Dalby Sogn og Kirke
70. årgang, december 2008 - februar 2009

Måske lægger sneen sig,
men Dalby Kirke går ikke i dvale

Læs inde i bladet:
■

Et menighedsråd takker af, og et andet træder til

■

Musikgudstjenester: 3. søndag i advent og nytårsaften

■

Familiegudstjenester: 1. søndag i advent og fastelavn

■

Sogneindsamling

Velkommen, nytår, og velkommen her
Det er underligt, som årene hakker i kadencen: Kalenderår, kirkeår, skoleår osv.,
der slet ikke kan finde ud af at passe sig ind
i forhold til hinanden. Godt nok blev regnskabsåret i de fleste tilfælde bragt i overensstemmelse med kalenderåret for få år
siden, men andre går den anden vej. Superligaåret i fodbold, som her i huset fylder
en del, går nu fra sommer til sommer. Det
er ikke altid lige let at finde ud af med de
mange år, der løber samtidig mellem hinanden.
Kirkeåret er vist det mest besynderlige. Hvis
ikke det skulle følge kalenderåret, havde det
vel været mere logisk, at det begyndte julenat
med fejringen af Jesu fødsel – af, at Gud går
ind i verden for at slå følge med enhver af os
i de liv, vi nu hver især lever.
Men nej, kirkens nytår begynder altid omkring 1. december. Ja, fast ligger datoen ikke
engang, for det skal være på en søndag: 1.
søndag i advent. Før jul skal det være, for som

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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med andre fødsler, skal man også glæde sig
og gøre sig klar.
I år er 1. søndag i advent ikke kun startskuddet for et nyt kirkeår, men også for et nyt
menighedsråd, sådan som man kan læse om
det i Dalby Sogn og Kirke. Men hvor vigtigt et
nyt menighedsråd er, ja, så fester vi nu altså
mere for selve kirkeårets start. Ikke kun ved
kalenderårets skifte, men også ved kirkeårets
skifte synger vi: ”Vær velkommen, Herrens år
… - Velkommen, nytår, og velkommen her.”
Når kirkeåret kommer før kalenderåret, bliver vi mindet om, at før verden tager fat med
at måle og veje og udregne (kalenderåret),
ja, så er der sket noget med os. Hvad vi end
møder, har Guds tilsagn om følgeskab med
sine mennesker som forudsætning (kirkeåret).
Kirkeåret går forud ikke kun i tidslig forstand… .
Godt nytår! Glædelig advent!
jcbi

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

Kirkeværge:
Vælges 25. november.

Menighedsrådets formand:
Vælges 25. november.

Menighedsrådets kasserer:
Vælges 25. november.

1. søndag i advent den 30. november kl. 10.30

Gudstjeneste for hele
familien
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”. 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.

Vi synger julen ind 3. søndag i advent den 14. december kl. 16.00

Musikgudstjeneste med ”9 læsninger”
3. søndag i advent byder på en stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke, hvor vi synger
gamle kendte og nye spændende julesalmer mellem hinanden. Gudstjenesten er derfor flyttet
til skumringen kl. 16.
Imellem salmerne vil folk fra sognet læse passager op fra Bibelen ifølge skikken med ”9 læsninger”, der leder op til julens budskab.
Kirkens kor og korskole medvirker under ledelse af organist Lone Skovgaard. Desuden bidrager Birgitte Krogsgaard Madsen på obo og Ditte Freiesleben med solosang.

Nytårsaften den 31. december kl. 15.30

Festgudstjeneste
På årets sidste dag gentager vi tilløbsstykket fra de seneste år, nemlig med at holde nytårsaftensgudstjeneste i Dalby Kirke. Med flotte salmer, solosang ved kirkesanger Ida Schneider, stor
trompet- og orgelmusik ved Kurt Holm og Lone Skovgaard og meget gerne en menighed af
allerede feststemte og festklædte mennesker tager vi en festlig afsked med det gamle år og ser
frem mod det nye.
Traditionen tro slutter gudstjenesten med et glas champagne i våbenhuset.
Den sædvanlige gudstjeneste nytårsdag er aflyst. Der henvises til nabokirkerne.

