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Skal Dalby Kirke nedlægges?
Da medierne her i foråret kunne fortælle om,
at 10 københavnske kirker skulle lukkes,
nåede dønningerne til Dalby, og jeg blev
spurgt: ”Skal Dalby Kirke også lukkes?”
Det korte svar er: Nej, ikke de første
mange år.
Det lidt længere svar er: Er det nok til at
stille os tilfreds? For Dalby Kirke kan også
komme under pres, når københavnske kirker
kan. En af de kirker, der trues, har indbyggertal og ”besøgstal”, der overstiger Dalbys.
Det maner til eftertanke.
Hvorfor lukke kirker?
Folkekirken er en medlemskirke. Det er på
grund af vigende medlemstal og deraf faldende ”kontingentindbetalinger” (kirkeskat),
at man nu går så drastisk til værks – og det
uanset om udmeldingerne skyldes, at folk
ikke kunne drømme om at bruge en kirke,
eller folk gør det af rent økonomiske grunde.
Enhver udmeldelse har samme effekt.

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

Organist:
Lone Skovgaard
Mazantigade 20, 2
Tlf. 75 53 43 76
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Den udvikling kan naturligvis nå Kolding,
sådan som den er nået København. Det er
den rå kendsgerning, også selv om det ikke
sker lige med det første.
Hvad kan vi gøre – og hvorfor?
Kirken selv – det vil sige alle dens medlemmer – må gøre, hvad den kan for at holde
fast i sit navn: Folke-kirke, så den holder forbindelsen ved lige med folket. Det kræver
noget af os alle sammen.
Formålet er naturligvis ikke at redde kirken
for kirkens skyld, ikke engang Dalby Kirke!
Nej, målet er at sikre, at også fremtidige
generationer kan høre Guds Ord forkyndt til
trøst og opbyggelse, i de største sorger og
største glæder og alt der imellem. Det nye
er, at der nu sættes noget så uhelligt som
kroner og ører på den virksomhed. Var der et
vækkeur, der ringede?
jcbi

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

Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
tlf. 61 60 70 47

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

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

Lørdag den 21. 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 under ledelse af organist Lone Skovgaard. Og musikken leveres af
et (næsten) lokalt orkester med Claus
Sigmann på guitar, Niels Hjort-Petersen på

bas, Michael Olsen på saxofon, Simon
Jansfort på klaver og Nanna Tophøj Johansen
på vokal.
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Efter gudstjenesten står den på rundstykker og kirkekaffe i teltet “Cafe Dalby”.
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Konfirmandernes bøn
Ved konfirmationerne den 18. og 20. april var kirkebønnen sammensat af konfirmandernes egne bønner. Sognepræst J.C. Bach Iversen bad den, men med konfirmandernes
egne ord.
Himmelske far! Vi takker dig for livet og kærligheden; for alt det, du har givet os; for
dem, der elsker os, vores familie og gode
venner; for alt det gode, der er at glæde sig
over; for årstidernes skiften og for enhver ny
dag.
Tak, fordi vi bor i et land, hvor der ikke er
krig, men fred; ikke sult, men mad på bordet
hver dag; ikke undertrykkelse, men muligheder og udfordringer.
Tak, for at du er til, og at vi kan bede til
dig; for, at du elsker os trods alle vores fejl.
Tak for alle de bønner, du har hørt og hjulpet
os med: Du forstår os, selv når vi ikke selv
kan.
Gud, vi beder dig tilgive, at der er ondt i os,
så vi ikke er der for de mennesker, som vi
gerne vil være der for, men svigter dem.
Tilgiv os, når vi sårer andre, når vi lyver; og
når vi lader det gå ud over andre, at vi er
sure.
Tilgiv os mennesker, når vi forurener jorden, for eksempel når vi kører bil, selv om
det ikke er nødvendigt, men bare det nemmeste. Og tilgiv os, når vi tager ting for givet
og bliver vildt materialistiske og egoistiske.
Tilgiv dem, der har begået selvmord. Tilgiv
dem, der begår kriminalitet, så de kan få en
ny chance.
Og tilgiv alle dem, vi elsker, for det onde,
de har gjort. Tilgiv, når forældre og andre
drikker for meget. Og tilgiv, når vi ikke elsker
andre, sådan som du siger, vi skal.
Vi beder for alle, der har det svært: For danske soldater i Irak og Afghanistan og for
deres familier og for alle, der lever i frygt; for
alle, der er syge; for misbrugere og alkoholikere; og for alle, der lever i fattigdom og
uretfærdighed og uden et sted at bo; og for
alle, der ikke får mad og drikke hver dag.

