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Side 1

Dalby Sogn og Kirke
69. årgang, september-november 2008

Den lokale kirke går til valg
Husk datoerne 9/9 og 11/11
Se side 7-9

Læs inde i bladet:
■

For børnefamilierne:
Høstgudstjeneste, spaghettigudstjeneste, 1. søndag i advent

■

Birgitte Arendt og Else Oxenvad fortæller

■

Udflugt til Kerteminde

■

KUK 11
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Gå i kirke om natten
Muligheden er der den sidste fredag hver
måned mellem kl. 20 og 24. ”Natkirken”, der
er et fælles projekt for alle kirker i Kolding
provsti, foregår hver gang i Sankt Nicolai
Kirke oplyst af hundredvis af stearinlys.
Hvorfor en natkirke?
Hvert eneste år vender danskere hjem fra ferie
i Sydeuropa om, hvor betydningsfuldt det har
været at besøge kirker med tid og rum til fred
og meditation, andagt og fordybelse.
Natkirken har det hele. To præster og en
gruppe frivillige er på plads hver gang.
Natkirken er på den måde et pusterum, der
giver plads til den enkelte og dog samler
dem, der nu vil det, undervejs. Man kan
komme og gå, som det nu passer en.
Hvad foregår der ved en natkirke?
Aftenens forløb følger samme skitse hver
gang. Der bliver sunget meditative salmer fra
det fælleskirkelige kloster Taizé i Frankrig. Der
er flot levende musik til egne tanker og bønner. En præst reflekterer over et udvalgt tema.

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

Organist:
Lone Skovgaard
Mazantigade 20, 2
Tlf. 75 53 43 76
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Kl. 23 er der altergang, og kl. 23.45 er der
afslutning med midnatsbøn.
Undervejs vælger mange at skrive bønner,
som en præst sætter sammen til én lang bøn,
der bedes fra alteret ved midnat. Der er også
mulighed for at snakke med præsterne eller
de frivillige, ligesom der serveres kaffe og te
undervejs.
Brug for frivillige
Jeg har været med som præst to gange ud af
de fire, der hidtil har været afholdt natkirke.
Det er meget givende at være med – også
som præst og frivillig. Der er brug for flere frivillige til kaffebrygning, stoleflytning,
almindelig samtale med natkirkegængerne
m.v. Alle aldersgrupper er repræsenteret både
blandt de frivillige og natkirkegængerne.
Er du interesseret i at blive frivillig et par fredage om året eller mere, så kontakt sognemedhjælper Kirsten Marie Kragh på
61 61 08 36 – eller kmbk@km.dk
jcbi

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

Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
tlf. 61 60 70 47

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

Menighedsrådets kasserer:
Gunver Strømdahl
Skovgærdet 14
tlf. 75 52 60 31
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Søndag den 14. 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 kirkefrokost på marken ved
kirken. Hans Jørgen Krab fra Lindgård viser

sin kæmpe mejetærsker og andre maskiner
frem. Dalby Mølle præsenterer de forskellige
kornsorter. Folk i sognet har bagt brød.
Pris for hele herligheden er kr. 20,- pr. person / max. kr. 50,- pr. familie + drikkevarer.
Der samles ind til Folkekøkkenet på
Haderslevvej.

jret
Bliver ve
er vi
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y
dårligt fl
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frokosten en
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Torsdag den 4. september kl. 19.30 i præstegården

Birgitte Arendt fortæller
“Ditte Menneskebarn”
Mange i sognet vil huske nogle medrivende
aftener i Dalby Præstegård fra fortælleren
Birgitte Arendts tidligere besøg. Nu kommer
hun igen – denne gang for at fortælle Martin
Andersen-Nexøs roman ”Ditte Menneskebarn”. Og igen venter en stor oplevelse.
Martin Andersen-Nexø fortalte selv, at det
for ham havde været ”en lidelse indtil sønderrevethed at skrive denne bog”, for ”livet
er ondt, i al fald mod det gode”. Og Ditte er
god. Hun er en slags menneskehedens mor,
hvis væsen det er at give. Paria’en, horeungen Ditte lever dér, hvor Guds hjerte er,
”dér, hvor brødet rækkes den fattige”.

