Dalby Sogn og Kirke
70. årgang, juni - august 2009

Dalbys konfirmander 2009
Se side 4

Læs inde i bladet:
■ Friluftsgudstjeneste ved sportsfesten
■ Musical i Dalby Kirke
■ Sogneudflugt til Fredericia

Musical den 11. juni kl. 19.00

Noas Ark rykker ind i Dalby Kirke
Dalby Kirkes korskole og mellemkor har fået
en ordentlig udfordring: At opføre musicalen
Noa for et publikum af forældre og søskende,
bedsteforældre og venner samt alle andre
interesserede.
Musikken er iørefaldende som altid, når
komponisten Hans Holm står bag. Alle tekster
er skrevet af Hans Holms kone Kis. Sammen er
de garant for, at børn elsker at synge, og publikum får en masse godt med hjem.
Det er Dalby Kirkes organist Lone Skovgaard, der indstuderer musicalen. Til at akkompagnere har hun et orkester af gode
lokale kræfter: Claus Sigmann på guitar, Anders Johansen på klaver og bas samt Nanna
Tophøj Johansen på klaver.
Sammen med frivillige sørger Dalby Kirkes
børne- og ungdomsudvalg for mad og drikke i de sejeste træk i øvefasen og giver også
en hånd med, så kirken kan blive udsmykket
på en flot og overraskende måde. Det bliver

Kirkelig vejviser...

Få en smagsprøve
Til gudstjenesten ved sportsfesten den 6. juni
vil korbørnene synge nogle af numrene fra
musicalen.

Døren står åben, og alle er velkomne, når kirkens korskole og mellemkor opfører musicalen
Noa den 11. juni kl. 19.00.
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:
Lone Skovgaard
Mazantigade 20, 2
Tlf. 75 53 43 76
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en flot finale for en lang og begivenhedsrig
korsæson.

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

Lørdag den 6. juni kl. 9.30

Friluftsgudstjeneste
ved Hallen / Dalbyhus

Dalby Kirke flytter atter ud 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 det lokale orkester ”Spillemænd af
Guds nåde” med Claus Sigmann på guitar,
Niels Hjort-Petersen på bas, Anders Johansen på klaver og Nanna Tophøj Johansen på
vokal.
Erfaren gadepræst træder til
Da Jens Christian Bach Iversen ferierer i USA
sammen med familien, træder sognepræst
Iben Munkgaard Davids til. Hun er til daglig præst ved Brændkjærkirken, men har en
ikke så fjern fortid som gadepræst i Århus,
hvor hun vel nærmest har Danmarksrekord
i at holde friluftsgudstjenester på gader og
veje, torve og pladser.
jcbi

Iben Munkgaard Davids har
som tidligere gadepræst i
Århus holdt utallige gudstjenester i det fri. Nu kommer
hun også til Dalby!
hvis...
Hvad nu
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caféområ

Husk kirkekaffen
Efter gudstjenesten står den på rundstykker og kirkekaffe i teltet ”Café Dalby”.

