Dalby Sogn og Kirke
67. årgang, september-november 2006

Lone Skovgaard har indtaget orgelbænken i Dalby Kirke
Se side 4-5
Læs inde i bladet:
■

Høstgudstjeneste og spaghettigudstjeneste

■

Holger Lissner præsenterer sine egne salmer

■

Teaterforestilling i samarbejde med Brændkjærkirken

■

Babysalmesang

■

Rundt i kirken

Kirken som et festfyrværkeri
Tænk, hvis man kunne forene det bedste fra
Kolding Kulturnat, samtlige sønderjyske
ringridningsfester og Vorbasse Marked i kirkelig sammenhæng: Altså skabe et
sandt festfyrværkeri af tilbud, så
enhver kunne kaste sig ud i de kirkelige og religiøse spørgsmål, der
trænger sig på for den enkelte!
Tænk, hvis man kunne!
Det kan man! I Kristi Himmelfartsferien den 17. – 20. maj næste
år arrangerer Haderslev Stift, blandt
andet ved hjælp af flere Kolding-kræfter,
nemlig ”Danske Kirkedage”.
Man kunne også bruge et billede fra
køkkenets verden om kirkedagene i
Haderslev. De er som en festlig og
næringsrig buffet for alle, der er nysgerrige efter at gå i lag med kirke og kristendom. Der er rigeligt både til dem, for
hvem smagen er lidt ny i det, og som derfor

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
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gerne vil smage sig lidt frem her og der – og
til dem, som efter mange års nært bekendtskab med det kirkelige menukort har lyst til
at lære mere om at skelne de mange
smagsstoffer fra hinanden.
Menuen står på tidens mest
aktuelle og evigt aktuelle emner
mellem hinanden: Da Vinci
Mysteriet, grænser for religion,
forholdet mellem kristendom og
islam, åndelig længsel og søgen, kirkens engagement i sociale forhold osv.
Hele tiden vil der være gudstjenester,
musik, foredrag, debat, workshops,
udstilling og meget meget mere.
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 67

Menighedsrådets kasserer:
Gunver Strømdahl
Skovgærdet 14
tlf. 75 52 60 31

Med børn til gudstjeneste

Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Søndag den 17. september kl. 10
Kirken fyldes af børn, frugter, blomster og grøntsager, sådan som traditionen byder. Kirkens
kor medvirker, og vi siger velkommen til årets mini-konfirmander – alt sammen ved en festlig
høstgudstjeneste for hele familien.
Bagefter er der, hvis vejret tillader, kirkefrokost på marken ved kirken, hvor Hans Jørgen Krab
fra Lindgård viser sin kæmpe mejetærsker og andre maskiner, Dalby Mølle præsenterer de
forskellige kornsorter, og folk i sognet har bagt brød til frokosten af forskellige kornsorter.
Pris for hele herligheden er kr. 20,- pr. person / max. kr. 50,- pr. familie + drikkevarer. Bliver
vejret dårligt, flytter vi frokosten ind i præstegården.

Denne store mejetærsker bliver en af hovedpersonerne ved høstgudstjenesten 17. september.

Spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke:
Søndag den 29. oktober kl. 16
Ved den første spaghettigudstjeneste nogensinde i Dalby Kirke dette forår gik over 90 børn
og voksne først i kirke og dernæst med i præstegården til en hyggelig aftensmad sammen, så
selvfølgelig gør vi forsøget igen.
Til gudstjenesten inviterer Dalby Kirke atter til drama. Og børnene bliver også involveret på
deres præmisser.
Bagefter står den, som navnet angiver, på spaghetti og kødsovs i præstegården, så man ikke
behøver tænke på aftensmaden den dag. Pris: Kr. 20,- pr. person / max. kr. 50,- pr. familie +
drikkevarer. Spisning og hygge slutter, så alle kan nå hjem til børnetimen kl. 18.
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Ny organist har mange
tangenter at spille på
Den 1. september indtager Lone Skovgaard orgelbænken i Dalby Kirke. I Dalby får vi i Lone
Skovgaard en dygtig organist med en bred musikalsk og pædagogisk baggrund – ikke mindst
med et stærkt engagement i korarbejde, sådan som vi prioriterer det højt i Dalby. ”Dalby Sogn
og Kirke” har talt med den nye Dalby-organist, så alle i sognet kan lære hende at kende, selv
om det nok vil vise sig, at mange faktisk kender hende i forvejen.
Hvad er det ved Dalby Kirke og Dalby Sogn,
som har lokket dig hertil?
Faktisk kender jeg efterhånden området særdeles godt. Da jeg i sin tid flyttede til Kolding
midt i 90’erne, var det netop for at blive kirkesanger ved Dalby Kirke. Siden har jeg også
haft fornøjelse af at komme som musikskolelærer på Dalby Skole og har på den måde
lært både området og mange børn at kende.
Jeg er endnu kun stødt på søde mennesker
og i det hele taget stor imødekommenhed.
Hvad er det, du kan lide ved at spille orgel i kirken?
Kirkerummet har for mig en helt speciel
magi. Det giver en særlig glæde at akkompagnere menighedens sang, og derfor er salmespillet efter min mening meget vigtigt, så
folk kan få de allerbedste betingelser for at
synge godt med. Sådan kan musikken være
med til at understrege både indholdet og
oplevelsen ved det at gå i kirke med alle de
stemninger, der er i løbet af kirkeåret.
Derudover er der uendelige mængder af
smuk og genial kirkemusik, som jeg har
svært ved at få nok af. Lige nu glæder jeg
mig meget til den store udfordring, det bliver at udforske de mange klanglige muligheder, som Dalby Kirkes orgel rummer.
I øvrigt spiller jeg også et par andre
instrumenter og er rigtig glad for også at
spille rytmisk musik, som er en god måde at
få mange mennesker i tale på.
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Lone Skovgaard
Er der noget, du vil prioritere særlig højt som
organist i Dalby?
Jeg vil ikke på forhånd vælge eller udelukke
nogle indsatsområder. Men jeg kan ikke
forestille mig andet end, at jeg i begyndelsen
især vil bruge mange kræfter på at få koret
godt i gang.
Jeg glæder mig over det gode samarbejde, der allerede er med skolen, og håber, jeg
kan være med til at styrke det yderligere. Her
er det naturligvis en fordel, at jeg allerede

kender skolen godt – og for noget godt! Jeg
vil gerne være med til at udbygge kontakten
til lærere og elever, også gå med i de lidt
større projekter til gavn både for skolen og
for kirkens korarbejde. Korarbejdet er virkelig
en af de ting ved at være organist, som jeg
sætter størst pris på. Det er rigtig spændende at synge i kor, og jeg glæder mig til at
møde kirkekoret i Dalby og deltage i korstævner og arrangementer med venskabskor
sammen med dem.
Ja, så skal jeg selvfølgelig her den første
tid også orientere mig i alle de tiltag, der er
i sognet.
Har du nogle ideer til, hvad du kunne tænke
dig at gøre af nye ting ved Dalby Kirke?
Nu er det min opfattelse, at kirken allerede
har rigtig mange jern i ilden, som jeg også
glæder mig til at indgå i. Men muligvis
kunne man arrangere nogle ”syng sammenaftener” eller stable et voksenkor på benene

til særlige lejligheder. Det er min erfaring, at
en af de bedste måder at inddrage menigheden på, er gennem sang.
Vil du til sidst fortælle lidt om dig selv privat?
Jeg har to sønner på 19 og 22 år, som begge
er under uddannelse. Derudover er det
musikken, der fylder mest i min tilværelse.
Jeg opfatter mig selv som et imødekommende menneske, og jeg håber også at få en dialog med menigheden i min nye kirke. Det er
altid godt at få respons. Jeg glæder mig!
”Dalby Sogn og Kirke” byder Lone Skovgaard
velkommen. Præst og menighedsråd har allerede lært Lone at kende som et sprudlende og
energisk menneske, der straks efter ansættelsen tog fat på ideer og planlægning for kor
og gudstjenester. Igen og igen har hun sagt, at
hun glæder sig. Det gør vi andre også! Ja, det
kan hele sognet!