Romanen slutter med
spørgsmålet: Nåede hun
at blødgøre hjerterne?”
Ved offentliggørelsen
skrev en begejstret
læser: ”Det er ikke bare Dittes bog, det er
alverdens gode menneskers bog. Tænk, hvor
kærlighed kan gøre verden smuk!
Tilnavnet Menneskebarn har forfatteren
hentet fra Salmernes Bog: ”Hvad er da et
menneske, at Du husker på det, et menneskebarn, at Du tager Dig af det!”

Onsdag den 8. oktober kl. 14.30 i præstegården

Else Oxenvad:
“Kvinder i Grundtvigs liv”
I Grundtvig liv var der flere kvinder, der blev
af stor betydning for vores store digter og
åndskæmper.
Foruden godsejerfruen Constance Steensen-Leth til Egeløkke, der var med til at kalde
digteren frem i Grundtvig, vil Else Oxenvad
denne eftermiddag fortælle om hans tre ret

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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forskellige hustruer: Om hans første kone
Lise Blicher. Om Marie Toft, der på alle
måder var hans jævnbyrdige, men som døde
fra ham og deres lille søn efter kort tids
ægteskab. Og endelig om den unge meget
smukke Asta Reedtz og deres – trods aldersforskellen – meget lykkelige ægteskab.
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Sogneudflugt til Kerteminde m.m.
Søndag den 21. september kl. 10-18.30
Alle i Dalby Sogn indbydes hermed til at deltage i den årlige
udflugt efter gudstjenesten den 21. september.
Programmet byder blandt
andet på
• Middag på Marinaen
Kerteminde
• Rundvisning på
Johannes Larsen Museet
• Rundvisning i
Kerteminde Kirke
• Kaffebord og rundvisning
på Hørvævsmuseet på
Krengerup

Afgang med bus:
Kl. 10.00 fra P-pladsen ved Dalby Kirke. Der
serveres en hurtig kop kaffe inden afgang.
Man kan også blive afhentet ved præstegården kl. 8.45 inden gudstjenesten.
Forventet hjemkomst:
Kl. 18.30. Bussen holder både ved præstegården og ved kirken.
Pris inkl. mad og entré:
Kr. 125,00 pr. person.

Tilmelding:
Senest 14. september til Margit Hansen på
75 54 19 81 (træffes bedst om eftermiddagen) – eller på opslag i kirkens våbenhus.

Børneloppemarked
Lørdag den 20. september afholder Dalby Beboerforening børneloppemarked i Dalbyhus (hallen) fra kl. 11-14.
Stande er gratis for børn med tilknytning til Dalby Sogn.
Tilmelding:
tilmelding@dalbybeboerforening.dk eller sms 22 36 10 57.

5

DALBY aug 2008:DALBY 4/05

15/08/08

13:07

Side 6

KUK 11: Kolding Provsti - November 2008
Salmer hører til enhver gudstjeneste. Salmer
glæder og støtter os, når livet bliver for stort,
for småt, for underligt eller for forudsigeligt.
Mange salmer har været sunget i århundreder, andre kun i få år. Salmerne taler til den
enkelte men de taler også til og styrker fællesskabet blandt dem, der er tilstede, dem
der bor på egnen, eller bor i Danmark og
nogle gange endog globalt.
Nu kan alle opleve glæden ved at synge
salmer, for i november måned går Kolding
Provstis kirker igen sammen om en ”KUK
11” og opfordrer: Syng Salmer! Med et væld
af arrangementer i kirker, sogne- og præstegårde bliver der rig mulighed for at få sunget
nogle af salmebogens 791 salmer. De fleste
arrangementer er gratis.
Et af højdepunkterne bliver en sangaften i
Kristkirken tirsdag den 18. november kl.
19.30: ”Så syng da, Kolding”, hvor kendte
og knapt så kendte folk fra Kolding kommune fortæller om hver sin yndlingssalme,
inden en forhåbentlig proppet kirke synger
salmerne sammen.
Programmet for ”Syng Salmer” bliver
offentliggjort i oktober. Følg med på
Ugeavisens kirkeside, hver onsdag side 4.
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I Dalby er vi involveret i to arrangementer,
nemlig en salmeaften i præstegården og en
koncert med konfirmanderne i samarbejde
med Brændkjærkirkens konfirmander, se side
12.
Hvad er KUK 11?
Det er andet år, at menighedsråd og præster
i Kolding provsti går sammen om et fællestema i november. Initiativet kaldes for ”KUK
11” (Kirkernes Undervisning i Kolding i den
11. måned). Formålet er at samle en bred
vifte af lokale arrangementer under et fælles
tema i november måned. 2008 er udnævnt
som ”Sangens År” af Kultur- og Undervisningsministeriet samt DR. KUK 11 er også
en del af det projekt.
Udvalget bag KUK 11
Flemming Knudsen, menighedsrådsmedlem
i Harte, Karen Søe Pedersen, sognepræst i
Lejrskov-Jordrup, Søren Andresen, organist i
Kristkirken, Grete Wigh-Poulsen, provstimedarbejder og præst i Sankt Nicolai Kirke,
Jens Christian Bach Iversen, sognepræst i
Dalby, er igen i år formand for udvalget.
Kirkerne i Kolding Provsti
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Orienteringsmøde tirsdag den 9. september kl. 19.30

