Dalby Sogn og Kirke
68. årgang, marts - maj 2007

Gå ikke glip af den største
kirkelige begivenhed i
regionen i 500 år!
Se side 8-9

Læs inde i bladet:
■

Babysalmesang

■

Nye tider i kirken…

■

Støt Sogneindsamling til fordel for verdens AIDS-ofre

■

Årets konfirmander – og indskrivning af de kommende

Kirkedage for hele folket!
Så er nedtællingen gået i gang til det største
kirkelige arrangement i århundreder i vores
region! Ja, intet mindre. Vi skal helt tilbage til
reformationen i 1500-tallet for at finde en
kirkelig begivenhed med lige så stor kraft og
dynamik. Nu i år 2007 handler det om
Danske Kirkedage i Haderslev, som afvikles i
Kristi Himmelfartsferien den 17. – 20. maj.
Det lader vi naturligvis ikke gå vores næse
forbi i Dalby. Som det fremgår af side 8-9,
bliver alle i sognet inviteret med på sogneudflugt, og der bliver arrangeret kørsel til
de to gudstjenester, der rammer Kirkedagene ind.
Og Kirkedagene er – som juleevangeliet
også melder det – udtrykkelig for hele folket.
Der er noget for børn og unge. Og der er
noget for voksne i alle kategorier og alle
mulige interesser i de spørgsmål, der har
med kirke og kristendom at gøre.
Den stort anlagte avis, der præsenterer 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

2

ligeså stort anlagte program, kan hentes i
kirke og præstegård.
Se www.danskekirkedage.dk - eller kontakt
Jens Christian Bach Iversen i præstegården,
hvis du vil høre nærmere.
jcbi

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

Palmesøndag den 1. april 2007

Familiegudstjeneste
med kirkefrokost og æselridning

Alle er selvfølgelig velkomne. Og der bliver da
også noget for alle aldre, når Dalby Kirke inviterer til familiegudstjeneste Palmesøndag,
hvor gudstjenesten dog, som navnet angiver,
sigter på at gøre kristendommen levende for
børn og børnefamilier – og på at give mulighed for hygge og samvær bagefter.
Når en gudstjeneste udvikler sig til kirkefrokost med æselridning…
Nu er Palmesøndag jo dagen, hvor Jesus red
ind i Jerusalem på et æsel til folkets hyldest,
og det har inspireret dagens videre forløb.

Nogen tur til Jerusalem bliver der godt
nok ikke tale om. Men efter gudstjenesten
fortsætter vi med kirkefrokost i Præstegården. Her bliver P-pladsen omdannet til en
venligtsindet ridebane, så alle børn kan få
mulighed for en ægte æselridetur på et par
overordentlig godmodige æsler. Billederne
her på siden er fra arrangementet i fjor.
Kirkefrokost i præstegården er for alle
interesserede og koster kr. 20,- pr. person +
drikkevarer, dog max kr. 50,- pr. familie +
drikkevarer.
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Musikgudstjeneste fælles for Dalby og Sdr. Bjert

Dalby Kirke søndag den 25. marts
kl. 10.30: Maria
For 3. år i træk inviterer Dalby og Sdr. Bjert
til fælles musikgudstjeneste. I år er det atter
Dalbys tur til at lægge kirke til. Det sker den
søndag, der hedder Maria Bebudelse, og det
navn har smittet grundigt af på det program, som præsterne og organisterne ved
de to kirker har sat sammen til lejligheden.
De to kirkers kor vil bl.a. synge dele af
Michael Bojesens og Holger Lissners højt
roste værk ”Maria”. Menigheden vil også
synge sig ind i passager i Jesu mors liv.

ver kaldt ud af sin lille, begrænsede verden
og åbner sig for en større og ubegrænset,
nemlig den, der er bestemt af kærlighed.
Da barnet er født, må hun se til, at han bliver latterliggjort, hånet og dræbt. Og vi
møder hende også ved Jesu kors langfredag.
Hun tog imod livet og lod sig bruge af det;
og mærkede smerten. Det er altid troens og
kærlighedens vilkår.

