Dalby Sogn og Kirke
68. årgang, juni-august 2007

Dalbys konfirmander 2007
Se side 4

Læs inde i bladet:
■

Friluftsgudstjeneste ved sportsfesten

■

Udflugt til Wellings landsbymuseum 6. juni: NB! Tilmelding senest søndag den 3.

■

Sæt X i kalenderen

Kirkedage ud over alle grænser!
Denne lille artikel er faktisk det rene fup! I alt
fald har jeg lukket øjnene og forestillet mig,
hvordan jeg har det om præcist 9 dage, når
jeg vågner den 21. maj. Herfra har jeg så,
sådan på forskud, set tilbage på nogle forrygende Kirkedage i Haderslev fra den 17. –
20. maj, sådan som jeg i øvrigt delte dem
med cirka 50 andre fra Dalby sogn.
Danske Kirkedage er officielt forbi, men
temaet var ”Kirke over grænser”, og på en
måde er Kirkedagene da heller ikke rigtigt
forbi, men løber ud over sine egne grænser.
Vel er vi rejst hjem trætte og med hovederne
fyldt med indtryk, men det rumsterer jo
netop endnu. Festen bliver ved!
To talte om tro
Det er umuligt at opliste alle højdepunkter.
Sanger og skuespiller Michael Falch fortalte
bevægende om sit livs kampe og garnerede
talen med sange fra CD’en “Falder du nu?”
Der var debatten om religionens plads i det

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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offentlige rum, som virkelig fik folk op af stolene, sådan som også flere medier skrev om
det. Og så var der også kunstprojekterne,
gudstjenesterne, alle de knap så store navne,
som havde en masse på hjerte og…
Men skal ét højdepunkt trækkes frem over
de andre, var det nok det at høre skuespilleren Sofie Gråbøl og folketingets formand
Christian Mejdahl tale sammen om troens
betydning i deres vidt forskellige liv. Det
skete i en kæmpe hal med plads til næsten
2.000 mennesker, og alligevel var stemningen tæt som i en dagligstue. Det var en samtale og så dog nærmest en gudstjeneste.
Sofie Gråbøl var stille og eftertænksom, og
ikke mindst befriende ærligt famlende. Igen
og igen kom hun med tankevækkende pointer om, hvad det vil sige at være nødt til
kæmpe sig til kristendommen i en gammel
kristen kultur. Mange sad og nikkede genkendende til hendes tanker, måske satte hun
Fortsættes på side 7

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

Lørdag den 23. juni kl. 9.30

Friluftsgudstjeneste
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.
Kirkens kor medvirker. Og musikken leveres
af et lokalt orkester med organist Lone
Skovgaard på klaver, Claus Sigmann på gui-

tar, Niels Hjort-Petersen på bas, Michael
Olsen på saxofon og Nanna Tophøj
Johansen på vokal.
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Billederne på siden er glimt fra Friluftsgudstjenesten 2006.
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Konfirmandernes bøn
Ved konfirmationen den 4. maj var kirkebønnen 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: Selvfølgelig for alt det, der går godt – men også
for de svære tider, som er med til at gøre os
stærke. Tak for, at vi kan gå i skole og har så
mange muligheder i livet.
Tak også for vores familie og venner: Dem,
som elsker os og har omsorg for os og er trofaste.
Tak, fordi vi bor i et land, hvor der ikke er
krig og terror og ikke hungersnød og jordskælv, men tryghed for mange og muligheder for en god dagligdag. For vi har jo alt
det, vi behøver, og mangler ingenting.
Tak for troen på dig, for at du altid er der for
os og lytter og giver vejledning, når vi har
brug for dig – og for, at du passer på os og
vores familier og venner.
Gud, vi beder dig tilgive, når vi er egoistiske
og ikke tænker på andre end os selv – og i
det hele taget ikke er, som vi burde, men er
grove og ubetænksomme over for andre.
Tilgiv, at vi ikke altid kommer så godt ud af
det med vore familier, som vi ønsker, men
nogle gange er virkelig sure på dem. Tilgiv
os også, når vi bliver jaloux på vores venner,
når de har haft noget sjovt uden os.
Tilgiv, at vi mennesker ikke kun skaber godt,
men også så meget ondt i en verden, som
du ellers har skabt for at her skulle være godt
at bo. Tilgiv os, at sandheden alt for tit bliver
hyllet ind i løgne. Tilgiv dem, der bliver så
griske og magtsyge, at uskyldige mennesker
bliver ødelagt i krig og undertrykkelse. Tilgiv
os alle, når vi er dem, der mobber og bagtaler og sårer andre, så vi er med til at ødelægge livet på den måde.
Og tilgiv os, når vi tvivler på dig, selv om vi
godt ved, at du er der.
Gud, vi beder for dem, der lider under hungersnød og fattigdom og krig. For dem, der

