Dalby Sogn og Kirke
69. årgang, december 2007 - februar 2008
Årets julegave kommer tidligt i år:
Dalby får en ekstra præst de næste 6 måneder.
Se side 7-9

Læs inde i bladet:
■ Bibelhistorie for voksne
■ Musikgudstjenester: 3. søndag i advent og nytårsaften
■ Hvordan taler vi om tro i dag?
■ Familiegudstjenester 1. søndag i advent og fastelavn

Øvelse gør mester
Det blev altså for svært at skrive en traditionel julehilsen her i starten af november, hvor
ørene fyldes af bimlen fra valgklokkerne og
ikke af kimen fra kirkeklokken. Godt nok er
forretningerne klar til jul, men her i præstegården er vi ikke nået så vidt. Og så alligevel…
Som skrevet på forsiden får Dalby sogn
nemlig en tidlig julegave, når Lene Thiim tiltræder som præst i sognet 1. december. Jeg
glæder mig meget til at have en præstekollega i sognet det næste halve år. Og selv om
det er Lene Thiim, der er nyuddannet, er
overskriften for denne leder, ”øvelse gør
mester”, såmænd ikke møntet så meget på
hende som på alle os andre i sognet!
Vi kan nemlig passende bruge lejligheden
til at begynde at øve os i, hvordan det er at

have to præster, selv om det kun bliver i seks
måneder. Om få år vil sognet nemlig være
vokset så meget, at det bliver hverdagskost.
Hvordan ”øver” vi os så i at tage imod en
ny præst, så vi bliver ”mestre” i den disciplin? Selvfølgelig ved at bakke hende op, gå
til hendes gudstjenester og tage godt imod
hende, hvor hun kommer frem. Som præst
kommer Lene Thiim naturligvis til at undervise konfirmander og afholde kirkelige handlinger, deltage i og stå for møder og meget,
meget andet. På side 8-9 kan man læse om,
hvad hun selv forventer at få ud af tiden som
præst i Dalby. Men skal det blive rigtig godt,
afhænger det såmænd af, at vi alle sammen
forventer noget af Lene Thiims tid som præst
i Dalby.
jcbi

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
Præst:
Lene Thiim
Bredgade 8 - lejl. 222, 6000 Kolding
Træffes bedst man.-tors. kl. 12-13
e-mail: dagesh.forte@gmail.com
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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

1. søndag i advent den 2. december kl. 10.30

Gudstjeneste for hele familien
Årets mini-konfirmander slutter deres forløb af med at bære lys ind ved gudstjenestens start.
Ifølge traditionen tager vi imod børnene ved at synge den klassiske adventssalme ”Skyerne
gråne”, og et barn tænder herefter første lys i kirkens store adventskrans.
Vi skal selvfølgelig også synge ”Vær velkommen, Herrens år”. Kirkens kor og korskole medvirker ved den stemningsfulde gudstjeneste, hvor mini-konfirmanderne også bidrager.

Vi synger julen ind 3. søndag i advent den 16. december kl. 16.00

Musikgudstjeneste med ”9 læsninger”
3. søndag i advent byder på en stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke, hvor vi synger gamle kendte og nye spændende julesalmer mellem hinanden. Gudstjenesten er derfor flyttet til skumringen kl. 16.
Imellem salmerne vil folk fra sognet læse passager op fra Bibelen ifølge skikken med ”9 læsninger”, der leder op til julens budskab. Den tradition stammer tilbage fra skyttegravene
under 1. verdenskrig, hvor en engelsk feltpræst bød larm og vold trods og holdt en højtidelighed med salmer og læsninger med sine soldater.
Kirkens kor og korskole medvirker under ledelse af organist Lone Skovgaard.

Nytårsaften den 31. december kl. 16.00

Festgudstjeneste med trompet
På årets sidste dag gentager vi tilløbsstykket fra de seneste år, nemlig med at holde nytårsaftensgudstjeneste i Dalby Kirke. Med flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik – ved Kurt
Holm og Lone Skovgaard – og meget gerne en menighed af allerede feststemte og festklædte mennesker tager vi en festlig afsked med det gamle år og ser frem mod det nye.
Traditionen tro slutter gudstjenesten med et glas champagne i våbenhuset i så god tid, at
der bliver en lille times tid til at få bragt sig i stilling til Dronningens nytårstale rundt om i
hjemmene.
Den sædvanlige gudstjeneste nytårsdag er aflyst. Der henvises til nabokirkerne.
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7. februar kl. 19.30: Tror vi på hvad som helst?

