Dalby Sogn og Kirke
72. årgang, marts-maj 2011

Alle lågerne til Dalby Kirke bærer samme påskemotiv:
Solen sprænger korset, livet sejrer over døden.
Læs inde i bladet:
■ Fastelavn for børn i alle aldre
■ Udflugt til Esbjerg-evangeliet
■ Årets konfirmander – og næste års
■ Sogneaften om Johannes Møllehave
■ Støt Sogneindsamling: Bekæmp verdens sult
■ Og meget, meget andet spændende i et længe ventet forår

Mariesminde-spejdere tog
titlen: Årets leder i Kolding
Det blev en sand Dalby-fest, da byrådsmedlem – og kirkeværge i Dalby menighedsråd –
Kjeld Kjeldsen i sin egenskab af formand for
kommunens fritidsudvalg havde fornøjelsen
af at uddele prisen som årets leder ved den
traditionsrige fritidsfest i Bramdruphallerne. Hele 800 frivillige
ledere klappede med, da Susanne
og Christian Jørgensens navne
gav genlyd i både bogstavelig og
overført betydning.
Til daglig har ægteparret sin
gang hos KFUM-spejderne i
Mariesminde. Kåringen er en stor
og velfortjent anerkendelse.
Parret yder en enorm indsats for,
at sognets børn kan få gode oplevelser og gode værdier.
Spejderne i Mariesminde har de
bedste ledere i hele kommunen.

Kirkelig vejviser...

Kirkesanger:
Ida Ransby 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:
Kurt Johansen
Luneparken 50,
6070 Christiansfeld
74 56 23 88
kurtjohansen@sat7.org

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

Menighedsrådets kasserer:
Jette Juhl
Engen 42
75 50 87 39
jj.juhl@mail.tele.dk

Organist:
Line Reinvang
Brændkjærgade 49
26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
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Det kan ikke undre nogen, at det går godt i
gruppen. Og de siger, der er plads til endnu
flere børn.
Dalby Sogn og Kirke ønsker Susanne og
Christian Jørgensen stort til lykke.

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

Dalby Sogn hjælper verdens fattigste
Dalby Sogn og Folkekirkens Nødhjælp samler
ind til kampen mod sult, når frivillige banker
på døre søndag den 13. marts 2011. Hjælpen
har enorm effekt, viser rapport.
Skulle nogen være i tvivl, om penge i indsamlingsbøssen kommer verdens fattigste til
gode, kan tal fra FN slå tvivlen i gulvet: På 10
år er antallet af ekstremt fattige faldet fra 1,8
millarder til 1,4 milliarder mennesker. Og
alene i år er antallet af sultende mennesker
faldet med 98 millioner. Det er rigtig gode
nyheder.
Men 925 millioner mennesker sulter stadig
hver eneste dag. Og hvert sjette sekund dør
et barn af underernæring. Der er stadig stor
brug for hjælp.
Dalby Sogn vil derfor igen deltage i den
landsdækkende Sogneindsamling, der samler
penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
med at bekæmpe sult blandt verdens allerfattigste mennesker.

”Vi glæder os til igen at samle ind sammen
med resten af landet. Både børn og voksne
oplever glæden ved at løfte i flok, siger indsamlingsleder Jette Juhl. Indsamlere kan
melde sig til Jette Juhl på 75 50 87 39 eller på
jj.juhl@mail.dk

En trædepumpe til
1.700 kroner har
skabt et helt nyt
liv for familien
Mutinta. Høsten
mætter nu hele familien og skaffer
skolepenge til alle
tre børn. Foto:
Rune Hansen

