Dalby Sogn og Kirke
73. årgang, september - november 2012

13. september: Vær med til at sætte kursen for Dalby Kirke
Se side 2-3
Læs inde i bladet:
■
■
■
■
■
■
■

Menighedsrådsvalg 2012
Præst fra Bagdad besøger Dalby
Farvel til kirkesanger Ida Schneider
Kirkebladet bliver til Dalby Tidende
Gudstjenester for børn og motion for ældre
Kathrine Lilleør om kønnenes forskellighed
Udflugt til Løgumkloster og Vadehavscentret

Torsdag den 13. september i præstegården

Temaaften om Dalby Kirkes fremtid
Kl. 17.30: Fællesspisning
Menu: Dagens ret fra Beck
NB! Tilmelding til Ellen Ravn senest søndag den 9. september på 75 52 08 72 eller
Ellen.Ravn1@skolekom.dk
Kl. 18.00: Folkekirken A/S: Inspirationsforedrag ved Astrid Høegh Tyrsted
Se næste side
Kl. 20.00: Orientering om menighedsrådets arbejde og valget 2012

Vær med til at sætte kursen for fremtidens folkekirke

Menighedsrådsvalg 2012
Alle sejl er sat til, og skibet ligger klar. Der er mulighed for en spændende og udfordrende sejlads for alle, der har holdninger, ideer og forslag til, hvordan folkekirken skal udvikle sig, eller
for den, der på anden vis ønsker at bakke op om kirken lokalt.
Aldrig før har der været udsigt til så stor indflydelse som ved dette års menighedsrådsvalg. Aldrig før har der været optræk til, at så mange ting har kunnet ændres inden for kort tid.
Kunne man strække det så vidt som til at sige, at det er folkekirkens fremtid, der er på valg?
I alt fald er det afgørende for folkekirkens fremtid også lokalt, hvilken kurs vi sammen får sat.
Her er der brug for, at så mange som overhovedet muligt giver deres røst og mening til kende.
Torsdag den 13. september 2012
Temaaften om Dalby Kirkes fremtid
Alle kirkens medlemmer er inviteret
med til at sætte fokus på kirkens fremtid, når dørene åbnes i præstegården
torsdag den 13. september. Programmet byder på fællesspisning, inspirationsforedrag og orientering om det
forestående menighedsrådsvalg. Alle
programpunkter er gratis.
Af hensyn til planlægningen er der
dog tilmelding til spisningen kl. 17.30.
Foredraget kl. 18 og den efterfølgende orientering om menighedsrådsvalget er det ikke nødvendigt at
tilmelde sig. Se programmet øverst på
siden.
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Det sker de næste 4 år:
■ Dalby Sogn skal have nyt sognehus
■ Kolding Provsti skal have ny provst
■ Haderslev Stift skal have ny biskop
■ Regeringen har varslet en ny
styringsstruktur for folkekirken.

Kursen lægges 13. september.
Menighedsrådet skal styre skibet.
Skal du med på broen?

Inspirationsforedrag om kirke, kærlighed og kundeservice

Astrid Høegh Tyrsted:
Folkekirken A/S
Der er mange meninger om den danske Folkekirke, og ofte
står den gamle religiøse institution i modvind. I foredraget
”Folkekirken A/S” vender Astrid Tyrsted bøtten og lægger
vægt på folkekirkens mange muligheder.
Med respekt for kirkens værdier og fundament tager Astrid tilhørende med i et tankeeksperiment, hvor det udforskes, hvilke nye muligheder der åbner sig, når man
anskuer kirken som en moderne virksomhed med image,
brand, kundetilfredshed og personalepleje.
Bliv inspireret af en forfriskende og anderledes tilgang til
folkekirken. Forhåbentlig kan meget af det sætte tanker i
gang til, hvilken kurs vi sammen skal lægge for Dalby Kirke.
Foredraget finder sted i præstegården og begynder kl.
18 torsdag den 13. september. Det indgår i temaaftenen
om Dalby Kirkes fremtid. Se modstående side for det samlede program. Der er fri entré aftenen igennem.

