Dalby Sogn og Kirke
70. årgang, september - november 2009

Spejderne i Mariesminde trodser statistikkerne og bliver flere og flere
Se side 2

Læs inde i bladet:
■ Gudstjenester for børnefamilierne
■ Ole Sønnichsen fortæller om Dirch Passer
■ Hilmar Bjarnhoff fortæller om passionsspillet i Oberammergau
■ Ruth Østergaard Poulsen fortæller om troens betydning, når livet slippes

Piger og drenge boltrer sig med friluftsliv

Spejderne gør fornemt comeback
Landet over meldes der om færre og færre
spejdere – og færre og færre børn i kirkeligt
børne- og ungdomsarbejde. Spejderne i Mariesminde fortæller en helt anden historie.
Stor vækst
Sidste år talte de lokale spejdere 28 børn ved
denne tid. I år er der 44. Når dette kirkeblad
udkommer, har spejderne holdt deres opstartweekend og er i fuld gang med en ny
sæson. Men der kommer stadig nye børn til.
Og det er til at forstå, hvis man kigger forbi
spejderhuset en aften med liv i kludene, rafterne og bålpladsen.
Børnene stortrives tydeligvis. Og lokalt er
der p.t. plads til drenge og piger fra 1. til 8.
klasse: 1.-3. mødes om tirsdagen, 4.-8. om
onsdagen.

er en del af formålet at give børn og unge
mulighed for at finde en mening med livet,
ved på en levende måde at formidle kristne
værdier. Spejderne deltager da også med
faner ved familiegudstjenester i Dalby Kirke,
høstgudstjenesten i september
Vil du vide mere, så kontakt gruppeleder
Susanne Jørgensen på 75 50 37 60.
jcbi

Med tilknytning til kirken
Den folkekirkelige tilknytning betyder, at det

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

Menighedsrådets formand:
Søren Arens
Solbakken 16
75 50 80 06
s.arens@stofanet.dk

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

Menighedsrådets kasserer:
Steen Kaiser
Åbakken 10
75 50 65 33
steen.kaiser@stofanet.dk

Organist:
Lone Skovgaard
Mazantigade 20, 2
Tlf. 75 53 43 76
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Kirkesanger:
Ida Schneider
Domhusparken 8, st.th.
tlf. 26 28 91 86

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

Søndag den 20. 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. Og også
musikalsk vil der traditionen tro være høststemning.
Pris for hele herligheden er kr. 20,- pr. person / max. kr. 50,- pr. familie + drikkevarer.
Der samles ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej.
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Rundt i Kolding Provsti
Kolding Kirkehøjskole i efteråret

Biskop Niels Henrik Arendt

Den danske kirkes
store navne

Tror vi på den samme
Gud?

Mød Brorson i Ribe den 12. september.
Hør om reformationen på vore kanter og
om Kingo den 3. oktober.
Få Grundtvig og Kierkegaard i tale den 7.
november.
For nærmere oplysninger kontakt: Elisabeth
Nørulf, Viuf, 75 56 17 55.
E-mail: elisabeth.noerulf@skolekom.dk

1. oktober kl. 19.30
kommer biskop Niels
Henrik Arendt på
besøg i Simon Peters
Kirke. Og alle er inviteret med.
Det er Kolding Provsti og provstiets tværkulturelle udvalg, der
har bedt biskoppen
stille skarpt på forhol- Niels Henrik Arendt
det mellem kristendom
og andre religioner: Tror vi på den samme
Gud?
Midt i 1980’erne boede Niels Henrik Arendt
med sin familie i Afrika to år side om side med
muslimer. I efteråret 2008 viede han en studieorlov til forholdet mellem religionerne. I
foråret 2009 udkom så bogen ”Er det den
samme Gud? Gud i andre religioner og kristendommen”, der trækker på både hans studier og hans personlige erfaringer.

Omvendelse fra islam til
kristendom

Den forbudte frelse
10. november kl. 19.30 lægger Kristkirkens
lokaler, Kirkebuen, rammer til en usædvanlig
rejsebeskrivelse. Masoud Fouroozandeh fortæller om sin barndom og opvækst i en muslimsk familie i Iran, om flugten over de
kurdiske bjerge i Tyrkiet og om livet i Danmark, hvor han omvendte sig til den kristne
tro.
Massoud Fouroozandeh studerer i dag teologi og er præst i Church of Love.
Mødet er et fællesarrangement mellem de
fire bysogne i Kolding og er åbent for alle.

