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Så går Dalby Kirke på nettet
Se side 2

Læs inde i bladet:
■

For børnefamilierne: Høstgudstjeneste, spaghettigudstjeneste og dåbsgudstjeneste

■

Udflugt til Mandø og kirkekoncert

■

Bibelfortælling og en Koldingdrengs oplevelser

■

På rundtur i Dalby Kirke

Nyhed pr. 1. september
Så skete det! Dalby Kirke får sin egen hjemmeside 1. september. Den har været længe
undervejs, og egentlig færdig bliver sådan
en hjemmeside vist aldrig. Vi vil hele tiden
udbygge den med både aktuelt og historisk
stof.
Som faste rubrikker vil man finde vejledninger i, hvad man skal gøre ved fødsel og
dåb, ved konfirmation og bryllup samt ved
dødsfald: Hvilke regler gælder? Hvad er skik
i Dalby Kirke m.v.?
Måske vil kirkens hjemmeside med tiden
blive en slags mødested for at stille spørgsmål (anonymt?) om livets store spørgsmål,
som præsten jo passende kunne forsøge at
tage brydetag med.
Kan kirken befinde sig i cyberspace?
Kristendommen er en kærlighedssag – mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes. Derfor kan man med nogen
ret hævde, at kirken ikke rigtig kan befinde

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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sig på Internettet. Men omvendt tror vi jo
heller ikke som kristne på, at der er nogle
sider af menneskelivet, som er irrelevante for
Gud.
Derfor skal Dalby Kirke også være med her.
Ikke fordi Internettet nogensinde kan erstatte mødet mellem mennesker indbyrdes og
mødet mellem mennesker og Gud, for kærlighed indebærer den direkte kontakt. Men
ligesom det bestemt giver god mening at
sende kærestebreve til hinanden, når man er
langt fra hinanden og ikke har direkte kontakt, kan man også via www.dalbykirke.dk
fortælle om, hvad der sker af stort og småt,
når kirken og kristendommen møder os i
Dalby Sogn.
Så på gensyn fra 1. september. Gode forslag og tips vil konstant være velkomne.
jcbi

Kirkesanger:
Ida Schneider
Domhusparken 8, st.th.
tlf. 26 28 91 86

Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
tlf. 75 50 70 47

Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-12.30
Privat: Morbærvej 30, tlf. 76 30 73 44

Menighedsrådets formand:
Elly Petersen
Bakkegærdet 24
tlf. 75 53 18 60

Organist:
Lone Skovgaard
Mazantigade 20, 2
Tlf. 75 53 43 76

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

Søndag den 9. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste med kirkefrokost

Kirken fyldes af børn, frugter, blomster og
grøntsager. 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. Hans Jørgen Krab
fra Lindgård viser sin kæmpe mejetærsker og
andre maskiner frem. Dalby Mølle præsente-

rer de forskellige kornsorter. 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.
Der samles ind til Folkekøkkenet på
Haderslevvej.

Billederne på siden er glimt fra sidste års høstgudstjeneste og frokosten bagefter.
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KIRKEHØJSKOLEN
“Gennem kunstnerøjne”
Kolding
Kirkehøjskole
Kolding Kirkehøjskole, der
er et samarbejde mellem
sognene i Kolding provsti,
ser på kristendommen
med andre øjne:
Kunstnernes.
Arrangementerne finder
sted i Jens Holms Hus,
Nicolai Plads 2.
Pris for alle dage: 200,Pris for enkelt dag: 90,(inkluderer kaffe/te og frokost, drikkevarer kan købes).
Tag et program i Dalby
Kirke!
Betaling: Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto:
9573-4528101704

Lørdag den 8. september kl. 10.00
”Kristenhed, oplysning og kamp”: Med bus til Vejen
Kunstmuseum og kirkegård samt Skibelund Krat
En kunstudflugt med kristenhed, højskoleoplysning og grænsepolitisk
kamp på programmet. Hjemkomst: ca.14.30.

Lørdag den 6. oktober kl. 10.00
”Syndfloden over Norderney”: Karen Blixens kirkekamp
En af de ”Syv fantastiske fortællinger”, som rummer en kritik af det,
mennesker har gjort kristendommen til.

”Kristus og Klods-Hans”: Om forholdet mellem teologi
og litteratur
Sognepræst Henriette Bacher Lind, Sct. Nicolai Sogn
Det er oplagt at bruge litterære eksempler i forkyndelsens øjemed.
Ofte kan litteraturen give det billede, som opklarer et vanskeligt teologisk emne.