Hvorfor hedder dagen Maria Bebudelse?
Dagen har navn fra den dag, hvor den unge
kvinde Maria får den mest utrolige besked.
En engel fortæller, at hun nu venter Guds
søn. Maria protesterer. ”Jeg har jo ikke været
sammen med en mand”.
”Intet er umuligt for Gud”, svarer englen.
Maria forstår, at her sker der noget stort:
Gennem hende kommer Guds søn til verden.
Selvom det dengang har været ganske forfærdeligt at få barn udenfor ægteskab, så tager
hun ikke opgaven på sig med offermine, men
bryder ligefrem ud i takkesang til Gud.
Hvorfor en gudstjeneste om Maria?
Når Maria også for os betyder noget særligt,
så er det, fordi hun tog livet på sig. Hun bli-
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Maria bebudelse som gengivet af kunstneren
Philippe de Champaigne, 1602-1674.
Foto: www.michaelweinberg.com

Babysalmesang igen
Så slår Dalby Præstegård atter dørene op for
babysalmesang.
Igen er det Anne
Mette Meyer, der
giver forældre på barselsorlov mulighed
for at stimulere børnenes
koncentrations- og reaktionsevne, anspore deres
nysgerrighed og styrke deres motoriske,
Anne Mette Meyer:
Dette forår står Anne sproglige og emotioMette Meyer igen for nelle udvikling.
”Mors og fars
babysalmesang i
stem
me er det dejligDalby Præstegård
ste at lytte til, synes
alle babyer. Så der er ingen grund til at holde
sig tilbage, selv om man måske ikke mener,
at skønsang er ens stærkeste side,” fortæller
Anne Mette Meyer. Erfaringen viser, at de
forældre, der er med i babysalmesang, på
trods af en første tøven hurtigt begynder at
synge med – og synge højt derhjemme!
Babysalmesang målrettes børn mellem 5
og 9 måneder, men børn lidt uden for denne
grænse er også velkomne. Børn, der er
begyndt at gå, er dog for store til at få
udbytte af forløbet.
Gratis tilbud, men husk tilmelding
Tilbuddet er gratis, dvs. det betales af Dalby
Kirke, der også byder på kaffe og te, som
deltagerne selv laver. Arrangementerne fore-

”..går over hav og bjergetop”

Hvert barn bliver budt velkommen med en sang
går i Præstegårdens lokaler på Gl. Tved 23A
på i alt otte mandage fra kl. 10.30 – 11.30
med start 12. marts (pause i påskeferien den
2. og 9. april).
Tilmelding foregår til Præstegårdens kontor senest onsdag den 7. marts på tlf. 75 50
23 27 – eller på e-mail: jcbi@km.dk. Ved for
mange tilmeldinger gælder ”først til mølle”princippet.

Farvel og på gensyn næste mandag

”Højt, højt, højt i et æbletræ..”

”I østen stiger solen op..”
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Sogneindsamling søndag den 4. marts 2007: Tag godt mod indsamlerne

Dalby Sogn hjælper Afrikas unge m
I Afrika er 25 millioner mennesker hiv-smittede. Tre fjerdedele af alle nye hiv-smittede
er piger og kvinder. De bliver smittet, fordi
de ikke kender sammenhængen mellem sex
og hiv. Hverken deres forældre eller skolen
fortæller dem om smittefaren eller om, hvordan de kan beskytte sig.
En alt for almindelig historie
Historien om 15-årige Rose fra Tanzania er
lige så trist, som den er almindelig.
”Jeg hedder Rose. Jeg er 15 år. Min mor og
far er døde. Jeg ved ikke, hvad de døde af.
En dag, da jeg var på vej hjem fra marken,
kom en fyr tilfældigt forbi. Han fik mig til at
gå med sig hjem. Det er svært at sige nej til
en mand, for en mand har autoritet over dig.

