Dalby Sogn og Kirke
70. årgang, marts - maj 2009

333 egetræer er plantet af gode lokale folk til en ny udsigt fra en ny allé.
Selv DRTV var med!

Læs inde i bladet:
■ Det nye menighedsråd præsenterer sig
■ Støt Sogneindsamling: Bekæmp verdens sult
■ Familiegudstjeneste Palmesøndag
■ Årets konfirmander – og indskrivning af de kommende

Om at sidde til bords med Vor Herre!
Påsken nærmer sig, kirkeårets mest dramatiske periode, der da også var kristendommens altoverskyggende højtid de første
århundreder, hvor man ikke rigtig interesserede sig for Jesu fødselsdag...
De store begivenheder sætter deres præg
på gudstjenesterne – fra festen Palmesøndag
over nederlaget Langfredag til den store sejr
Påskedag over al død og modgang.
Undervejs ligger Skærtorsdag, der er som
et kondensat, en ”maggiterning” af de andre
store dage. Skærtorsdag finder det,
man har kaldt den sidste nadver,
sted. Men egentlig skulle vi måske
snarere sige den første nadver. For
siden har kirken fastholdt skikken og
fejret, at Gud går med os i alt, hvad
vi nu kan møde i livet, også det sidste stykke, for han har selv været
der!
Så meget i så lidt: Et lille stykke
brød og et lille bæger med vin. Det
vil sige, i Dalby Kirke er altervinen

Kirkelig vejviser...
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uden alkohol. Sådan har det været siden oktober 1986. Dengang fik kirken nemlig sit
børnekor. Og har man børn engageret i gudstjenesten helt ned til 3. klasse, der gerne vil
med til alters, skønnede kirkens daværende
præst og menighedsråd, at det var på sin
plads at benytte muligheden for at afvige fra
grundreglen om, at altervin skal indeholde alkohol.
Ingen har siden ønsket at ændre skikken.
Præst og menighedsråd prioriterer, at mennesker, der af den ene eller anden
grund ikke må få alkohol, kan sidde
med i fællesskabet ved Guds bord –
også ved de særdeles velbesøgte familiegudstjenester. At der stadig er
mulighed for at gå til alters med alkohol i vinen andre steder i Koldingområdet, er med til at sikre
Folkekirken den spændvidde, der er
nødvendig, for at alle kan føle sig
hjemme.
jcbi

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

Palmesøndag den 5. april 2009 kl. 10.30

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 for
at gøre kristendommen levende for børn og
børnefamilier – og give mulighed for hygge
og samvær bagefter.
Når en gudstjeneste udvikler sig til kirkefrokost med æselridning…
Palmesøndag er 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 godmodige
æsler.
Kirkefrokost i præstegården er for alle interesserede og koster kr. 20,- pr. person +
drikkevarer, dog max kr. 50,- pr. familie +
drikkevarer.
jcbi
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Præstegården: Torsdag den 12. marts kl. 19.30

Politidirektør Lone Sehested:
Bedriver politiet
socialpolitik?
Lone Sehested fra Straarup har som en af landets 12 politidirektører en helt særlig indsigt i de grundlæggende
tanker bag det danske politis struktur og indsats.
Menighedsrådets aktivitetsudvalg har spurgt: Hvad er
de principielle ideer bag den til tider udskældte politireform? Hvad er egentlig politiets primære opgaver?
Hvordan spiller den overordnede politiske udvikling ind
på politiets arbejdsområder og prioriteringer? Er politiet ligefrem en socialpolitisk aktør?

Dalby Kirke: Søndag den 29. marts kl. 14

Dalby og døve holder fælles
gudstjeneste
Der kræves ikke et særligt ”kørekort”, når
Dalby Kirke den 29. marts kl. 14 slår dørene
op for Døvemenigheden Sydjylland-Fyn.
Gudstjenesten vil på alle måder være som en
almindelig gudstjeneste, næsten: Alt bliver
sagt, så enhver hørende kirkegænger kan
følge med, men ordene bliver desuden støttet med tegn, så der også på den måde tales
direkte til medlemmerne af døvemenigheden.
Det er menighedsrådets håb, at mange i
sognet vil bakke op om den særlige gudstjeneste, så kristendommens grænsespringende
budskab kan virkeliggøres og forbinde to
grupper, hvis verdener i det daglige er vidt
forskellige.
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Døvemenighedens to præster, Karen og Terkel
Tikjøb, forestår gudstjenesten. I øvrigt er det
kirkens egne medarbejdere, der medvirker.

