det første og andet århundrede, der
udtrykkelig nævner Jesu guddommelighed.
Og for det andet er der i Det Nye Testamente som nævnt masser af omtale af Jesu
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menneskelighed, som overhovedet ikke er
blevet bortcensureret. At den så står side om
side med hans guddommelighed er lige præcis kristendommens pointe: Hverken kun det
ene eller det andet, men altid ”både og”. I
mennesket Jesus af Nazareth ser vi nemlig,
hvem Gud er. Og af det kan vi lære to ting.
Nemlig for det første, hvad Gud vil os mennesker: Være hos os til det alleryderste, uanset hvor forladte og forpinte, vi måtte blive,
for der har han selv været. Og for det andet
ser vi, hvad Gud vil, vi mennesker skal over
for hinanden: Tjene livet og hinanden og
gøre godt, hvor vi kommer frem. Og at tjene
livet er altså noget langt større, end at det
kan kultisk nedkoges til at gentage et rituelt
samleje i en hyldest til forplantningsevnen.
Men at Jesus er Gud, sådan som vi som
kristne hævder det, kan naturligvis ikke bevises med nok så mange teksthenvisninger. Det
kan kun tros og leves på – ligesom med al
anden kærlighed i øvrigt!
3. Da Vinci Mysteriet hævder, at kunstneren
Leonardo Da Vinci i sit berømte maleri af den
sidste nadver har malet Maria Magdalene ind
på hæderspladsen på Jesu højre side. Det er
også forkert. Der kan næppe findes nogen
anerkendt kunsthistoriker, der vil støtte teorien. Man kan jo prøve at ringe til Kunsthistorisk Institut på Aarhus Universitet.
Første problem med teorien er, at apostelen Johannes, så simpelt hen vil mangle lige
netop der i den tilspidsede situation.
Andet problem er, at nok kan personen på
Jesu højre side fint medgives at have visse
kvindelige træk, men det er der bare ikke
noget ekstraordinært ved. Johannes var den
yngste af disciplene, og i fuld overensstemmelse med praksis på Leonardo Da Vincis tid
er han derfor skildret lettere kvindagtig for at
understrege det ungdommelige. Det samme
fænomen kan man gense på mange andre af
malerier af yngre mænd.
Mange af bogens andre påstande kan gås
efter på samme vis. Sådan forsvinder Sions
Priorat, Jesu rene jordiskhed og Maria
Magdalene som den hellige gral i tågerne.

En spændende diskussion
Tilbage står dog, at Dan Brown har været
med til at skyde en spændende diskussion i
gang, der ikke behøver standse, bare fordi
han slipper den frie fantasi løs. Hvordan skal
vi forstå mennesket Jesus af Nazareth? Hvordan skal vi forstå Guds virke blandt mennesker i dag? Hvad har det af betydning, at vi
som kristne i modsætning til alle andre religioner hævder, at Gud blev menneske? Ville

det betyde noget for vores tro, hvis Jesus rent
faktisk havde børn? Lægger kristendommen i
sig selv, altså på nytestamentligt grundlag,
ligefrem afstand til kvindeundertrykkelse?
Dan Brown skal have tak for at have bragt
kristne grundspørgsmål frem i moderne
menneskers bevidsthed.
jcbi

Nyt om navne
Døbte
5. marts
Julie Rohde Damgaard, Primulavej 23

8. april
Louise Ammitzbøll Hansen & Henrik Young Chul
Poulsen, Århus

16. marts
Andrea Paulin Isaksen, Akacievej 1
Kasper Thrane Wickmann, Fjeldparken 21

6. maj
Anja Skov Thomsen & John Mygind,
Carl Plougs Vej 10

26. marts
Josephine Bonefeld Andersen,
Dalbygade 53

Døde og begravede

16. april
Stella Kold Brændstrup, Vangen 5

22. februar
Jens Kristian Myrhøj, Idylparken 17

14. maj
Maja Richter Dall, Åbakken 9
Andreas Work Bramsen, Engen 13

7. marts
Inger Marie Iversen, Løjpen 34

Viede og velsignede

29. marts
Else Johanne Juhl, Egebakken 11

18. marts
Tine Ålykke & Ulrich Møller Ålykke, København

2. april
Hans Bækmark, Frederik 2 Vej 36

Hvad kan vi gøre for dig?
Kom ind og fortæl os om dine drømme,
planer og ønsker. Så hjælper vi dig med
at gøre dem virkelige.

Jernbanegade 14 · 6000 Kolding · Tlf. 79 32 50 00
info@sydbank.dk · www.sydbank.dk

15

Kalenderen
Juni 2006

Morgengudstjeneste:
Søndag d. 30. kl. 9.00
7. s. e. trin.

Højmesse: Søndag d. 4. kl. 10.00
Pinsedag.
Højmesse: Mandag d. 5. kl. 10.00
2. pinsedag.

August 2006

Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 8. kl. 19.00
I præstegården.

Højmesse: Søndag d. 6. kl. 10.15
8. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Morgengudstjeneste:
Søndag d. 11. kl. 9.00
Trinitatis søndag. Ved Tine Illum.

Morgengudstjeneste:
Søndag d. 13. kl. 9.00
9. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Friluftsgudstjeneste:
Lørdag d. 17. kl. 9.30
Ved Dalbyhus / hallen. Se side 3.

Menighedsrådsmøde:
Tirsdag d. 15. kl. 19.00
I præstegården.

Ingen gudstjeneste søndag d. 18. juni!
Se lørdag d. 17.

Højmesse: Søndag d. 20. kl. 10.15
10. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Højmesse: Søndag d. 25. kl. 10.00
2. s. e. trin.

Højmesse: Søndag d. 27. kl. 10.00
11. s. e. trin.
Sogneudflugt. Se side 5.

Juli 2006
Morgengudstjeneste:
Søndag d. 2. kl. 9.00
3. s. e. trin.
Højmesse: Søndag d. 9. kl. 10.15
4. s. e. trin.
Morgengudstjeneste:
Søndag d. 16. kl. 9.00
5. s. e. trin.
Højmesse: Søndag d. 23. kl. 10.15
6. s. e. trin.

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: Anders Eskildsen, Edith & Hilmar
Bjarnhoff, Jens Christian Bach Iversen, Per
Lindorf, Carsten Popp, m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029