KIRKEHØJSKOLEN

Tider skal henrulle:
Kirke, folk og kulturliv i forandring
Lørdag den 31. januar kl. 10.00-15.00
Kolding
Domprovst Henrik Wigh-Poulsen:
Kirkehøjskole Aktuelle strømninger i dansk kirkeliv
- 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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Dansk kirkeliv synes at ligne sig selv, men det rumler under overfladen.
De gamle kirkelige retninger taber terræn samtidig med, at vi bliver
mere religiøse, og kirkens folks bevæger sig i mange forskellige veje.
Hvad er det, der sker? Hvordan møder kirken de nye udfordringer?
Litteratur- og kulturforsker Johs. Nørregaard-Frandsen:

Da landbolivet blev en by i provinsen –
en vandring af opbruddets sti
Endnu i 1950’erne udgjorde landbruget sammen med det kirkelige og
folkelige liv en særlig livsform. Mekanisering, afvandring, velstandssamfundet og nye normer, ændrede på få år den gamle sogneidentitet.
Lørdag den 28. februar kl. 10.00-15.00
Biskop Kresten Drejergaard:

Gudstjenestens befriende foreløbighed
I de seneste år er der dukket et væld af nye gudstjenesteformer op
for at få folk til at gå mere i kirke. Men kirkegang er ikke noget formål
i sig selv, og det rejser spørgsmålet om, hvad en gudstjeneste egentlig er? Hvad siger salmedigterne?
Journalist og formand for Kolding Kirkehøjskole Helle Juhl:

Husbestyrerinde søges – ni kvindefortællinger
I 1952 betegner den aldrende husbestyrerinde Johanne Dorthea Nielsen i en levnedsskildring sit liv som ”en stille Flod”. Husbestyrerindernes flod er da snart tømt for sidste dråbe. En førhen udbredt
kvinde- og kulturhistorisk skikkelse forsvinder ud af samfundet.
Lørdag den 28. marts kl. 10.00-15.00
Præst og filmkritiker Johs. H. Christensen:

Gammellivet på landet og det moderne - hvor blev kirken af? Et filmforedrag:
Klip fra Lars Von Triers film ”Breaking the Waves” og Bille August-filmen ”Jerusalem” belyser kristendom og kirke i en udvikling, der på få
år er gået fra gammellivet på landet til det moderne, globaliserede
samfund.

Julebud i Dalby og omegn
Adventshygge i præstegården:
Onsdag den 3. december 14.30
Vi slutter årets eftermiddagsmøder af med
julebag og julehistorier, julesange og julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige pakkeleg. Husk at medbringe en gave til
omkring 20 kr.
”Juleaften i Brændkjærkirken”
Traditionen tro lægger Brændkjærkirken lokaler til en hyggelig dansk juleaften med juleevangelium og juletræ, juleeventyr og julesalmer, julegaver og god dansk julemad.
Det er Kolding l Y’s Men’s Club, der igen i
år arrangerer juleaften for unge og ældre,
som gerne vil fejre juleaften i fællesskab med
mange andre, men af en eller anden grund
ikke har andre at være sammen med. Julehyggen begynder at sprede sig fra kl. 17.30,
og aftenen forventes at slutte omkring kl.
21.30.
Interesserede kan købe billetter á kr. 80,indtil den 15. december på Kolding Turistkontor, tlf. 76 33 21 00 – eller på Brændkjærkirkens kontor, tlf. 75 53 00 73, åben
mandag-fredag 9.30-13.00 + torsdag 15.3018.00.
For kørestolsbrugere og gangbesværede,
der bor inden for Kolding bygrænse, er der
kørselsmulighed. Kørsel bestilles sammen med
billetkøbet.