Kl. 20 - 24
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Torsdag den 24. september kl. 19.30: Sogneaften med Ole Sønnichsen

Kom ind bag myten om Dirch Passer
Historien om Danmarks måske største komiker nogensinde bliver nu rullet op i en
biografi af Ole Sønnichsen, Dalby.
Vi husker ham fra numre som Tømmerflåden,
Mudderkliren og Hvem har du kysset i din gadedør? – for ikke at tale om film som Baronessen fra Benzintanken, Charles tante og
Sommer i Tyrol.
De bedrifter gjorde ham til hele Danmarks
Dirch. En levende legende, der holdt førerpositionen i 30 år i underholdningsbranchen
fra slutningen af Anden Verdenskrig til den alt
for tidlige død i 1980.
Men mange husker også Dirch Passer for de
mere negative ting. De halv- og heldårlige
spillefilm. De mange drukture. De unge
kvinder. Endte han mon sin karriere med en
trist nedtur til ubetydeligheden?
Myten om Dirch Passer har vokset sig så
stor, at de fleste i dag glemmer nuancerne i
historien om en af Danmarks helt store komikere.
Fra gammel myte til et nyt billede
Derfor besluttede journalist Ole Sønnichsen

Dirch Passer modtager en Bodil for sin rolle i
”Mig og Mafiaen”. PR Foto/ Gyldendal

sig for at rejse ind i Dirch Passers univers, pille
historien fra hinanden og samle brikkerne på
ny.
Det er der kommet biografien ”Dirch Passer” ud af. Bogen, der udkommer den 11.
september, er blevet til via research i tusindvis af gamle avisartikler samt interviews med
Dirch Passers døtre, søster og venner foruden
kollegaer som Ulf Pilgaard, Helle Virkner,
Ghita Nørby og Lise Nørgaard.
I løbet af aftenen vil Ole Sønnichsen fortælle
om sit arbejde med bogen og male et nyt billede af Dirch Passer. Det er en rejse i 10 kapitler med både billeder og filmklip.
Efter foredraget vil det være muligt at købe
bogen om Dirch Passer for 250 kr. – 49 kr.
under normalprisen. Kun mod kontant betaling.
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Onsdag den 21. oktober kl. 14.30 i præstegården:
Eftermiddagsmøde med Hilmar Bjarnhoff

Passionsspillet i Oberammergau

2010 – et nyt tiår. Det betyder blandt andet,
at Passionsspillet i Oberammergau endnu engang trækker fulde huse i hele spilleperioden,
der strækker sig fra maj til oktober.
Hør om historien bag
Hvad gav anledning til, at Passionsspillet gennemføres hvert tiende år? Hvad er det, der er
så spektakulært ved dette skuespil? Hvor
kommer de mere end 1600 aktører fra? Hvad
er det for en egn, der danner rammen om
passionsspillet?
Sammen med sine flotte billeder tager Hilmar Bjarnhoff alle interesserede med på en
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tur til området og byen, hvor det hele foregår.

Torsdag den 5. november kl. 19.30:
Sogneaften med Ruth Østergaard Poulsen

Hvad har troen at betyde - på godt
og ondt - når livet skal slippes?
Ruth Østergaard Poulsen har nu været sygehuspræst på Aalborg sygehus i 9 år.
Gennem sit arbejde har hun gjort sig
mange erfaringer med, hvad troen kan
betyde for døende mennesker og for
dem, der står omkring dem.
Det er ikke nødvendigvis nemmere at
dø, hvis man har en tro. Bl.a. er det af afgørende betydning, hvilke forestillinger
om Gud man har. Ofte sker der nemlig
det, at vort billede af Gud går i stykker –
eller rettere: ikke holder – når vi kommer
i krise. Og hvad gør man så?
Foredraget kommer omkring forskellige

Ruth Østergaard
Poulsen er et kendt
ansigt i Dalby. Da
sognet i 1986 for
første gang skulle
have sin egen præst,
var det hende, menighedsrådet valgte.
Hun blev i sognet til
år 2000.

temaer i forbindelse med døden set fra
den sjælesørgeriske vinkel. Det er tænkt
som oplæg til samtale senere på aftenen.

En del af KUK 11: The end
Sogneaftenen med Ruth Østergaard Poulsen er en del af KUK 11 (Kirkernes Undervisning
i Kolding i den 11. måned). Det er tredje år, at menighedsråd og præster i Kolding provsti går sammen om et fællestema i november, denne gang døden med overskriften: The
end. Rundt om i kirker, præstegårde og sognegårde bliver der spurgt: ”Hvordan taler vi
om døden i samfundet, kunsten og med hinanden – og hvad har kirken at sige ved livets afslutning?”
I 2007 var temaet: Bibelen – den store fortælling. 2008 hed: ”Så syng da, Kolding”.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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Musikgudstjeneste søndag den 1. 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.

Søndag den 15. 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 vil der også være
et særligt sangindslag ved Ditte Freiesleben
og Ida Schneider.

8

I Dalby Kirke inviterer vi endvidere til morgenkaffe 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 25. 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. 20,- pr. person / max kr. 50,- pr. familie + drikkevarer)
Alle hjemme kl. 18

Lørdag den 31. oktober 9.30

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 er lørdag den 30. januar 2010.

Søndag den 29. 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 bidrager
også.

