Dalby Sogn og Kirke
71. årgang, september - november 2010

Kor med vokseværk
Se side 8-9

Læs inde i bladet:
■ Gudstjenester for børnefamilierne: Høst, spaghetti og 1. søndag i advent
■ Jens Chr. Bach Iversen fortæller om familiens tur til USA
■ Lokale spejdere på lejr med 16.000 andre
■ Udflugt til Flyvestation Skrydstrup og Haderslev Fjord
■ Lars Jensen fortæller om vejen fra et liv med stoffer til et liv i frihed

Nyt Sognehus?
Ja, det håber og tror vi på
Som meddelt i forrige kirkeblad har Dalby
Kirke købt i alt 11.200 kvadratmeter jord i forbindelse med Kolding Kommunes udstykning
og videresalg af jord ved Dalbygård. Arealet
består af to del-arealer. Det ene planlægges
brugt til en udvidelse af kirkegården, det
andet skal bruges til opførelse af et sognehus.
Aktivitetsplan
Menighedsrådet har nu udarbejdet en aktivitetsplan for næste fase, hvor vi skal beskrive
visioner og mål for et nyt sognehus. Vi skal se
andre sognehuse og samlingslokaler, der bliver brugt i kirkeligt regi. Vi skal i dialog med
både brugere, projekt- og driftsansvarlige, så
vi kan få glæde af de erfaringer, som lignende
projekter har givet i andre sogne, og herved
også få input til valg af rådgivere og arkitekt.
Vi har i menighedsrådet etableret en arbejdsgruppe, der skal være omdrejningspunkt for processen. Den består af:

Kirkelig vejviser...

Visioner og mål skal være input til, hvilke faciliteter et nyt sognehus skal rumme: Hvor
stort skal det være, hvor mange rum, kontorer, scene, udendørs faciliteter, sammenhæng
til kirke og øvrig bebyggelse i området osv.
Vi vil gerne opfordre alle, der har ideer til
funktioner og indhold i et nyt sognehus om
at komme med input. Det kan ske til en af arbejdsgruppens medlemmer. På forhånd tak.
Søren Arens

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

Sognepræst:
Jens Christian Bach Iversen
Gl. Tved 23 A, tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk

Menighedsrådets formand:
Kurt Johansen
Luneparken 50,
6070 Christiansfeld
74 56 23 88
kurtjohansen@sat7.org

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

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

Organist:
Line Reinvang
Brændkjærgade 49
26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
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Steen Kaiser, Åbakken 10, 75506533,
steen.kaiser@stofanet.dk
Kjeld Kjeldsen, Gl. Tved 19, 61607047,
tvedgaard@webspeed.dk
Jette Juhl, Engen 42, 75508739,
jj.juhl@tele.dk
J.C. Bach Iversen, Gl. Tved 23A, 75502327,
jcbi@km.dk
Søren Arens, Solbakken 16, 75508006,
s.arens@stofanet.dk

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

Søndag den 19. 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.

Vil du være
med til at pynt
e kirken op til Høst?
Se side 14

Dalby Mølle præsenterer de forskellige kornsorter. Folk i sognet har bagt brød. Og også
musikalsk vil der traditionen tro være høststemning.
Pris for hele herligheden er kr. 20,- pr. person / max. kr. 50,- pr. familie + drikkevarer.
Bliver vejret dårligt, flytter vi frokosten ind
i præstegården.

jret
Bliver ve
er vi
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y
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frokosten en
ård
præsteg

Torsdag den 23. september kl. 19.30: Sogneaften i præstegården

Præstefamilie på USA-eventyr
Syv uforglemmelige uger rejste Dalbys sognepræst Jens Christian Bach Iversen rundt i
USA sammen med sin familie i sommeren
2009. 7.000 km blev det til i ”motorhome”
og så lige 2.000 km i bil rundt til gamle venner som afrunding...
Fra kyst til kyst – næsten
Turen gik fra Los Angeles til Chicago – delvist
ad den gamle næsten mytiske ”Route 66” –
gennem fascinerende ørkener og flade præ-
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rier, storslåede bjergegne og farverige gejserlandskaber, prangende millionbyer og endeløse landbrugsarealer. Det blev en rejse for
livet, som gav appetit på mere.
Oplev nogle af USA’s allermest berømte seværdigheder, hør om korte og betydningsfulde bekendtskaber på vejen, mød
amerikanerne og deres religion og kultur, når
Jens Christian Bach Iversen viser billeder og
fortæller om familiens store tur.