Agtrupvej 190 | 75 50 03 02 | 20 76 45 41 | info@beckmenu.dk
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Se vores spændende
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Du kan bestille allerede nu.
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Vind i håret · 2. Pinsedag kl. 10.30
Der er gode chancer for vind i håret, når alle kirker i Kolding Provsti 2. Pinsedag den 13.
juni inviterer til fællesgudstjeneste i Lunderskov.
I år bliver den fælles Pinsegudstjeneste i Kirkelunden som ligger smukt bag Skanderup kirke
ved Lunderskov. Der er gode muligheder for at komme til stedet både med bil, bus og tog.
Gudstjenesten forberedes af en gruppe af ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige fra
den vestlige del af Kolding Provsti.
Når Gud blæser liv i mennesker
– Pinsen handler om, at Gud gennem sin Ånd blæser liv i mennesker. Og når Gud blæser liv i
mennesker, er det ikke nemt at forudsige, hvad der helt præcist sker. Det er næsten ligesom
at planlægge en fælles pinsegudstjeneste, fortæller Holger Haldrup, der til daglig er præst i
Lunderskov og tovholder for gudstjeneste den 13. juni.
Fælles kørsel
Vi opfordrer alle kirker i Kolding provsti til at arrangere fælles kørsel til Pinsegudstjenesten,
som begynder kl. 10.30. Efter gudstjenestener der mulighed for at spise sin medbragte mad
og nyde naturen i området.

Tirsdag den 15. marts 2011
kl. 19.30 i Simon Peters Kirke

Bibelen som bro
mellem israelere og
arabere
Tre mellemøstlige kristne personligheder
med hver sin nationale baggrund giver deres
bud på brobygning mellem jøder og arabere. De tre er ledere af hhv. det israelske, det
arabisk-israelske og det palæstinensiske
bibelselskab, og de har sat sig for at fremme
forståelse og forsoning i den plagede region
– med baggrund i Bibelen.
Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev,
medvirker.
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Nashat Filmon fra det palæstinensiske bibelselskab, Dina Katanacho fra det arabisk-israelske
og Viktor Kalisher fra det israelske viser stort
mod ved som kristne at tage initiativ til forsoning mellem parter, der kan virke uforsonlige.

Onsdag den 16. marts kl. 14.30 i præstegården

Ellen Hansen:
Kammerherreinde Christina
Christina Friederica von Holstein blev født i Tønder i
1741 og fik en usædvanlig skæbne og et enestående
virke. 23 år gammel blev hun gift med sin fætter,
Christian Friedrich von Holstein, som var kammerherre hos Christian VII. Da han imidlertid faldt i unåde
hos kongen, måtte parret forlade København. Efter
Christinas ønske købte de Favervrågård ved
Christiansfeld for at komme tæt på Brødremenigheden. Hun var uhyre godgørende, hvad der har sat
sig varige spor i hele den nordøstlige del af
Sønderjylland, som på hendes tid også omfattede
”de otte sogne”.
Esther Hansen er født og opvokset i Christiansfeld
og er meget optaget af byens særlige historie, ikke
mindst Brødremenigheden og menighedens lille
anlæg, Christinero. Efter sin pensionering som lærer
har hun som guide videregivet sin viden og sit engagement til mange.