I praktik som præst
Ditte Freiesleben bor på en gård nord for Taps
med sin mand Niels og deres to børn, Claes
på 4 og Johanne på 2. Herfra afsluttede hun
sidste efterår sine teologistudier ved Aarhus
Universitet på flotteste vis. De første fem måneder i 2009 står programmet nu på den
praktiske uddannelse på Pastoralseminariet i
Århus. I den forbindelse skal hun 2 X 2 uger i
praktik hos sognepræst J.C. Bach Iversen.
Dalby Sogn og Kirke har talt med Ditte Freiesleben om hendes forventninger til praktikperioden, hvor sognets beboere vil møde hende
til gudstjenester og møder. Ja, faktisk har hun
allerede holdt sin første prædiken i Dalby
Kirke, nemlig ved gudstjenesten den 11. januar.

Er 2x2 uger tilstrækkeligt?
Gad vide hvor
mange der ville
synes at 2 x 2
uger var tilstrækkeligt for en tømrerlærling? HelDitte Freiesleben
digvis kan man jo
få lov at lave rigtigt meget kirkeligt arbejde,
mens man studerer, og det er vi mange på
mit hold, der har benyttet sig af.
Præsteuddannelsen er desuden under omstrukturering, så den praktiske del kommer til
at fylde meget mere – fire måneder tales der
om.

Hvad regner du med at komme til at lære?
Det hele! Jeg har selvfølgelig lidt erfaring med
babysalmesang som jeg har ledet i tre sæsoner i Haderslev, og med Dalbys konfirmander,
som jeg har undervist i efteråret og glæder
mig til at se igen. Jeg mangler dog meget
endnu. Jeg skal øve mig i at holde gudstjeneste, skrive prædikener, skrive kirkeblad,
samtale med mange forskellige slags mennesker i forskellige situationer, blive en god
samarbejdspartner for de andre ansatte osv.
Der er flere ting en præst skal kunne, end
man lige først regner med.

Hvad har fået dig til at tage din periode i Dalby?
Først og fremmest er det jo oplagt, når jeg er
med til at undervise konfirmanderne. Derudover har Dalby en god størrelse, og der foregår derfor mange af de ting, som man kan
forvente at støde på i den danske folkekirke
generelt.
Der er en dejlig stor menighed, der bakker
op om kirken, så Dalby har for mig at se alt,
hvad der skal til, for at man kan få en positiv
begyndelse på sin erhvervserfaring.
Dertil kommer, at Jens Christian Bach Iversen uopfordret har lovet at holde mig til
ilden, så jeg glæder mig til at lære en masse!

Hvorfor skal man i praktik som præst?
Det er nok de færreste, der ved det, men i
Danmark er teologistudiet et videnskabeligt
studium, og det er ikke opbygget, så man
lærer ret meget om det praktiske i at være
præst. Man får ekstra inspiration til sine prædikener og kirkehistorisk baggrundsviden.
Resten ligger som en bred, måske sommetider lidt uhåndterlig ballast.
En præsts arbejde er i virkeligheden af
meget praktisk karakter. Derfor er man nødt
til at ”fingrene i dejen” for at lære faget at
kende. Det er ligesom at gå i tømrerlære –
det kan man heller ikke læse sig til.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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De leder Dalby Kirke de næste fire år