Lørdag den 17. november kl. 10.00
”Ondskaben”: En film af og om Jan Guillou
Mødested: Film 6000, Skolegade 2. Filmen ”Ondskaben” er baseret
på forfatteren Jan Guillous barske erfaringer som kostskoleelev, som
han har beskrevet i bogen med samme navn.

”Ondskabens gådefuldhed”: En analyse af filmen
og bogen
Jørgen Demant, sognepræst i Kongens Lyngby
Hvor kommer det onde fra? Har ondskaben en årsag? Hvordan standse ondskabens spiral? Om grundlæggende myter i vores vestlige kultur om hævn, sex og kærlighed.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi

Sogneudflugt til Mandø
Søndag den 16. september kl. 10.15-18.30
Alle i Dalby Sogn indbydes hermed til at deltage i den årlige udflugt efter
gudstjenesten den 16. september.

Programmet byder
blandt andet på
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

”Overfart” med
Mandøbussen
Middag på Mandø■
centret
Guidet tur rundt på ■
Mandø, blandt andet
Mandøhuset, Mandø
Mølle og forevisning
af Mandø Kirke ved ■
sognepræst Uffe
Vestergaard
Kaffebord med mulighed for kort rundvisning på Vadehavscentret, Vester Vedsted

Påklædning
Tag bestik af vejret hjemmefra.
Mandøbussen, der kører mellem Vester
Vedsted og Mandø, er en åben bus, hvor
det kan være godt med en ekstra jakke.

FOTOS: Fra Ribe Turistbureau

Afgang med bus:
Kl. 10.15 fra P-pladsen ved Dalby Kirke. Der
serveres en kop kaffe og en bid brød inden
afgang. Man kan også blive afhentet ved præstegården kl. 8.45.

Forventet hjemkomst:
Kl. 18.30. Bussen holder både ved præstegården og ved kirken.

Pris for hele udflugten:
Kr. 100,00 pr. person.

Tilmelding:
Senest 9. september til Margit Hansen på tlf. 75 54 19 81.
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KUK hvad for noget?

KUK 11 ”Den Store Fortælling”:
Mød Bibelen i foredrag, kunst og
maratonoplæsning
Kolding Provsti – November 2007
Bibelens gamle, men stadig aktuelle fortællinger danner grundstenen for vores kultur
og menneskesyn. Fortællingerne har inspireret forfattere, digtere og malere gennem
århundreder. Og fortællingerne vækker stadig undren og forargelse. Derfor går kirkerne
i Kolding Provsti i november måned sammen
og sætter fokus på ”Den Store Fortælling”.
Nu kan alle blive klogere på bibelen, når
Kolding Provstis kirker, sogne- og præstegårde slår dørene op til en hel temamåned om
bibelen. De fleste arrangementer er gratis!
Det nok mest iøjnefaldende programpunkt
bliver en maratonoplæsning af bibelen i Sct.
Nicolai Kirke fra torsdag den 15. november
kl. 8 til søndag den 18. november kl. 18. Her
vil konfirmander, bl.a. fra Dalby, sammen
med snesevis af andre Koldingborgere læse
bibelen op fra ende til anden helt uden
ophør, for ”Guds ord tier aldrig”.
Program bliver offentliggjort i oktober. Her
i Dalby sogn tilbyder vi foredraget med Tine
Lindhardt, se side 10.

Hvad er KUK 11?
KUK 11 er et nyt initiativ fra menighedsråd
og præster i Kolding Provsti. Formålet er at
samle en bred vifte af lokale arrangementer
under et fælles tema i november måned.
KUK-11 står for: Kirkernes Undervisning i
Kolding november måned.

Udvalget bag KUK 11
Flemming Knudsen, menighedsrådsmedlem
i Harte
Marianne Lund, menighedsrådsmedlem i
Sdr. Bjert
Borgny Brünings-Hansen, sognepræst i Ødis
Karen Søe Pedersen, sognepræst i LejrskovJordrup
Jens Chr. Bach Iversen, sognepræst i Dalby

Dalby Kirke
Tirsdag den 18. september kl. 19.30

Fri Entré

Dansk saxofonkvartet
De har turneret i USA og England, Tyskland og Frankrig, Italien og mange andre lande.
Nu lægger de fire musikere i Dansk Saxofonkvartet vejen forbi Dalby Kirke!
Også selve den musikalske rejse når verden rundt, når Dansk Saxofonkvartet står som ”rejsearrangør”. Ikke alene står den på ny dansk musik, men også barokmusik og argentinske
tangoer bliver udforsket, ligesom den står på besøg ind i både sigøjnerland, jazz og klassisk
musik via Japan, Canada, Frankrig, Island, Australien, Rusland og mange flere lande.
Musikerne er kendt for at kombinere en veloplagt og humoristisk stil med høj professionalisme.
Der venter en forrygende oplevelse!