...laver du mad
i aften, skat ?
Heldigvis har BECK altid en lækker 69er på menuen, lige til at komme i ovnen.
Og så er vores hjemmeside klar med en masse nye, spændende menuer “ud af huset”
Kig også ind i butikken og få en god madoplevelse...

Agtrupvej 190  64 64 84 84
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Farvel – og tak! –
til kirkesanger Ida Schneider
Gudstjenesten 12. august blev Ida Schneiders
sidste arbejdsopgave i Dalby Kirke. 1. september begynder hun som nyuddannet læge
på Rønne Sygehus på Bornholm! Den pendling er for uoverskuelig – selv for Ida, der ellers giver en hjælpende hånd langt ud over
det, der med nogen ret kan forventes.
Ida var kun 18, da hun i 1999 begyndte
som kirkesanger. Hun har sunget, bedt indog udgangsbønner samt medvirket ved altergang. Men der er også god grund til at
understrege en kirkegængers første indtryk af
Dalby Kirke: Nemlig når Ida har taget imod i
døren og uddelt salmebøger – igen og igen
med en lun bemærkning og et smil. På den
måde har Ida gjort en stor indsats for, at kirkegængerne i Dalby Kirke har kunnet føle, at
her hørte de til.

Men Idas aktionsradius er endnu større end
det. Hun har også taget gummistøvler på og
vikarieret som graver og i strømpesokker vikarieret som organist. Ida er ikke bange for
en udfordring. Søndag den 12. august prædikede hun ved sin sidste gudstjeneste!
Alle i og omkring Dalby Kirke ønsker Ida alt
godt på Bornholm og håber på gode gensyn.
Mens Vonsild Kirke restaureres, overtager
kirkesangeren herfra, Lis Jensen, funktionen i
Dalby.

35.000 spejdere på lejr
I uge 30 var spejderne fra Mariesminde og
35.000 andre danske og udenlandske spejdere samlet på lejr i Holstebro.
Der var liv og glade dage – og telte, så langt
øjet rakte. Der blev lavet mad over bål,
sunget og hygget. Der blev bygget imponerende ting af rafter og reb, for eksempel en
model af Lillebæltsbroen.
Vi var på Epic Adventure med en forhindringsbane med sjove udfordringer. Nogle
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var på et 7 timer langt natløb. Andre deltog i
Build the Change, hvor spejderne byggede
forslag i Lego til en bygning, park eller lignende, som senere skal opføres i Holstebro.
Ved åbnings- og afslutningsceremonierne
var 50.000 mennesker samlet til kæmpelejrbål, underholdning og koncert med Alfabeat.
Det var vildt at være så mange mennesker,
og det har været en kæmpe oplevelse.
Mette og Anne Mortensen, Stranden 8

Søndag den 18. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Vi siger velkommen til årets mini-konfirmander. KFUM-spejderne fra Mariesminde har faner
med. Og kirkens kor medvirker – alt sammen ved en festlig høstgudstjeneste for hele familien.
Og så er kirken næppe flottere, end når den pyntes med blomster og korn, frugter og grøntsager.
Bagefter er der kirkefrokost ved kirken. Spejderne sætter mastesejl op, og Hans Jørgen Krab
fra Bøgelund ruller sin mejetærsker og andre maskiner frem. Folk i sognet har bagt brød. Pris:
Kr. 20,- pr. person + drikkevarer. Der samles ind til det lokale spejderarbejde.

Søndag den 28. oktober kl. 16.00

Spaghettigudstjeneste
■
■
■
■
■
■
■

m,
or de ke
f
Et tilbud for børnefamilier
m
æu
Kir
jubil
alby
En gudstjeneste på børnenes præmisser
Dåbs døbt i D
r
007
Kirkens budskab fortalt og dramatiseret
der e
i år 2
Børnevenlige salmer
Efterfølgende hygge og samvær og spisning i præstegården
Spaghetti og kødsovs (kr. 25,- pr. person + drikkevarer)
Alle hjemme kl. 18

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
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Fælles sogneaften: 1. november kl. 19 i Sdr. Bjert sognehus