Inge Lindhardt Mikkelsen: Hvordan taler vi i år
2008 om det, vi tror på?
Skal kirken være ”moderne” og følge med
tiden? Eller skal den være det sted, hvor traditionerne bevares? Er det i givet fald kun
formerne, der skal fornyes, eller skal indholdet også? Tror vi på noget andet i dag? Eller
skal vi blot finde andre ord?
Det er nogle af spørgsmålene som har
været oppe at vende i forbindelse med arbejdet med Haderslevartiklerne 2007.
7 præster har igennem et år arbejdet på at
finde nutidige ord til tro og bekendelse, og
arbejdet har budt på mange overvejelser.
Hvordan forholder vi os for eksempel i dag til
fordømmelserne af muslimerne i Den augsburgske bekendelse?
En bekendelse forsøger at fastholde noget,
som vi er enige om, men det kan være en
udfordring at finde frem til det i dag.
Mød en af dem, der har gjort forsøget.

Inge Lindhardt Mikkelsen, sognepræst i
Åstrup-Vonsbæk nordøst for Haderslev, er medforfatter til Haderslevartiklerne 2007.

En folkekirke i splid med sig selv
Gennem de seneste år har der igen og igen været ravage i folkekirken, når præster har krævet for meget tro eller sagt, de ingen havde selv. Hver gang har folkekirkens gamle bekendelsesskrifter, ikke mindst den såkaldte ”augsburgske bekendelse”, været trukket frem for at
finde ud af, hvor grænserne går – eller om, der overhovedet er nogle grænser for, hvad man
kan tro og sige i folkekirken. Men er vi forpligtet af skrifter fra oldkirken eller fra reformationen? Og i givet fald i hvilken grad? Hvordan ville vi formulere os i dag om samme spørgsmål og om nye spørgsmål, der er dukket op.
Biskop Niels Henrik Arendt tog udfordringen op og bad syv præster i stiftet lave
”Haderslevartiklerne 2007”, heriblandt Inge Lindhardt Mikkelsen.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi

Fastelavn i Dalby Kirke
Søndag den 3. februar 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.
På glædeligt gensyn!!!

Dalbypige vender hjem som præst

Ny præst ved Dalby Kirke
Selveste Grundtvig gjorde det – altså vendte hjem til sin barndomskirke for at blive præst. Nu
mange, mange år efter gør den 31-årige Lene Thiim det også. Nogle vil huske hende som Lene
Kock: Som elev på Dalby Skole, som medlem af Dalby Kirkes kor, som kirkesanger i gymnasietiden og i fjor som praktikant hos sognepræst Jens Christian Bach Iversen. Når hun atter knytter sig til Dalby Kirke, er det som fuldt flyvefærdig præst i et halvt år, nemlig fra 1. december
indtil 31. maj næste år. Dalby sogn kommer altså i den periode til at have to præster.

Lene Thiim har mange kort på hånden, når
hun nu vender hjem til Dalby Kirke og Dalby
sogn. Hun kender sognet og mange mennesker rigtig godt, også fordi hun flere
gange har været med som instruktør på konfirmandlejre. Og hun kender kirken rigtig
godt, både vores lokale kirke og kirkens liv i
bredere forstand, da hun har arbejdet på
mange felter i kirkens liv.
Der er med andre ord meget at glæde sig
til, når Lene Thiim trækker i præstekjole og
pibekrave for at være præst i Dalby. Og det
er da også et ganske særligt sammentræf af
Fortsættes på næste side

Lene Thiim ses her som nr. 2 fra højre i nederste række, da hun blev konfirmeret i Dalby
Kirke den 6. maj 1990. Dengang hed præsten
Ruth Østergaard Poulsen. De næste seks
måneder skal Lene Thiim nu selv være præst i
Dalby sammen med J.C. Bach Iversen.