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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Rundt i Dalby Sogn
Børneloppemarked 26. september
Dalby Beboerforening inviterer nu igen til det
efterhånden 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
sine gamle barbiedukker, rulleskøjterne eller
Anders And-bladene, 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.
Dalby Beboerforening

Sæt X i kalenderen
2. december kl. 14.30:
Adventshygge i præstegården
13. 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
jcbi

Køb af jord til udvidelse
af kirkegård og evt. sognehus
Første spadestik er endnu et stykke ude i horisonten, men menighedsrådet er i forhandlinger med Kolding Provsti og Kommune om
køb af jord til såvel en kommende udvidelse
af kirkegården som et sognehus i nærheden
af kirken.
Rådet tager i den kommende tid fat på ideer
og ønsker til husets brug og har i den forbindelse planer om også at involvere lokale kræfter bredt. Dernæst skal den mere formelle del
i gang med inddragelse af arkitekt, stift og
konsulenter.
Visionen med et sognehus er et hus med sal
/ to konfirmandstuer, kontor- og mødefaciliteter til præst og kirkens øvrige personale Sådanne faciliteter savner vi i dag at have i
nærheden af kirken.
Desuden skal der tages højde for den store
tilvækst, som forventes i lokalområdet, og
som med et aktivt kirkeliv vil stille større krav
til vores rammer – krav, som vi ikke kan opfylde med vores nuværende faciliteter.
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen
termin for hverken kirkegårdsudvidelse eller
sognehus, og uden en sikker økonomi går
menighedsrådet ikke i gang med projekterne.
Søren Arens

Velkommen i Sydbank!
Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
tlf. 74 37 50 00 · sydbank.dk
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I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så
vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så
kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så
hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed.

Nyt om navne
Døbte
21. maj
Julie Ranzau Nikolajsen, Vonsildvej 93
31. maj
Emilie Rosquist Andersen, Borrehusvej 3
14. juni
Pelle Sønderholm Eickhardt, Primulavej 8
21. juni
Anne Bergholdt, Dalbyvej 94
Kamille Uldall Binderup, Tvedvej 98
Thea Hvelplund Thomsen, Goldbækparken 80
26. juli
Marie Louise Nørlem Karlsen, Ågærdet 15
Emilie Nørlem Karlsen, Ågærdet 15
9. august
Tanja Klitgaard Nielsen, Nellikevej 17
Trine Klitgaard Nielsen, Nellikevej 17
16. august
Sofie Boulund, Forsytiavænget 15
Freya Motzkus, Dreyersvej 17

4. juli
Luise Rabjerg Jakobsen
& Morten Rabjerg, Egebakken 11
15. august
Inge Merete Gilling
& Jeppe Gilling, Bellevuegade 12

Døde og begravede
8. maj
Kjeld Erik Beck Povlsen, Ågærdet 29
Keld Dalsgaard, Solbakken 8
19. maj
Erik Nielsen, Bakkevænget 13
18. juni
Søren Anker Schultz Bjerre, Stranden 62
20. juli
Anna Lise Klinge, Idylparken 41
1. august
Elna Thybo Gregersen, tidl. Romerparken

Viede og velsignede
30. maj
Katja Vejlgaard
& Søren Kristian Vejlgaard, Gl. Tved 21 B
Marianne Work Bramsen
& Peter Raffnsøe Work Bramsen, Engen 13
6. juni
Mette Lindholm
& Peter Lindholm, Bakkegærdet 7
Birgitte Bonefeld Andersen
& Johnny Bonefeld Andersen, Dalbygade 53
27. juni
Anette Birk Lorentzen
& Ole Birk Lorentzen, Idyl Allé 2

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, Steen Kaiser, Ole Sønnichsen
Fotos: Anders Eskildsen, Edith & Hilmar
Bjarnhoff, Jens Christian Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
September
Gudstjeneste: Søndag d. 6. kl. 10.30
13. s. e. trin.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 13. kl. 9.00
14. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag d. 20. kl. 10.30
15. s. e. trin. Høstgudstjeneste med kirkefrokost.
Se side 3.
Sogneaften om ny Dirch Passer biografi:
Torsdag d. 24. kl. 19.30
Præstegården.
Se side 5.
Natkirke: Fredag den 25. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Se side 4.
Gudstjeneste: Søndag d. 27. kl. 10.30
16. s. e. trin.

Oktober
Gudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 10.30
17. s. e. trin. Ved Leif Nielsen.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 9.00
18. s. e. trin.
Gudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 10.30
19. s. e. trin. Ved Tine Illum.

Natkirke: Fredag den 30. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Se side 4.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 31. kl. 9.30
Se side 9.

November
Musikgudstjeneste: Søndag d. 1. kl. 19.30
Alle helgen med lys på kirkegården.
Se side 8.
Sogneaften om troens betydning, når livet
skal slippes: Torsdag d. 5. kl. 19.30
Ruth Østergaard Poulsen i præstegården.
Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag d. 8. kl. 10.30
22. s. e. trin.
”Salmesangens søndag”:
Søndag d. 15. kl. 10.30
– med morgenkaffe 9.30
23. s. e. trin.
Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag d. 22. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret.
Natkirke: Fredag den 27. kl. 20-24
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Se side 4.
Familiegudstjeneste: Søndag d. 29. kl. 10.30
1. søndag i advent.
Se side 9.

Eftermiddagsmøde om Oberammergau:
Onsdag d. 21. kl. 14.30
Præstegården.
Se side 6.
Spaghettigudstjeneste:
Søndag d. 25. kl. 16.00
20. s. e. trin. Med spisning i præstegården.
Se side 9.

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