Vi beder for dem, der er ulykkelige; for
dem, der har mistet en mor eller far eller et
barn eller en anden, de elsker meget højt. Vi
beder for dem, der ikke selv kan bede, og
som ingen beder for.
Vi beder for dem, der ingen familie har, og
dem, der lever uden kærlighed i deres liv.
Og vi beder for dem, der bukker under for
gruppepres og kommer til at gøre noget, de
ikke vil.
Gud vi beder for os selv og for vores venner
og familier, at vi må være raske og få et godt
og langt liv – og at vi selv en dag må få en
god familie og et godt job. Vi beder for, at
vi må blive forstået og altid have en at snakke med; og for, at vi må lære at se, hvor
godt vi har det.
Vi beder for os selv, at du må være med til
at give os tro på os selv, så vi kan klare de
udfordringer, vi vil møde; og så vi får modet
til at træffe de rigtige valg og bekæmpe det
onde i verden. Og vi beder for, at vi alle på
jorden går rigtigt i gang med at gøre noget
for miljøet og for dem, der sulter og lever i
krig, så jorden kan overleve og blive et
bedre sted at være for alle uden krig og fattigdom, sult og undertrykkelse.
Vi beder for, at vi må få et spændende liv
med store og små oplevelser, og hvor vores
lykke ikke bliver gjort op i materielle goder,
men i noget der er meget mere værd.
Vi beder for en god konfirmation, og at du
fortsat vil elske os og være med os i alt det,
vi skal i livet.
Amen!
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Nyt fra menighedsrådet
Flot sogneindsamling igen
Ved sogneindsamlingen den 2. marts til
Folkekirkens Nødhjælp blev der i Dalby sogn
indsamlet hele 14.569 kr. til kampen mod
AIDS. Vi siger tak til alle indsamlere – og til
alle, der tog godt imod dem.
Morgengudstjeneste med morgensang – og
morgenkaffe den 8. juni fra kl. 7.30
Vi kan i skrivende stund mærke, vi er på vej
ind i den lyse tid. Det har gudstjenesten den
8. juni taget farve af ved at starte allerede kl.
8.30 – og endda med mulighed for at
mødes til rundstykker og kirkekaffe før gudstjenesten, nemlig fra kl. 7.30.
Velkommen til de nye konfirmander
Ved gudstjenesten den 31. august kan
menigheden byde velkommen til et nyt og
rekordstort konfirmandhold. Hele 36 konfirmander er indskrevet til konfirmationsforbe-

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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redelse. Der er konfirmation fredag den 8.
og søndag den 10. maj 2009.
Natkirke søger frivillige
Sankt Nicolai Kirke er oplyst af stearinlys den
sidste fredag hver måned, når dørene åbner
kl. 20 til en aften med salmesang og flot
musik, refleksion, altergang og til slut midnatsbøn kl. 24. Provstiets præster medvirker
på skift, men der er brug for flere frivillige til
små praktiske opgaver. Hør mere hos sognemedhjælperen i Sankt Nicolai på 61 61 08 36.
Sæt kryds i kalenderen
Efterårets første måneder byder blandt andet
på følgende gudstjenester og arrangementer
i Dalby kirke og præstegård.
• Torsdag den 4. september kl. 19.30 i præstegården: Birgitte Arendt fortæller ”Ditte
Menneskebarn”
• Tirsdag den 9. september kl. 19.30 i præ-

•
•
•

stegården: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2008
Søndag den 14. september kl. 10.30 i kirken: Høstgudstjeneste med kirkefrokost
på marken.
Søndag den 21. september kl. 10:
Sogneudflugt til Kerteminde m.m.
Søndag den 26. oktober kl. 16 i kirken:
Spaghettigudstjeneste.