Sogneudflugt til Flyvestation Skrydstrup
og Haderslev Fjord

Søndag den 12. september kl. 10-17
Så er det tid til den årlige sogneudflugt, som denne gang bliver til lands, til vands og (næsten)
i luften...
Programmet byder blandt andet på:
● Besøg på Flyvestation Skrydstrup: Vi skal se
brandbiler i aktion, F-16-fly (som vi ikke skal
prøve...) m.v.
● Frokost i dejlige naturomgivelser ved Haderslev
● Sejltur og kaffe på Haderslev Fjord ombord
på Fjordbåden Helene

Pga. reservation af pladser ombord på
Helene vil det være dejligt med hurtig tilmelding fra dem, der ved, de ønsker at deltage. Så kan vi evt. reservere flere pladser.

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 kl. 9.
Forventet hjemkomst:
Kl. 16.30 - 17.00. Bussen holder både ved
præstegården og ved kirken.
Pris inkl. frokost og kaffe, bustur, sejltur
og rundvisning:
Kr. 200,- for voksne / kr. 150,- for børn.
Tilmelding:
Senest 1. september til Ulrich Andersen på
23 49 92 12 – eller på opslag i kirkens våbenhus.

VONSILD

Hverdag
Fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

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

www.gamst-gamst.dk

Stil krav. Det gør vi
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En beretning fra KFUM-spejdernes korpslejr 24. juli - 1. august

See 20:10 med Mariesminde-spejderne
Megafedt! Det var vi alle sammen enige om,
da vi kom hjem fra korpslejr i Skive. Korpslejren havde samlet 16.000 spejdere fra både
Danmark og 20 andre lande, så vi mødte rigtig mange nye og søde mennesker. Fra
Mariesminde-gruppen deltog i alt 13 spejdere og ledere. Vi delte lejrplads med 15 englændere og 9 andre spejdere fra Kolding.
På hike
Hjemmefra havde vi valgt os på forskellige
aktiviteter. Vi havde bl.a. valgt at tage på en
anderledes og sjov hike, som hed ”See City”.
Vi blev kørt i bus ned til Skive Fjord, hvor
hver patrulje skulle bygge en tømmerflåde
og så sejle ud til en kæmpe tømmerflåde,
der lå 200 meter ude i fjorden. På den store
tømmerflåde var der både skurvogn og toiletvogne, som vi kunne bruge. På tømmerflåden var der over 300 mennesker på én
gang. Da vi nåede ud til den store tømmerflåde, lagde vi til og byggede en bivuak, som
vi skulle sove i om natten, og så lavede vi
god mad, laks og pasta, på den medbragte
trangia.
Næste morgen pakkede vi vores ting sammen og sejlede ind til fastlandet igen. Der
pillede vi vores tømmerflåde fra hinanden og
lagde tønderne og tingene på plads, så det
var klart til næste hold, der rykkede ind et

De lokale spejdere med nye venner
par timer efter os. Og så gik det ellers hjem
til lejren – til fods – en meget lang og meget
støvet gåtur.
Anderledes gudstjenester
På selve lejren oplevede vi en masse spændende ting, f.eks. var vi til gudstjeneste et
par gange. Det var nu ikke om morgenen,
men om aftenen. Vi hørte historier fra
Bibelen og sang spejdersalmer og bad
Fadervor. Når vi var færdige ca. kl. 22.30, gik
vi tilbage til lejren, hvor vi hyggede os lidt,
inden vi gik til ro i teltene.