3

Konfirmandernes bøn
Ved konfirmationerne den 8. og 10. maj 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 jorden, du har
skabt, og den flotte natur. For livet og kærligheden. For dem, der elsker os, og som vi
elsker: vores familie og gode venner.
Tak, fordi vi bor i et land, hvor der er fred og
demokrati, hvor vi har huse og lejligheder at
bo i, råd til mad hver dag, og hvor vi kan gå
i skole. Tak for gode og sjove oplevelser i
hverdagen og for de muligheder, der står
åbne for os.
Tak for, at du giver folk mod til forsvare og
hjælpe hinanden, når det er svært. Tak for, at
du skaber os alle med fejl, for det giver os mulighed for at udvide vores horisont og giver
os noget at lære af. Tak for, at du tror på os,
som vi er – og tror på selv den mindste af os,
som ikke engang tror på sig selv. Tak for, at du
lytter og har omsorg for os alle.
Gud, vi beder dig tilgive, når vi mennesker er
egoistiske og kun tænker på os selv, så vi sætter os selv over andre mennesker og helt
glemmer at være taknemmelige over alt det,
vi har. Tilgiv os, når vi er ligeglade, og når vi
lukker øjnene for noget uretfærdigt og ikke
gør nok for dem, der lider.
Tilgiv os, når vi bliver sure på vores familie
og vrisser ad dem, og når vi gør noget, der
bare er for dumt. Tilgiv os for de gange, vi
har såret andre, når vi har løjet og svigtet og
bagtalt andre mennesker. Tilgiv den måde, vi
hurtigt gør forskel på hinanden. Tilgiv vores
onde tanker om andre, og når vi dømmer
andre uden grund.
Tilgiv os mennesker, når vi forurener jorden
– og når vi ikke kan enes, selv om jorden har
mad og plads nok til alle. Tilgiv, når vi skændes over noget, der egentlig er ligegyldigt.
Tilgiv os, når vi ikke tror på dig, og når vi
føler, at du svigter os, og når vi ikke kan tilgive
os selv eller andre.
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Vi beder for alle vores familier og venner, at
de må have det godt.
Vi beder for dem, der er ude i et misbrug;
for hjemløse, der må sove på gaden – for
dem, der er syge og lider – og for dem, der
har været udsat for vold hjemme eller i byen.
Vi beder for dem, der sulter – og for dem, der
er ofre for naturkatastrofer – og for dem, der
lever i krig og må gennemleve utænkelige
ting som en del af deres hverdag.
Vi beder for dem, der går igennem en svær
tid og måske helt har mistet lysten til livet –
og for dem, der ikke selv kan bede.
Vi beder for dem, der har mistet en, de elsker – og for dem, der føler sig alene og forladt og føler, at de ikke slår til. Vi beder for
dem, der ikke får kærlighed fra deres nærmeste – og for dem, der ingen familie har.
Vi beder for dem alle, at de vil få mod til at
deltage i livet.
Gud, vi beder for os selv og for vores venner
og familier, at du må lægge en hånd om os,
så vi kan have mod på livet, og at vi aldrig bliver så fattige, at vi ikke kan se længere end
os selv.
Vi beder for, at vi altid må have en familie
og venner, der støtter og elsker os, så vi kan
komme videre, når vi har problemer. Og vi
beder for, at vi ikke lukker øjnene for de problemer, der er i verden, men at vi må kunne
skelne godt fra ondt og vælge det rette, så vi
altid vil være i stand til at elske og hjælpe
andre, der har brug for det – og tage vare på
vores jord.
Vi beder for, at vi alle må få en god dag i
dag – og at vi må få en god fremtid: Med en
god uddannelse og en god familie, hvor vi
også selv bliver gode fædre og mødre.
Gud, vi beder for, at vi alle må lytte til dig!
Amen!

Sogneudflugt til Fredericia

Søndag den 23. august kl. 10 - ca. 17.30
Alle i Dalby Sogn indbydes hermed til at deltage i den årlige udflugt efter gudstjenesten
den 23. august.
Programmet byder blandt andet på
● Besøg på Bymuseet
● Middag på Sømandshjemmet
● Guidet bustur rundt i Fredericia
● Kaffebord på Restaurant Hannerupskov
Afgang med bus:
Kl. 10.00 fra P-pladsen ved Dalby Kirke. Der
serveres en hurtig kop kaffe inden afgang.
Man kan også blive afhentet ved præstegården kl. 8.45 inden gudstjenesten.

Pris inkl. middag, kaffe, entré og bustur:
Kr. 150,00 pr. person.
Tilmelding:
Senest 12. august til Inger & Ulf Hedemann
på 75 52 61 21 – eller på opslag i kirkens våbenhus.

Forventet hjemkomst:
Kl. 17.30. Bussen holder både ved præstegården og ved kirken.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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Kolding Kirkehøjskole i efteråret

Præstegård med nye beboere...