3 juleaftensgudstjenester i Dalby Kirke:
Kom IKKE i god tid
Også i år er der tre gudstjenester i Dalby Kirke
juleaften, nemlig kl. 13.30, 14.45 og 16.00.
Hvis man vil gøre sig selv en tjeneste, skal
man derfor ikke komme i for god tid. Et kvarter før er rigeligt, for der er fin plads til alle,
både i kirken og – næsten – også på P-området.
Kommer man til den anden eller tredje
gudstjeneste, kan man med andre ord afhjælpe det trafikale kaos ved kirken ved at
vente, til kirken og P-pladsen er tømt efter den
forrige gudstjeneste.
Juleindsamling i kirken: De Frie Fugle
Traditionen tro samles der julen igennem ind
til De Frie Fugle, et værested for tidligere
narkomaner, der har som formål at holde
afvænnede narkomaner fri af gamle netværker.
Netop julen er den hårdeste tid for misbrugere, også for tidligere misbrugere, der
ofte mangler nogen at fejre jul med og derfor
alt for let vender tilbage til misbruget. Derfor
samler Dalby Sogn hvert år ind for at bidrage
til, at julestemningen og fællesskabsfølelsen
også kan favne nogle af samfundets svageste.
På forhånd tak for god støtte!
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Et nyt menighedsråd siger goddag
Det er ikke kun i Det Hvide Hus, der er skiftedag i denne tid. Også i Dalby Sogn står et nyt
menighedsråd klar til at tage over.
Helt nyt bliver rådet i Dalby nu ikke. To af det
hidtidige råds otte valgte medlemmer fortsætter. Det nye menighedsråd har dog kun syv
medlemmer. Det skyldes justeringer i reglerne
for menighedsrådenes sammensætning.
Officielt takker det gamle råd af, og det nye
træder til 1. søndag i advent den 30. november. Forinden har det nye råd konstitueret sig.
Det sker på et møde den 25. november, hvor
det gamle og nye råd mødes til en hyggelig
middag med ”overdragelsesforretning”.

På det konstituerende møde skal følgende
poster fordeles: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og kirkeværge – foruden formandsposterne og sammensætningerne i en
stribe udvalg: Visionsudvalg, udvalg for nyt
sognehus, kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg, PR-udvalg, aktivitetsudvalg, økonomiudvalg, børn- og ungeudvalg m.fl. Det er en
omfattende forretning, et menighedsråd har
ansvar for.
Da konstitueringen sker efter deadline for
Dalby Sogn og Kirke, bliver det først i næste
nummer, at det nye råd præsenterer sig nærmere.

Stor tak til det hidtidige menighedsråd
Det gamle menighedsråd har ydet en omfattende indsats til gavn for Dalby Kirke og
Sogn. Det lader sig naturligvis ikke gøre at
remse det alt sammen op. Men ud over den
daglige drift med gudstjenester og møder,
vedligehold af bygninger og personaleledelse, administration og kirkeblade m.v. kan
man af større projekter nævne: Etablering af

ny P-plads og handicapvenlig indgang til kirken, stærk fokusering på arbejdet blandt børnefamilier, lancering af www.dalbykirke.dk
samt visioner for nyt sognehus. Der bliver nok
at rive i for det nye råd.
Tak til det gamle råd for fornemt arbejde –
og for de mange spændende udfordringer,
der rækkes videre.