VONSILD

Stil krav. Det gør vi

Installationseftersyn
El-installationer
Tele-/Datainstallationer
Tyverialarmanlæg
Døgnservice
www.lindpro.dk
Lindpro a/s
Tlf.: 76 31 42 00
Fax: 76 31 42 09
kolding@lindpro.dk
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Kom med rundt i Dalby Kirke
Dalby Sogn og Kirke præsenterer fra og med dette nummer kirkens spændende inventar, kunstgenstande m.v. Vi begynder med alterkalken, som der må fortælles om over to numre.

Jagten på den forsvundne alterkalk
Alterkalken i Dalby Kirke
giver mindelser om jagten på den hellige gral,
altså det bæger Jesus drak
af ved den sidste nadver. I
alt fald var Dalbys alterkalk også forsvundet en
tid. Indgraveret på den
ene side kan man læse:
”Denne Kalk med Disk,
som var indviet 1680,
blev 1880 stjaalen i Dalby
Kirke og nedgravet ved
Kolding, men gjenfunden
1892 og paa Kong Chr.
den Niendes og Dronning
Louises Guldbryllupsdag
d. 26. maj atter indviet til
helligt Brug af Sognepræst M. Mørk Hansen.
Kirkens Værger var J.J.
Schultz og Erik Skov.”
Bag den indskrift ligger
følgende historie, som
bygger på Mørk Hansens
optegnelser.
Alterkalk tur-retur
I år 1890 sendte præsten ved Horsens Tugthus besked til Mørk Hansen, at en fange, der
sad inde for kirkeindbrud, havde nævnt for
en medfange, at han havde nedgravet et
alterbæger ved Kolding. Fangen blev forhørt, men ville ikke indrømme noget, så man
kom ikke videre i sagen, selv om Mørk
Hansen korresponderede med både fængselspræsten og de retslige myndigheder.
Et par år kom der hjælp fra uventet hold.
To piger løb og legede i Dyrehavegårds
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Skov, som lå hvor bl.a.
Kolding Sygehus og Ndr.
Kirkegård nu ligger. Men
tilbage i 1890 lå det
område hen som skov, og
her fandt de to piger
foden til alterbægret. De
troede godt nok, at det
var en gammel messinglysestage, og tog den
med hjem uden at tænke
nærmere over det.
I begyndelsen af 1892
fortalte den ene af pigerne imidlertid om fundet
til den kvindelige ejer af
en guldsmedeforretning
på torvet i Kolding. Guldsmeden bad om at få ”lysestagen” at se og kunne
straks konstatere, at den
var af ægte sølv og
udgjorde foden af en alterkalk. Samtidig kom
hun i tanke om tyveriet i
Dalby Kirke i 1880. Pastor
Mørk Hansen blev tilkaldt og kunne bekræfte, at foden hørte til den stjålne alterkalk.
Pigerne blev sendt i skoven igen og fandt
bægerdelen til kalken og den tilhørende sølvdisk, som er den tallerken, alterbrødet ligger
på. Bægeret var dog bulet, sandsynligvis
fordi der var blevet slået på det for at få det
skilt fra foden, og måtte derfor restaureres.
De to piger fik 30 kr. i findeløn, svarende
til 1-2 ugers løn for en ufaglært arbejder.
Alterkalken blev repareret og taget i brug
Kristi Himmelfartsdag 1892, som faldt sammen med kongeparrets guldbryllupsdag.

Den midlertidige kalk fik nyt hjem
Fra mundtlige kilder stammer beretningen
om, at den lille alterkalk, som man måtte
anskaffe i 1880 til erstatning for den stjålne,
blev opbevaret i mange år, uden at man rigtig vidste, hvad man skulle stille op med den.
I 1931 bød der sig endelig en lejlighed til,
nemlig da Immanuelskirken blev indviet.
Immanuelskirken ligger i den del af Kristkirkens Sogn, som oprindelig hørte til det fælles Vonsild-Dalby pastorat. Dalby og Vonsild
menighedsråd skal angiveligt have overrakt
den midlertidige kalk til Immanuelskirken på
indvielsesdagen, hvor den stadig er i brug.
En krølle på historien
På alterkalkens indskrift nævnes tre personer.
Den første er pastor Mourits Mørk Hansen,
som også var ham, der 20 år tidligere var
præst i Dalby (og Vonsild) og en stor drivkraft bag byggeriet af den smukke kirke, vi
kender nu, da den hidtidige kirke var så forfalden, at en restaurering ikke var mulig.