Onsdag den 1. juni kl. 13.00 – 17.00

Udflugt til Esbjerg-evangeliet
På CVU Vest i Esbjerg finder man et usædvanligt kunstværk, nemlig Erik Hansens Esbjerg-evangelium, der bruger bibelhistorien til at male vores samfund i dag. Ligesom med hele verdenshistorien og det enkelte menneskes liv er det
umuligt at overskue det hele på én gang.
Billedet er på én gang moderniseret bibelhistorie og en skildring af et livsforløb i vores tid.
Dagen byder på en guidet tur rundt i kunstværket og eftermiddagskaffe. CVU Vest anbefaler, at man tager en bibel med.
Pris: Kr. 100,-. Afgang med bus fra præstegården kl. 13. Tilmelding senest mandag den
23. maj på opslag i kirken eller til Ellen Ravn på
75 52 08 72 (bedst efter kl. 16).
Et lille udsnit af Esbjerg-evangeliet.
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”Det kræver mod at gå i kirke Langfredag”
I modsætning til juleaften er gudstjenesten Langfredag en konfrontation med
smerte og tab, men også en markering af
håb. Det mener byrådspolitiker Marlene
B. Lorentzen, der har et særligt forhold til
at gå i kirke netop den dag. I år læser hun
Matthæus’ skildring af Langfredag sammen med Jens Chr. Bach Iversen i Dalby
Kirke.
Da Marlene B. Lorentzen gik på lærerseminariet for 15 år siden, tog hun aktiv stilling til
sin kristne tro – og fandt ud af, at for hende
er Langfredag kristendommens kerne.
Gudstjenesten Langfredag sætter hun ligefrem højere end juleaften.
”Det er budskabet Langfredag, som jeg
funderer mit liv på, hvis alt andet bliver
skrællet væk. Den dag skal man igennem
lidelsesberetningen, men kommer ud af kirken med livslyst og livsmod. Den dag viser,
at oven på alt det mørke i livet, er der altid
et håb,” forklarer Marlene Lorentzen, der
sidder i byrådet for Det Radikale Venstre.
Hendes holdning til Langfredag finder
genklang hos Dalbys sognepræst.
”Langfredag viser, hvor langt Gud vil gå
for at være hos sine mennesker. Der findes
ikke det sted, vi kan komme ud, uden at Gud
allerede har været der. ”Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig?”, råber Jesus.
Pointen er, at Gud er til stede midt i det, vi
mennesker kan opleve som den rene gudsforladthed, og bliver hos os,” forklarer Jens
Chr. Bach Iversen.
”Det er de modige, der går i kirke Langfredag. Det er de færreste af os, der finder
det bekvemt at tage brydetag med smerten
og se vores egne svigt og vores egen
afmagt. Men hvis livet skal leves sandt, skal
man tage de brydekampe. Det er det, vi gør
ved gudstjenesten Langfredag,” tilføjer han.
Netop budskabet og fortællingen
Langfredag er det, der binder Marlene
Lorentzen til lige præcis den dag i kirkeåret.
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”Når alt andet er skrællet væk, er det håbet
om Gud, der binder mig til livet, hvis det
værste skulle ske. Selv i det mørkeste mørke
er der et lys og et håb. Det er Langfredag.
Den dag læner man sig tilbage og håber at
blive grebet, og man tænker de tanker, man
normalt skubber væk. For mig er det en forløsning, fordi jeg får bekræftet, at jeg ikke er
alene. Der er en, der tager smerten sammen
med mig,” siger Marlene B. Lorentzen.
Gudstjenesten den 22. april begynder kl.
15. Ud over læsningen af lidelsesberetningen fra Matthæusevangeliet er der traditionen
tro fokus på musik i løbet af gudstjenesten.

I det daglige har
lokalpolitikeren Marlene B. Lorentzen ikke
med Dalby Kirke at
gøre – ud over, at
hun for et par år
siden var i kirke i
Dalby Langfredag.
Og netop Langfredag
har da også skabt kontakten til Dalbys
sognepræst Jens Chr. Bach Iversen, som
fortæller:
”For 3-4 år siden var jeg med et stort
sangarrangement med titlen ”Så syng da,
Kolding”, hvor 10 koldingensere præsenterede deres yndlingssalme. Da jeg ringede for at opfordre Marlene til at være
med, havde jeg knap gjort spørgsmålet
færdig, før hun sagde: ”Det vil jeg gerne,
og må jeg sige salmen nu?”
Salmen var ”Hil dig, Frelser og
Forsoner”. Da Marlene præsenterede
den, fortalte hun, hvordan Langfredag for
hende er en større helligdag end juleaften. Siden har vi fra tid til anden diskuteret Langfredag og nåede frem til, at
Marlene i år skulle være med som oplæser ved gudstjenesten.”

Årets Konfirmander
Fredag den 20. maj 2011 kl. 10.30 i Dalby Kirke konfirmeres:
Martin Veiling Vangsø Andersen

Emil Petz Frandsen

Mikkel Madsen

Agnete Stampe Arens

Kamilla Solberg Gasser

Mikkel Lynge Mathisen

Oliver Benborg

Maria Ebbekær Hedemann

Lasse Olesen

Mette Cecilie Devald Bisgaard

Emil Ipsen

Alexander Sejr Poulsen

Andreas Højland Brødbæk

Anne Johannsen

Caroline Vallentin Rølling

Cæcilie Høj Dideriksen

Sebastian Lambæk

Trine Vinding Sørensen

Rikke Reintoft Eriksen

Maria Haastrup Madsen

Søndag den 22. maj 2011 kl. 10.30 i Dalby Kirke konfirmeres:
Signe Filipsen

Anders Stokholm Kærsgaard

Julia Koch Poulsen

Marcus Wulff Gregersen

Oliver Fischer Ladefoged

Morten Falk Rasmussen

Lena Bach Hansen

Martin Linnet

Andreas Riisborg

Mathias Husted

Mathias Kristian Lund

Josefine Vallentin Rølling

Marco Fog Jensen

Kristine Lykke Madsen

Mads Christian Schwabe

Matthias Fredeløkke Jensen

Sofie Vind Martello

Joakim Winther Simonsen

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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Sogneaften 10. marts kl. 19.30 i præstegården