Efter fire års fælles engagement for Dalby Kirke siger det siddende menighedsråd farvel.
På billedet ses bagest fra venstre: Gunver Strømdahl, Kjeld Kjeldsen (fortsætter), Margit Ganderup-Nissen, Søren Arens (fortsætter) og Edith Bjarnhoff. Siddende: Elly Petersen (formand),
Jens Christian Bach Iversen (sognepræst, født medlem), Margit Hansen og Peter Jacobsen.
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En særlig tak
To personer har med en ekstraordinær indsats
gennem en årrække gjort sig mere end fortjent
til en særlig omtale nu, hvor de begge har valgt
at træde ud af menighedsrådet, nemlig Elly Petersen, formand gennem 12 år, og Gunver
Strømdahl, kasserer gennem 24 år. Dalby Sogn
og Kirke har bedt dem begge beskrive den
anden – uden at nogen af dem vidste, at den
anden var i gang med en tilsvarende opgave.
Elly Petersen
Det første, der dukker op, når
man tænker på Ellys tid i Dalby
Menighedsråd, er så enestående
engageret og ansvarsfuld en formand, hun har været gennem 12 år.
Elly har haft styr på tingene – af og til mere
på tingene end på selve papirerne... - Vi har
fra tid til anden hørt på møderne, når papirstakkene hobede sig op: ” Jeg ved, den skal
være der. Den kommer lige straks.” Og så
kom den da også.
En anden side af Elly, som måske ikke er så
synlig, er hendes betænksomhed. Juleaften
efter juleaften har Elly sørget for smurte boller til personalet i kirken – præst, organist,
graver, kirkesanger og alle korsangere – så de
alle havde kræfter til at komme igennem de
mange timer med tre gudstjenester.
Ellers har Elly udmærket sig ved en stærk
vilje og et stort mod til at træffe beslutninger
og stå fast – også over for kirkelige myndigheder, når vi har haft et godt projekt.
I det daglige har Elly igen og igen budt sig
selv ind til en opgave, hvis andre har siddet og
”trykket sig” i stolen. Ligesom hun jo også har
trådt til som vikar for kirkesangeren og ved minikonfirmanderne og ikke mindst som organist. Elly er en særdeles dygtig en af slagsen.
Som kasserer har det været en stor fornøjelse at have Elly som formand. ”Ingen bemærkninger” i revisionsprotokollatet betød
akkurat ligeså meget for Elly som for mig!
Tak for et dejligt og humørfyldt samarbejde.
Gunver Strømdahl

Gunver Strømdahl
Når det nye menighedsråd begynder sit arbejde, bliver det uden
rådets kasserer gennem 20 år:
Gunver Strømdahl, der ikke genopstillede ved valget.
I 1984 blev Gunver medlem af Dalby menighedsråd, og efter 4 år blev hun valgt til
kassererposten og dermed formand for kirkens økonomi- og budgetudvalg, en post
hun altså har besiddet lige siden.
Det ansvar har Gunver varetaget på fremragende vis gennem årene. Hun har med sit vindende væsen og glade smil været med til at
præge de møder, hun har deltaget i. Fordommene om, at regnskabsfolk skulle være nogle
tørvetrillere, har hun igen og igen bragt til
skamme. Gunver har da også engageret sig i
mange flere sider af kirkens liv – ikke ved at
være den første til at råbe op, men altid med
velovervejede synspunkter og klare holdninger.
Selve forelæggelserne af regnskaber og
kvartalsrapporter har altid være forberedt til
mindste detalje. Og Gunver har med stor ordenssans ført regnskabet til alles tilfredshed –
også revisorernes, der bestemt ikke har brugt
meget blæk på anmærkninger!
En stor tak til Gunver for det gode samarbejde og for din indsats for Dalby sogn.
Elly Petersen
Det nye menighedsråd
Nyvalgte:
Kerstin Henriksen, Rebæk
Kurt Johansen, Chr.feld
Jette Juhl, Tved
Steen Kaiser, Rebæk
Ellen Ravn, Mariesminde

Genvalgte:
Kjeld Kjeldsen, Tved
Søren Arens, Rebæk

De forlader Dalby Menighedsråd efter
en flot indsats
Edith Bjarnhoff, Rebæk
Margit Ganderup-Nissen, Seest
Margit Hansen, Tved
Peter Jacobsen, Tved
Elly Petersen, Mariesminde
Gunver Strømdahl, Mariesminde
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1. marts: Hjælp til selvhjælp