Sådan byder vi velkommen til vores nye præst
Menighedsrådet håber, at sognet vil være med til at tage godt imod Lene Thiim. Der er to
store begivenheder, der markerer, at vi får en ny præst, og hvor man kan hilse på hende.
Ordination i Haderslev Domkirke tirsdag den 27. november kl. 19
Det er både festligt og højtideligt at være med ved en præstevielse, ligesom det er en
begivenhed, som vedrører hele sognet. Derfor er alle naturligvis velkomne, når Lene Thiim
skal ordineres af biskop Niels Henrik Arendt tirsdag den 27. november i Haderslev
Domkirke.
Menighedsrådet arrangerer fælles transport. Kontakt formand Elly Petersen på 75 53 18
60 senest søndag den 25. november kl. 14. Man kan også skrive sig på opslag i våbenhuset. Der kan forventes afgang cirka kl. 18.
Indsættelse i Dalby Kirke søndag den 9. december kl. 10.30 – med efterfølgende
reception i præstegården
Lene Thiim bliver indsat som præst ved Dalby Kirke af provst Frank Kærgaard ved gudstjenesten 2. søndag i advent. Efterfølgende er menighedsrådet vært ved en reception i præstegården, som naturligvis er åben for alle. Vi håber at se rigtig mange.
Dalby menighedsråd
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Fortsat fra sde 7

omstændigheder, der gør, at det er lykkedes
at knytte Lene Thiim til Dalby Kirke og
Kolding provsti på denne måde de næste
seks måneder, så hun når at få både jul,
påske og pinse med som præst, foruden
konfirmationer og flere familiegudstjenester
oven i det daglige arbejde.
Hvordan får et sogn en ekstra præst et
halvt år?
Til forskel fra resten af arbejdsmarkedet, er der
alt for mange unge teologer, der må gå ledige, da der ikke er stillinger nok i Folkekirken.
Det er en ærgerlig situation, når de nyuddannede ellers står på spring, fulde af energi og
begejstring for at tage fat. Og er der ingen
udsigter til job, siger erfaringen, at det gerne
vil være de bedste, der springer til anden
beskæftigelse for at få noget at rive i. Det kan
kirken naturligvis ikke være tjent med.
Derfor er den gode ordning opstået, at
lokale kirker kan tilknytte en ung teolog som
præst i et halvt år – til stor gavn for begge
parter.
Her og nu får Folkekirken en saltvandsindsprøjtning, ligesom den kan holde unge teologer til ilden, indtil jobsituationen letter om
3-5 år. Faktisk må man forvente, at der ligefrem kan blive begyndende præstemangel.
Det gør det ekstra vigtigt at holde på de
nyuddannede.
For den unge præst er fordelen naturligvis,
at han eller hun kan komme i gang med det,
man har uddannet sig til, samtidig med at
man kan hente gode erfaringer, mens man
venter på en fast stilling.
Med god rette kunne man spørge, om det
egentlig ikke i det hele taget er den helt ideelle løsning for unge præster – altså at starte
et halvt år et godt sted som helt regulær
præst, men med en ældre kollega til at
vende tingene med undervejs? Det har da
også været drøftet i mange år. I langt de fleste andre lande har man netop sådan en ordning – og nu altså også i Dalby.
jcbi
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Tanker o
Dalby Sogn og Kirke har bedt Lene Thiim dele
nogle af sine tanker med sognet her få uger før,
hun tiltræder som præst: Hvordan kom det
hertil? Og hvad ønsker hun selv at få ud af seks
måneder som præst i Dalby.
Når man studerer teologi, er der tre spørgsmål, man igen og igen bliver stillet, når man
møder et nyt menneske, og de får at vide,
hvad man beskæftiger sig med: Tror du på
Gud? Vil du være præst? Må du godt drikke
øl?
Når man har svaret ja til det hele, begynder snakken.
Den mere alvorlige snak tager ofte afsæt i
et nyt spørgsmål, nemlig: Er du så rigtig kristen? Og pludselig bliver samtalen endnu
mere interessant. For hvornår er man en rigtig kristen? Og hvad betyder kristendommen
i dag? Hvordan vil vi gerne leve som kristne,
og hvad er det for et kirkefællesskab, vi
ønsker omkring vores tro?
Det er alle sammen relevante spørgsmål,
og jeg glæder mig til at udforske dem – ikke
længere blot som teolog, men nu også som
præst sammen med mennesker i Dalby,
både ved gudstjenester og kirkelige handlinger, i samtaler og undervisning.
Lene Thiim
Sammen med min mand Ulrich er jeg lige
flyttet til Kolding. Vi bor i en lejlighed i byen
og nyder at være tæt på familierne igen. Der
er noget med, at når man er født i Kolding
og bor i Kolding, kaldes man ”koldinger”,
mens man som tilflytter benævnes ”koldingenser”. I mit tilfælde må der være tale om en
”Kolding-igen-så”.
Hvorfor teologi og hvorfor præst?
Når jeg tænker tilbage på mine første jobønsker, spændte det vidt: Stewardesse, skuespiller, rejseguide. Senere højskolelærer eller