De to kirkeværger, J.J. Schultz og Erik Skov,
har stadig familie i sognet. Gården Ankerhus
er stadig i J.J. Schultz’ families eje, om end
ikke i direkte linie. Erik Skovs oldebarn er til
gengæld trådt direkte i sin oldefars fodspor,
endda i dobbelt forstand: Ikke alene ejer
Kjeld Kjeldsen slægtsgården Tvedgård. Det
er såmænd også ham, der i dag er kirkeværge ved Dalby Kirke.
jcbi

Babysalmesang
Succesen, tilslutningen og anmeldelserne var ikke til at
tage fejl af. Selvfølgelig slår Dalby Præstegård dørene
op for babysalmesang igen i efteråret.
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, sproglige og emotionelle udvikling.
”Mors og fars stemme er det dejligste 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,”
understreger 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 til 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 foregår i Præstegårdens lokaler på Gl. Tved 23A på i alt otte
mandage fra kl. 10.30 – 11.30 med start 2. oktober (pause i efterårsferien uge 42).
Tilmelding til dette spændende tilbud skal foregå til Præstegårdens kontor senest onsdag
den 20. september. på tlf. 75 50 23 27 – eller på e-mail: jcbi@km.dk. Ved for mange tilmeldinger gælder ”først til mølle”-princippet.
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Temaer fra ”Dejlig er jorden” og orkestret U2 mødes i
Brændkjærkirken…

Teaterstykket

Pilgrimsvandringen
Danskerne søger, som aldrig før. Markedet er
nærmest umætteligt for bøger og film om
åndelige emner: Hvad er meningen med det
hele? Hvem er Gud? Hvor går vi hen?
Spørgsmålene er imidlertid gamle som
menneskeheden selv, og nu bliver de taget
op i en fælles teatersatsning mellem Dalby
Kirke og Brændkjærkirken.
Livet som en vandring
Et af de motiver, der er gået igen i mennesket søgen, er livet som en vandring, hvor vi
både kan følge en fastsat kurs, komme ud på
omveje, skulle over høje og udmarvende
bjerge, gennem blide dale osv.
I kristen sammenhæng tales der da også i
disse år mere og mere om pilgrimsvandringer – om at søge meningen, mens man vandrer både i konkret og overført betydning.
En vandring mod evigheden
Men pilgrimsvandringen er faktisk et gammelt motiv fra den kirkelige tradition, som
handler om, at livet er en vandring mod
evigheden. Vi kender det fra julesalmen
”Dejlig er jorden”, hvor vi synger: ”Skøn er
sjælenes pilgrimsgang! / Gennem de favre /
riger på jorden / gå vi til Paradis med sang”.
Livet på jorden kan altså være smukt, men
ikke desto mindre ligger der en større
mening foran os.
Også rockbandet U2 med dets markant
kristne forsanger Bono følger den samme
tankegang i sangen ”I Still Haven’t Found
What I’m Looking For” (”Jeg har stadig ikke
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fundet det, jeg søger efter”), hvor dog livets
op-og nedture skinner tydeligere igennem
end i ”Dejlig er jorden”.
Teaterstykket Pilgrimsvandringen
Dalby Kirke er gået sammen med Brændkjærkirken om at skaffe et anmelderrost teaterstykke til byen, som har spillet for fulde
kirker i København, og som tager netop de
temaer op.
Forfatteren John Bunyan anede ikke, om
han skulle henrettes eller leve videre, da han
omkring år 1670 skrev bogen ”Pilgrimsvandringen” i fængslet. Den ekstreme livssituation har givet fortællingen en helt særlig
nerve, og i generationer var ”Pilgrimsvandringen” den mest solgte bog efter Bibelen,
læst af både høj og lav. Således fortæller den
navnkundige amerikanske præsident Abraham Lincoln, at han i sit liv kun havde læst
to bøger, nemlig Bibelen og ”Pilgrimsvandringen”.
Hovedpersonen i bogen er den unge pilgrim Kristen, der bryder op hjemmefra og
møder forskellige måder at forholde sig til
livet og verden på, personificeret bl.a. ved
naboen Føjelig, manden Ikke-Kristen og Hr.
Verdensklog.
En københavnsk folkekirkepræst, et københavnsk teater og to unge skuespillere har
givet den gamle fortælling nyt liv med pondus og kraft – blødt op med muntre indslag.
Stykket opføres søndag den 1. oktober kl.
19.30 i Brændkjærkirken. Vedr. billetter: Se
kirkebladet og opslag.