Fakta om hiv og aids
■ Hver eneste dag bliver flere end 10.000
mennesker smittet med hiv.
■ Hver anden af de nysmittede er en ung
mellem 14 og 24 år.
■ I Afrika er tre-fjerdedele af de nysmittede unge kvinder, som fristes til usikker
sex på grund af fattigdom.
■ De bliver smittet, fordi de ikke ved nok
om, hvordan man undgår at blive smittet.
■ De bliver smittet, fordi de ikke har
mulighed for at få effektiv beskyttelse.
■ Og de bliver smittet, fordi kvinders ret til
at bestemme over egen krop ofte ikke
respekteres.
■ OBS! Du kan være med til at stoppe
AIDS! Støt indsamlingen den 4. marts.

15-årige Rose blev tvunget til sex, fordi drenge
og mænd i hendes kultur har autoritet over
piger - og fordi hun ikke vidste, at piger har ret
til at sige nej.
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Da jeg ikke ville have sex med ham, brugte
han magt og tvang mig.
Senere kom jeg med i kirkens ungdomsgruppe. Der gik det op for mig, at jeg kunne
være blevet smittet. Jeg blev checket, og heldigvis var jeg rask. Jeg var ikke smittet med
hiv.
Alt det skete, fordi jeg ikke vidste noget.
Jeg vidste ikke noget om hiv og aids. Jeg
kendte ikke mine rettigheder, jeg vidste ikke,
at jeg havde ret til at sige nej. Ja, jeg vidste
ikke engang, hvordan jeg skulle snakke med
ham fyren. Derfor skete det, ” fortæller Rose.

med at forsvare sig mod AIDS
Afrikanske unge i kamp mod AIDS
18-årige Puldencia er en af de unge, der vil
standse aids. Hun er leder i den kirkelige
ungdomsgruppe, som Rose kommer i. Her
deler Puldencia sin viden og sin styrke med
andre unge piger. Hun giver pigerne den
seksualundervisning, som hverken forældre
eller skolen giver. Hun forklarer, hvordan sex
og hiv hænger sammen, og pigerne kan
spørge hende til råds, hvis de har brug for
hjælp. Hun lærer dem, at de har ret til at
bestemme over deres egen krop. At de kan
sige nej, hvis de ikke har lyst. Og at voksne
har pligt til at respektere de unge.
For aids kan standses - også i Afrika. Børn
og unge kan standse epidemien med viden
om, hvordan de undgår at blive smittet – og
styrke til at tage vare på sig selv.

Sådan stoppes AIDS
”Der skal faktisk meget lidt til for at bremse
den negative udvikling. På Sogneindsamlingsdagen den 4. marts vil vi give en håndsrækning til de afrikanske unge, der gør en
forskel, når de underviser andre unge i skoler, ungdomsgrupper og til sport. Det er
ingen fancy metode, men den er nødvendig,
og den virker,” siger Jette Juhl, der er indsamlingsleder her i Dalby.

Sogneindsamling
■ Hvert år den 1. søndag i marts organiserer Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med lokale indsamlingsledere i
omkring 1.200 danske sogne indsamling til fordel for verdens fattigste.
■ Under Sogneindsamling 2006 samlede
19.500 frivillige 14 millioner kroner ind
på blot et par timer.
■ Overskuddet fra Sogneindsamling 2007
går til projekter, der giver unge viden
om hiv/aids og på anden måde
bekæmper spredning af hiv-smitten.
Folkekirkens Nødhjælp har projekter i
følgende lande: Tanzania, Zambia,
Malawi, Etiopien, Uganda, Cambodia
og Rusland.