Mange komponister har skrevet værker specielt til Dansk Saxofonkvartet, der giver koncert i
Dalby Kirke tirsdag den 18. september. De fire musikere er Jørgen Bove, Lars Møller, Per Egholm
og Christian Hougaard.
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På rundtur i Dalby Kirke

En døbefont fortæller historie
Tænk, hvis døbefonte kunne tale, sikken historie man kunne få fortalt: For i 800 år har
stolte forældre båret deres spædbørn til
døbefonten i Dalby Kirke! Ja, 800 år, og
døbefonten er derfor kirkens ældste inventar.
Døbefonten stod nemlig allerede i den
kirke, der i 1872 blev væltet for at give plads
til vores nuværende kirke, der blev indviet
den 12. oktober 1873. Men da havde døbefonten altså allerede flere århundreder sognehistorie bag sig, inden den blev flyttet
med over i den kirke, vi kender i dag.
Kamp mellem Gud og djævel
Den dengang nye døbefont blev placeret
omring år 1200 (nogle siger helt tilbage i
1100-tallet) i Dalby Kirke på det sted, hvor
det var skik og brug tilbage i Middelalderen,
nemlig lige inden for kirkens dør og hævet
op over gulvet på en platform.
Når det var så vigtigt, at døbefonten blev
placeret ved indgangen, hang det sammen
med, at dåben blev anset meget konkret
som indgangen i Guds og livets kirke.
Tankegangen var den, at hvis man var
udøbt, hørte man til i djævelens og dødens
rige. Derfor måtte den lille nyfødte hurtigst
muligt rives ud af djævelens hænder og

Dalby Kirkes enkle dåbsfad var fra 19461999 erstattet af et gammelt ornamenteret
fad, men er nu tilbage på sin plads igen.
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overdrages til Gud. Dåben fandt da også
sted, mens barnet kun var få dage eller højst
ganske få uger gammelt – og altså lige inden
for døren, for at djævelen ikke skulle komme
ind i kirken.
Det kan unægtelig lyde noget makabert i
vore ører! I dag tænker vi heldigvis anderledes om de udøbte. Men en rest har vi arvet
fra dengang, nemlig når præsten stadig slår
korstegn for spædbarnets ansigt og bryst, en
slags ekko af fortidens eksorcisme. Når korset
er tegnet, tilhører barnet livets Gud i stedet
for de magter i verden, som byder livet og
Gud modstand.
”Døbt og dyppet” og nutidens dåbsforståelse
Nu om dage kan man høre børn sige: ”Min
lillesøster skal dyppes”. Det lyder sjovt, men
har faktisk århundreders historie bag sig. For
barnet blev i sin tid virkelig dyppet ned
under vandet med hele kroppen. Rent
teknisk kan det faktisk stadig lade sig gøre i
Dalby Kirke, for fonten er hul, så snart man
fjerner dåbsfadet, der i dag ligger oven på
fonten.
Det kunne være en noget ublid medfart at
få som spædbarn – ikke mindst, når man
tænker på, at man tilbage i 1200-tallet skiftede dåbsvand én gang årligt (!), og at kirkerne i øvrigt ikke var opvarmede. Det
betød, at helt nyfødte børn i vintermånederne kunne blive nedsænket i vand, som var 56 grader varmt, og som mange andre børn
havde været i forinden. Mange blev derfor
regulært syge af at blive døbt, så efterhånden gik man over til den skik, som vi kender
i dag med tre håndfulde vand på barnets
hoved.
Der kan læses flere motiver ud af den
ældre skik. Det ene er, at det noget i spædbarnet nu blev druknet, nemlig det der tilhørte djævelen, det vil sige det selviske og

