Dalby Sogn og Kirke
69. årgang, marts - maj 2008

Man må tage fat for at blive konfirmeret i Dalby Kirke!
Se side 8-9
Læs inde i bladet:
■ Radiogudstjeneste fra Dalby Kirke
■ Støt Sogneindsamling til fordel for verdens AIDS-ofre
■ Familiegudstjeneste Palmesøndag
■ Årets konfirmander – og indskrivning af de kommende

DIN kirke – DIT valg!
Der er to datoer at huske: Den 9/9 og den
11/11.
Da kan du være med til at afstikke kursen
for din lokale kirke de næste fire år: Skal
præstegården flyttes? Skal der bygges nye
sognelokaler på grund af de mange tilflyttere? Skal der være mere for børn og børneforældre? Mere for ældre? Hvor skal der spares? Hvad skal vi prioritere?
For det er valgår i år. Menighedsråd sidder
fire år ad gangen med skifte 1. søndag i
advent. Bliv selv medlem. Eller giv din støtte
og tillid til en person eller liste.
Den 9. september afholdes der et såkaldt
orienteringsmøde om menighedsrådets
arbejde, regler for opstilling m.v.
Den 11. november er der valg, ifald der
indleveres mere end én liste.

Et nyvalgt råd indleder perioden med en
målsætningsdebat for at diskutere visioner
og ideer for kirken i Dalby sogn.
jcbi

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
Præst:
Lene Thiim
Bredgade 8 - lejl. 222, tlf. 35 10 18 41
Træffes bedst man.-tors. kl. 12-13
e-mail: dagesh.forte@gmail.com
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Kirkesanger:
Ida Schneider
Domhusparken 8, st.th.
tlf. 26 28 91 86

Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
tlf. 75 50 70 47

Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-12.30
Privat: Morbærvej 30, tlf. 76 30 73 44

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

Organist:
Lone Skovgaard
Mazantigade 20, 2
Tlf. 75 53 43 76

Menighedsrådets kasserer:
Gunver Strømdahl
Skovgærdet 14
tlf. 75 52 60 31

Palmesøndag den 16. marts 2008

Familiegudstjeneste
med kirkefrokost og æselridning

Alle er selvfølgelig velkomne. Og der bliver
da også noget for alle aldre, når Dalby Kirke
inviterer til familiegudstjeneste Palmesøndag
for at gøre kristendommen levende for børn
og børnefamilier – og give mulighed for
hygge og samvær bagefter.
Når en gudstjeneste udvikler sig til kirkefrokost med æselridning…
Palmesøndag er dagen, hvor Jesus red ind i
Jerusalem på et æsel til folkets hyldest, og
det har inspireret dagens videre forløb.

Nogen tur til Jerusalem bliver der godt nok
ikke tale om. Men efter gudstjenesten fortsætter vi med kirkefrokost i Præstegården.
Her bliver P-pladsen omdannet til en venligtsindet ridebane, så alle børn kan få mulighed
for en ægte æselridetur på et par godmodige æsler.
Kirkefrokost i præstegården er for alle
interesserede og koster kr. 20,- pr. person +
drikkevarer, dog max kr. 50,- pr. familie +
drikkevarer.
jcbi
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Kristi Himmelfart

Radiogudstjeneste kl. 10.00
fra Dalby Kirke
Danmarks Radio holder sit indtog i Dalby Kirke
torsdag den 1. maj, så hele nationen får mulighed for at være til gudstjeneste sammen med
os. Bemærk, at gudstjenesten mod sædvane
starter kl. 10.00 af hensyn til radiotransmissionen.
Spring radioen over
Præsterne og menighedsrådet opfordrer sognet
til at bakke godt op om gudstjenesten – helst
ikke ved at høre den i radioen, selv om det selvfølgelig kunne være spændende, men derimod
ved at deltage i gudstjenesten og på den måde
vise tilhørsforholdet til vores fælles lokale kirke.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, forhåbentlig på parkeringspladsen i det skønneste
majvejr.
Det er ganske passende, at Danmarks Radio kommer på besøg i Dalby Kirke på Kristi Himmelfartsdag, hvor Jesus sender disciplene ”ud i
alverden for at gøre alle folkeslag til mine disciple”.
For kirkens smukke altermosaik, fremstillet af Johan
Thomas Skovgaard i 1958, viser netop Kristi
Himmelfart: Jesus omgivet af sin mor og de 11
apostle.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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STANDS AIDS – FOR
Støt sogneindsamlingen søndag den 2.
marts, og giv nogle af verdens sårbare børn
en fremtid uden aids.
Aids-epidemien og dens konsekvenser er
uoverskuelige i verdens fattigste lande. Især
for børnene og de unge, fordi sygdommen
tager livet af deres forældre. 15 millioner
børn har indtil nu mistet deres forældre pga.
aids – og dermed forældrenes kærlighed,
forsørgelse og beskyttelse. Disse børn er i en
yderst sårbar situation og særligt udsatte for
traumer, fattigdom og overgreb, der udsætter dem for selv at blive smittet med hiv.
Lyspunkter
Alligevel findes der lyspunkter selv i verdens
fattigste lande: Mennesker, som ikke lader
sig slå ud, men som tager et ansvar som
besøgsvenner, der hjælper og støtter forældreløse ”børnefamilier” i landsbyerne; klubmedarbejdere, der giver forældreløse åndehuller midt i ensomheden; undervisere, der
lærer børn at tage hånd om sig selv, både
fysisk og psykisk og slægtninge, der tager
forældreløse børn til sig og kæmper for at
lade dem vokse op som deres egne.