om en lang vej
kørerlærer. Men jeg havde ikke troet, jeg
skulle tage en uddannelse som præst.
Tanken faldt mig slet ikke ind som barn. Ikke
før jeg kom i gymnasiet og faldt for det latinske sprog.
Da jeg undersøgte mulighederne for at
læse latin på universitetet, faldt jeg over et
nyt ord: Cand.theol. Da jeg blev klar over, at
en teolog kunne blive præst, stod det mig
nu meget klart, at jeg skulle være præst. Også
selv om det var en lang uddannelse, som
betød, at jeg skulle gå i skole mange år og
læse gevaldigt meget. Egentlig brød jeg mig
dengang ikke særligt hverken om skolen
eller om at læse. Men jeg havde – i modsætning til de fleste andre på min egen alder –
et livsmål. Og jeg lærte at holde af at lære.
I løbet af mit lange studium - som blev
yderligere forlænget af orlov, hvor jeg bl.a.
har arbejdet som sognemedhjælper i
Horsens, og eftertænksomhed – overvejede
jeg mange gange, hvad det vil sige at være
præst. Hvornår er man præst, og hvad er en

god præst?
Teologi er en god universitetsuddannelse,
men det er ingen præsteuddannelse.
Alligevel er det teologiske studium væsentligt for den pastorale uddannelse. Det er
godt med teori, når den bruges i praksis,
ligesom god praksis kræver teoretisk indsigt.
Jeg har den teologiske og den pastorale
uddannelse bag mig, men det er i jobbet
som ”tillægs-præst” i Dalby, at jeg får min
praktiske uddannelse.
Jeg glæder mig til langt om længe at finde
ud af helt ind til benet: Hvad vil det sige at
være præst. Og jeg takker Dalby kirke,
menighedsrådet og Jens Christian for denne
chance. Jeg glæder mig til at bruge alt det,
jeg har lært og lære endnu mere.
Dalby sogn er for mig det optimale sted at
gøre mig mine første erfaringer som præst.
Jeg håber, de seks måneder vil give mig lige
så stor lyst til at virke som præst andre steder.
Lene Thiim

Lene Thiim i konfirmandstuen, hvor hun har gået til præst. Nu skal hun selv være præsten de
næste seks måneder i samarbejde med sognepræst Jens Christian Bach Iversen.
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Torsdag den 29. november kl. 19.30 i Dalby Præstegård

Tine Lindhardt:
Kvindeskikkelser
i Bibelen
Man hører undertiden nogen sige, at
Bibelen kun er for mænd. Den er skrevet af
mænd og handler kun om mænd. Selv Gud
og hans søn er mænd! Kvinderne er helt
væk! Men der tager man fejl.
Bibelen er fyldt med stærke og markante
kvinder som Sara, Rebekka, Rakel, Ruth,
Tamar og Batseba. Og ser man rigtigt efter,
så spiller kvinderne faktisk en større rolle i
Bibelen, end man lige skulle tro, ikke mindst
når man tænker på, at Bibelen er blevet til i
et mandsdomineret samfund.
Kvindefortællingerne i Bibelen handler ikke
kun om familie og børn, men også om snarrådighed og handlekraft, om list og snilde,
og om at finde sig rum inden for rammer,
der undertiden er ganske snævre. Og netop
dér bliver det til fortællinger – ikke kun om
kvinder, men om os alle sammen: Mænd og
kvinder, børn og voksne, dengang, nu og i
den tid, der vil komme.
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Tine Lindhardt er til daglig generalsekretær i
Bibelselskabet, men er også kendt fra mange
år som en rost radiomedarbejder på P1’s programmer om kirke og tro. Derudover er hun en
fremragende fortæller. Det er i den funktion,
hun den 29. november besøger Dalby
Præstegård.