JAKOB LA COUR og PETER WINDING
Instruktion: Mikkel Rosenberg Manuskript: Niels Nymann Eriksen

Dalby Kirke og Brændkjærkirken præsenterer:

Teaterstykket

Pilgrimsvandringen
Brændkjærkirken søndag 1. oktober kl. 19.30
• Billetter i forsalg: Kr. 30,- i Brændkjærkirken tlf. 75 53 00 73
•

Billetter ved døren: Kr. 40,-
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Torsdag den 16. november kl. 19.30 i Dalby Præstegård

Et kig ind i Holger Lissners salmeværksted
1 Han blev født af Guds vilje,
før verden blev til,
og før floderne fandt deres leje,
han var ét med Guds tanke,
han talte Guds ord,
og Gud gav ham al verden i eje.
Hvem var han? Ja, hvem er dog han?
Han er Kristus, Guds søn og vor Herre.
2 Han blev tilbedt af hyrder,
mens englene sang,
og en stjerne forkyndte hans komme.
Han blev hyldet af konger,
men drevet på flugt,
til tyrannens regime var omme.
Hvem var han? Ja, hvem er dog han?
Han er Kristus, Guds søn og vor Herre.
3 Han gav håb til de skæve,
gav sultende brød
og lod syndere sanse Guds rige.
Han bød stormvejret standse,
drev ånderne ud,
og så mildt til en vildfaren pige.
Hvem var han? Ja, hvem er dog han?
Han er Kristus, Guds søn og vor Herre.
4 Han fortalte historier
helt enkle og ny,
så at hjerterne brændte i brystet.
Han var hård mod de hovne,
der dømte de små,
og han talte, så mange blev trøstet.
Hvem var han? Ja, hvem er dog han?
Han er Kristus, Guds søn og vor Herre.
5 Han blev fanget og slået,
hængt op på et kors,
men han tilgav, - han så, hvad der bandt dem.
Alle tænkte, at døden
vandt sejren igen, men da stod han lyslevende blandt dem.
Hvem var han? Ja, hvem er dog han?
Han er Kristus, Guds søn og vor Herre.
6 Han har givet os Ånden,
den hvisker i os
og forvandler vort hjerte i bønnen.
Når vi fejler og falder,
og når vi skal dø,
skal vi se ham som Menneskesønnen.
Det er ham! Ja, det er jo dig!
Du er Kristus, Guds søn og vor Herre!
Holger Lissner, september 2005
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Nogle
mennesker
tror, at alle salmer
stammer fra den fjerne fortid, og at alle
salmedigtere
for
længst er døde. Sådan er det ikke med
Holger Lissner! Han
er sprællevende, og
så er han en af de
mest betydningsfulde salmedigtere i vores
tid.
Som tidligere sognepræst i Sdr. Bjert er
Holger Lissner ikke ukendt i Dalby, for han
har prædiket i Dalby Kirke mange gange.
Denne gang skal han dog ikke prædike, hvis
han ellers kan lade være!
I alt fald kommer han på besøg i præstegården for at fortælle om nogle af de overvejelser og tanker, han gør sig, når han skriver sine salmer, og belyser det ved at lære os
nogle af salmerne: Hvordan er forholdet
mellem tekst og melodi? Hvorfor skrev han
den salme på det tidspunkt? Hvad er historien bag begravelsessalmen eller Klagesalmen? Hvorfor gik han i gang med at skrive salmer, og skriver han stadig nu, hvor han
er gået på pension?
Hvad han ikke selv svarer på, kan vi spørge ham om, for han sætter stor pris på dialog med forsamlingen.

Hvem er dog han
En af Holgers Lissners nyeste salmer er salmen ”Hvem er dog han”, som han skrev til
det store salmeprojekt for 4.-5. klasserne i
Kolding provsti. Over 1600 børn sang den
ved den store salmefest i foråret. Salmen
handler om Jesus af Nazareth og synger sig
vers for vers igennem forskellige bibelske
beskrivelser og fortællinger om Jesus: Fra før
verdens skabelse (vers 1), over hans gang på
jorden (vers 2-5) til hans betydning for os nu
og i fremtiden.