Puldencia har besluttet at standse aids. Hun er
leder i den lokale kirkes ungdomsgruppe. Her
underviser hun unge piger i sammenhængen
mellem sex og hiv og lærer dem, at piger har
ret til at sige nej.
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Tag med på sogneudflugt ti
Lørdag den 19. maj arrangerer Dalby sogn en tur til
Hører du til dem, der har slidt betrækket op
på flere kirkebænke gennem årene?
Eller går du snarere i kirke som flertallet af
danskere, men er nysgerrig efter at vide
mere om kirke og kristendom?
Hvem du end er, så er der noget at hente
på Danske Kirkedage!
Derfor har Dalby menighedsråd vedtaget
at forlægge sognets gudstjenester i Kristi
Himmelfartsferien til Kirkedagene og invitere
alle, der har lyst, med på en uforglemmelig
dag i Haderslev lørdag den 19. maj.
Alt dette og meget mere på én dag
Kun Danske Kirkedage kan samle disse personligheder på ét sted på samme dag!
Skuespilleren og sangeren Michael Falch
fortæller og synger om kampene i sit liv.
Folketingets formand Chr. Mejdahl (V)
taler med skuespiller Sofie Gråbøl (Sarah
Lund i tv-serien Forbrydelsen) om troens
betydning i deres vidt forskellige liv.
Biskop Steen Skovsgaard, der rejste til
Ægypten for at mægle i Muhammed-krisen
og senest har markeret sig i en debat om forholdet mellem klimaforandringer og dommedag, taler med MF Svend Auken (S) og

MF Ellen Trane Nørby (V) om, hvad det gør
ved Danmark, at landet er ved at blive multietnisk, multireligiøst og multikulturelt.
Biskop Zac Niringiye fra Uganda udfordrer
kirken i Vesten ved at se på den med stor
indsigt indefra og kritiske øjne udefra.
Feltpræst Lone Hvejsel, Afghanistan, fortæller om at være kirke i et brændpunkt.
Derudover byder lørdag den 19. maj på
foredrag og workshops om bl.a.:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kristne flygtninge i Danmark
Unge kristne og muslimer i dialog
Da Vinci Mysteriet
Forholdet mellem stat og kirke
Kristendommen i cyberspace
Teater og moderne salmer
Bibellæsning på nye måder
Kirke blandt samfundets udstødte
En medrivende gospelkoncert.

Ja, man kunne blive ved, for det gør programmet til Danske Kirkedage 2007!
Tag en Kirkedagsavis i kirkens våbenhus, i
præstegården – eller find den sammen med
meget andet på www.danskekirkedage.dk

Hvad er Danske Kirkedage?
Danske Kirkedage er et samarbejde mellem Folkekirke, Katolsk Kirke og en lang række frikirker og kirkelige organisationer med det formål at arrangere en slags landsstævne for kirker over flere dage. Her viser musik og foredrag, gudstjenester og kunst, debatter og workshops, eksperimenter og film, hvor mange farver kirken rent faktisk kommer til udtryk i. Her
er noget for alle aldre, fra de yngste børn til de ældste voksne.
Kirkedagene præsenterer sig i en flot avis, som enhver kan hente i Dalby Kirkes våbenhus
eller i præstegården.
Kirkedagene har sin egen hjemmeside: www.danskekirkedage.dk
Årets udgave af Danske Kirkedage, der afvikles i Haderslev fra den 17. – 20. maj, er nr. 14
i rækken siden de første i 1968.
Protektor for Kirkedagene 2007 er Prinsesse Benedikte.
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l Danske Kirkedage
Danske Kirkedage 2007 i Haderslev.

Chr. Mejdahl

Sofie Gråbøl

Ellen Trane Nørby Steen Skovsgaard

Tag med BIL i kirke den 17. maj – og mød
Prinsesse Benedikte
Menighedsrådet har besluttet af flytte sognets gudstjenester i Kristi Himmelfartsferien
til Kirkedagene for at være med til at markere det skelsættende i begivenheden.
Kirkedagene åbner Kristi Himmelfartsdag
med en festgudstjeneste i Idrætscenteret kl.
16.30, hvor biskop N.H. Arendt prædiker, og
Kirkedagenes protektor Prinsesse Benedikte
og kirkeminister Bertel Haarder deltager.
Menighedsrådet anbefaler, at folk, der vil
deltage i åbningsgudstjenesten, mødes ved
præstegården kl. 15.30, så folk uden bil kan
få kørelejlighed.
Det er naturligvis gratis at deltage i gudstjenesten, men hvis man vil være med til det
efterfølgende aftenprogram kræver det en
særlig tilmelding. Se Kirkedagsavisen.
Tag med BUS i kirke på Kirkedagene: 20. maj
Søndag den 20. maj sætter menighedsrådet
en bus ind for at fragte så mange som muligt
sammen til den afsluttende festgudstjeneste
kl. 10. Bussen kører fra præstegården kl. 9
og fra Haderslev igen kl. 12. Turen er gratis,
og det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Svend Auken