3. klasser til ”Jesus på slottet”
Præster i Kolding har endnu engang samarbejdet med skole- og idrætsforvaltningen
om forløbet ”Jesus på slottet”, der er et tilbud til kommunens 3. klasser. Jeg har, som
lærer med en 3. klasse, haft den fornøjelse at
deltage 2 gange. Det første år, i 2004, hvor
alting var nyt og uprøvet og lidt hektisk. Og
i år, hvor der var helt styr på detaljerne og
alting faldt i hak.

Midt i forløbet besøges den lokale kirke,
hvor præsten fortæller om Johannes Døberen, dåben, templet i Jerusalem og Kajfas.
Endvidere synges salmerne i kirken med
orgelledsagelse.
Slutteligt tager 3. klasserne sammen med
deres lærer til Jerusalem (Koldinghus) for at
møde de bibelske personer og slutte af med
fest hos Zakæus.

En stor finale med grundige forberedelser
”Jesus på slottets” grande finale er en festlig
septemberdag på Koldinghus i selskab med
præster, skolelærere og massevis af 3. klasses
elever. I år var der tilmeldt 900 børn fordelt
over 3 runder af 2 timers varighed. Selve
arbejdet starter dog længe før på de enkelte
skoler.
I kristendomsundervisningen hører børnene om Simon Peter, Bartimæus og Maria
Magdalene. I musikundervisningen øves to
forskellige salmer. Derudover laver børnene
lovruller med de ti bud, palmegrene til at
vifte for Jesus med samt papirfisk til Simon
Peters fiskenet.

Det husker børnene
Det, der i år gjorde størst indtryk på Dalby
skoles 3. klasser var: Jens Christian forklædt
som Jesus. Simon Peter, der gav en lakridsfisk
i bytte for en papirfisk. Blindebuk hos Bartimæus. Johannes Døberen, som var en kvinde i forklædning. Hvorvidt Johannes virkelig
blev spillet af en kvinde eller en mand – ja,
det talte vi meget om da vi kom hjem til skolen igen.
Som kristendomslærer synes jeg ”Jesus på
slottet” er en lærerig og sjov oplevelse for
eleverne.
Trine Bøtkjær,
Dalby skole

Jesus tog imod hundredvis af
børn, men vi kunne nu godt
se, at det var Jens Christian.

Maria Magdalene havde vellugtende salve med, som nok kunne
fange børnenes interesse. Hun
lignede til forveksling sygehuspræst Birgit Fur.

Johannes Døberen var smidt
i fængsel. Men var han nu
på dagen en mand eller
kvinde? Mon ikke en del vil
genkende Karen Ellegaard,
der i en årrække var pigespejderleder i Mariesminde?
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Dalby sogn vil være med til at standse aids
Søndag den 2. marts 2008 holder Dalby menighedsråd i samarbejde med Folkekirkens
Nødhjælp sogneindsamling. I år skal pengene
hjælpe og støtte sårbare børn, så de kan få en
fremtid uden aids.
Når epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris.
Millioner af børn har mistet en eller begge
forældre, og mange børn har alt for tidligt
måttet påtage sig ansvaret for at forsørge
familien og mindre søskende. Aids bringer
børn i en yderst sårbar situation. De har brug
for særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig.
Mamush’ historie
Mamush’ far døde, da Mamush var ni år.
Derfra gik det bare nedad. Kort efter døde
hans mor, og Mamush droppede ud af skolen for at hjælpe farens anden kone med at
holde sammen på familien. Hun døde i juli
2007, og pludselig var Mamush herre i huset.
Heldigvis bor Mamush’ onkel lige ved
siden af. Med hans hjælp kæmper Mamush
for at forsørge sine fem mindre søskende. De
små kan hente vand, passe kvæg og luge i
marken. Men hvis marken skal give udbytte,
skal den pløjes og dyrkes ordentligt, og det
har ingen af de små kræfter til. Mamush har
faktisk heller ikke, men han knokler, så sveden springer.
Siden de første tilfælde af aids blev kendt i
begyndelsen af 1980’erne, er hiv smitten
blevet spredt til 65 millioner mennesker
verden over.
Flere end 25 millioner er døde af aids.
39,5 millioner mennesker lever i dag
med hiv og aids – 63 % i Afrika syd for
Sahara (24,7 millioner).Tallet er stadig stigende.
2,3 millioner børn under 15 år lever med
hiv og aids, heraf 2 millioner i Afrika syd for
Sahara.