Menighedsrådsvalg 2008
Der er valg til menighedsråd i alle landets
sogne den 11. november og således også i
Dalby Sogn.
Alle indkaldes derfor til orienteringsmøde
om valget tirsdag den 9. september kl.
19.30 i Dalby Præstegård.
Aftenens program
1. Redegørelse for menighedsrådets
arbejde siden sidste valg
2. Redegørelse for kommende opgaver for
menighedsrådet: Planer for fremtiden.
Orientering og drøftelse
3. Redegørelse for regler ved opstilling af
kandidater til menighedsrådsvalget
Valgliste
I Dalby sogn er der tradition for, at der på
dette møde opstilles en valgliste. Hvis der
ikke senere dukker valglister op, betyder det,
at de personer, der står på denne liste kommer til at udgøre det ny menighedsråd for
den næste 4 års periode. Derfor er det vigtigt, at rigtig mange møder op denne aften
og gør deres indflydelse gældende.

Hvilken vej
skal DIN
kirke gå?

Hvad laver et
menighedsråd?

Hvad
skal v
i
sogn med en n
egård
y
?

Hvem skal bestemme de
næste 4 år?

Søren Arens
Formand for valgbestyrelsen

rken og
Hvad med ki
rne?
børnefamilie

Hvad med kirken
og de ældre?

Hvad med kirk
en
og de unge?

ere på
Bliv klog
kirke
din lokale
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Visioner og struktur

Arbejdet i fremtide
Det er ikke alle de siddende medlemmer af Dalby Menighedsråd, der genopstiller, når sognet går til va
gamle og nye medlemmer kan forme arbejdet for at øge både effektivitet og arbejdsglæde.

8

Udvalg

Opgaver

Visioner

3 medlemmer af rådet arrangerer to udviklingsdage for at diskuterer målsætning:
Hvordan er vi kirke i lokalsamfundet? – herunder udviklingsplanerne med sognehus,
præstegård og kirke.

Kirke, kirkegård,
præstegård

Lægger retningslinjer for drift og vedligehold
af kirke, kirkegård, og præstegård – herunder
kontakt til stift og provsti samt arkitekt og
rådgivere.
Forestår jordopkøb til kirkegårdsudvidelse samt
etablering af sognehus og ny præstebolig.

Børn og unge

Arbejder med familiegudstjenester som høstgudstjeneste, fastelavn, strandgudstjeneste.
Fungerer som tænketank til udvikling og forankring af børn og unges tilknytning til kirken – bl.a. gennem samarbejde med skole,
børnehaver m.v.

Aktiviteter

Arrangerer sogneaftner og –eftermiddage,
koncerter, udflugter, debatoplæg o.lign.
Organiserer kirkekaffe med flere frivillige.

Økonomi

Udarbejder driftsbudgetter og forestår budgetforhandlinger med kirkelige myndigheder. Behandler regnskab for kirke og præstegård, løn, aktiviteter og investeringer.