Kathrine Lilleør: Sådan er det for mig
Om kønnenes forskellighed, tilgivelse – og en havfrue
Torsdag den 1. november kl. 19.00 holder
Dalby, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert fælles sogneaften, hvor vi får besøg af Kathrine Lilleør.
Kathrine Lilleør vil ud fra sit eget og andre
menneskers liv og med eksempler fra Biblen
og litteraturen tale om livets skarpe hjørner:
Når vi ikke kan tilgive, når vi ikke kan forstå
hinanden, og når kærligheden ikke vil indfinde sig. Og vi skal høre om det, der skal til,
for at alt blødes op, og glæden kan flyde frit.
Kathrine Lilleør er sognepræst ved Slagslunde og Ganløse Kirker på Sjælland og ph.d.
på en afhandling om H.C. Andersens Eventyr.
Hun er tidligere medlem af Det Etiske Råd og
landskendt fra diverse medier med fast blog,
klumme og anmeldelser i Berlingske Tidende.

Hun har skrevet
flere bøger bl.a.
bestsellerne ”Tro
mod Tro” sammen med Naser
Khader og den
selvbiografiske
”Kvinde, hvorfor
græder du”.
Sdr. Bjert sognehus ligger ved
siden af kirken.
Pris: 50 kr. inkl.
vand, vin og lidt
mundgodt.

Sogneudflugt til Løgumkloster og Vadehavscentret

Søndag den 23. september
kl. 8.30-17.30
Vi indleder med en kort morgensang og en kop kaffe i Dalby
Kirke kl. 8.30, inden vi kører til gudstjeneste i den enestående
Løgumkloster Kirke, hvor Marianne Christiansen prædiker.
Programmet byder i øvrigt på:
■ Rundvisning i Løgumkloster Kirke ved Kirsten Moesgaard
(opvokset på Engen i Tved!)
■ Frokost med lune retter på Refugiet i Løgumkloster
■ Rundvisning, film, kaffe og brød på Vadehavscentret
Afgang med bus fra kirkens P-plads:
Umiddelbart efter morgensangen kl. 8.30 og en kop kaffe.
Forventet hjemkomst: Kl. 17.30.
Pris inkl. frokost og kaffe, bustur og rundvisninger:
Kr. 250,- for voksne / kr. 200,- for børn.
Tilmelding senest søndag den 16. september:
Meget gerne på opslag i kirkens våbenhus.
Ellers til Ellen Ravn på 75 52 08 72 eller
Ellen.Ravn1@skolekom.dk

6

Tirsdage kl. 19.30-21.30 i præstegården

Dalby Kirke laver voksenkor
Tirsdag den 4. september kl. 19.30 slår Dalby
Præstegård dørene op for et nyt kor i kirkens
regi: Et kor for voksne. Et voksenkor har været
efterlyst i sognet, bl.a. i forbindelse med
Dalby Udviklingsforum. Nu er det en realitet.
Koret er et ”projektkor”, som her i efteråret
skal koncentrere sig om at øve til to begivenheder: Allehelgen i november og 9 læsninger
i december.

yt:
Sidste n
or
Voksenk

Projektet vil ske i samarbejde med et tilsvarende kor i Sdr. Bjert Kirke.
Koret vil synge forskellig kirkemusik, nyt og
gammelt, dansk og udenlandsk.
Alle er velkomne til at synge med i koret,
man møder bare op i præstegården.
Har du har spørgsmål til kortilbuddet, er du
velkommen til at kontakte mig på
tlf. 26 83 88 73.
Line Reinvang, Organist og korleder