Vær med i kampen for en verden uden sult
1. marts er det 10. gang, at Dalby Sogn deltager i den årlige sogneindsamling. Det sker
i en tid, hvor verdens fattigste presses hårdt af
stigende fødevarepriser. Derfor går frivillige
på gaderne for at hjælpe verdens fattigste i
kampen mod sult.
Bekæmpelse af sult har været en kernesag
for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år.
Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på
sult.
Daglig, udmarvende sult er en livsbetingelse for 850 millioner mennesker kloden over.
Sulten påvirker mennesker fysisk, mentalt og
åndeligt. Sulten gør det umuligt at leve et aktivt liv. Et underernæret barn kan hverken
lege eller lære. Er barnet underernæret gennem længere tid, tager både hjernen og immunforsvaret skade.
”Vi ønsker en verden uden sult. Derfor sender vi indsamlere på gaden den 1. marts,”
siger indsamlingsleder Jette Juhl i Dalby.
”Sidste år nåede vi ud til alle gadedørene i
sognet og indsamlede knap 15.000 kroner af
landsresultatets 15 millioner, men det var ikke
alle, vi traf hjemme. I år håber vi at give

endnu flere mennesker mulighed for at gøre
verden til et lidt bedre sted ved at starte lidt
før på dagen.”
Vær med i kampen for en verden uden sult!
Meld dig allerede nu som indsamler den 1.
marts hos Jette Juhl på tlf. 75 50 87 39 eller
e-mail: jj.juhl@mail.tele.dk
Eksempel: Køkkenhaver mod sult
Likuni-hospitalet i Malawi har mange bittesmå patienter. De bliver bragt til hospitalet,
fordi de er så små og underernærende, at de
er i livsfare.
Behandlingen er enkel. De små skal have
god, varieret kost med protein, kulhydrater
og vitaminer. Det kan de få gennem jordnødder, bønner og grøntsager. Problemet er,
at det har børnenes fattige forældre ikke råd
til. Faktisk har de dårligt råd til en daglig portion majsgrød til alle i familien.
Men mens børnene er indlagt, kan familien
lære at brødføde sig selv. CHAM, Folkekirkens
Nødhjælps lokale samarbejds- partner, underviser mødrene i, hvordan familien kan anlægge og dyrke en køkken- have. Når
børnene er klar til udskrivning, får moderen
en startpakke med
hakke, vandkande og
otte poser såsæd med
hjem.
Med en køkkenhave
med ernæringsrigtige
urter og grøntsager kan
familien få nyt liv og
holde sulten fra døren.

En køkkenhave er et effektfuldt redskab i kampen mod sult. Det koster
kun 150 kroner at forsyne en familie med vandkande, hakke, såsæd og
undervisning, så de kan holde sulten fra døren.
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Fastelavn i Dalby Kirke
Søndag den 22. februar kl. 10.30
Gudstjeneste for hele familien
Traditionen tro er gudstjenesten
Fastelavns søndag lagt særligt
til rette for alle udklædte og
ikke-udklædte børn.
Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden”
og spiser boller i præstegården.
På glædeligt gensyn!!!

Blandet godt i Dalby efter nytår
Søndag den 25. januar efter gudstjenesten

Lørdag den 31. januar kl. 10.30

Kirkefrokost i præstegården

Dåbsgudstjeneste i Dalby Kirke

Programmet står på god mad, hyggeligt samvær og sange fra højskolesangbogen. Frokosten koster 30 kroner + drikkevarer. Tilmelding
senest onsdag den 21. januar på opslag i kirken eller til præstegården på tlf. 75 50 23 27.
Ved gudstjenesten prædiker cand.theol. Ditte
Freiesleben, Taps, som underviser Dalbys konfirmander sammen med sognepræsten, da der
i år er to hold, der skal undervises samtidig. Fra
januar til juni skal Ditte Freiesleben gå på pastoralseminariet, som er en forudsætning for at
søge præsteembede. Det foregår i Århus, men
undervejs i forløbet forventer hun at være i 2 X
2 ugers praktik i Dalby sogn.