Bag om Johannes Møllehave
Forfatter Ole Sønnichsen, der bor i sognet, er aktuel med en anmelderrost biografi om
Johannes Møllehave. Torsdag den 10. marts tegner han et portræt af hele Danmarks præst i
Dalby præstegård.
I mere end 50 år har Johannes Møllehave badet danskerne i ord – som hele Danmarks præst,
foredragsholder og forfatter. Han er manden, der kan gøre det abstrakte konkret og det
svære forståeligt med personlige historier og inspirerende eksempler. Og han er manden, der
kan tale om selv de tungeste emner, så vi kan holde ud at høre om dem.
Men der gemmer sig en anden historie
bag det smilende ansigt og den nærmest maniske energi. Det er historien
om Møllehaves kamp med angst, fortvivlelse og ensomhed – en kamp
han bedst vinder ved at insistere på
lyset og det positive, omgive sig
med mennesker og tiltrække sig
opmærksomhed og anerkendelse.
Ole Sønnichsen går i sit
foredrag bag om myten
og de gængse forestillinger og portrætterer
det dobbelte menneske. Det er en bog
om nysgerrighed,
generøsitet og en
evig jagt på lyset
og kærligheden.
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”Johannes
er en gryde,
der altid er
over ild. Han er i
udbrud hele tiden
og vil formentlig
være i udbrud til
sine sidste dage. Jeg
ser ham som en evig
stimulans, lige som et
pulver, du kommer i
noget vand, så det bruser
helt
vildt.
Sådan
er
Johannes.” Vennen Niels
Birger Wamberg.

Fastelavn i
Dalby Kirke
Søndag den 6. marts kl. 10.30
Gudstjeneste for hele familien
Traditionen tro er gudstjenesten Fastelavns
søndag lagt særligt til rette for alle
udklædte og ikke-udklædte børn.
Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden” og spiser boller i præstegården.
Vi ses!

VONSILD

Hverdag
Fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

Åbningstider:
kl. 8.30-17.30
kl. 8.30-18.00
kl. 8.30-15.00
kl. 9.00-15.00

www.gamst-gamst.dk

Stil krav. Det gør vi
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Det dobbelte jubilæum: Da sognet fyldte 25 og præsten 10

25 års sognehistorie på vers
En stuvende fuld Dalby Kirke udgjorde den
23. januar rammen til den første del af jubilæumsfejringen. Tre dåb med feststemte
gæster og mange, mange andre kirkegængere i samme humør var med til at gøre
dagens gudstjeneste til højtid i bedste forstand. Gudstjenesten bød blandt andet på
korsang og solosang. Og til alles overraskelse
var prædikenen en dialog mellem Dalby
Sogns to ”helt egne præster”, Ruth
Østergaard Poulsen og efterfølgeren Jens
Christian Bach Iversen, der i dagens anledning sammen skruede tiden 2000 år tilbage
og agerede to personer, der havde været i
direkte kontakt med Jesus. Det indebar, at
der blev taget brydetag med tro og tvivl og
svære spørgsmål, der også den dag i dag
præger vores liv med hinanden.

Den dobbelte jubilæumsfejring fortsatte i
præstegården med 80 feststemte deltagere.
Menuen bød bl.a. på dejlig mad og flotte og
morsomme taler. Til indledning blev der
klappet af det
menighedsråd,
der 25 år tidligere var med til
at gøre Dalby
sogn selvstændigt. Og undervejs tog fire
menighedsrådsformænd fra de
seneste 25 år
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ordet og gav historiske rids krydret med personlige overvejelser og kommentarer, nemlig Svend Arens, Hilmar Bjarnhoff, Elly
Petersen og den nuværende formand Kurt
Johansen.
Også kirkesanger Ida Schneider, Provst
Frank Kærgaard og sognepræst Tine Illum,
Sdr. Bjert, talte – sidstnævnte havde sågar
skrevet en sang til lejligheden. Fra sognet
holdt Jan Lottenburger en tale på vegne af
Dalby GF.
Mellem de mange og flotte taler ved jubilæumsfesten berettede de tre Dalby-præster i
perioden, Klavs Bo Sørensen (1977-86),
Ruth Østergaard Poulsen (1986-2000) og
Jens Christian Bach Iversen (2001-), om
deres oplevelser med sognet i en sang, de
sammen havde forfattet til lejligheden. På
opfordring bringes den her i kirkebladet.