Musikgudstjeneste søndag den 7. november kl. 19.30

Alle Helgen med lys på kirkegården
Alle Helgens dag er den dag, hvor vi mindes
dem, der ikke er hos os mere. Ifølge sognets
tradition gør vi det ved en stemningsfuld
musikgudstjeneste, hvor navnene på dem,
der er døde og blevet begravet i Dalby det
seneste år, bliver læst op fra prædikestolen.
Hvis vejret tillader det, vil vi også igen i år
forsøge at fortsætte skikken med at tænde
levende lys på gravene. Fra kl. 19 kan kirkegængere, der har pårørende på kirkegården,
afhente lys i våbenhuset til at sætte på gravstederne.

Kirkens kor synger
salmer, der hører den
særlige anledning til.
Saxofonisten Michael
Olsen sætter sit særlige præg med solostykker og understøtter de fælles salmer.

Michael Olsen

Dalbypige vender hjem

Teolog i praktik som præst

Hvad regner du med at komme til at lære?
Jeg regner med at få indblik i præstens hverdag med stort og småt. Jeg har masser af
forestillinger, men ingen erfaring med de
udfordringer, man bliver stillet over for.
Hvordan lader det sig for eksempel gøre at
skifte fra dåbssamtale til begravelsessamtale
fra det ene øjeblik til det andet?

Er det så ikke for lidt
med to gange to uger?
Jo, alt for lidt. Men
jeg mener ikke, at der
skal skæres i teologien for at give plads til
mere praktik. I stedet kunne lægernes turnusordning være et forbillede, hvor man
efter studierne kom i praktik et halvt år hos
en slags mentor, altså hvor man blev ordineret, så man kunne fungere som præst, men
superviseret af en erfaren kollega.
Måske kunne man også have en slags
praktik tidligere i studieforløbet. Ligesom læger helst skal finde ud af, om de kan tåle at
se blod, inden de har brugt seks år på at studere, ville det være rart som teolog at få kontakt med arbejdet som præst.

Hvorfor skal man i præstepraktik?
Præster bruger seks studieår på universitetet
for at læse teologi. Men der er forskel på at
sidde over for en bog og så sidde over for et
menneske, på at lære teologi som fag og så
skulle bære indholdet og forkyndelsen med
en personlig integritet. Den tørre teologi er
en nødvendig ballast, men den er ikke nok.

Hvorfor lige Dalby?
Fordi jeg kender kirken og præsten, jeg har
jo været med Jens Christian på konfirmandlejr et par gange. Derudover har jeg indtryk
af, at der i Kolding Provsti er et godt samarbejde mellem præsterne. Jeg glæder mig til
at møde dem, når jeg skal være med til
”Jesus på Slottet” for alle 3. klasserne.

Lene Kock er en rigtig Dalby-pige. Hun har
gået i Dalby Skole, er konfirmeret i Dalby
Kirke og var kirkesanger midt i 90’erne. Nu
vender hun tilbage i 2 gange 2 ugers præstepraktik hos sognepræst J.C. Bach Iversen.
Dalby Sogn og Kirke har talt med Lene Kock
om hendes forventninger til praktikperioderne, hvor sognets beboere vil møde hende til
gudstjenester og møder.
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KIRKEHØJSKOLEN
Kolding Kirkehøjskole
Sognene i Kolding provsti
samarbejder igen om en
række foredrag. Dette efterår
er temaet de mange retninger indenfor folkekirken: “Ét
folk, én kirke, flere strømme.”
Hvor?
Jens Holms Hus,
Nicolaiplads 2, 2.sal
Hvornår
Tre lørdage
kl. 10-14.15
Tilmelding
Bramdrup Kirkekontor,
man.-fre. kl.10-12,
tors. tillige 16-18,
tlf. 75 56 94 53
Betaling
Bramdrup Kirkekontor eller
konto 9573-452 810 1704
eller kontant på mødedagene
Pris
For alle dage: kr. 200,For enkeltdage: kr. 90,Inkl. kaffe/te og frokost,
drikkevarer kan købes.