Dalby Kirkes
gamle døbefont stammer
tilbage fra
omkring år
1200. En lidt
grov cementfugning vidner
om mange års
brug.
det, døden kan vinde over. Men denne
druknedød skete med det formål, at et nyt
liv kunne vokse frem – til evigt liv.
Et andet motiv tænker man måske ikke så
meget over, men får man øje for døbefontens form, åbner der sig flere betydningslag.
En døbefont er livmoderformet, selvfølgelig
kunne man sige, for her skal et liv vokse
frem, endda evigt liv. Dåbsvandet er på den
måde det evige livs fostervand. Og de gamles skik med at drage de små børn igennem
og ud af vandet, minder os om, hvor konkret
og tæt de tænkte det med fødsel og dåb.
Som den lille er draget ud af sin mors vand,
drages han eller hun nu igennem det andet
vand. Det har været godt og trygt i mors
vand, men livet – og altså også kristenlivet –
leves udenfor, mellem mennesker, men vel
at mærke med al den ballast og gavn, man
har med sig fra sin mors og døbefontens fostervand!
Døbefonten flyttes længere op i kirken
Efter reformationen, altså op i 1500-tallet,
blev døbefontene landet over flyttet længere op i kirken, og det er også i den periode,
man begyndte at anskaffe dåbsfade til fontene. Det traditionelle sted (og sådan er det
også i langt de fleste kirker i dag) var over for
prædikestolen øverst i kirkeskibet. Sådan var
det også i Dalby, hvor fonten indtil sidst i

1990’erne stod i kirkens venstre side over for
prædikestolen.
Da besluttede man imidlertid at flytte
døbefonten helt op og centralt placeret i
koret (= den del af kirken, hvor alteret er placeret), hvor den står den dag i dag. Den centrale placering angiver den centrale betydning, og hvor alle i menigheden kan se og
høre, hvad der sker, og derigennem få repeteret, hvad der skete og blev sagt ved deres
egen dåb.
Et kuriosum eller to
Dalby Kirke har to dåbsfade. Det, der bruges
i dag, er et forholdsvis nyt dåbsfad, som jeg
ikke har kunnet datere præcist, men det er
sandsynligvis fra starten af 1900-tallet.
Det blev imidlertid erstattet i 1946 af et
ældre dåbsfad i messing fra 1600-tallet, som
den daværende kirkeværge og ejer af
Dalbygård, Erik Juhl, erhvervede til kirken.
Det afbilder spejderne, som var blevet sendt
ind i det forjættede land, da israelitterne
vandrede hjem efter slaveopholdet i
Ægypten, og nu kom tilbage til lejren efter
deres spiontogt med kæmpe drueklaser for
at aflægge beretning om ”landet, der flyder
med mælk og honning” (4 Mos 13).
For en halv snes år siden blev det nyere
dåbsfad fundet frem af gemmerne igen, da
det blev vurderet, at det passede bedre til
kirken, da det er så enkelt og rent i stilen
med indskriften ”Dalby Kirke”.
jcbi

Sådan siger kunsthistorikerne
Dalby Kirkes 800 år gamle romanske
granitdøbefont har en arkadeprydet
kumme, der er anbragt på en såkaldt
kapitælformet fod med et mandshoved i hvert af de fire hjørner. De er formentlig symbol på de fire paradisfloder (vandet, der strømmer og giver
liv) eller de fire evangelister, hvis
beretninger danner grundlag for vores
kirke og dåbsforståelse.
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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.

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.

Onsdag den 24. oktober
kl. 14.30 i Dalby Præstegård

Jørgen Rasmussen: En Koldingdrengs
oplevelser under krigen
Jørgen Rasmussen er opvokset i Kolding, hans far var indremissionær Janus Rasmussen. Under krigen traf Jørgen og et par af
hans kammerater en tysk soldat. Det kom der en meget spændende historie ud af. Jørgen Rasmussen der har været lærer i en
menneskealder kan give historien liv, så man næsten føler man er
med i den. Det skal ikke afsløres her, hvad der senere skete. Kom
og hør!
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Musikgudstjeneste søndag den 4. 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.

Traditionen tro spiller musikken en ganske
særlig rolle ved denne aftengudstjeneste. I år
sker det med et særligt korværk skrevet
netop til Alle Helgen af Carl Ulrik MunkAndersen, der er både organist og pianist og
i øvrigt tidligere har givet koncert i Dalby
Kirke sammen med trompetisten Per
Nielsen.
Kirkens kor og organist Lone Skovgaard
suppleres i dagens anledning af Birgitte
Krogsgaard Madsen på obo.
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Nyt for nye og lidt ældre børnefamilier

Sognet vokser: Lørdagsdåb den 3. november
Allerede nu er der rigtig mange dåb i Dalby
Kirke. Det er på alle måder overordentlig
glædeligt.
Men i visse perioder er presset så stort, at
det kan være svært at få kalenderen til at gå
op.
Derfor har præst og menighedsråd beslut-

tet, at der en lørdag i kvartalet åbnes for en
dåbsgudstjeneste kl. 10.30.
Første gang med den nye forsøgsordning
bliver lørdag den 3. november kl. 10.30.
Man ”melder sig til” på helt sædvanlig vis
ved at kontakte sognepræsten.

Spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke:
Søndag den 28. oktober kl. 16
●
●
●
●
●
●
●

Et tilbud for børnefamilier
En gudstjeneste på børnenes præmisser
Kirkens budskab fortalt og dramatiseret
Børnevenlige salmer
Efterfølgende hygge og samvær og spisning i præstegården
Spaghetti og kødsovs (kr. 20,- pr. person / max kr. 50,- pr. familie + drikkevarer)
Alle hjemme kl. 18

Sådan så det ud, da rigtig mange udklædte børn mødtes i kirken til fastelavn. Til spaghettigudstjenesten er der mulighed for at møde voksne, der er klædt ud.
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Nyt fra menighedsrådet
Parkeringsplads og nyt indgangsparti
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at
den nye parkeringsplads og det nye indgangsparti ved kirken nu er færdigt. Da der
var leveringstid på den granit, vi skulle have
leveret fra Kina, og der også var problemer
med den megen regn, har arbejdet taget
længere tid end beregnet, men resultatet er
blevet meget flot.
Vi har haft et godt samarbejde med ”Gruppen for By og Landskabsplanlægning” ved
landskabsarkitekt Inge Bauer og anlægsgartner Thøger Oxholm Jensen.
Sognet vokser: Kan vi blive ved med at
være her?
Nu er den store udstykning af byggegrunde
i Dalby godt i gang. Dalby sogn vil vokse
meget i de kommende år. Dette har sat gang
i menighedsrådets brede strategi for at være
på forkant med udviklingen.
Den nye P-plads er færdig, og nu er
menighedsrådet gået i gang med at undersøge, om det er muligt at bygge et sognehus
ved kirken i tilknytning til graverhuset.
Et sognehus skal gerne indeholde: To konfirmandlokaler, kontorfaciliteter til præst,
organist, kordegn og graver, bedre faciliteter
til graveren m.m. Den nuværende sal i tilknytning til Præstegården på Gl. Tved er for

Hvad kan vi gøre for dig

lille til 2 konfirmandhold, og den er også for
lille til de store arrangementer, hvor vi flere
gange om året er omkring 100 i
Præstegården.
I efteråret skal menighedsrådet i gang med
jordkøb til udvidelse af kirkegården, og vi
regner med, at kirkegårdsudvidelse kan begynde i 2009.
10-års jubilæum
Ved kirkekaffen den 15. juli fejrede menigheden, at graver Erling
Frost Larsen har været ansat ved
kirken i 10 år. En stor tak til Erling
for hans indsats gennem årene.
ep

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

November 2007

Gudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 9.00
13. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 3. kl. 10.30
Se side 13.

Gudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 10.30
14. s. e. trin. Høstgudstjeneste med kirkefrokost.
Se side 3.

Musikgudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 19.30
Alle helgen med lys på kirkegården.
Se side 11.

Gudstjeneste: Søndag d. 16. kl. 9.00
15. s. e. trin.
Sogneudflugt: Søndag d. 16. efter gudstjensten. Afgang kl. 10.15 fra kirken.
Se side 5.
Kirkekoncert: Tirsdag d. 18. kl. 19.30
Saxofon-kvartet. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag d. 23. kl. 10.30
16. s. e. trin.

Gudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 10.30
23. s. e. trin.
Gudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 10.30
24. s. e. trin.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 25. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Tine Illum.
Sogneaften med Tine Lindhardt:
”Kvinder i Bibelen”
Torsdag d. 29. kl. 19.30
I præstegården. Se side 10.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 30. kl. 9.00
17. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Oktober 2007
Gudstjeneste: Søndag d. 7. kl. 10.30
18. s. e. trin.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 14. kl. 9.00
19. s. e. trin.
Gudstjeneste: Søndag d. 21. kl. 10.30
20. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Eftermiddagsmøde: Onsdag d. 24. kl. 14.30
I præstegården. Se side 10.
Spaghettigudstjeneste: Søndag d. 28.
kl. 16.00
21. s. e. trin. Med spisning i præstegården.
Se side 13.
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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