Den danske kirkes store navne

Præstefamilie på lang ferie

Mød Brorson i Ribe lørdag den 12. september.
Hør om reformationen på vore kanter og
om Kingo lørdag den 3. oktober.
Få Grundtvig og Kierkegaard i tale lørdag
den 7. november.
For nærmere oplysninger kontakt: Elisabeth
Nørulf, Viuf, 75 56 17 55.
E-mail: elisabeth.noerulf@skolekom.dk

Fra 27. maj til 17. juli vil man møde andre
mennesker i præstegården. J.C. Bach Iversen
har opsparet ferie, så han kan rejse syv uger til
USA med familien. Mens præstefamilien er
bortrejst, flytter gode folk med tilknytning til
Dalby Kirke ind i præstegården.
Tine Illum, Sdr. Bjert, vikarierer det meste af
perioden. Se nærmere på gudstjenestelisten
på bagsiden.
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Fælles gudstjeneste for Kolding provsti

2. pinsedag, den 1. juni, kl. 10.30
i parken ved Trapholt
For tredie år i træk flytter alle kirker i Kolding Provsti 2. pinsedag deres
gudstjeneste udendørs. I år bliver det i parken ved Trapholt. Malerier fra
Trapholts samling kommer til at indgå i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der gratis adgang til museet, hvor der er pinsemarked.

Nyt om navne
Døbte
22. februar
Freja Lund Skou, Hertug Abels Vej 23
Benjamin Byriel Christensen, Sct. Knuds Vej 26
1. marts
Tobias Paaske Jørgensen, Møllegærdet 32
8. marts
Justine Jonusaite Christensen, Hegnet 28
Rasmus Møller Bertelsen, Fjordvang 18
15. marts
Emilie Schelde Frederiksen, Kolding
22. marts
Megan Emilia Price, Langholm 12
5. april
Sophie Chantal Damkjær, Dalbyvej 100
9. april
Freja Jensen, Goldbæk Allé 21
Celina Nørgaard Westergren, Christian 4 Vej 28
3. maj
Emily Mølbæk, Piledamsvej 68
Karoline Thrane Wichmann, Fjeldparken 21
8. maj
Emilie Moesby Jørgensen, Nyhegnet 2

Viede og velsignede
1. maj
Mette Winther Sinding & Thomas Sinding,
Brabrand

Døde og begravede
25. februar
Christian Jakobsen, Strandbakken 26
4. marts
Gerda Nørgaard, Gl. Tved 5
6. marts
Marie Blauenfeldt Simonsen, tidl. Tved
14. marts
Knud-Erik Madsen, Agervænget 16
27. marts
Esther Vad Guldberg, tidl. Tved
24. april
Jens Geert Jørgensen, Romerparken 6
27. april
Frode Møller, Hertug Abels Vej 72

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, Steen Kaiser, Ole Sønnichsen
Fotos: Anders Eskildsen, Edith & Hilmar
Bjarnhoff, Henning Høngsmark, Per Lindorf,
Jens Christian Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen

Hvor intet andet nævnes, er Jens Christian
Bach Iversen præst ved gudstjenesterne.

Juni

Ingen gudstjeneste: Søndag d. 19.
6. s. e. trin. Der henvises til omegnens kirker.

Fælles gudstjeneste for alle i Kolding Provsti:
Mandag d. 1. kl. 10.30
2. pinsedag. Ved kunstmuseet Trapholt. Se side 7.

Gudstjeneste: Søndag d. 26. kl. 10.30
7. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste: Søndag den 7.
Flyttet til lørdag den 6.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 14. kl. 9.00
1. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag d. 21. kl. 10.30
2. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Natkirke: Fredag den 26. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding. Se side 6.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 28. kl. 9.00
3. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Juli
Gudstjeneste: Søndag d. 5. kl. 10.30
4. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 12. kl. 9.00
5. s. e. trin. Ved Holger Lissner.

Natkirke: Fredag d. 31. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding. Se side 6.

August
Morgengudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 9.00
8. s. e. trin.
Gudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 10.30
9. s. e. trin.
Gudstjeneste: Søndag d. 16. kl. 10.30
10. s. e. trin.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 23. kl. 9.00
11. s. e. trin. Udflugt til Fredericia bagefter.
Udflugt til Fredericia: Søndag d. 23.
Se side 5.
Natkirke: Fredag den 28. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag d. 30. kl. 10.30
12. s. e. trin.
Menigheden siger velkommen til årets konfirmander.
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Friluftsgudstjeneste: Lørdag d. 6. kl. 9.30
Ved Dalbyhus/Hallen. Ved Iben Munkgaard Davids.
Se side 3.