Lørdag den 23. september
“Indre Mission i går og i dag”
ved Kurt E. Larsen, lektor Menighedsfakultetet, Århus
Fra Hans Kirks roman ”Fiskerne” og TV-serien ”Matador” har mange
danskere et billede af Indre Mission. Svarer og svarede dette til virkeligheden?
”Vækkelser og folkelige bevægelser på Koldingegnen”
ved Inge Bundsgaard, arkivchef ved Rigsarkivet og Landsarkivet
Indre Mission og grundtvigianismen satte i 1800-tallet stærkt præg
på egnen. Hvorfor blev den religiøse og folkelige geografi så broget?
Lørdag den 28. oktober
”Grundtvigianismen på det sidste”
ved Jes Fabricius Møller, adjunkt Institut for historie, København
Grundtvigs navn har været brugt til vidt forskellige formål: Fra
nazisme til maoisme, fra Socialdemokratiet til Venstre.
Grundtvigianismen er mangetydig, men stikker dybt.
”Højskolens kunstnere”
ved Teresa Nielsen, museumsinspektør Vejen Kunstmuseum
Højskolens betydning i mange sammenhænge gennem tiderne
spores.
Lørdag den 18. november
”Tidehvervs historie”
ved Torben Bramming, leder af ”Tårnborg” i Ribe
Tidehverv har siden 1926 været en magtfaktor i Danmark og taget
opgør med både kirkeligheden og ideologierne. I dag tegner Søren
Krarup og Jesper Langballe billedet.
”Vær mig nær”
ved Henrik Wigh-Poulsen, leder af Grundtvig Akademiet
Da forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen blev skilt og gift
anden gang, satte det markante spor i de kirkelige miljøer: Om
Jakob Knudsens samtid og forfatterskab.

Barsøe Schou A/S
Smede og Maskinværksted
Smedegade 3G. 6000 Kolding
Tlf : 75 52 76 06
Specialer:
Altaner, Trapper, Gelænder og Beslag
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Onsdag den 13. september kl. 14.30 i Dalby Præstegård

Hilmar Bjarnhoff: Færøerne
I juli 2000 tog en lille flok danskere turen til
Færøerne, heriblandt Edith og Hilmar
Bjarnhoff fra Bakkevænget i Rebæk. Det blev
en enestående oplevelse, ikke mindst på
grund af, at turen blev ledet af gode færøske venner, der nu er bosat i Esbjerg. De blev
døråbnere til steder, man ikke normalt kommer som turist på disse storslåede øer i
Nordatlanten.
Kun 2 timers flyvning fra Billund er man i
et meget fremmedartet land, hvor alle, næsten uden undtagelse, dog taler dansk.
Det blev til møder med mange kunstnere,
Kongsbonden i Kirkebø, den kendte glaskunstner Trondur Patursson, filminstruktøren
Nils Malmros og flere andre interessante personer.
Vejret var perfekt til fotografering, så
Hilmar Bjarnhoff brugte lejligheden til at

gemme nogle af de mange indtryk på lysbilleder, som andre nu får mulighed for at opleve.

Onsdag den 1. november kl. 14.30 i Dalby Præstegård

Gordy Strømdahl: Hvad sker
der, når du ringer 1-1-2?
Tidligere beredskabschef Gordy Strømdahl
fra Skovgærdet i Mariesminde fortæller om
et liv med brand og ulykker på allernærmeste hold.
I et såkaldt ”demonstrationsplanspil” viser
han ved hjælp af en modelby en ulykkes forløb fra start til slut. Efterfølgende fortæller
han om forskellige brande, forureninger og
ulykker i Kolding Kommune.
Endelig giver Gordy Strømdahl råd og vejledning: Hvad skal man være opmærksom
på for at undgå brand? Hvilke muligheder er
der for at begrænse en brand og for at hjælpe, hvis der er sket en ulykke?
Spørgsmål er også særdeles velkomne.
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Nyt fra menighedsrådet
Ny organist til Dalby Kirke
Menighedsrådet har fra et felt af meget dygtige ansøgere ansat Lone Skovgaard som
organist ved Dalby Kirke fra 1. september. Vi
byder hende hjertelig velkommen og ser
frem til et frugtbart samarbejde. Se side 4-5
for en præsentation af vores nye organist.
Tak til organist Signe Ladekær Johansen
Den 30. august skal Dalby
Kirke tage afsked med en
højt værdsat medarbejder:
Organist Signe Ladekær
Johansen.
Signe blev i februar
måned 2005 ramt af en
faldulykke, der har bevirket, at hun ikke siden har
kunnet arbejde. Hun er derfor blev afskediget p.g.a. vedvarende sygdom.
Signe blev ansat som organist ved Dalby
kirke 15. august 2001. Som den kompetente korleder Signe er, fik hun i løbet af få
måneder et meget dygtigt kirkekor og en
korskole i gang.
Vi vil huske Signe for hendes engagerede
og begejstrede ledelse af korene ved julekoncerterne med Kolding Bykor, for bevægende indslag ved musikgudstjenester og for
livlige indspil ved familiegudstjenester, men
frem for alt for hendes altid særdeles velfor-