Fredag den 18. maj – eller måske ALLE
Kirkedagene?
Ja, så er der altså også en rigtig spændende
dag på Kirkedagene fredag den 18. maj.
Men her må man selv sørge for den nærmere planlægning og tilmelding.
Og så får man naturligvis flest oplevelser,
hvis mantilmelder sig alle fire dage fra 17. –
20. maj. Se Kirkedagsavisen!
Sådan gør du, hvis du vil med den
19. maj
1. Skriv dit navn m.v. på opslag i våbenhuset eller præstegården, eller ring til
Margit Ganderup-Nissen på 75 54 12
52 senest 25. marts.
2. Betal kr. 290,- til Margit GanderupNissen i bussen den 19. maj. Beløbet
dækker deltagelse hele dagen samt frokost og aftensmad. Menighedsrådet
betaler bustransport.
3. Menighedsrådet sørger for fælles tilmelding og betaling.
4. Afgang fra Dalby præstegård den 19.
maj kl. 8.00.
5. Afgang fra Danske Kirkedage kl. 22.00
– hjemme ved Dalby præstegård cirka
kl. 22.30.
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Nye tider i kirken –
helt bogstaveligt!
Fra 1. marts rykker gudstjenesten i Dalby
Kirke en halv time til kl. 10.30. Det vedtog
menighedsrådet på sit møde den 7. december.
Det samme sker i alle andre kirker i Kolding
provsti, så der nu er et fælles gudstjenestetidspunkt i hele Kolding-området, som alle
kan regne med.
Når præsten i Dalby afløser i andre kirker,
eller andre præster afløser i Dalby vil det
alternative tidspunkt kl. 9 kunne forekomme.
Men der bliver altså ikke tale om andre klokkeslæt: Normalt kl. 10.30 – ellers kl. 9.
Bedre tid til to gudstjenester samme søndag
Omlægningen skyldes i første omgang, at
både præster og organister i et vist omfang
er forpligtet på at vikariere for hinanden
under ferie og friweekender.
Sådan er det også i Dalby, hvor vi i en
årrække har ”byttet” præst og organist med
Sdr. Bjert, når præster og organister skulle
have fri i en af de to kirker. Det har givet en
gudstjeneste kl. 9 det ene sted og så kl. 10
eller 10.15 det andet, hvilket har lagt en del
pres på gudstjenesteafviklingen, ikke mindst
fordi der ofte er dåb ved gudstjenesten kl. 9.
Præst og organist skal altså da nå at med-

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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virke ved to gudstjenester samme formiddag, men helst uden at snyde med for
meget. For både ved gudstjenester og på
landevejene er der hastighedsbegrænsninger, som det koster noget at overskride.
Andre gode grunde
Men det er naturligvis tilladt enhver at
glæde sig over ændringen af alle mulige
andre grunde.
Det kan give en halv time mere til morgenkaffen og avisen. For når gudstjenesten
tidligere har ligget kl. 10, skyldes det
såmænd det ikke længere helt indlysende, at
landmænd skulle kunne nå at gå i kirke
mellem morgenmalkningen og middagsmalkningen. Den situation er der ikke så
mange, der er i længere, så måske er en
længere søndag morgen med familien inden
kirketid ligefrem en fordel.
Helt dårligt vil kl. 10.30 heller ikke passe
med det søvnbehov, som f.eks. konfirmander har en søndag morgen... – ja, et par
menighedsrådsmedlemmer har såmænd
også tilkendegivet, at det vil passe dem helt
fint med en ekstra halv time under dynen
søndag morgen!