Spejder ordbog:
Korps: Alle KFUM-spejdere i landet
Mariesminde-gruppen: De lokale KFUMspejdere
Hike: En længere tur til fods med rygsæk
og andet udstyr
Bivuak: Et midlertidigt, meget simpelt
sovested, f.eks. bare en presenning som
oversejl
Trangia: Et lille spritblus, som er meget
sikkert også i stormvejr
55 grader nord: En butik, der sælger
spejder- og friluftsudstyr

Så skal der laves aftensmad
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ren kåret. Det var en pige, og hun var virkelig god til at synge.
En oplevelse for livet
Det var virkelig en supergod og eventyrlig
korpslejr, som vi spejdere i Mariesmindegruppen var med på. Vi vil aldrig nogensinde glemme den.
Maria Justesen
Stort farverigt lejrbål
En kæmpestor lejr
Lejren var bygget op på et kaserneområde
ved Skive, så det var kæmpestort. Nogle
havde flere kilometer gåtur, når de skulle til
de store lejrbål, hvor alle lejrens 16.000 deltagere var samlet.
Der var altid fyldt med mennesker overalt.
Også i den store 55 grader nord-butik og i
det store supermarked. Der var også en stor
spejderlounge, hvor man kunne feste med
sine spejderkammerater eller spille beachvolley. Der blev også afholdt Talent 20:10, hvor
man kunne deltage. Fredag aften blev vinde-

Så lagde støvet sig

Inden hike – stadig friske

Mod nye
højder

Spejder? Det er lige mig!
Skulle du have lyst til spejderlivet –
som barn eller leder – så kontakt:
Gruppeleder Susanne Jørgensen
Christoffer 2 Vej 3,
Tlf.: 75 50 37 60
e-mail: susannejoergensen2@spejdernet.dk
Sådan kan man også gå i kirke
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Dalby Kirkes kor: Korskole,
børnekor og ungdomskor
I Dalby Kirke har vi en fast flok på ca. 30 børn
og unge, som synger i kirkens kor, og som
jævnligt deltager ved kirkens arrangementer.
Et kort kig i bakspejlet
Vi har haft et forår fuldt af gode oplevelser.
Siden jeg startede som organist i Dalby Kirke
den 1. januar, har jeg først og fremmest haft
glæden at lære en masse søde og dygtige

børn og unge at kende. Korene bidrog rigtigt
flot både til fastelavn og til påsken. Senere var
vi medvirkende både til den store friluftsgudstjeneste på Skamlingsbanken i silende
regn og til sportsfesten ved hallen i Dalby i
strålende solskin. De unge mennesker har arbejdet rigtig godt og fokuseret hele foråret,
så det har været en stor fornøjelse for mig.

Dalby kirkekor på Skamling sammen med Kolding Provstis andre børne- og ungdomskor

Dalby kirkekor ved sportsfesten
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Et kig fremad
Vi ser også et spændende efterår i møde. Søndag den 19. september har vi høstgudstjeneste, og lørdag den 9. oktober tager alle
korene til korstævne i Sønderborg hele
dagen. Det er noget, vi gør i fællesskab med
Sdr. Bjert Kirkes børne- og ungdomskor, og
som munder ud i en fælles musikgudstjeneste
i Sdr. Bjert Kirke søndag den 10. oktober kl.
10.30.
Også i december bliver der traditionen tro
masser at se til for koret – og ikke kun ved de
mange gudstjenester i julen. Torsdag den 2.
december holder korene julekoncert sammen
med Kolding Kammerkor kl.19.30, og søndag
den 12. december byder korene også på en
masse julemusik til de ni læsninger kl.16.
Korene vil selvfølgelig også blive ved med
at synge med at synge soloindslag under
nadver om søndagene.
Line Reinvang

Interesseret i at synge med?
Hvis du er interesseret i at synge med, eller
hvis du kender nogen der er, kan jeg kontaktes på tlf.: 26 83 88 73 eller på mail:
line.reinvang@gmail.com
Vi øver i Dalby Kirkes Præstegård, Gl.
Tved 23A alle torsdage på følgende tidspunkter
Kl.14-15 korskole (3.-4.klasse)
Kl.15-16.15 børnekor (5.-6.klasse)
Kl.16.15-17.30 Ungdomskor (fra 7.klasse)
Line Reinvang,
organist og korleder

Line ved orgelet

Høst

Menigheden ved sportsfesten
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Onsdag den 13. oktober kl. 14.30 i præstegården

Erik Bærenholdt: Højskolesangbogen
Fhv. sognepræst Erik Bærenholdt fortæller
om nogle af sine yndlingssange fra højskolesangbogen: Om sangenes indhold og forfattere. Og så skal vi naturligvis synge et særligt
udvalg.