PR

Udgiver og udvikler kirkeblad. Forestår og
udvikler PR-opgaver som annoncering,
opslag mv.

Valg

Sikrer afholdelse af valg til menighedsrådet
om 4 år efter gældende regler og retningslinier.
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dens menighedsråd
il valg dette efterår. Men rådet er gået i tænkeboks og bringer her et udspil til, hvordan et nyt råd med

Medlemmer/Deltagere
Menighedsrådet, kirkens ansatte, evt. eksterne
ressourcer: Proceskonsulenter og frivillige (ikke
medlemmer af rådet).

Mindst 2 MR-medlemmer og præst suppleret
med 2-3 personer udenfor rådet.
I alt mindst 5-6 medlemmer.

Min. 1 MR-medlem, præst, 4 frivillige.
I alt mindst 6 medlemmer – suppleret ad hoc
med praktiske hjælpere, brødbagere m.v.

Mindst 1 MR-medlem, præst, organist, 3-4 frivillige. I alt mindst 6 medlemmer.

MR-formand, kasserer, præst.
I alt mindst 3 medlemmer.

1 MR-medlem, præst, 2 frivillige. I alt mindst 4
medlemmer.

Generelt om udvalgsarbejdet
 Alle udvalg kan suppleres yderligere
med medlemmer uden for menighedsrådet.
 Alle udvalg er repræsenteret i
menighedsrådet ved et af rådets
medlemmer, der fungerer som formand for udvalget og udvalgets
talerør i rådet.
 De enkelte udvalg arbejder med opgaver indenfor de angivne områder, dog kan andre emner tages op i
udvalgene og afrapporteres til rådet.
 Beslutninger for aktiviteter og
økonomiske rammer behandles og
besluttes på menighedsrådsmøder
efter oplæg fra de enkelte formænd.
 Udvalgsarbejdet er også for medlemmer udenfor rådet ulønnet.
Refusion af evt. omkostninger iht.
gældende retningslinjer, og såvel
menighedsrådsmedlemmer som
andre udvalgsmedlemmer kan ikke
have økonomiske interesser i f.eks.
større anlægsarbejder.
Søren Arens

3 MR-medlemmer.
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KIRKEHØJSKOLEN

Tro & videnskab:
Med- eller modspillere
En stjerneklynge fødes
(Hubble Space Telescope/NASA & ESA)

Lørdag den 6. september kl. 10.00-15.00
Kolding
Du store univers: Udflugt til Orion Planetariet i Jels
Kirkehøjskole Med bus/bil. Vi besøger udstillingen og ser film om universet.
- Et samarbejde
mellem sognene i
Kolding Provsti
Arrangementerne
finder sted i
Jens Holms Hus,
Nicolaiplads 2.
Pris alle dage:
Kr. 250,Pris enkelt dag:
Kr. 100,(inkl. kaffe/te og frokost, drikkevarer kan
købes)
Tag et program
i Dalby Kirke!
Betaling:
Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto:
9573-4528101704
Tilmelding til: Helle
Juhl, Gl. Skartved 44,
6091 Bjert,
tlf. 7557 7725.
E-mail:
helle.juhl@tdcadsl.dk
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Frokost i Hjarup Kirkelade. Indlæg v. freelance astronom og tidligere
formand for Astronomisk selskab, Knud Strandbæk.
Drikkevarer til frokosten betales selv. Tilmelding senest mandag den
25. august!!!
Lørdag den 4. oktober kl. 10.00-15.00

Programmedarbejder, DR, Egon Clausen:
Troen – en åndelig slikkepind?
Bibelen fortæller, at ”tro er fast tillid til det, der håbes på”. Men hvad
håbes der på i en tid, hvor ”synd” og ”nåde” er gået ud af sproget?
Er tillid, tro og håb blevet til en åndelig slikkepind, man bare hygger
sig med? Eller bliver troen, hvad enten den er kristen eller muslimsk,
brugt til en kamp mod den oplyste fornuft?