Påskemusik i Dalby Kirke
Påsken er den midterste af kirkens store højtider: Jul, påske og pinse.
At der altså er tale om en af kirkens højsæsoner afspejles i de mange gudstjenester påsken
igennem. Kirkens kor medvirker for at understrege stemningen på de enkelte påskedage.
To af gudstjenesterne skiller sig dog yderligere ud med særlige musikindslag.
Langfredag
Langfredag fortælles Jesu Kristi lidelseshistorie på en helt særlig måde i ord og toner,
hvor oboist Birgitte Krogsgaard Madsen og
organist Simon Enig også medvirker.
Påskedag
Påskedag medvirker Poul Erik Rehné med
trompet ved festgudstjenesten. Poul Erik
Rehné er bosat i Kolding og har gennem
flere år festliggjort gudstjenesten påskedag
med sit trompetspil.

Dalby Kirkes kor medvirker også.

2. pinsedag kl. 10.30 på Skamlingsbanken
Som noget helt nyt flytter alle kirker i Kolding provsti 2. pinsedag, mandag den 28. maj,
deres gudstjeneste til Skamlingsbanken, nærmere bestemt foran klokkestabelen, altså
samme sted som bruges til operafesten.
Alle sejl sættes til for at få en festlig pinsegudstjeneste bl.a. med sang og musik. Adskillige
kirkekor deltager. Blæserkvintetten Quint 84 spiller til salmerne.

Fælles transport
I Dalby er vi selvfølgelig med til denne første fælles friluftsgudstjeneste.
De, der ikke selv har kørelejlighed, kan møde ved Præstegården kl. 10, hvorfra der arrangeres fælles kørsel.

Medbring madkurv
Der opfordres til, at man tager frokostkurven med, så man spiser frokost i det grønne efter
gudstjenesten. Øl og vand kan købes på stedet.

11

Årets Konfirmander
Fredag den 4. maj 2007 kl. 10.00 i Dalby Kirke konfirmeres:
Thea Junker Andersen
Dalbyvej 128 st.

Nicolai Blum Klerke
Dalbyvej 77

Mille Sofie Berg
Lien 5

Camilla Wedege Kristensen
Gl Tved 9G

Andreas Devald Bisgaard
Skovly 38

Anders Kroman Liin
Agervænget 13

Anne Cathrine Bjerre
Stranden 70

Astrid Jakobi Wolff Madsen
Nyhegnet 8

Christoffer Bjørn Esmann
Aabakken 13

Mette Nielsen
Bakkegærdet 38

Nis Peter Wendtland Henriksen,
Søbakken 19

Anne Kathrine Shackleton Nissen
Vangen 11A

Malene Krongaard Hensen
Agtrupvej 152

Anne Sofie Nyskov Pedersen
Møllegærdet 18

Nanna Friis Hollænder
Fjeldparken 7

Jesper Christian Pedersen
Agervænget 12

Tina Buch Isager
Tvedvej 143, 2 – 211

Line Falk Rasmussen
Aagærdet 26

Nanna Hanquist Johnsen
Skovgærdet 20

Alexander Rødsgaard-Rosenbeck
Fjeldparken 20

En lokal flagdag

En opfordring: Gør den 4.
maj til flagdag i hele sognet,
så dagen bliver ekstra festlig
for konfirmanderne. Aftal
med naboen, hvis du er
bortrejst i Bededagsferien.

Konfirmandindskrivning
Der er indskrivning til Dalby sogns kommende konfirmandhold, år 2007-2008, torsdag
den 12. april kl. 16-18 samt lørdag den 14.
april kl. 10-12. Indskrivningen finder sted i
Præstegården.
Som udgangspunkt konfirmeres man det
sted, man bor. Men hvis man har ønske om
at gå til præst et andet sted end der, hvor
man bor, skrives man ind det pågældende
sted.
Hvad skal man gøre?
Den kommende konfirmand lærer sit personnummer udenad og kommer sammen
med en voksen.
Kommende konfirmander, der er født
januar – marts, ankommer torsdag kl. 16
eller lørdag kl. 10.
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Kommende konfirmander, der er født april
– juni, ankommer torsdag kl. 16.30 eller lørdag kl. 10.30.
Kommende konfirmander, der er født juli –
september, ankommer torsdag kl. 17 eller
lørdag kl. 11.
Kommende konfirmander, der er født
oktober – december, ankommer torsdag kl.
17.30 eller lørdag kl. 11.30.