BREAKING NEWS:
Sidste nyt fra Dalby menighedsråd

Gudstjenestefornyelse
Menighedsrådet har, siden det tiltrådte for
ca. 1½ år siden, løbende drøftet gudstjenesten i Dalby Kirke. Senest har menighedsrådet
på to møder taget et par grundige brydetag
med, hvorfor vi nu gør, som vi gør ved en
gudstjeneste i en lokal dansk folkekirke.
Formålet har været: Hvordan får vi bedst
muligt den mening og betydning frem, som
fremmer modtagelsen af det kristne budskab?
Gamle traditioner, som mange mennesker
sætter højt, og som bærer stærke betydninger med sig, må holdes op mod nye generationers behov for at sætte sig ind i kir-

kens budskab. Igen og igen måtte vi derfor
afveje forholdet mellem nyt og gammelt.
3. oktober: Ændringer i gudstjenesten
præsenteres og træder i kraft
På sit møde den 10. august vedtog menighedsrådet en række tiltag for at fremme fest
og fordybelse, tilgængelighed og engagement. Ændringerne, som vil træde i kraft ved
gudstjenesten søndag den 3. oktober, vil
foreløbig have status som forsøg. Forsøget
vil blive evalueret efter sommerferien 2011.
Ændringerne vil blive præsenteret nærmere i
næste nummer af kirkebladet.

Kl. 20 - 24
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Kolding Kirkehøjskole i efteråret

De Herrens kvinder
Se Maria-kunstværker og besøg et adeligt
jomfrukloster i Odense lørdag den 11. september kl. 9.30-16.00 (kørsel i bus).
Mød biskop Elisabeth Dons Christensen og
hør om Eline Bojsen lørdag den 2. oktober kl.
10.00-15.00.
Hør Tine Lindhardt fortælle om Bibelens
kvinder og stift bekendtskab med Hildegaard
af Bingens visioner lørdag den 6. november
kl. 10.00-15.00.
Mødested hver gang: Jens Holms Hus ved
Skt. Nicolai Kirke.
I Dalby Kirkes våbenhus ligger der foldere
med flere oplysninger om de enkelte arrangementer, tilmelding m.v.

Sogneaften i præstegården:
Torsdag den 11. november kl. 19.30

Når kærlighed overvinder alt:
Fra stiknarkoman til frihed
”Mit liv væltede, fordi jeg traf et forkert valg,
da jeg var 13 år gammel.” Lars Jensen fortæller åbent om 25 år med stofmisbrug og
fængselsophold – og om, hvordan det lykkedes at blive stoffri, så han nu lever et ganske
almindeligt familieliv og kan rejse rundt og
holde foredrag på skoler og videregående uddannelsessteder, på behandlingshjem og i
præstegårde.
Efter foredraget er der debat og spørgsmål.

En del af KUK 11: Kærlighed
Sogneaftenen med Lars Jensens vej fra et
liv som stiknarkoman til et liv i frihed er en
del af KUK 11 (Kirkernes Undervisning i
Kolding i den 11. måned). Det er fjerde år,
at menighedsråd og præster i Kolding
provsti går sammen om et fællestema i november, denne gang kærlighed. Rundt om
i kirker, præstegårde og sognegårde bliver
der stillet skarpt på samliv og sexualitet,
på poesi og de store ord, på kærlighedsmåltidet og Guds kærlighed – på den kærlighed, der tåler alt, tror alt, håber alt,
udholder alt og aldrig hører op.
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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 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 Line Reinvang
suppleres af Pia Orluff på klarinet.