Hils på Dalbys ny
1. søndag i advent, den 30.
november 2008, trak et nyt menighedsråd i arbejdstøjet. To af de syv
valgte medlemmer er genvalgt,
mens de fem andre er helt nye. Sognepræsten er født medlem af rådet.
Dette menighedsråd skal de kommende fire år stå i spidsen for den
daglige drift og de daglige aktiviteter i og omkring Dalby Kirke og
præstegård.
Rådet har allerede holdt sine første møder, hvor tillidshverv og
udvalgsposter blev fordelt, og de
allerførste linier lagt til den kommende periodes arbejde.
De valgte medlemmer og deres
ansvars- og arbejdsområder præsenteres her – med de to ”gamle”
først i anciennitetsrækkefølge og
dernæst de fem nye.
Og husk! Menighedsrådsmedlemmerne er samtlige Folkekirkemedlemmers repræsentanter. Brug dem
derfor, hvis du har ideer, forslag,
kommentarer, ros, ris, kritik osv.
Det er blandt andet ved sognets
indflydelse gennem disse syv folkevalgte, at vi sammen kan styrke og
udvikle Dalby Kirke.
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Kjeld Schou
Kjeldsen
Kjeld Kjeldsen blev
valgt til menighedsrådet første
gang for tolv år
siden og går nu
ind i sin fjerde periode – ikke kun
som menighedsrådsmedlem, men
også som kirkeværge. Om baggrunden for sit engagement i menighedsrådet siger han:
”Jeg har stort set levet hele mit liv i Dalby
sogn, så måske derfor er jeg meget interesseret i sognet i almindelighed og i den udvikling, der sker – også omkring kirken.
Jeg skal i den kommende periode være formand for præstegårdsudvalget og kirkegårdsudvalget.
Derudover fortsætter jeg mit tillidshverv som
kirkeværge, der særligt tiltaler mig, da arbejdet med at føre kirkegårdsprotokollen også
giver mig et spændende historisk indblik.”
Kjeld Kjeldsen er 51 år og bor sammen med
sin kone Birte på slægtsgården, ”Tvedgård”,
Gl. Tved 19. Sammen har de sønnerne Thomas på 24 og Rasmus på 20. Til daglig er
Kjeld Kjeldsen ansat som redder ved Falck i
Kolding
Han kan træffes på 61 60 70 47 og på
tvedgaard@webspeed.dk

ye menighedsråd
Søren Arens
Søren Arens tager
fat på sin anden
periode i Dalby
menighedsråd. Efter at have været
rådets næstformand er han nu
valgt som formand:
”Jeg glæder mig
meget til arbejdet
i det nye råd, der
er sammensat af medlemmer med forskellig
baggrund, både personligt og fagligt, og god
sammensætning mht. alder og køn.
Det er mit håb, at jeg som formand kan
være med til at fortsætte det store arbejde,
der gøres for kirkens placering i lokalområdet
og støtte de tiltag og tilbud, der gives. Særlig ønsker jeg at være med til yderligere at
gøre det muligt og interessant for børn og
deres familier at få nogle gode oplevelser og
værdier, som knytter sig til den kristne tro og
livsholdning. Ud over disse tilbud skal vi dog
også sikre den traditionelle gudstjeneste og
kirkelige handlinger.
En konkret vej vil være at søge at etablere
et nyt sognehus tættere på kirken bl.a. i lys af
tilvæksten i lokalområdet. Det er vores håb at
få skabt nogle rammer, som kan rumme lokaler til kirkens personale, undervisning af
konfirmander, korsang, musik, spaghettispisning osv.
Søren Arens er 48 år og bor sammen med
sin kone Lotte på Solbakken 16. Sammen har
de børnene Jeppe, Cecilie og Agnete. Søren
Arens er til daglig fabrikschef i Dyrup (GORI),
Han kan træffes på 75 50 80 06 og på
s.arens@stofanet.dk

Kurt Johansen
Kurt Johansen er
nyvalgt til Dalby
menighedsråd.
Som den eneste i
rådet er han ikke
bosat i sognet,
men såkaldt sognebåndsløser.
”Vi bor i Christiansfeld, men har
følt os knyttet til
Dalby kirke gennem mange år. Dels har vi tidligere boet i
sognet, dels var min kone i en årrække organist i Dalby kirke. Vi sætter stor pris på den
solide forkyndelse, der lyder i Dalby kirke, og
vil gerne støtte sognets mange gode aktiviteter, ikke mindst blandt børn og unge.
Jeg er valgt som rådets næstformand og er
desuden medlem af visionsudvalget samt formand for valgudvalget.
Som leder af den arabiske, kristne Tv-station SAT-7 er jeg i tæt forbindelse med stort
set alle kirkesamfund i Mellemøsten og i Europa, og måske kan jeg være med til at bringe
inspiration til Dalby sogn fra den store verden.”
Kurt Johansen er 51 år og bor sammen med
sin kone Signe i Christiansfeld. De har sønnerne Thomas og Jakob, der begge bor i København.
Kurt træffes bedst på kurtjohansen@sat7.org