11-årige Loke er den næstældste af familiens
nu otte børn. Det er Lokes ansvar at hente
vand og samle brænde, og hun hjælper med at
gøre rent og lave mad.
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Loke og hendes to søskende bor i tante
Dabasies hytte og deler seng med et af tantens
børn.
Det er ikke gratis at drive klubvirksomhed,
hjælpe og støtte ’børnefamilier’, undervise
eller at tage en børneflok til sig. Sogneindsamling 2008 vil give disse ildsjæle og
deres aktiviteter en håndsrækning.
Lokes historie
Trods hårde odds får mange børn med hjælp
fra sogneindsamlingen en chance for at trives og udvikle sig. Et af de børn er Loke, en
opvakt og livsglad pige på 11 år.
Loke er vokset op i en lillebitte landsby
langt ude på landet i det sydlige Etiopien.
Landsbyen ligger på en bakketop omgivet af
græsgange og består af fem hytter og en
stor, indhegnet køkkenhave med kogebananer.
I hytterne boede indtil for fire år siden
Loke, hendes far og mor og to søskende og
Lokes onkel, hans to koner og fem børn.
Faren og onklen delte græsgangene imellem
sig.
Så døde Lokes far. Samtidig blev moren så
svag, at hun og de tre børn flyttede ind hos
onklen og hans to koner. Så døde moren
også.
Nu bor Loke og hendes to søskende i hytten hos en af onklens koner på lige vilkår
med familiens egne børn. ”Det er klart, det
er svært at tage tre ekstra børn til sig, så der

R BØRNENES SKYLD
pludselig er otte børn. Men de er kød af mit
kød, så der er ikke noget valg. Det må vi bare
leve med,” siger Lokes onkel, Gamada
Banke.
Folkekirkens Nødhjælp støtter familien
Folkekirkens Nødhjælp har støttet familien
med tre får. Det hjælper meget. Og børnene
hjælper, så meget de kan. Loke gør rent,
henter vand, finder brænde og hjælper til
med at lave mad, og hendes yngre brødre
vogter kvæg.
De to ældste børn går i skole. Det ene af
dem er Loke, selv om hun er pige. Onkel
Gamada håber, at der bliver ved med at
være råd til at holde børnene i skole – også
når de yngste bliver gamle nok.
Loke håber bare på én ting: ”Jeg vil rigtig
gerne gøre skolen færdig. Og så vil jeg gerne
være skolelærer og undervise andre,” siger
hun.
Med hjælp fra Sogneindsamling 2008 kan
Lokes drøm gå i opfyldelse.
Dalby Sogn er med
”Sidste år samlede vi næsten 16.000 kr. ind
til Folkekirkens Nødhjælps aids-arbejde her i
Dalby sogn, og det var ny rekord. Vi håber,
vi i år med hjælp fra både indsamlere og
givere kan nå endnu højere op, for behovet
er stort,” siger indsamlingsleder Jette Juhl,
Engen 42.

Sårbare børn
15 millioner børn under 18 år har mistet
en eller begge forældre; de 12 millioner i
Afrika. Selv om forebyggelse, hiv-behandling og adgang til medicin løbende forbedres, regner man ud fra epidemiens nuværende udbredelse, at antallet af forældreløse børn vil stige og nå 25 millioner i 2010.
Det gør Folkekirkens Nødhjælp
• Styrker børnenes selvværd og trivsel gennem nærhed og lokale aktiviteter i
klubber og lignende
• Sikrer sårbare børn beskyttelse, omsorg
og støtte i deres nære miljø
• Følger og støtter børn, der bor alene og
forsørger mindre søskende
• Opsøger, opmuntrer og støtter børnenes slægtninge
• Sikrer forældreløse børn fortsat skolegang gennem skolelegater og andre
daglige fornødenheder
• Taler børnenes sag over for lokale myndigheder i konkrete sager
• Giver målrettet hiv-oplysning til børn og
unge i skoler og klubber
• Bryder tavshed og tabuer gennem
åbenhed omkring hiv, aids og
seksualitet i skoler og kirker