Har du lyst til at synge i kor?
Så har Dalby Kirke, det du søger
Hver torsdag i Præstegården:
Hver tirsdag i Præstegården:
Kl.14-15 Korskole for 3.-4. klasse
Kl.19.30-21.30 Voksenkor
Kl.15-16.15 Børnekor for 5.-6. klasse
Kl.16.15-17.30 Ungdomskoret for 7. klasse og op
Har du lyst til at synge med i et af korene, så mød op på dagen eller ring til Line Reinvang på: 26 83 88 73.
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Præst fra Irak kommer til Dalby
Andrew White er præst for Dalby Kirkes venskabsmenighed St. George Kirke i Bagdad.
Derudover er han kendt i Mellemøsten for
sine kolossale fredsbestræbelser. Det er ikke
kun hos kristne, men også hos muslimske og
jødiske ledere, han er højt respekteret. Hans
fredsarbejde er så anerkendt, at han har fået
invitationer fra både paver, konger og
statsoverhoveder.
Nu ser det ud til, at han også besøger Dalby
i forbindelse med et Danmarks-besøg sammen med den danske Irak-ambassadør. Vi
håber at offentliggøre en dato inden længe.
Om alt går vel, kan Andrew White prædike
ved en søndagsgudstjeneste og få lejlighed til
at møde de lokale medier, konfirmander, politikere mv.

øse ledere for at skabe fred og forsoning.
For en tid siden arrangerede Andrew White
og det danske udenrigsministerium et møde,
der mundede ud i en Fatwa (muslimsk forordning), der fordømte vold mod kristne.
Siden er volden mod kristne irakere blevet betydeligt mindre, men dog ikke forsvundet.

Fredsforkæmper i konstant livsfare
Det kristne mindretal i Irak har siden den vestlige invasion i 2003 været hårdt ramt af forfølgelser, kidnapninger og drab. Hele 75 % af
Iraks kristne har måttet flygte.
Andrew White lever selv med en pris på sit
hoved og færdes i Mellemøsten kun med livvagter omkring sig – paradoksalt nok på grund
af sit kæmpearbejde med at samle Iraks religi-

Kirkens daglige arbejde
Selv i denne situation praktiserer St. George
Kirke evangeliets freds- og forsoningsbudskab. Både dens sociale arbejde for dårligt
stillede kvinder og dens hospitalsdrift er
åben for det store muslimske flertal. Dalby
Kirke har foreløbig overført 11.500 kr. til kirkens vigtige arbejde.
Kurt Johansen

Dalby Tidende afløser kirkebladet
Det var en stor beslutning. Men menighedsrådet er enigt. Dette nummer af kirkebladets 73.
årgang (!) bliver det sidste som selvstændigt
blad. Fremover bliver kirkebladet en del af
Dalby Tidende og udkommer 10 gange årligt.
Kirke midt i sognet
Menighedsrådet ønsker at markere, at kirken
Dalby
Sogn o
g Kirke

68. årga
ng,

decembe

r 2006
- februar

er en del af sognet og ikke en ø. Forsøgsnummeret denne sommer havde visse børnesygdomme, men dem kommer man
styrket ud af. Tak for gode ideer og forslag.
Kirkebladets læsere skal altså til at vænne
sig til at læse avis og se kirkestoffet i sammenhæng med stort og småt i øvrigt i sognet. Det
styrker hele lokalområdet.
Dalby

Sogn o
g Kirke

69. årga
ng, mart
s - maj
2008

2007

Dalby
Sogn o
g Kirke
72. årga
ng,

decembe
r 2010
- februar
2011

To jubi
læer på
én gang
:

For 25
år
gang sin siden fik Dalby
for første
Poulse egen præst:
n flanke
Ruth Østerg
ret af sine
aard
forgængere
.

Skolens
juleafslutni
Igen i
år laver
ng i kirken
2. klasse
krybbespil:

Læs inde
i blade
t:
Juleko
ncert
Musikgudst
jenester:
Vi synge
Dansk
e Kirked
r julen
ind + Nytår
age 2007
Højskolesan
saften
s festgu
gaften
dstjen
Familiegud
este
stjenester
1. sønda
g i adven
t og fastel
avn

■
■
■
■
■
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Man må
tage fat
Læs inde
for at
i
blive konfir
■ Radio bladet:
meret
i Dalby
■ Støt gudstjeneste
Kirke!
fra Dalby
Sogne
indsa
■ Famil
Se side
Kirke
8-9
iegudstjenemling til forde
■ Årets
l for verde
konfirmandste Palmesønda
ns AIDSg
er – og
ofre
indskrivnin
g af de
komm
ende

For 10

år siden
Iversen blev Jens Christ
indsat
som sogneian Bach
af provst
ts præst
Frank Kærga
ard.