Fortsættes på næste side
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Hils på det nye menighedsråd –
fortsat
Kerstin Henriksen
Kerstin Henriksen
er et af de fem nyvalgte medlemmer af Dalby menighedsråd. Om
sin beslutning om
at gå ind i arbejdet siger hun:
”Dalby Kirke har
en god og tydelig
position i nærmiljøet. Det vil jeg
gerne støtte. Kirken og dens budskab indeholder nogle varige værdier, som jeg gerne
vil være med til at tilbyde naboer og medborgere i omegnen. Men hver tid og hver ny
generation skal også mødes på sin måde, derfor har jeg også påtaget mig posten som formand for menighedsrådets visionsudvalg,
hvor vi netop skal arbejde med kirkens budskab og rolle de kommende år.
Jeg synes, personerne omkring Dalby Kirke
gør et rigtig godt arbejde. Det vil jeg gerne
bakke varmt op om og har derfor også sagt ja
til at være menighedsrådets kontaktperson,
det vil sige den person, der varetager kontaktet til kirkens ansatte, for det er vigtigt for
mig at menighedsrådet arbejder for at skabe
gode forhold for personalet.”
Kerstin Henriksen er 44 år og bor på Søbakken 19 i Rebæk sammen med sin mand
Claus og deres 3 børn, Nis på 17, Thor på 14
og Clara på 4 år. Til daglig er hun praktiserende læge i Sønder Bjert og aktiv spiller i
Dalby Volleyballklub.
Hun kan træffes på 75 50 99 34 og på
kerstin@dadlnet.dk
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Ellen Ravn
Også Ellen Ravn er
nyvalgt medlem af
menighedsrådet.
Om sin baggrund
for at gå ind i arbejdet fortæller
hun:
”Jeg har valgt at
stille op til menighedsrådet, da jeg
gerne vil yde en
indsats for Den
danske Folkekirke, som Dalby Kirke jo er en
del af.
For mig er kirken fællesskabets rum om den
kristne tro såvel i glæde som sorg. Det er mit
håb, at alle, der kommer i Dalby Kirke vil opleve, at troen og fællesskabet går hånd i
hånd.
Som medlem af kirkegårdsudvalget er det
vigtigt for mig, at kirken som omgivelserne
fortsat vil være smukke og berigende steder
at komme.
Som formand for aktivitetsudvalget håber
jeg at kunne bidrage positivt med livsbekræftende oplevelser, der kan inspirere os i sognet i hverdagen og styrke vores fællesskab
omkring kirken.
Jeg går meget ydmygt ind til dette arbejde
i menighedsrådet efter det ”gamle” råd, da
jeg oplever, at opgaverne tidligere er blevet
løst på en fin måde med stor respekt for de
kristne traditioner og værdier.”
Ellen Ravn er 48 år og bor Romerparken 18
sammen med Kristoffer på 14, Frederik på 16
og Maria på 19. Hun har arbejdet som sygeplejerske i 11 år, bl.a. på børneafdelingen på
Kolding Sygehus, men har skiftet branche og
er nu lærer på Sdr. Bjert Skole på 8. år og aktuelt i gang med en diplomuddannelse
indenfor læsning.
Ellen Ravn kan træffes på 75 52 08 72 eller
på ellen.ravn1@skolekom.dk