ikke har et sted at bo. For dem, der er flygtet fra både hjem og familie. Og for børn,
der ingen fremtid kan se.
Vi beder for alle, der har det svært: For
dem, der bliver mobbet. For dem, der hader
så meget, at de bliver blindet. For dem, der
af og til ikke tror på sig selv eller har det dårligt med sig selv, og det er jo nok os alle
sammen. For dem, som synes hver dag er
en ny kamp og ingen lykke kan finde i livet.
For alkoholikere og psykisk syge. For dem,
der er syge og uhelbredelige.
Vi beder for børn, der har mistet deres forældre. For alle, der har mistet et familiemedlem. Og for dem, der er helt alene og
ingen familie og venner har, som de kan
dele noget med.
Vi beder for dem, der ikke tror på dig, men
tvivler. Og for dem, der ikke selv kan bede.
Gud, vi beder for os selv og vores venner og
familier, at vi må få et godt liv, og at vi ikke
må skændes og såre hinanden og blive
uvenner – slet ikke en dag som i dag, men
jo heller ikke andre dage.
Vi beder for, at vi får mod og styrke til at
træffe de rigtige valg i livet. Og for at vi må
være retfærdige over for alle, gamle som
unge, så vi bliver gode ved andre, der måske
ingen familie og venner har. Vi beder for, at
du bruger os til at hjælpe andre, så fremtiden bliver lys for alle, og der en dag bliver
fred på jorden.
Vi beder om, at vi må være sunde og raske
og opleve lykke og elske andre, og at vi må
få et langt liv uden krig, så vi kan få spændende oplevelser – med uddannelse og
ønskejob.
Vi beder for, at vi alle får en god konfirmationsfest, og at du altid vil være med og
støtte os i alt det, vi skal lære i livet.
Amen!

Udflugt til Welling landsbymuseum den 6. juni
En tur til Danmarks mest særprægede museum, beliggende i Lintrup ved Gram, runder
sæsonens eftermiddagsmøder af. Her kan man gå på opdagelse i en hel landsby: Fra kirke
til købmand, fra karlekammer til skolestue, fra frisør til posthus. Alt ser ud til at være fra
omkring år 1900, men er bygget af Søren Welling i årene 1973-1996. Kaffen indtager vi
i landsbyens krostue.
Tilmelding, pris og afgang/hjemkomst
Afgang med bus fra præstegården kl. 13.30.
Hjemkomst kl. 17.30.
Pris: Kr. 70,-, betales i bussen.
Tilmelding til: Edith & Hilmar Bjarnhoff
på 75 54 26 50 eller til præstegården på
75 50 23 27 senest søndag den 3. juni.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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Nyt fra menighedsrådet
Sogneindsamling satte ny flot rekord
Ved sogneindsamlingen den 5. marts til
Folkekirkens Nødhjælp blev der i Dalby sogn
indsamlet hele 15.897,50 kr. Det er ny sognerekord, hele 10 % over det hidtidige
rekordår 2005. 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.
• Søndag den 9. september kl. 10.30 i kirken: Høstgudstjeneste med kirkefrokost på
marken.
• Søndag den 16. september kl. 10.30:
Sogneudflugt til Mandø. Gudstjeneste kl.
9.
• Tirsdag den 18. september kl. 19.30 i kirken: Koncert med Den danske saxofonkvartet.
• Onsdag den 26. september kl. 14.30 i
præstegården: Jørgen Rasmussen fortæller
om en Koldingdrengs oplevelser under krigen.
• Søndag den 28. oktober kl. 16 i kirken:
Spaghettigudstjeneste. Bagefter aftensmad i præstegården.