Klavs, Ruth, Jens Chr.
Mel.: Kirken den er et gammelt hus
1 Kirken den er et gammelt hus,
står omend hyrderne skifter,
selv i en evig storm og sus,
endsige vore bedrifter.
Sognet i fem og tyve år
med egen præst og præstegård
vil vi på rad nu besynge.

Klavs
Mel.: Mandalay
1 Når jeg tænker mig tilbage
til de første præsteår,
det var i de unge dage,
da man endnu havde hår.
Man var fuld af illusioner
og af ungdoms overmod.
Man skød spurve med kanoner
og var ung til overflod.
(Ruth, Jens Chr.: ”Det var så lidt,
som man forstod!”)
Pastoratet, det var helt.
Det var endnu ikke delt.
Vonsild-Dalby var en enhed,
førend sognene blev skilt.
Det er sært, som tiden går.
Nu’ det femogtyve år,
siden båndene blev brudt,
og scenen overladt til Ruth.

2 Ja, nu er det længe siden,
så det meste er nok glemt.
Og hvis det er glemt med tiden,
var det sikkert ikke slemt.
Herregud, hvor tanken letter,
for hvad er det hele værd,
hvis de fodtrin som vi sætter,
mest er på de andres tæer?
(Ruth, Jens Chr.: ”Det var
på de andres tæer!”)
Pastoratet var nok helt,
men var på en måde delt.
Dalby var vel nok et stedbarn,
indtil sognene blev skilt.
Det er svært, som tiden går.
Så gik femogtyve år,
hvor man ikke har fortrudt,
at Dalby sogn blev gift med Ruth.

Ruth
Mel.: Pigerne ud i Spanien
1 Nu vil jeg synge for jer en vise:
Alt i fra Dalby, hvor jeg var præst
i 15 år – det var fede tider,
et sognekald når et kald er bedst.
For menigheden der udi Dalby,
de var så åbne, med på det he-e-e-le
alt mellem gårdene og parceller.
(Klavs, Jens Chr.: ”Men de fik
også kam til deres hår!”)
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4 Ja, der var kampe og svære tider,
og der var holdninger, der blev brudt,
ja, måske nok ingen dans på roser,
men lige stedet for pastor Ruth.
Så vil jeg slutte min lille vise.
Tillykke, tak for de mange år-år-år-år
alt mellem Klavs og Jens Christian var det.
(Klavs, Jens Chr.: ”Men nu skal vi
vist skylle med en tår!”)

2 Jeg måtte huses med mand og unger,
og sognet mangled’ en præstegård.
Men Martin Friis havde fornem villa,
hvor vi ku’ bo under fine kår.
Og lørdagsskolen ku’ vær’ på loftet
hos Frida Friis, der var hjerte ru-u-u-um
alt mellem hjælpere og forældre.
(Klavs, Jens Chr.: ”Men de blev
også holdt til ilden her!”)
3 Og der var menighedsråd af klasse,
de bakked’ op i, hvad der sku’ ske.
De gode formænd tog tørn for sagen,
tak, Arens, Hilmar og Elly P.
Og ja, provstiet, et lille smørhul
med smørkolleger og smørprovst Fra-a-a-nk
alt mellem kampe for Dalby skole.
(Klavs, Jens Chr.: ”Men hun ku’ ikke bides
skeer med!”)

Jens Chr.
Mel.: Admiralens vise
1 Som ung teolog, bag ørene våd,
sat i lære jeg blev af Dalby menighedsråd:
Ret kaldet til at være sognets præst.
Mon de vidste, hvad de gjorde,
hvad dem tjente bedst?
(Ruth, Klavs: ”Nej, det bedste er
gå’d hen og ble’d en ældre præst!”)
På strand og mark og til hal jeg fik dem ud
for at vise, at der ingen grænser er for Gud.
(Ruth, Klavs: ”Ud i regn og rusk
han jog et sogn mondænt,
men han siger, at I faktisk
tog det ganske pænt!”)