Steen Kaiser
”Jeg er nyvalgt
medlem af menighedsrådet i Dalby
Sogn, men blev
allerede medlem
af menigheden i
1968, da mine
forældre flyttede
fra Midtsjælland til
Kolding. Siden har
jeg være en del
omkring, København, Vester Nebel, to år i Grønland, Tønder
og nu tilbage en del år i Rebæk
Jeg er blandt andet uddannet skolelærer og
fungerer i øjeblikket som både lærer og UUvejleder på Bramdrup Skole. I den forbindelse
har jeg haft et spændende samarbejde med
kirken i Bramdrup, hvor jeg har opført en
”hjemmegjort” pinsemusical med nogle elever fra skolen.
Jeg har altid interesseret mig for musik og
teater, således er jeg i øjeblikket i gang med
forberedelserne til til Brændkjærkirkens musical Atlantis, hvor jeg skal spille rollen som
ZanZan.
Jeg er blevet betroet jobbet som kasserer i
det nye menighedsrådet, og med den erfaring jeg har fra Rebæk Grundejerforening og
Henne Strand Grundejerforening, samt den
omstændighed, at vi har fået et fælles regnskabskontor, tror jeg nok, at det skal gå med
at styre finanserne.
Noget af det jeg vil arbejde for i den kommende periode er at være med til at vi får et
fremtidssikret sognehus, som også vil fungere
godt om 25 år. Endvidere vil jeg også gerne
være med til at lave musikalske aktiviteter
med vores kor og eventuelt også med vore
fremtidige konfirmandhold.
Man skal jo lige huske på, at når man er
fyldt 60, kan man jo gå på pension, når det
passer en selv.”
Steen Kaiser bor på Åbakken 10, de voksne
børn er for længst fløjet fra reden.
Han kan træffes på 75 50 65 33 og på
steen.kaiser@stofanet.dk

Jette Juhl
Jette Juhl er nyvalgt i Dalby menighedsråd, men
alligevel godt vant
med arbejdet ved
Dalby Kirke, nemlig som frivilligt
medlem af børne& ungdomsudvalget og som indsamlingsleder for
sogneindsamlin gen til Folkekirkens Nødhjælp. Om det at engagere sig i sogn og kirke fortæller hun:
”Jeg har hidtil været meget engageret i
Dalby Gymnastikforening, både i bestyrelsen
og som instruktør, men fremover vil min fritid
blive koncentreret om menighedsrådet og
gospelkoret Lusangi. Som formand for børneog ungdomsudvalget ser jeg frem til at fokusere på de aktiviteter, der specielt henvender
sig til sognets børn og unge.
Jeg glæder mig også til, at vi i menighedsrådet skal snakke visioner og udviklingsplaner
for Dalby sogn, og at være med til at fremme,
at kirken og de kirkelige aktiviteter bliver en
mere naturlig del af dagligdagen for endnu
flere.
Jeg vil gerne være med til at skabe de bedste betingelser for forkyndelse af kristendommen, bl.a. ved at fastholde og fremme, at
kirken er et godt sted at komme for alle, både
børn, unge, ældre og gamle: Et sted, hvor
man både finder den ro og stilhed, det ofte
kan være svært at finde i hverdagen, et sted
til eftertænksomhed, styrkelse af troen, musik
og sang, sorg, trøst og glæde, fællesskab.
Som det hedder i en salme: ”Herre, det er
godt at kende dig” – ”Gud, hos dig er altid
godt at være” – og jo mere man (be)søger
én, jo bedre lærer man jo ham at kende.”
Jette Juhl er 53 år, bor på Engen 42 og er
gift med John. Sammen har de to døtre,
Christina på 11, der synger i kirkens kor, og
Nina på 21. Til daglig arbejder hun som salgskoordinator hos Procudan A/S i Kolding.
Hun kan træffes på 75 50 87 39 og på
jj.juhl@mail.tele.dk
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Sulten skal halveres inden 2015
Meld dig som indsamler til Sogneindsamling 2009 i Dalby og vær med til at bekæmpe den sult, der ødelægger livet for
flere end 850 mio. mennesker. Eller tag
godt imod dem, der ringer på hos dig.
I 2000 besluttede verdens ledere at halvere
antallet af sultende i verden inden 2015. Når
Dalby sogn sender frivillige indsamlere på
gaden søndag den 1. marts, er det blandt
andet for at være med til at indfri det løfte.
”Vi synes, at folk, der har det så godt og
lever i så stor sikkerhed som os, har et ansvar
for at gøre noget for andre. Derfor vil vi være
med til at bekæmpe sulten i verden. Kun
sådan bliver disse mennesker hen ad vejen
selv i stand til at tage vare om deres liv,” siger
indsamlingsleder Jette Juhl fra menighedsrådet.
Sådan bekæmpes sulten
Sulten har mange årsager: Krig og katastrofer,
ligegyldighed, grådighed, uvidenhed og diskrimination er nogle af dem. Derfor bekæmper Folkekirkens Nødhjælp sulten på mange
måder.
I katastrofesituationer skal fødevarer, nødhjælpspakker og andet livsnødvendigt udstyr
bringes ud her og nu, så mennesker kan overleve.
På længere sigt skal sulten forebygges gennem bl.a. landbrugsuddannelse, vandop-
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samling, etablering af køkkenhaver, gede- og
hønsehold og mikrokreditter til kvinder.
Sult bekæmpes også ved at organisere de
fattige, så de kan forebygge katastrofer og
forsøge at ændre de barrierer, der hindrer
dem i at få opfyldt deres ret til mad.
Og sult bekæmpes ved at opfordre regeringer til at arbejde mere aktivt for at opfylde
de forpligtelser, de har overfor deres lands fattige og sultne befolkning.
Det er det arbejde, Dalby sogn støtter søndag den 1. marts.
Du kan melde dig som indsamler hos Jette
Juhl på tlf. 75 50 87 39 eller e-mail:
jj.juhl@mail.tele.dk