beredte og smukke orgelspil ved gudstjenesterne, hendes store hjerte, iderigdom og
loyalitet og hendes enestående imødekommenhed og hjælpsomhed, som vi alt sammen har nydt stor gavn og glæde af.
En stor tak til Signe for denne indsats for
Dalby Kirke. Vi ønsker alt godt for Signe og
hendes familie i fremtiden.
Parkeringsplads ved Dalby kirke
Haderslev Stifts konsulenter har nu sagt god
for den nye parkeringsplads, og Haderslev
Museum har foretaget en forundersøgelse
på stedet. Der er ikke fundet fortidsminder,
der skal udgraves. Vi mangler nu kun de sidste økonomiske beregninger, hvorefter vi
håber, at arbejdet kan gå i gang.
”Fokusgrupper” i Kolding Provsti
I de seneste måneder har der været arbejdet
med ”Fokusgrupper” i Kolding Provsti. Flere
fra Dalby menighedsråd har sammen med
sognepræsten deltaget i grupperne, der
skulle komme med forslag til øget samarbejde på tværs af sognene. De fire grupper har
arbejdet med følgende emner: A) anderledes
gudstjenester, B) tværkulturelt arbejde, C)
kirkens undervisning og D) kirken som
arbejdsgiver. Arbejdsgrupperne har nu fremlagt deres forslag, som menighedsrådene
skal arbejde videre med.
ep

Hvad kan vi gøre for dig?
Kom ind og fortæl os om dine drømme,
planer og ønsker. Så hjælper vi dig med
at gøre dem virkelige.

Jernbanegade 14 · 6000 Kolding · Tlf. 79 32 50 00
info@sydbank.dk · www.sydbank.dk
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Kalenderen
September 2006

November 2006

Højmesse: Søndag d. 3. kl. 10.00
12. s. e. trin.

Eftermiddagsmøde om at ringe 1-1-2:
Onsdag d. 1. kl. 14.30
I præstegården. Se s. 13.

Højmesse: Søndag d. 10. kl. 10.00
13. s. e. trin. Konfirmandstart.
Eftermiddagsmøde om Færøerne:
Onsdag d. 13. kl. 14.30
I præstegården. Se side 13.
Højmesse: Søndag d. 17. kl. 10.00
14. s. e. trin. Høstgudstjeneste. Se side 3.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 24. kl. 9.00
15. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Musikgudstjeneste: Søndag d. 5. kl. 19.30
Alle helgen med lys på kirkegården. Se s. 11.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 12. kl. 9.00
22. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Sogneaften med Holger Lissner og hans
salmer:
Torsdag d. 16. kl. 19.30
I præstegården. Se s. 10.
Højmesse: Søndag d. 19. kl. 10.15
23. s. e. trin.

Oktober 2006

Højmesse: Søndag d. 26. kl. 10.00
24. s. e. trin.

Højmesse: Søndag d. 1. kl. 10.00
16. s. e. trin.
Teaterstykket ”Pilgrimsvandringen”:
Søndag d. 1. kl. 19.30
I Brændkjærkirken. Se side 8-9.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 8. kl. 9.00
17. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Højmesse: Søndag d. 15. kl. 10.15
18. s. e. trin.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 22. kl. 9.00
19. s. e. trin.
Spaghettigudstjeneste: Søndag d. 29. kl.
16.00
20. s. e. trin. Med spisning i præstegården.
Se s. 3.

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