Se side
7-10 og
kom til
kirkefrokos

Læs inde
i
■ Adven bladet:
■ Koldin ts- og juletid
en
■ Sogne g Kirkehøjskol er fyldt med
gudstjenest
e og Koldin
■ Gudst indsamling
jenesteforn og sogneaften gs internationaer og musik
le menig
yelse
hed

t 23. janua
r!

Søndag den 4. november kl. 19.30:

Ny organist i nabolaget:

Musikgudstjeneste Alle Helgen

Velkommen til Søren Andresen

Alle Helgens dag mindes vi 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.
Vi vil også igen i år 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.
Musikken spiller en stor rolle. Kor fra Dalby
og Sdr. Bjert medvirker sammen med de to
kirkers organister og basunist Kent Lauritzen.

Sdr. Bjert Kirke har fået ny organist. Det kommer også Dalby til gode. Søren Andresen har
gennem flere år været en stærk drivkraft i fornyelsen af dansk kirkemusik. Han har såmænd
også tidligere samarbejdet med Dalby Sogn –
og flere gange med sognepræst Jens Christian Bach Iversen i provsti- og stiftsregi.
Søren Andresen vil pga. organistsamarbejdet mellem kirkerne også engang imellem
være at finde ved orglet i Dalby Kirke.
Velkommen til Søren! Vi glæder os til samarbejdet, som allerede er godt i gang.

Motion for ældre i Dalby:

Hvor: Konfirmandstuen i Præstegården,
Tved.

Et nyt tilbud i Dalby sogn
Har du lyst til at holde dig i form? Vil du helst
gå til en aktivitet om eftermiddagen? Har du
lyst til at møde andre ældre fra Dalby? Så er
dette tilbud måske noget for dig.
At dyrke motion sammen er sjovt: Motion
holder kroppen i gang. Motion giver god balance. Motion holder bevægeligheden ved
lige. Motion er velvære.
Jeg bruger god musik til øvelserne. Jeg bruger stole, træningsbolde og andre ”redskaber”. Jeg laver træningen, så den passer til
alle. Vi slutter af med at snakke sammen over
en kop kaffe. Hvis du har problemer med at
komme til præstegården, kan vi finde en løsning på det. Tag gerne din ægtefælle, nabo,
veninde eller tidligere arbejdskollega med.

Hvornår: Tirsdage kl.15.00-16.30
Første gang: Tirsdag 4. september 2012
Hvem: Alle, som har lyst, både kvinder og
mænd. Om du har en skavank eller to, gør
ikke noget. Du laver det, du kan.
Mød op tirsdag den 4. september og se, om
det er noget for dig. Ring også gerne til mig
for nærmere information.
Gitte Gura
Fjeldparken 15
tlf. 26 18 04 76 / 75 50 23 76
gitte@gura.dk

9

Kirkelig vejviser...

Midlertidig kirkesanger:
Lis Jensen
Primulavej 11
tlf. 75 52 09 42

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
40 33 66 59
kurtjohansen@sat7.org

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

Menighedsrådets kasserer:
Søren Arens
Solbakken 16
25 16 80 76
s.arens@stofanet.dk

Organist:
Line Reinvang
Brændkjærgade 49
26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com

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

Konfirmander laver gudstjeneste:

Brændkjærkirken 26. november kl. 10.30
I flere år har Dalby Kirke og Brændkjærkirken
samarbejdet om gospel-temadag for årets
konfirmander. I år vil vi gerne dele denne oplevelse med flere. Derfor holder konfirmander
og præster et brag af en gospelgudstjeneste
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26. november i Brændkjærkirken. Gospelkoret Lusangis dirigent Henrik Engelbrekt Refshauge og pianist Christine Refshauge er med
denne dag.
Alle er velkomne.