14-årige Mamush fra Etiopien er en af de
mange, som ikke bare har mistet sine forældre,
men som også er blevet forsørger for sine fem
mindre søskende.
Folkekirkens Nødhjælp støtter den lille
familie økonomisk. Støtten betyder blandt
andet, at Mamush har kunnet starte i 1. klasse – igen. Det er svært for en ung mand på
14 år at gå i 1. klasse.
”Jeg er glad for, at min onkel hjælper mig i
marken, og jeg er glad for at gå i skole. Men
tiden i skolen går fra den tid, jeg kunne arbejde. Hvis ikke mine forældre var døde, kunne
jeg gå i skole uden at tænke på, hvordan de
små skal få mad og tøj,” siger Mamush.
Dalby sogn vil også støtte
Folkekirkens Nødhjælps aids-arbejde har et
særligt fokus på at give sårbare børn mulighed for at trives og udvikle sig – og at få en
fremtid uden aids. Det er dét arbejde, Dalby
sogn støtter ved indsamlingen den 2. marts.
”Danmark har lovet at arbejde for at standse udbredelsen af hiv og aids inden 2015.
Der er brug for vilje, penge og alle gode
kræfter, hvis vi vil nå det mål – og det vil vi i
Dalby,” siger indsamlingsleder Jette Juhl.
Du kan melde dig som indsamler søndag
den 2. marts ved at kontakte Jette Juhl på
telefon 75 50 87 39. Og det nytter – sidste
år blev der indsamlet kr. 15.897,50 i Dalby.
Det var ny rekord – indtil da…!

Julebud i Dalby og omegn
Til julestemning i præstegården:
Onsdag den 5. december 14.30
Vi slutter årets eftermiddagsmøder af med
julebag og julehistorier, julesange og julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige pakkeleg. Husk at medbringe en gave til
omkring 20 kr.
”Juleaften i Brændkjærkirken”
Traditionen tro lægger Brændkjærkirken
lokaler til en hyggelig dansk juleaften med
juleevangelium og juletræ, juleeventyr og
julesalmer, julegaver og god dansk julemad,
julegodter og julekaffebord.
Det er Kolding l Y’s Men’s Club, der arrangerer juleaften for unge og ældre, som gerne
vil fejre juleaften i fællesskab med mange
andre, men af en eller anden grund ikke har
andre at være sammen med. Julehyggen
begynder at sprede sig fra kl. 17.30, og aftenen forventes at slutte omkring kl. 21.30.
Interesserede kan købe billetter á kr. 75,fra den 1. til den 15. december på Kolding
Turistkontor, tlf. 76 33 21 00 – eller på
Brændkjærkirkens kontor, tlf. 75 53 00 73,
åben mandag-fredag 9.30-13.
For kørestolsbrugere og gangbesværede,
der bor inden for Koldings bygrænse, er der
kørselsmulighed. Kørsel bestilles sammen
med billetkøbet.