Hvad kan vi gøre for dig

• Torsdag den 29. november kl. 19.30 i
præstegården: Tine Lindhardt fortæller om
kvindeskikkelser i Bibelen.
I Kolding provsti kan nævnes følgende arrangementer, der er fælles for alle sogne
• Lørdagene den 8. september, 6. oktober
og 17. november kl. 10-15 i Jens Holms
Hus, Nicolai Plads 2,2.: Kirkehøjskolens
efterårsprogram om kristendommen
afspejlet i billedkunst, film og litteratur. Se
programmer (tilmelding) i våbenhuset.
• Torsdag den 15. november kl. 8 – søndag
den 18. november kl. 18 i Sct. Nicolai
Kirke: Ægte bibelmaraton.
• Onsdagene 29. august, 12. og 26. september, 10. og 24. oktober, 7. og 21.
november kl. 19.21 i Simon Peters Kirke:
”Spiritualitet og meditativ fordybelse i den
kristne tro med udgangspunkt i de 7 pilgrimsord” ved åndelig vejleder Jette Dahl.
Se programmer (tilmelding) i våbenhuset.
ep
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Fortsat fra side 2
ord på noget, de selv havde tænkt.
Ærlig var hendes varme samtalepartner
også. Christian Mejdahl er nok flasket op
med kristendommen, men han forstod at
favne og give plads til Sofie Gråbøl, mens
han også selv leverede stærke udtalelser om
kirkens og kristendommens betydning for
mennesket
Musik fra alle breddegrader
Og så var der musikken: Hele verdens musik
– latinamerikanske sambarytmer blandede
sig med varm og medrivende gospel, afrikanske trommer med jazz, klassiske koncerter med børnekor. Det var også musik ud
over alle grænser.

Mange sprog, men ét budskab
Lader det sig gøre at konkludere? Ja, måske.
Det, man sidder tilbage med, er en oplevelse
af at have været med den allerførste
Pinsedag. Den dag for knap 2.000 år siden
var det, at disciplene på alle mulige sprog
begyndte at bringe det ene og samme budskab ud til verdens folk.
Det, vi oplevede på Danske Kirkedage, var
det samme. De mange sprog var bare her de
mange, mange gudstjenester, koncerter,
foredrag, workshops osv., der alle udtrykte
det ene og samme budskab: At Gud er nutid
og lever iblandt os, er hos den svage og nødlidende, mens han i dag og i morgen og i al
evighed med os mennesker som sine redskaber arbejder på, at glæden og lyset og varmen må favne alle folk.
jcbi

Nyt om navne
Døbte

Døde og begravede

25. februar
Caroline Geil Hedegaard, Fjordvang 25
Alberte Johansen, Erik Glippingsvej 19

22. februar
Egon Weimann, Løjpen 38

4. marts
Laura Nedergaard Lydiksen, Gråsten
Niels Bror Kamva Matomane Breindal,
Gl. Tved 21A
9. april
Jasmina Hald Foged, Dalbyvej 96
15. april
Silje Poder, Brandorffsvej 31
5. maj
Kristoffer Aabling, Skovgærdet 33
6. maj
Freja Skov Mygind, Carl Plougsvej 10
13. maj
Lea Givskov Iversen, Agervænget 5

15. marts
Peter Bindeballe Fuglsang Nørgaard,
Løjpen 42

Viede og velsignede
17. marts
Lenette Beltran-Sørensen
& Pavel Beltran-Sørensen, Kolding
7. april
Lone Nøhr Vangsgaard
& Jacob Nøhr Vangsgaard
Dannersvej 7
14. april
Louise Stegger Kristensen
& Thomas Bastius Kristensen
Klintevej 107
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Kalenderen
Juni 2007

Juli 2007

August 2007

Gudstjeneste:
Søndag d. 3. kl. 10.30
Trinitatis.

Gudstjeneste:
Søndag d. 1. kl. 10.30
4. s. e. trin.

Morgengudstjeneste:
Søndag d. 5. kl. 9.00
9. s. e. trin.
Ved Tine Illum

Udflugt til Wellings
Landsbymuseum:
Onsdag d. 6. kl. 13.30
Se side 5

Morgengudstjeneste:
Søndag d. 8. kl. 9.00
5. s. e. trin.

Gudstjeneste:
Søndag d. 10. kl. 10.30
1. s. e. trin.

Gudstjeneste:
Søndag d. 15. kl. 10.30
6. s. e. trin.

Gudstjeneste:
Søndag d. 17. kl. 10.30
2. s. e. trin.

Morgengudstjeneste:
Søndag d. 22. kl. 9.00
7. s. e. trin.
Ved Holger Lissner

Friluftsgudstjeneste:
Lørdag d. 23. kl. 9.30
Ved Dalbyhus / hallen.
Se side 3

Eftermiddagsgudstjenest:
Søndag d. 29. kl. 14.00
8. s. e. trin.
Ved Leif Nielsen

Ingen Gudstjeneste:
Søndag d. 24.
Flyttet til sportsfesten
lørdag den 23.
Se side 3

Gudstjeneste:
Søndag d. 12. kl. 10.30
10. s. e. trin.
Ved Tine Illum
Gudstjeneste:
Søndag d. 19. kl. 10.30
11. s. e. trin.
Gudstjeneste: Velkommen til
årets konfirmander
Søndag d. 26. kl. 10.30
12. 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: Hilmar Bjarnhoff, Anders Eskildsen, J.C.
Bach Iversen, Per Lindorf, Carsten Popp m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029