2 Da præstegårdens køkkenhav’
virked’ udpint, jeg tænkte: Hvad kan kirken lav’?
To æsler blev nu fragtet hid
Palmesøndag sådan lige efter kirketid.
(Ruth, Klavs: ”Rundt på præstegårdens
P-plads kunne børn nu rid’!”)
Og da æslerne igen var væk,
fyldte gødningen nemt en kæmpe affaldssæk.
(Ruth, Klavs: ”Ikke mer’ var
køkkenhaven gold.
Som i Bib’len ga’ den
30, 60 og 100 fold!”)
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3 Under Klavs og Ruth blev sognet stort,
der var fødsler i hobetal, der gik som smurt.
Skolens liv stod ikke mer’ på spil.
Præstens kone hjalp fra første færd jo og dertil.
(Ruth, Klavs: ”Præsten selv fik
ingen nattero og knap et hvil!”)
På præd’kestolen i Bjert jeg knap nok våg’n
kom til at be’ for kirken hjem’ i Dalby sogn.
(Ruth, Klavs: ”Han bad for Dalby Kirke i
Bjert, den knægt,
men han siger, at de
faktisk syntes, det var skægt!”)

4 Til idræt og spejder og meget mer’
gik jeg med for at se, hvad der i sognet sker.
Men af og til gik det lidt for vidt,
ja, det gjorde det vel sådan set vist tem’lig tit.

(Ruth, Klavs: ”Han ku’ ikke sidde stille,
og så går det skidt!”)
Klavs skrev salmer, og Ruth en bønnebog,
jeg til en fodboldquiz var så’n tilstræk’lig klog.
(Ruth, Klavs: ”Han spør’ om fodbold
i en tid, der gak,
men han si’r, det er mission
og fremmer åndrig snak!”)

Klavs, Ruth, Jens Chr.
Mel.: Tre raske prinser højt fra nord
Tre raske præster højt i kor,
som har et sogn tilfælles,
hvor de har afsat hvert sit spor.
Om det ku’ der nok fortælles
meget, som vi ikke nævnede her
både om dyder og fejltrin især,
men alle de tre i sluttet kor...
tier nu helst om resten.
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Sogneaften den 7. april kl. 19.30
i præstegården

Lørdag den 21. maj kl. 10.30

”Med hjerte og stok”

Dåbsgudstjeneste
i Dalby Kirke

Lene Friis Thorkildsen, som selv er synshandicappet, fortæller sin historie. Gennem
egne digte og fortælling sætter hun fokus på
mange af de tanker og følelser, man oplever
som handicappet. Hun kommer desuden ind
på reaktioner fra omgivelserne – også set
med de humoristiske briller på!

Der er rigtig mange dåb i Dalby Kirke. Derfor
er der én gang i kvartalet dåbsgudstjeneste
på en lørdag. Man ”melder sig til” på helt
sædvanlig vis ved at kontakte sognepræsten.
Den næste dåbsgudstjeneste på en lørdag
forventes at blive lørdag den 27. august kl.
10.30.

Lørdag den 21. maj kl. 9.30

Friluftsgudstjeneste ved hallen/Dalbyhus
Gudstjenesten holder flyttedag, når sportsfesten traditionen tro har friluftsgudstjeneste på
programmet. Kirkens kor og korskole medvirker under ledelse af organist Line Reinvang, som
også trakterer klaveret undervejs. Det lokale orkester ”Spillemænd af Guds nåde”, der hvert år
samles til lejligheden med Claus Sigmann på guitar, Steen Nielsen på trompet, Anders
Johansen på klaver og Nanna Tophøj Johansen på vokal, er selvfølgelig også med. Efter gudstjenesten står den på rundstykker og kirkekaffe i teltet ”Café Dalby”.
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Konfirmation 2012: Indskrivning
Der er indskrivning til næste års konfirmandhold tirsdag den 29. marts og torsdag den 31.
marts kl. 16-18. Indskrivningen finder sted i Præstegården. Den kommende konfirmand følges af en voksen.
Konfirmationerne år 2012 ligger således: Fredag den 4. maj kl. 10.30 for dem, der har gået
i a-klassen på Dalby Skole. Søndag den 6. maj kl. 10.30 for dem, der har gået i b-klassen på
Dalby Skole.