Fælles for alle sogne i Kolding provsti byder
Kolding Kirkehøjskole på:
• Lørdagene den 6. september, 4. oktober
og 8. november kl. 10-15 i Jens Holms
Hus, Nicolai Plads 2,2 – med udflugt til
planetariet i Jels 6. september: ”Tro &
Videnskab – med eller modspillere?” Se
programmer (tilmelding) i våbenhuset.
ep

Nyt om navne
Døbte
24. februar
Caroline Weisz, Fjeldparken 37
Emil Strømdahl Flaskager, Humlevænget 19
Sander Grøftehauge Lysgaard, Møllegærdet 28
2. marts
Isabella Cramer, Skovgærdet 7
16. marts
Mikkel Løvlund Andresen, Stranden 32
30. marts
Simon Okholm Fabienke, Strandmøllevej 9
6. april
Diego Lærke Beck, Idyl 4 B
Casper Roesgaard Sønniksen, Idyl 26 D
25. april
David Jonathan Allerup, Gl. Tved 5
Katharina Maria Allerup, Gl. Tved 5
27. april
Johanne Sandager Bonnichsen,
Steen Blichers Vej 10
Frederik Morre Leiberg, Henrik Rantzaus Vej 28 B

Viede og velsignede
8. marts
Heidi Meldgaard Bagger & Kenneth Bagger,
Aagærdet 18
12. april
Tove Nyborg Poulsen & John Peder Nyborg
Poulsen, Møllegærdet 15

3. maj
Karina Kyed Thomsen & Joachim Kyed
Thomsen, Bakkevænget 3

Døde og begravede
29. februar
Lis Andersen, tidligere Rebæk
12. marts
Astrid Magda Petersen, tidligere Dalby
24. marts
Nancy Bøge Behrens, tidligere Rebæk
4. april
Inga Anna Sørensen, Romerparken 33
24. april
Arne Kaj Groth, Vangen 19

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, Per Lindorf, Jens Christian Bach
Iversen m.fl
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
Juni 2008

Juli 2008

August 2008

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

Gudstjeneste:
Søndag d. 6. kl. 10.30
7. s. e. trin.
Ved Tine Illum.

Morgengudstjeneste:
Søndag d. 3. kl. 9.00
11. s. e. trin.

Morgengudstjeneste med
morgensang:
Søndag d. 8. kl. 8.30
Kirkekaffe med rundstykker
før gudstjenesten.
3. s. e. trin. Se side 6-7.

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

Friluftsgudstjeneste:
Lørdag d. 21. kl. 9.30
Ved Dalbyhus/hallen.
Se side 3.

Gudstjeneste:
Søndag d. 20. kl. 10.30
9. s. e. trin.
Ved Frank Kærgaard.
Morgengudstjeneste:
Søndag d. 27. kl. 9.00
10. s. e. trin.
Ved Holger Lissner.

Ingen gudstjeneste:
Søndag den 22.
Flyttet til lørdag den 21.
Se side 3.
Morgengudstjeneste:
Søndag d. 29. kl. 9.00
6. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste:
Søndag d. 17. kl. 10.30
13. s. e. trin.
Gudstjeneste: Søndag d. 24.
kl. 10.30
14. s. e. trin.
Gudstjeneste:
Søndag d. 31. kl. 10.30
15. s. e. trin.
Menigheden siger velkommen
til årets konfirmander.
Se side 6-7.

Hvor intet andet nævnes, er Jens Christian Bach Iversen
præst ved gudstjenesterne.
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Gudstjeneste:
Søndag d. 15. kl. 10.30
4. s. e. trin.
Ved Frank Kærgaard.

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