En 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 9. maj 2009.
1. februar kl. 19.30

Aftengudstjeneste i Dalby Kirke
Det giver en særlig stemning at holde aftengudstjeneste, hvor sindet kan åbne sig på
andre måder end i dagtimerne. Derfor er
gudstjenesten den 1. februar flyttet til kl.
19.30. Kyndelmisse får også lov at spille med.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi

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
14. september
Anton Vildfang Aasholm, Skovly 42
Tristan Papuga, Goldbæk Allé 19
28. september
Anton Stig Kjærhus, Dalbyvej 90
Andrea Kyed, Goldbæk Allé 30
19. oktober
Jonas Vinding, Frederik 2 Vej 20
Julie Søndergaard Leth Nielsen, Vejen
1. november
Lasse Rask Thomsen, Frederiksberg
Andrea Elkjær Ravn, Skovly 15
Frederikke Elkjær Ravn, Skovly 15
Silas Benjamin Bork, Idyl Allé 15
Agnethe Mai Filsø, Lunderskov

1. november
Tina Østergaard Filsø & Claus Filsø,
Lunderskov

Døde og begravede
18. august
Erik Hansen Tørnes, tidl. Tved
3. oktober
Kaj Iversen, Strandbakken 32
10. oktober
Rita Jørgensen, Krogen 25
15. oktober
Erik Baltzer Jensen, Engen 46

9. november
Mads Paulin Isaksen, Akacievej 1
Mia Roseth Ravn Hansen, Ørebrovej 24

Viede og velsignede
23. august
Pernille Cramer & Kenneth Cramer,
Skovgærdet 7
30. august
Helle Lindskov & Anders Lindskov Jensen,
Idyl Allé 20
28. september
Charlotte Kyed & Peter Casper Kyed Lissau,
Goldbæk Allé 30
11. oktober
Bente Schultz & Hans Michael Henriksen,
Fjeldparken 24

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,
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Kalenderen
December 2008

Gudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 10.30
Hellig 3 kongers søndag. Ved Tine Illum.

Eftermiddagsmøde: Adventshygge
Onsdag den 3. kl. 14.30
I præstegården. Se side 5.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 9.00
1. s. e. hellig 3 konger.

Gudstjeneste: Søndag d. 7. kl. 10.30
2. s. i advent.

Gudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 10.30
2. s. e. hellig 3 konger.

Musikgudstjeneste: Søndag d. 14. kl. 16.00
De ni læsninger
3. s. i advent. Se side 3.

Gudstjeneste med kirkefrokost:
Søndag d. 25. kl. 10.30
3. s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen
og Ditte Freiesleben.
Se side 10.

Børnehavernes juleafslutning i kirken:
Torsdag d. 18. kl. 10.15
I kirken.
Skolens juleafslutning i kirken:
Fredag d. 19. kl. 8.30
I kirken.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 21 kl. 9.00
4. s. i advent. Ved Tine Illum.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 31. kl. 10.30

Februar 2009
Aftengudstjeneste: Søndag d. 1. kl. 19.30
Sidste s. e. hellig 3 konger.
Gudstjeneste: Søndag d. 8. kl. 10.30
Septuagesima.

Juleaftensgudstjenester:
Onsdag d. 24. kl. 13.30, kl. 14.45
og kl. 16.00
Se side 5.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 15. kl. 9.00
Seksagesima. Ved Tine Illum.

Julehøjmesse: Torsdag d. 25. kl. 10.30
Juledag.

Familiegudstjeneste: Søndag d. 22. kl. 10.30
Fastelavn. Tøndeslagning og boller i præstegården.
Se side 9.

Gudstjeneste: Fredag d. 26. kl. 10.30
2. juledag.

Marts 2009

Gudstjeneste: Søndag d. 28. kl. 10.30
Julesøndag. Ved Tine Illum.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 1. kl. 9.00
Sogneindsamling. Se side 8.

Nytårsaftengudstjeneste:
Onsdag den 31. kl. 15.30
Festgudstjeneste. Se side 3.

Sogneaften med Lone Sehested
i præstegården.
Torsdag den 12. kl. 19.30
Omtale i næste nummer.

Januar 2009
Torsdag den 1.: Ingen gudstjeneste
Nytårsdag. Der henvises til omegnens kirker.

Hvor andet ikke anføres, er gudstjenesten ved
sognepræst Jens Christian Bach Iversen