Hjerneforsker Bente Pakkenberg:
Hvem har fleste hjerneceller - og hvorfor?
De nyeste forskningsresultater inden for hjerneforskningen fortæller,
at mænd har flere hjerneceller end kvinder, men hvad bruger de
dem til? Er det er en fordel at have mange hjerneceller? Hvordan
spiller faktorer som alder og sygdom ind?
Lørdag den 8. november kl. 10.00-15.00

Tidl. biskop Jan Lindhardt:
Fremskridt og/eller dumhed?
En rundtur i troens og videnskabens udviklingshistorie: Videnskaben
har medført enorme fremskridt, men har også indskrænket vores
sprog og selvforståelse til kun at omfatte det, der kan måles og vejes.
Kan uddannelse og forskning risikere at gøre mennesket dummere?

Astrofysiker Hans Kjeldsen: Verdensrummets gåder
Et spændende indblik i verdensrummets gåder: Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vores trang til at
forstå sammenhængene i verden og opbygge et verdensbillede.
Emner som Big Bang, sorte huller og spørgsmålet om muligheder for
liv i rummet tages op i ord og billeder.
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Musikgudstjeneste søndag den 2. 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 enhver

kirkegænger, der har pårørende på kirkegården, afhente lys i våbenhuset til at sætte på
gravstederne.
Traditionen tro spiller musikken en stor
rolle ved denne aftengudstjeneste. Kirkens
kor synger salmer, der hører den særlige
anledning til. Og kor og organist Lone
Skovgaard suppleres af Birgitte Krogsgaard
Madsen på obo.
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Torsdag den 6. november kl. 19.30 i præstegården

Sogneaften for alle:
Menighedsrådet og kirkens ansatte præsenterer
“Min yndlingssalme”
I det daglige er det præsten, der vælger de salmer, der skal synges ved gudstjenesterne. Men
hvad sker der, hvis medlemmerne af menighedsrådet og kirkens andre ansatte selv kunne
bestemme?
Det kan man få en smagsprøve på, når de på skift præsenterer hver sin yndlingssalme, som
vi alle dernæst synger. Hvilken salme er Ida kirkesangers yndlingssalme? Og hvilken er kasserer Gunvers? Og hvilken er…? Der findes kun én måde at finde ud af det på: Kom selv og syng
med!

Søndag den 9. november kl. 10.30 i Dalby Kirke:

Salmesangens søndag:
Med morgenkaffe 9.30
og øvning kl. 10.15
Blandt andet ved hjælp af gode Kolding-kræfter er der lagt op
til, at kirkerne i hele Haderslev Stift denne søndag sætter et
særligt fokus på salmer. En af måderne er, at der rundt i alle
kirker skal synges de samme to salmer ved gudstjenesten.
I Dalby Kirke inviterer vi til morgenkaffe med rundstykker kl.
9.30 i graverhuset på salmesangens søndag.
Klokken 10.15 vil vi fortsætte i kirken med at varme stemmerne op til gudstjenesten, blandt andet ved at øve nogle
nye og gamle salmer, som aldrig eller kun få gange er blevet
sunget i kirken før.

KUK 11
Denne side
omtaler Dalbys
bidrag til
KUK 11.
Se side 6
og få mere
at vide om
KUK 11.

Fredag den 14. november kl. 17.00 i Brændkjærkirken

Årets konfirmander og deres forældre:
Koncert
Årets konfirmander flytter undervisningen ind i Brændkjærkirken to hele dage i november,
nemlig den 14. og 15. Det sker i et særligt samarbejde med Brændkjærkirkens præster og konfirmander.
Den 14. står i musikkens tegn. Her vil konfirmanderne – og senere på dagen også deres forældre – blive inddraget i koncertforberedelserne, så der kl. 17 kan holdes koncert med friske
nye salmer, gospel og andet godt akkompagneret af dygtige musikere. Organist Eva Schmidt
fra Harte Kirke, der er bosat i Dalby Sogn, vil dirigere gospelsangene.
Lørdag den 15. tager konfirmanderne fat igen, men nu med at forberede søndagens gudstjeneste. Det er altså årets konfirmander, der står bag gudstjenesten i Dalby Kirke den 16.
november.
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For børn og børnefamilier

Spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke:
Søndag den 26. 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

Dåbsgudstjeneste:

Lørdag den 1. november kl. 10.30
Der er 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 er der én gang i kvartalet en dåbsgudstjeneste på en lørdag. Man ”melder sig til” på
helt sædvanlig vis ved at kontakte sognepræsten. Den næste dåbsgudstjeneste på en lørdag
er lørdag den 24. januar 2009.