Nyt om navne
Døbte
13. maj
Thilde Riewerts Both Pedersen, Lien 1
27. maj
Olivia Worre Frost Larsen, Almind
Erik Oxholm Hansen, Krogen 33
10. juni
Sofia Smedegaard Kongsted, Vonsild
Lucas Vinding, Frederik 2 Vej
Aura Katrine Rasmussen, Sønderborgvej 3
17. juni
Lucas Poulsen Schmidt, Lundgærdet 1
Victor Poulsen Schmidt, Lundgærdet 1
Vita Margrethe Meilandt Langdal Nielsen,
Kolding
24. juni
Frederik Emil Henriksen, Vonsild
1. juli
Merle Nørgaard Westergren, Kolding

11. august
Rikke Rosquist Andersen & Michael Rosquist
Andersen, Borrehusvej 3
Sandra Saur Dissing & Peter Dissing Olesen,
København

Døde og begravede
23. juni
Grethe Louise Frederiksen, Romerparken 35
26. juni
Hanne Marie Boysen Petersen, Åbakken 8
26. juli
Johan Præstø, Romerparken 44
1. august
Kristian Richard Sørensen, Kirsebærvej
5. august
Helga Margrethe Jørgensen, tidl. Egebakken
og Idylparken

29. juli
Valdemar Skovbjerg Olesen, Vestervang 18
12. august
Viktor Bork Smedegaard, Ågærdet 41
Benjamin Ødorf Bjerg, Dalby Møllevej 17

Viede og velsignede
19. maj
Stine Astorp-Scheel & Christoffer Astorp-Scheel,
Kolding
28. maj
Jane Martinussen Papuga & Ole Papuga,
Goldbæk Alle 19
4. august
Susanne Skærlund van der Wielen & Johan
Geradus Andreas Maria van der Wielen, Kolding

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

November

Gudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 10.30
13. s. e. trin. Ved Klavs Bo Sørensen.

Sogneaften med Kathrine Lilleør:
Torsdag den 1. kl. 19.00
I Sdr. Bjert Sognehus – fælles med Sdr. Stenderup
og Sdr. Bjert.
Se side 6.

Menighedsrådsmøde: Tirsdag d. 4. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 10.30
14. s. e. trin. Ved Jens Chr. Bach Iversen.
Temaaften om Dalby Kirkes fremtid:
Torsdag d. 13. kl. 17.30
Fællesspisning, visionsoplæg, orienteringsmøde om
valg til menighedsrådet.
Se side 2-3.
Høstgudstjeneste: Søndag d. 16. kl. 10.30
15. s. e. trin. Ved Jens Chr. Bach Iversen.
Med kirkefrokost. Se side 5.
Udflugt til Løgumkloster og Vadehavscentret:
Søndag d. 23. kl. 8.30
Morgensang ved Jens Chr. Bach Iversen.
Afgang med bus fra Dalby Kirke. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag d. 30. kl. 10.30
17. s. e. trin. Ved Jens Chr. Bach Iversen.
Natkirke: Fredag d. 28. kl. 20-23.30
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.

Oktober
Morgengudstjeneste: Søndag d. 7. kl. 09.00
18. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag d. 9. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag d. 14. kl. 10.30
19. s. e. trin. Ved Jens Chr. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag d. 21. kl. 10.30
20. s. e. trin. Ved Klavs Bo Sørensen.
Natkirke: Fredag den 26. kl. 20-23.30
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Spaghettigudstjeneste: Søndag d. 28. kl. 16.00
21. s. e. trin. Med spisning i præstegården.
Se side 5.
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Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 3. kl. 10.30
Musikgudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 19.30
Alle helgen med lys på kirkegården.
Ved Jens Chr. Bach Iversen. Se side 9.
Gudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 10.30
23. s. e. trin. Ved Jens Chr. Bach Iversen.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 9.00
24. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag d. 20. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag d. 25. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Klavs Bo Sørensen.
Konfirmander laver gudstjeneste:
Søndag d. 25. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. I Brændkjærkirken.
Præster og konfirmander fra de to kirker medvirker.
Natkirke: Fredag den 30. kl. 20-23.30
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.

December
Familiegudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 10.30
1. søndag i advent. Ved Jens Chr. Bach Iversen.
Mere i næste nummer.

NB! Kirkekaffe efter
alle almindelige
10.30-gudstjenester.

Nyt: Motion for ældre.
Hver tirsdag kl. 15-16.30 i
præstegården. Se side 9.