Eksempel: Katastrofeforebyggelse

Rustet til næste katastrofe
Cambodjas fattigste provinser bliver jævnligt
ramt af katastrofer i form af tørke - eller oversvømmelser. I begge tilfælde bliver høsten
ødelagt. Uden høst og uden penge lever fattige familier i en daglig kamp for at skaffe
mad på bordet.
Men for 24.000 cambodjanske landsbyboere er det slut med at sidde og vente på, at
den næste katastrofe skal slå benene væk
under dem. Med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp har landsbybeboere i tre provinser selv
taget affære og sikret, at deres landsbyer frem
over er mere robuste over for de tilbageven-

dende
katastrofer,
som altid går hårdest
ud over de fattigste
småbønder.
Sammen har de anlagt vandingskanaler,
kunstige damme, brønde, dæmninger og risbanker, hvor de gemmer ris til dårlige tider.
På den måde er de nu langt bedre rustet til
den næste katastrofe. Og samtidig er de i
stand til at sætte en bæredygtig udvikling i
gang på egne præmisser.

Med kunstige damme, vandingskanaler, dæmninger og brønde har fattige småbønder i Cambodja
rustet sig til at klare de næste katastrofer.
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Årets Konfirmander
Fredag den 8. maj 2009 kl. 10.00 i Dalby Kirke konfirmeres:
Anders Troels Attermann
Dalen 2

Line Emmerick Larsen
Engen 12

Sofie Franck Olesen
Solbakken 10

Emilie Marianne Baltsersen
Agtrupvej 194

Ingrid Jakobi Wolff Madsen
Nyhegnet 8

Nikolaj Bøllehuus Rasmussen
Agtrupvej 196

Pernille Reintoft Eriksen
Stranden 5A

Mie Lykke Madsen
Goldbækparken 38

Alexander Krogslund Ravn
Fjeldparken 8

Emma Bjørn Esmann
Aabakken 13

Mia Magnussen
Nyhegnet 4

Anders Hedegaard Stampe
Fjeldparken 36

Louise Johannsen
Egebakken 1

Helle Nielsen
Bakkegærdet 38

Peter Binderup Thomsen
Lundgærdet 23

Maja Langberg
Agervænget 14C

Kathrine Stjernholm Nielsen
Agervænget 6

Søndag den 10. maj 2009 kl. 10.30 i Dalby Kirke konfirmeres:
Amanda Buk Bangsgaard
Dalbyvej 85