1. søndag i advent:

Søndag den 30.
november kl. 10.30
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.
Tilmelding:

Nyhedsmail om børn og kirke i Dalby

Sidste nyt: Nu kan du få en nyhedsmail om familie- og spaghettigudstjenester, mini-konfirmander og
andet godt for børn i Dalby Kirke. Send mailadresse til sognepræsten på jcbi@km.dk – så kommer
familien på mailinglisten.
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Side 14

Nyt fra menighedsrådet
Idrætsanlæg ved Dalby Kirke?
Kolding Kommune har fremlagt såkaldte
visioner om etablering af 10 fodboldboldbaner i et område forholdsvis tæt på Dalby
Kirke, sandsynligvis sydvest for kirken, men
det er uklart i kommunens udspil. Sammen
med en nybygget hal samme sted ville disse
boldbaner skulle deles med idrætsklubben i
Vonsild. Værestedet ved Dalby Skole for 4.-7.
klasse foreslås flyttet ud til samme område.
Dalby Menighedsråd har indsendt
høringssvar sammen med Dalby GF, Dalby
Skolebestyrelse, Værestedet ved Dalby Skole
og Beboerforeningen for Dalby Sogn.
Alle er enige om, at en placering af sådanne fælles faciliteter alleryderst i sognet er
uheldig af flere grunde. Bare for at nævne
nogle: Det er for langt til en ekstra hal for
skolen, som sammen med SFO’en i forvejen
udnytter den eksisterende hal fuldt ud, og
med flere elever bliver behovet kun større.
Det er kunstigt langt til værestedet for de
større elever efter skoletid. I en tid hvor
behovet for, at børn og unge dyrker idræt,
understreges igen og igen, virker det selvmodsigende at give de fleste borgere i sognet længere til det lokale idrætsanlæg. Der
bliver i bedste fald mere bilkørsel, i værste
fald færre børn og unge, der dyrker idræt.

Sammen har vi mindet om, at kommunen
selv har vedtaget overordnede visioner for
udviklingen i Dalby, hvor det blev slået fast,
at der skulle knyttes til ved allerede eksisterende faciliteter. Vi har derfor peget på alternative løsninger langt tættere på den nuværende skole, hal og idrætsanlæg, så der bliver en sammenhæng med oplagte samdriftsmuligheder.
Kommunen har indkaldt de nævnte institutioner og foreninger til et møde i starten af
oktober for at drøfte de lokale kommentarer.
ep

Sæt X i kalenderen
3. december kl. 14.30:
Adventshygge i præstegården
14. december kl. 16:
Musikgudstjeneste med De 9 læsninger
24. december kl. 13.30, 14.45 og 16:
Juleaftensgudstjenester
31. december kl. 15.30:
Festgudstjeneste nytårsaften
31. januar kl. 10.30:
Lørdags-dåbsgudstjeneste

Velkommen
V
elkommen i Sydbank!
S
Jernbanegade 14
Jernbanegade
1 · 6000 Kolding
tlf. 74 37 50 00 · sydbank.dk
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I Sydbank er det
d vor
vores
es mål at lytte til dine behov
behov,
v, så
vi bedr
bedre
e kan forstå
fo
orstå og handle efter dine ønsker
ønsker.. Så
S
kom ind og
g fo
fortæl
ortæl os om dine dr
drømme
ømme og
g planer
p
planer,
r, så
hjælper vi dig med at gør
gøre
e dem til virkelighed.

DALBY aug 2008:DALBY 4/05

15/08/08

13:08

Side 15

Nyt om navne
Døbte

Døde og begravede

25. maj
Christian Dahl Gejl Johannesen, Idyl Allé 9
Marie Skare Rosendahl, Stranden 22

12. maj
Søren Pasarell, Agtrupvej 141, 1. th.