Søndag den 14. november kl. 10.30 i Dalby Kirke

Salmesangens søndag: Med morgenkaffe 9:30
Danmark har en af verdens rigeste salmetraditioner. Kirkerne i hele Haderslev Stift sætter
blandt andet derfor et særligt fokus på salmer
denne søndag. En af måderne er, at der rundt
i alle kirker skal synges de samme to salmer
ved gudstjenesten.
I Dalby Kirke inviterer vi endvidere til mor-
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genkaffe med rundstykker kl. 9.30 i graverhuset.
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.

Søndag den 31. oktober 16.00

Spaghettigudstjeneste
●
●
●
●
●
●
●

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. 25,- pr. person + drikkevarer)
Alle hjemme kl. 18

Lørdag den 30. oktober 10.30

Dåbsgudstjeneste
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 bliver sandsynligvis lørdag den 30. januar 2011.

Søndag den 28. november
10.30

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
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.

Nyhedsmail om børn og kirke i Dalby

Du kan 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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Kort og godt i Dalby – og omegn
Pyntning af kirken til høst
Lørdag-søndag den 18.-19. september
Kunne du have lyst til at være med til at pynte
kirken ved den traditionsrige høstgudstjeneste? Så hører vi gerne fra dig – også gerne
om mulighed for at levere blomster og andet
godt fra haven. Kontakt Hanne Schneider på
75 57 11 49.
Pyntningen foregår lørdag den 18. september. Gudstjenesten er søndag den 19.
Fælles musikgudstjeneste i Sdr. Bjert
10. oktober kl. 10.30
En god tradition genoptages, når kirkekorene
i Dalby og Sdr. Bjert drager af sted på korstævne sammen lørdag den 9. oktober, og de
to kirkers præster, organister og kor dagen
efter holder fælles musikgudstjeneste. I år bliver det i Sdr. Bjert Kirke.
Nyt: Sognemøde
Søndag den 21. november
I forbindelse med kirkekaffen den 21. november vil menighedsrådet orientere om sit arbejde: Om den økonomiske situation, om
planerne for sognehusbyggeri, om arbejdet
med gudstjenestefornyelse og andre tiltag,
der kan få stor betydning for menigheden.
Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt
møder op og giver deres mening til kende.

Børneloppemarked
Lørdag den 11. september
Dalby Beboerforening inviterer igen til det
traditionsrige børneloppemarked. Også i år
finder det sted i hallen / Dalbyhus med åbning kl. 11 og lukning kl. 14. Er man interesseret i en stand og at sælge gammelt legetøj,
skal
man
kontakte
tilmelding@dalbybeboerforening.dk eller sende en
sms til 22 36 10 57. Standen er gratis for børn
med tilknytning til Dalby sogn og fordeles
efter først til mølle-princippet. Man må højst
være 15 år.

Sæt X i kalenderen
1. december kl. 14.30:
Adventshygge i præstegården
2. december kl. 19.30:
Julekoncert med Kolding Kammerkor
og Dalby Kirkes kor
12. 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
30. 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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Nyt om navne
Døbte
30. maj
Nete Lerke Pedersen, Odinsvej 6

Laila Holm
& Brian Vitting Holm, Goldbækparken 61

20. juni
Smilla Nicoline Thun Laursen, Skellet 7
Lærke Dalsgaard Sørensen, Egebakken 5

Christel Lützen Boysen Popp
& Morten Boysen Popp, Aagærdet 43

4. juli
Markus Friis Nissen, Goldbæk Allé 2
Lone Damkjær Petersen, Skovly 23

Døde og begravede
20. maj
Aud Jorunn Hoppe, Snerlevej 13

11. juli
Mads Haugstrup Nordbeck, Kirkely 11 C

21. maj
Alice Andersen, tidl. Gl. Tved

8. august
Marie Gilling, Bellevuegade 12
Jonas Givskov Iversen, Agervænget 5
Claudia Dicte Rasmussen, Søbakken 7

26. maj
Eva Schandorph Petersen, Løjpen 4

14. august
Anne Weigelt Buhl Johansen, Skovly 22
August Gylnæs, Højskolevej 10
Carolina Gehlen, Løjpen 34
Malou Andrea Borup, Gl. Tved 11G