Malene Marie Lund Hansen
Løjpen 16

Nanna Vestphal Larsen
Gl. Skartved 22

Anne Bojsen
Sydvangen 1

Sarah Godsk Hansen
Binderup Søndergade 5

Christian Erin Madsen
Henrik Rantzaus Vej 31

Søren Bojsen
Sydvangen 1

Emma Lynggaard Holm
Skovgærdet 3

Sara Siobahn Shackleton Nissen
Vangen 11A

Louise Tolboe Christensen
Mariesmindevej 3

Thomas Thrane Jepsen
Lupinparken 36

Louise Ødum Suhr
Fjeldparken 11

Julie Petz Frandsen
Idyl 8

Jonas Hahn Jespersen
Henrik Rantzaus Vej 11

Frederik Søgaard
Aagærdet 50

Katrine Øland Frandsen
Egebakken 2

Sarah Ikast Kristoffersen
Møllegærdet 38

Signe Rostermund Sørensen
Chr. Schous Vej 10

En lokal flagdag

En opfordring: Gør de to konfirmationsdage til
flagdag i hele sognet, så dagen bliver ekstra
festlig for konfirmanderne. Aftal med naboen,
hvis du er bortrejst i Bededagsferien.
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Konfirmandindskrivning
Der er indskrivning til Dalby sogns kommende konfirmandhold, år 2009-2010, torsdag den 16.
april kl. 16-18 samt lørdag den 18. 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.
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 2010
Der er konfirmation i år 2010:
Fredag den 30. april kl. 10.30 for dem, der
har gået i a-klassen på Dalby Skole.
Søndag den 2. maj kl. 10.30 for dem, der
har gået i b-klassen på Dalby Skole.

Fælles gudstjeneste for Kolding provsti:

2. pinsedag kl. 10.30 i parken ved Trapholt
For tredie år i træk
flytter alle kirker i Kolding provsti 2. pinsedag, mandag den 1.
juni, deres gudstjeneste udendørs. Første gang var på
Skamlingsbanken, i
fjor på Amfisceen. 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.
Se nærmere i Kolding Ugeavis for de
sidste oplysninger, når
dagen nærmer sig.

Fra den fælles gudstjeneste på Skamling 2007.
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Onsdag den 15. april kl. 14.30 i præstegården

GERNER MØLLER: ISENHEIMERALTERET
Se og hør, hvordan kan det være, at folk i
hundredtusindvis besøger museet i Colmar i
Nordfrankrig for at se et nu næsten 500 år
gammelt alter, Isenheimeralteret, der kaldes
et af verdens største kunsthåndværker.

Pensioneret ingeniør Gerner Møller har set
og genset alteret flere gange. Han vil gerne
dele sin fascination med andre og viser lysbilleder af alterets tre forskellige facader.
Pris: Kr. 20,- til brød/kaffe.

Onsdag den 13. maj kl. 13-17.30

UDFLUGT TIL HUMLEMAGASINET
Der skulle være noget for nærmest enhver smag, når turen går til Harndrup på Fyn. Selve humlemuseet med en stor dansk og udenlandsk ølsamling skal nok tiltrække mange. Andre foretrækker måske det fascinerende dukkemuseum med porcelænsfigurer af 4-500 års danske
konger, dronninger og (elskerinder) – alle i originale kostumer. Der er også Sigfred Pedersenmuseet og de smukke besøgshaver. Se: www.humlemagasinet.dk
Det kræver alt sammen et godt eftermiddagsmåltid, som heldigvis kan indtages på stedet.
Afgang fra præstegården kl. 13. Hjemkomst kl. 17.30. Pris: Kr. 100,- betales i bussen og inkluderer entré, kaffe og brød samt bus.
Tilmelding senest søndag den 3. maj på opslag i kirken eller til Ellen Ravn på 75 52 08 72
(bedst efter kl. 16).
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Ny præst i Sdr. Stenderup indgår i præsteteam med Dalby
Dalbys menighedsråd og præst var med, da
Maria Skjerning Frederiksen 1. februar blev
indsat som ny præst i Sdr. Stenderup. Hun vil
indgå i præsteteamet med Dalby og Sdr. Bjert
og vil derfor kunne mødes fremover til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Maria Frederiksens første gudstjeneste i
Dalby bliver 26. april.
Præstefamilien består foruden Maria Frederiksen
af hendes mand Morten og deres to døtre, Clara
på 5 og Johanne på 2.