Nyt om navne
Døbte

Døde og begravede

2010

2010

21. november
Milla Andrea Mikkelsen, Almind

12. november
Ulla Greta Hansen, Engen 10

28. november
August Axel Lindorff, Agervænget 12
Gustav Jonusas Christensen, Hegnet 28

2011

2011
23. januar
Lasse Møller-Felix, Bellevuegade 9
Caroline Strømdahl Flaskager, Søbakken 10
Cecilie Birk Lorentzen, Idyl Allé 2
29. januar
Victor Oppenhagen Krøller,
Goldbæk Allé 32
30. januar
Maja Kyed Thomsen, Bakkevænget 3
13. februar
Frederik Møller Bertelsen

Viede og velsignede
Ingen

8. januar
Sanne Thrane, Lucernehaven 16
Peter Iversen, Ådalsparken 3
15. januar
Kurt Willie Priebe, Idylparken 15
26. januar
Casper Dvinge, tidl. Gl. Tved

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 Krone
Taxi på 75 50 27 00 senest lørdag kl. 12. Sig, at
kørslen går til Dalby Kirke. Uanset om man skal
til kirke eller præstegård, opgives aftalenr.:
2984.
Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.).
Jens Filipsen, Steen Kaiser, Ole Sønnichsen
Fotos: Hilmar & Edith Bjarnhoff, Tove
Sørensen, 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.

Marts

Gudstjeneste: Søndag d. 17. kl. 10.30
Palmesøndag.

Familiegudstjeneste: Søndag d. 6. kl. 10.30
Fastelavn. Med tøndeslagning og boller
i præstegården.
Se side 9.

Gudstjeneste: Torsdag d. 21. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.

Sogneaften om Johannes Møllehave:
Torsdag d. 10. kl. 19.30
Ved Ole Sønnichsen. Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag d. 13. kl. 9.00
1. s. i fasten.
Sogneindsamling. Se side 3.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag d. 15. kl. 19.00
I præstegården.
Eftermiddagsmøde om kammerherreinde
Christina:
Onsdag d. 16. kl. 14.30
Ved Ellen Hansen. Se side 5.

Musikgudstjeneste: Fredag d. 22. kl. 15.00
Langfredag. Se side 6.
Påskenat-natkirke: Lørdag d. 23. kl. 20.00-24.00
Skt. Nicolai Kirke, Kolding.
Festgudstjeneste: Søndag d. 24. kl. 10.30
Påskedag.
Gudstjeneste: Mandag d. 25. kl. 10.30
2. påskedag.

Maj
Morgengudstjeneste: Søndag d. 1. kl. 9.00
1. s. e. påske. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste: Søndag d. 20. kl. 9.00
2. s. i fasten. Ved Benjamin König.

Gudstjeneste: Søndag d. 8. kl. 10.30
2. s. e. påske.

Natkirke: Fredag d. 25. kl. 20.00-23.30
Skt. Nicolai Kirke, Kolding.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 15. kl. 9.00
3. s. e. påske. Ved Frank Kærgaard.

Gudstjeneste: Søndag d. 27. kl. 10.30
3. s. i fasten.

Konfirmation: Fredag d. 20. kl. 10.30
Bededag. Se side 7.

Konfirmandindskrivning 2011-2012:
Tirsdag d. 29. og torsdag d. 31. kl. 16.00-18.00
Se side 15.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 21. kl. 10.30
Se side 14.

April
Gudstjeneste: Søndag d. 3. kl. 10.30
Midfaste.
Sogneaften ”med hjerte og stok”:
Torsdag d. 7. kl. 19.30
Ved Lene Friis Thorkildsen. Se side 14.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 10. kl. 9.00
Maria bebudelsesdag. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag d. 12. kl. 19.00
I præstegården.

Konfirmation: Søndag d. 22. kl. 10.30
4. s. e. påske. Se side 7.
Menighedsrådsmøde: Mandag d. 23. kl. 19.00
I præstegården.
Friluftsgudstjeneste: Lørdag d. 28. kl. 9.30
Sportsfest. Ved Dalbyhus/Hallen. Se side 14.

Juni
Udflugt: Onsdag d. 1. juni kl. 13.00-17.00
Til Esbjerg-evangeliet. Se side 5.