4. juni
Inger Marie Korsholm Reintoft, Romerparken 39
7. juni
Thomas Busch Johnsen, Dalbyvej 87
8. juli
Lena Meilandt Bojsen, Idyl 7

Viede og velsignede
22. maj
Sara-Elisabeth Nyrup Johns
& Carsten Tønning Larsen, Hjarupvej 32
5. juni
Charlotte Berg & Lars Klavsen, Tvedvej 84 F
19. juni
Agnete Winther Andersen
& Damian John Briggs, New Zealand
3. juli
Susanne Kastrup Forslund
& Mads Kastrup Forslund, Vangen 12 C
14. august
Helle Gylnæs
& Lars Gylnæs, Højskolevej 10

Kirkebilen
KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og gangbesværede til alt, der er annonceret her i bladet.
OBS! Ønsker man at benytte kirkebilen til søndagsgudstjenesten, skal man ringe til Krone
Taxi på 75 50 27 00 senest lørdag kl. 12. Sig, at
kørslen går til Dalby Kirke. Uanset om man skal
til kirke eller præstegård, opgives aftalenr.:
2984.
Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.).
Jens Filipsen, Steen Kaiser, Ole Sønnichsen
Fotos: Hilmar & Edith Bjarnhoff, Maria
Justesen, Kristin Munksgaard, Kim Dines
Petersen, Martin Staunsbjerg, Jens Christian
Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen

Hvor intet andet nævnes, er Jens Christian
Bach Iversen præst ved gudstjenesterne.

September

Gudstjeneste: Søndag d. 17. kl. 10.30
20. s. e. trin.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 5. kl. 9.00
14. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 24. kl. 9.00
21. s. e. trin. Ved Tine Illum

Morgengudstjeneste: Søndag d. 12. kl. 9.00
15. s. e. trin. Efter gudstjenesten: Sogneudflugt. Se side 5.

Natkirke: Fredag den 29. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding. Se side 10.

Menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 15. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag d. 19. kl. 10.30
16. s. e. trin. Høstgudstjeneste med kirkefrokost. Se side 3.
Sogneaften: Torsdag d. 23. kl. 19.30
Jens Chr. Bach Iversen om familiens USA-rejse
2009. Se side 4.
Natkirke: Fredag d. 24. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding. Se side 10.
Gudstjeneste: Søndag d. 26. kl. 10.30
17. s. e. trin. Ved Maria Frederiksen.

Oktober
Gudstjeneste: Søndag d. 3. kl. 10.30
18. s. e. trin. Forsøg med ændringer i gudstjenesten i Dalby Kirke træder i kraft. Se side 10.
Fælles musikgudstjeneste i Bjert:
Søndag d. 10. kl. 10.30
19. s. e. trin.
Ved Tine Illum & Jens Chr. Bach Iversen
Menighedsrådsmøde:
Tirsdag d. 12. kl. 19.00
I præstegården.
Eftermiddagsmøde: Onsdag d. 13. kl. 14.30
”Så syng da, Dalby”, ved fhv. sognepræst Erik
Bærenholdt. Se side 10.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 30. kl. 10.30
Se side 13.
Spaghettigudstjeneste:
Søndag d. 31. kl. 16.00
22. s. e. trin. Med spisning i præstegården.
Se side 13.

November
Musikgudstjeneste: Søndag d. 7. kl. 19.30
Alle helgen med lys på kirkegården.
Se side 12.
Sogneaften: Torsdag d. 11. kl. 19.30
”Når kærlighed overvinder alt: Fra stiknarkoman til frihed”. Se side 11.
”Salmesangens søndag”: Søndag d. 14.
kl. 10.30 – med morgenkaffe kl. 9.30
24. s. e. trin. Se side 12.
Gudstjeneste med efterfølgende sognemøde: Søndag d. 21. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Se side 14.
Menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 24. kl. 19.00
I præstegården.
Natkirke: Fredag den 26. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding. Se side 10.
Familiegudstjeneste: Søndag d. 28. kl. 10.30
1. søndag i advent. Se side 13.