Nyt om navne

Døde og begravede
7. december
Steffen Mogens Mikkelsen, Idyl 4 A

Døbte
30. november
Amalie Degn Fogh Rønnest, Dybvad
Casper Hauge Schau, Skellet 8
Lærke Jeberg, Overmarksvej 7
7. december
Anna Rabjerg Jakobsen, Egebakken 11
26. december
Ena Mou Jensen, Kina
18. januar
Alexander Fræhr Piihl, Tingsted Have 20
Noah Asmussen Paasch, Idyl 2
25. januar
Nicolaj Hostrup Sønnichsen, Idyl Allé 18
8. februar
Isabel Poulsen Schmidt, Lundgærdet 1
Sofie Meldgaard Bagger, Aagærdet 18

Viede og velsignede

7. januar
Jette Veel Christensen, Bakkegærdet 35
18. januar
Birte-Marie Løbner Schjødt, Rosenholm 2
6. februar
Margrethe Bothilde Wulff, Romerparken 10

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, Jens Christian Bach Iversen, Carsten
Justesen, Carsten Popp m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029

Ingen i den forløbne periode
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Kalenderen
Marts
Gudstjeneste: Søndag d. 1. kl. 9.00
1. søndag i fasten. Sogneindsamling. Se side 10-11.
Gudstjeneste: Søndag d. 8. kl. 10.30
2. søndag i fasten.
Sogneaften: Torsdag d. 12. kl. 19.30
I præstegården: Foredragsholder Lone Sehested.
Se side 4.
Gudstjeneste: Søndag d. 15. kl. 9.00
3. søndag i fasten.
Ved Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag d. 22. kl. 10.30
Midfaste. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste sammen med døve:
Søndag d. 29. kl. 14.00
Maria bebudelses dag. Ved Karen og Terkel Tikjøb.
Se side 4.

April
Familiegudstjeneste: Søndag d. 5. kl. 10.30
Palmesøndag med kirkefrokost og æselridning.
Se side 3.

Konfirmandindskrivning: Lørdag d. 18.
kl. 10.00-12.00
I præstegården. Se side 13.
Gudstjeneste: Søndag d. 19. kl. 10.30
1. s. e. påske.
Ved Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag d. 26. kl. 9.00
2. s. e. påske. Ved Maria Frederiksen.

Maj
Gudstjeneste: Søndag d. 3. kl. 9.00
3. s. e. påske.
Konfirmation: Fredag d. 8. kl. 10.30
Ved Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Se side 12.
Konfirmation: Søndag d.10. kl. 10.30
Ved Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Se side 12.
Udflugt til Humlemagasinet:
Onsdag den 13. kl. 13.17-30
Se side 14.
Gudstjeneste: Søndag d. 17. kl. 10.30
5. s. e. påske. Ved Maria Frederiksen.

Gudstjeneste: Torsdag d. 9. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste: Torsdag d. 21. kl. 14.00
Kristi himmelfarts dag.

Musikgudstjeneste: Fredag d. 10. kl. 15.00
Langfredag.

Gudstjeneste: Søndag d. 24. kl. 9.00
6. s. e. påske. Ved Tine Illum.

Festgudstjeneste: Søndag d. 12. kl. 10.30
Påskedag.

Gudstjeneste: Søndag d. 31. kl. 10.30
Pinsedag. Ved Leif Nielsen.

Gudstjeneste: Mandag d. 13. kl. 10.30
2. påskedag.
Eftermiddagsmøde: Onsdag d. 15. kl. 14.30
I præstegården. Om Isenheimeralteret. Se side 14.
Konfirmandindskrivning: Torsdag d. 16.
kl. 16.00-18.00
I præstegården. Se side 13.
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Juni
Fællesgudstjeneste: Mandag den 1. kl. 10.30
2. pinsedag ved Trapholt Kunstmuseum. Se side 13.
Korskole opfører musical: Torsdag den 11. juni
i kirken.