1. juni
Sofie Wegelbye Holm, Aagærdet 20
Mads-Emil Strømgaard Sørensen,
Dr. Dorotheasvej 3
15. juni
Mikkel Skovbjerg Kristensen, Idyl 16B
Gustav Skovdal Nørgaard, Gefionsvej 34
3. august
Tilde Duevang Nielsen, Goldbæk Allé 17
10. august
Peter Brandorff Andreasen, Piledamsvej 1A
17. august
Ditlev Vilhelm Stærmose, Goldbæk Allé 6
Alberte Lykkesborg Nielsen,
Chr. Schousvej 8

17. maj
Poul Hofmann Frisch, Søbakken 20
2. juni
Bent Andersen, tidl. Rebæk
4. juni
Klaas Batelaan, Rosenholm 12
9. juni
Søren Kroul Nielsen, Agtrupvej 27, 2.
5. juli
Poul Erik Sørensen, Dalbyvej 89
16. juli
Kaj Halfdan Petersen, Strandbakken 8
1. august
Irmgard Sørensen, Romerparken 13

Viede og velsignede
14. juni
Mette Vind Martello
& Kim Martello,
Skovly 23
9. august
Mette Skov
& Thomas Skov,
Lupinparken 51
16. august
Ida Skare & Gert Rosendahl Hansen,
Stranden 22
Jeannette Wulff Nørholm
& Thomas Wulff Nørholm,
Aabakken 15

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,
Carsten Justesen, Leif Mortensen, Per Lindorf,
Carsten Popp, Jens Christian Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
September 2008
Birgitte Arendt fortæller
”Ditte Menneskebarn”:
Torsdag d. 4. kl. 19.30
Sogneaften i Præstegården. Se side 4.

Spaghettigudstjeneste:
Søndag d. 26. kl. 16.00
23. s. e. trin. Med spisning i præstegården.
Se side 13.

November 2008

Gudstjeneste: Søndag d. 7. kl. 9.00
16. s. e. trin. Ved Klavs Bo Sørensen.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 1. kl. 10.30
Se side 13.

Orienteringsmøde vedrørende valg
til menighedsrådet
Tirsdag den 9. kl. 19.30
I præstegården. Se side 7-9.

Musikgudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 19.30
Alle helgen med lys på kirkegården.
Se side 11.

Gudstjeneste: Søndag d. 14. kl. 10.30
17. s. e. trin. Høstgudstjeneste med kirkefrokost. Se side 3.
Gudstjeneste: Søndag d. 21. kl. 9.00
(udflugt bagefter)
18. s. e. trin.
Sogneudflugt til Kerteminde m.m.:
Søndag d. 21. efter gudstjenesten
Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag d. 28. kl. 10.30
19. s. e. trin.

Oktober 2008
Gudstjeneste: Søndag d. 5. kl. 10.30
20. s. e. trin.
Else Oxenvad fortæller om
”Kvinder i Grundtvigs liv”:
Onsdag d. 8. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Præstegården. Se side 4.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 12. kl. 9.00
21. s. e. trin. Ved Tine Illum
Gudstjeneste: Søndag d. 19. kl. 10.30
22. s. e. trin.

Min yndlingssalme:
Torsdag den 6. november kl. 19.30
Sangaften i Præstegården ved Menighedsråd
og ansatte ved Dalby Kirke.
Se side 12.
”Salmesangens søndag”:
Søndag d. 9. kl. 10.30
– med morgenkaffe 9.30
25. s. e. trin. Gudstjeneste med fokus på salmer. Kl. 10.15 øves nye salmer. Se side 12.
Konfirmandkoncert i Brændkjærkirken:
Fredag den 14. kl. 17.00
Årets konfirmander og forældre synger i kor
med ”kollegaer” fra Brændkjærkirken.
Se side 12.
Gudstjeneste: Søndag d. 16. kl. 10.30
26. s. e. trin. Konfirmandgudstjeneste.
Se side 12.
Så syng da, Kolding:
Tirsdag den 18. november kl. 19.30
i Kristkirken
Stor fælles salmeaften med kendte Koldingborgere. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag d. 23. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Lene Thiim.
Familiegudstjeneste: Søndag d. 30. kl. 10.30
1. søndag i advent. Se side 13.