Konfirmation år 2008
Der er konfirmation i år 2008:
Fredag den 18. april kl. 10 for unge, der
har gået i a-klassen på Dalby Skole.
Søndag den 20. april kl. 10 for unge, der
har gået i b-klassen på Dalby Skole.

Sogneaftener og eftermiddagsmøder
Menighedsrådet har, som det fremgår af dette blad, prioriteret meget højt, at Danske
Kirkedage får så mange deltagere fra Dalby Sogn som muligt.
Det smitter til gengæld af på antallet af sogneaftener og eftermiddagsmøder i
Præstegården.
Sæsonens sidste sogneaften har således været afholdt, mens der af regulære eftermiddagsmøder er et enkelt tilbage i marts foruden den traditionsrige sommerudflugt, der afslutter
sæsonen.

Onsdag den 14. marts kl. 14.30
Gunnar Ebbesen: Familien Eff,

Koldings svar på tv-serien Matador
Oplev hvordan tv-serien Matador passerer gennem et Kolding-filter
for at dukke op i Dalby Præstegård.
Det sker, når Gunnar Ebbesen, der kender Kolding ud og ind fra
adskillige årtier i byen, fortæller om den kendte Kolding-familie,
familien Eff.

Udflugt til Welling landsbymuseum den 6. juni
Sæt X i kalenderen ud for den 6. juni, for da runder vi sæsonens eftermiddagsmøder af med en udflugt til Wellings landsbymuseum i Lintrup ved Gram.
Mere herom i næste nummer af kirkebladet.
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Nyt fra menighedsrådet
Ny parkeringsplads ved Dalby kirke
Der har nu været afholdt licitation, og
menighedsrådet har indgået kontrakt med
firmaet Oxholm om at udføre arbejdet med
den nye parkeringsplads.
I starten af marts vil store maskiner gå i
gang med jordarbejdet, og der vil blive
anlagt 64 nye parkeringspladser. Vi glæder
os til arbejdet bliver færdigt. Der har været
mange farlige trafiksituationer med parkerede biler på Dalbyvej i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer i kirken.
Vi kan endnu ikke sige, hvornår den nye
plads kan tages i brug, da det vil afhænge af
vejret.
Rampe/ny trappe ved kirken
Det har i flere år været menighedsrådets
ønske at forbedre adgangen til kirken for
gangbesværede og kørestolsbrugere. Hel-

digvis får vi nu løst dette problem, da
menighedsrådet har fået bevilget 200.000
kr. af Kolding Provsti til udførelse af rampe
og ny trappe ved kirken.
Arbejdet vil blive udført sammen med den
ny parkeringsplads, da vi derved kan spare
en del penge.
Måske har I læst i dagspressen, at arbejdstilsynet ikke vil tillade, at gravere hjælper
med at løfte kister. Dette har arbejdstilsynet
gjort opmærksom på ved et tilsyn i kirken.
Med den nye rampe og trappe vil vi også få
løst dette problem.
Samtidig vil der blive anlagt ny belægning
foran kirken, og der vil komme en ny låge
og nye lamper på kirkegården. Vi håber, at
disse store forbedringer vil gøre vores kirkegård endnu smukkere.
Elly Petersen

Sådan kommer det til at se ud, når en ny
trappe og en rampe vil forbedre
adgangsforholdene til Dalby Kirke for
gangbesværede og kørestolsbrugere.
Ved CBL Gruppen for by- og landskabsplanlægning APS.