3 juleaftensgudstjenester i Dalby Kirke:
Kom IKKE i god tid
Også i år er der tre gudstjenester i Dalby
Kirke juleaften, nemlig kl. 13.30, 14.45 og
16.00.
Hvis man vil gøre sig selv en tjeneste, skal
man derfor ikke komme i for god tid. Et kvarter før er rigeligt, for der er fin plads til alle,
både i kirken og forhåbentlig også på den
stærkt udvidede P-plads, som i år skal opleve
en juleaften for første gang.
Kommer man til den anden eller tredje
gudstjeneste, kan man med andre ord
afhjælpe det trafikale kaos ved kirken ved at
vente, til kirken og P-pladsen er tømt efter
den forrige gudstjeneste.
Juleindsamling i kirken: De Frie Fugle
Traditionen tro samles der julen igennem ind
til De Frie Fugle, et værested for tidligere
narkomaner, der har som formål at holde
afvænnede narkomaner fri af gamle netværker.
Netop julen er den hårdeste tid for misbrugere, også for tidligere misbrugere, der
ofte mangler nogen at fejre jul med og derfor alt for let vender tilbage til misbruget.
Derfor samler Dalby Sogn hvert år ind for at
bidrage til, at julestemningen og fællesskabsfølelsen også kan favne nogle af samfundets svageste. På forhånd tak for god
støtte!
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Nyt fra menighedsrådet
Sæt kryds i kalenderen:
Udflugt til Gram Slot: Onsdag den 7. maj
Fra byrådspolitiker og økologisk landmand i
Agtrup Skov til slotsherre…: Svend Brodersen overtog sammen med sin hustru
Sanne aktiemajoriteten på Gram Slot 1. juli.
Siden er familiens hverdag ændret dramatisk. Nu får folk med tilknytning til Dalby
sogn mulighed for at se det gigantiske projekt, som familien Brodersen har givet sig i
kast med.
Svend Brodersen truer godt nok med en
arbejdsdag, for han har brug for mange ledige hænder… - men efter lidt overtalelse er
programmet ændret til en eftermiddag med
kaffe og brød efterfulgt af en rundvisning på
slottet og Gram Gods foruden naturligvis
den flotte Gram Slotspark.

Afgang kl. 14. Hjemkomst kl. 17.30. Pris:
Kr. 75,- betales i bussen. Mere om tilmelding
i næste nummer af Dalby Sogn og Kirke.
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DSUK holder årsmøde i præstegården
Danske Sømænds - og Udlandskirker (DSUK)
for Haderslev Stift holder årsmøde i Dalby
Præstegård tirsdag den 4. marts kl. 19.30.
Aftenen indledes med, at Hjørdis Kjærgaard fortæller om sine 5 år som sømandspræst i Hull. Der vil være lotteri med
mange gode gevinster. Kaffebord med hjemmebag for kr. 25,-. Efter kaffen afholdes selve
årsmødet. Aftenen slutter med andagt.
DSUK er folkekirkens arbejde uden for
Danmark. Mange steder i verden findes der
nemlig danske kirker. De kan være en del af
dit netværk når du rejser ud i verden – i forbindelse med udstationering eller studier,
eller som emigrant, au pair, sømand eller
turist. Her kan du møde andre danskere, og
skulle du få brug for hjælp, kan du trygt gøre
brug af de danske sømænds - og udlandskirker. Læs mere på www.dsuk.dk
Kirkefrokost den 20. januar
Søndag den 20. januar er der kirkefrokost i
præstegården efter gudstjenesten. Programmet står på god mad, hyggeligt samvær og sange fra den nye højskolesangbog.
Frokosten koster 30 kroner + drikkevarer.
Tilmelding senest onsdag den 16. januar på
opslag i kirken eller til præstegården på tlf.
75 50 23 27.
ep

Nyt om navne
Døbte
19. august
Christian Hylsebeck Jørgensen, Tvedvej 67
26. august
Mathilde Møller Nielsen, Bakkegærdet 29
9. september
Laura Lindskov, Idyl Allé 20
Tilde Motzkus Boesen, Slotssøvejen 7
23.september
Frederikke Skov, Lupinparken 51
7. oktober
Alberte Mathilde Bär Greising, Tvedvej 86A
3. november
Mathias Steenholdt Søgaard, Ravnsbjerg 16
Bjørn Poul Strelluff Lundorff, Bakkegærdet 1

20 oktober
Lotte Hald Nielsen & Bo Hald Nielsen,
Bakkegærdet 2
10. november
Mette Elkjær Ravn & Martin Ravn, Skovly 15

Døde og begravede
15. august
Hans Kristensen Nissen, tidligere Idyl 13
12. september
Grethe Ehrholm Kiil Jensen, Stranden 40
20. september
Jesper Frank Hansen, Idyl Allé 3
23. september
Georg Peter Jensen, Mariesmindevej 22