Hvad kan vi gøre for dig

I Sydbank er det vores
vores mål at lytte til dine behov,
behov
v,
så vi bedre
bedre ka
kan
an forstå og handle efter dine ønsker.
ønsk
ker.
Så kom ind og
o fortæl os om dine drømme og
planer,, så hjælper
planer
hjæ
ælper vi dig med at gøre
gøre dem
til virkelighed.
virkelighed
d.
Velkommen
V
elkommen
e
i Sydbank!
Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
Jernbanegade
tlf. 79 32 50 00
0 · sydbank.dk
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Kalenderen
Marts 2007

Festgudstjeneste:
Søndag d. 8. kl. 10.30
Påskedag. Se side 11.

Gudstjeneste:
Søndag den 6. kl. 9.00
4. s. e. påske. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste:
Mandag d. 9. kl. 10.30
2. påskedag. Ved Birgit Fur.

Babysalmesang:
Mandag d. 7. kl. 10.30
I præstegården.

Gudstjeneste:
Søndag d. 11. kl. 9.00
3. s. i fasten.

Konfirmandindskrivning:
Torsdag d. 12. kl. 16.00-18.00
Se side 12.

Gudstjeneste:
Søndag d. 13. kl. 10.30
5. s. e. påske.

Babysalmesang:
Mandag d. 12. kl. 10.30
I præstegården.

Konfirmandindskrivning:
Lørdag d. 14. kl. 10.00-12.00
Se side 12.

Babysalmesang:
Mandag d. 14. kl. 10.30
I præstegården.

Eftermiddagsmøde:
Onsdag d. 14. kl. 14.30
I præstegården.

Gudstjeneste:
Søndag d. 15. kl. 10.30
1. s. e. påske

Danske Kirkedage i
Haderslev: 17. – 20. maj
Se side 8-9.

Gudstjeneste:
Søndag d. 18. kl. 10.30
Midfaste. Ved Tine Illum.

Babysalmesang:
Mandag d. 16. kl. 10.30
I præstegården.

Babysalmesang:
Mandag d. 19. kl. 10.30
I præstegården.

Gudstjeneste,
Søndag d. 22. kl. 9.00
2. s. e. påske. Ved Tine Illum.

Åbningsgudstjeneste på
Danske Kirkedage:
Torsdag d. 17. kl. 16.30
Kristi Himmelfartsdag.
OBS! I Haderslev. Se side 8-9.

Musikgudstjeneste:
Søndag d. 25. kl. 10.30
Maria bebudelsesdag. Se side 4.

Babysalmesang:
Mandag d. 23. kl. 10.30
I præstegården.

Babysalmesang:
Mandag d. 26. kl. 10.30
I præstegården.

Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 26. kl. 19.00
I præstegården.

Menighedsrådsmøde:
Tirsdag d. 27. kl. 19.00
I præstegården.

Gudstjeneste:
Søndag d. 29. kl. 10.30
3. s. e. påske.
Ved Vicky Lützen Popp.

April 2007

Babysalmesang:
Mandag d. 30. kl. 10.30
I præstegården.

Gudstjeneste:
Søndag d. 4. kl. 10.30
2. s. i fasten. Sogneindsamling.
Se side 6.

Familiegudstjeneste:
Søndag d. 1. kl. 10.30
Palmesøndag. Se side 3.
Eftermiddagsgudstjeneste:
Torsdag d. 5. kl. 16.00
Skærtorsdag. Se side 11.
Musikgudstjeneste:
Fredag d. 6. kl. 15.00
Langfredag. Se side 11.

Maj 2007
Konfirmationsgudstjeneste:
Fredag d. 4. kl. 10.00
Bededag. Se side 12.

Sogneudflugt til Danske
Kirkedage i Haderslev:
Lørdag den 19. maj
Se side 8-9.
Afslutningsgudstjeneste på
Danske Kirkedage:
Søndag d. 20. kl. 10.00
6. s. e. påske. OBS! I Haderslev.
Se side 8-9.
Festgudstjeneste:
Søndag d. 27. kl. 10.30
Pinsedag.
Fælles gudstjeneste på
Skamlingsbanken:
Mandag d. 28. kl. 10.30
2. Pinsedag. For Kolding provsti. Se side 11.
Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 31. kl. 19.00
I præstegården.