11. november
Daniel Flarup Kjeldsen, Bakkegærdet 36

6. oktober
Grethe Marie Møllerskov-Pedersen,
tidligere Rebæk

Viede og velsignede

17. oktober
Dorit de Paoli, Solbakken 11

25. august
Christina Bach Hemmingsen &
Mikkel Haugård Hemmingsen, København
Lone Holmgren Høgh & Jan Holmgren Høgh,
Tjørnevænget 12
15. september
Maja Givskov Iversen & Henrik Iversen,
Agervænget 5
22. september
Carina Paula Rahn Reinert &
Carsten Rahn Reinert, Skovly 5A
Bettina Riisborg & Kenneth Riisborg,
Fjeldparken 44

Kirkebilen
KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og
gangbesværede til alt, der er annonceret
her i bladet. OBS! Ønsker man at benytte
kirkebilen til søndagsgudstjenesten, skal
man ringe til Bjert Busser på 79 30 35 35
senest lørdag kl. 12.
Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.).
Jens Filipsen, Elly Petersen, Ole Sønnichsen
Fotos: Anders Eskildsen, Edith & Hilmar
Bjarnhoff, Trine Bøtkjær, Jens Christian Bach
Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
November 2007

Julehøjmesse: Tirsdag d. 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 25. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Tine Illum.

Morgengudstjeneste: Onsdag d. 26. kl. 9.00
2. juledag. Ved Tine Illum.

Ordination af Lene Thiim i Haderslev Domkirke:
Tirsdag den 27. kl. 19.00
Se side 7-9.

Søndag d. 30: Ingen gudstjeneste
Julesøndag. Der henvises til omegnens kirker.

Sogneaften med Tine Lindhardt:
”Kvinder i Bibelen”
Torsdag d. 29. kl. 19.30
I præstegården. Se side 10.

December 2007
Familiegudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 10.30
1. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 3.
Eftermiddagsmøde med julestemning:
Onsdag d. 5. kl. 14.30
I præstegården. Se side 13.
Gudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 10.30
Indsættelse af Lene Thiim som præst i Dalby
2. s. i advent. Ved provst Frank Kærgaard, J.C. Bach
Iversen og Lene Thiim. Se side 7-9.
Musikgudstjeneste med ”De 9 læsninger”
Søndag d. 16. kl. 16.00
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen og Lene Thiim.
Se side 3.

Nytårsaftengudstjeneste:
Søndag den 31. kl. 16.00
Festgudstjeneste med trompet. Se side 3.

Januar 2008
Tirsdag den 1.: Ingen gudstjeneste
Nytårsdag. Der henvises til omegnens kirker.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 6. kl. 9.00
Hellig 3 kongers søndag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag d. 13. kl. 10.30
Sidste s. e. hellig 3 konger. Ved Lene Thiim.
Gudstjeneste med kirkefrokost:
Søndag d. 20. kl. 10.30
Septuagesima. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 14.
Dåbsgudstjeneste:
Lørdag den 26. januar kl. 10.30
Konfirmandgudstjeneste: Søndag d. 27. kl. 10.30
Seksagesima. Ved J.C. Bach Iversen og Lene Thiim.

Børnehavernes juleafslutning i kirken:
Torsdag d. 20. kl. 10.15
I kirken.

Februar 2008

Skolens juleafslutning i kirken:
Fredag d. 21. kl. 8.30
I kirken.

Familiegudstjeneste: Søndag d. 3. kl. 10.30
Fastelavn. Ved J.C. Bach Iversen og Lene Thiim.
Tøndeslagning og boller i præstegården.
Se side 5.

Søndag d. 23 kl. 10.30 i Sdr. Bjert Kirke:
”Vi synger julen ind”
Der er ingen gudstjeneste i Dalby.

Gudstjeneste: Søndag d. 10. kl. 10.30
1. s. i fasten. Ved Lene Thiim.

Juleaftensgudstjenester:
Mandag d. 24. kl. 13.30 kl. 14.45 og kl. 16.00
Ved J.C. Bach Iversen (13.30 og 14.45) og Lene
Thiim (16.00). Se side 13.
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Morgengudstjeneste: Søndag d. 17. kl. 9.00
2. s. i fasten. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag d. 24. kl. 10.30
3. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.