Det kan være svært at drømme om
fremtiden, når ens far og mor er døde.
Men Loke drømmer om at gøre skolen
færdig og komme til at undervise andre.
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Konfirmanderne blev sluppet ud af konfirmandstuen

En lejr blev til e
Det endte alt sammen med en stemningsfuld gudstjeneste, hvor konfirmanderne bad
deres egne bønner og læste egne digte,
ringede med kirkeklokkerne og spillede
musik, delte nadverbrød ud og dramatiserede gudstjenestens tema.
Fordomme står for fald
Det kan godt flytte nogle fordomme om
unge hos os voksne – sikkert både hos forældre og andre kirkegængere – når konfirmanderne sådan giver sig i kast med at afholde
en spændende og anderledes gudstjeneste!
Ja, sagen var nu den samme som altid,
selvfølgelig var den det. Og budskabet ligeså selvfølgeligt også det samme som altid.
Men årets konfirmander havde sat deres
præg på det alt sammen – med deres forståelse og deres fortolkninger.
Måneskinstur og
brandøvelse
Forud var gået et
par døgn i Grænseborgen ved Hejlsminde. Her stod
den på måneskinstur med dybsindige
diskussioner,
en
brandøvelse med
drivvådt tøj, en fest
med konkurrencer
og altså gruppearbejde med gudstjenesteforberedelse.
En klage til Gud
med uventet virkMathias Boe Lindgren ning
kan pludselig gå på Vi begyndte lejren
med at se filmen
vandet.

8

Den brændende tornebusk, som Moses så i
ørkenen, er pludselig flyttet til Grænseborgen.
Bruce The Almighty: Om den uheldige
Bruce, der egentlig lever et o.k. liv, men som
alligevel føler sig voldsomt uretfærdigt
behandlet – ikke mindst af Gud. Så da det
hele en dag vælter for ham, og han brokker
sig over, at Gud ikke gør sit job ordentligt,
tager Gud ham på ordet og lader Bruce
overtage butikken, mens Gud selv tager på
ferie. Der er kun to regler, Bruce må overholde: Han kan ikke fortælle, at han nu er
Gud. Og han kan ikke tage menneskers frie
vilje fra dem.
Den første tid bruger Bruce sin magt for
sin egen vindings skyld, men langsomt
begynder han at blive forstyrret af folks irriterende og endeløse bønner. Og efterhånden indser han, at den magt, som han
har brugt rent egoistisk, driver ham længere
og længere væk fra den kvinde, han elsker.
Han prøver at gøre oprør mod regel nr. 2,
den med den frie vilje, men uden held: Han

en gudstjeneste

Det ser imponerende ud, når Mathilde Pfeiffer Krat på sikker afstand slukker en brand.
kan nok styre naturfænomener og lottotrækninger og sikre
hjembyen det amerikanske mesterskab i ishockey, men han
kan ikke tvinge kærligheden frem i kvinden Grace.
Men igen bliver Bruces liv vendt på hovedet, og til sidst
lærer han at give slip på Grace, at se hende med Guds
øjne, så han kun ønsker, hun skal være lykkelig. Og først da
er det, at Grace vender tilbage til ham. Og livet vender
også vender tilbage til ham, så han lærer, at ethvert menneske kan være en velsignelse, ja, et mirakel, i andres liv.
Fra film til gudstjeneste
Det var temaer fra filmen, der sammen med flere bibeltekster gennem diskussioner og overvejelser blev til den gudstjeneste, som kom til at afrunde lejren på flotteste vis.
Simon Bak Madsen slukker den brændende gryde med sikker hånd.

Stine Lynge Mathiesen få sekunder
inden hun går i gang med at
oversprøjte kammeraterne med vand.
Som hun da skulle få det betalt…
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Årets Konfirmander
Fredag den 18. april 2008 kl. 10.00 i Dalby Kirke konfirmeres:
Anne Ejsing Andreasen
Bakkegærdet 14

Stine Lynge Mathisen
Frederik 2 Vej 40

Astrid Nyrup Stilling
Romerparken 3

Jacob Filipsen
Dalbyvej 93

Simone Wittenkamp Mortensen
Krogen 5

Caroline Shashika Faurby Stycke
Vangen 17

Camilla Lund-Pedersen
Bakkegærdet 28

Sarah Koch Poulsen
Dalbyvej 81

Christian Dupont Sørensen
Dalbyvej 95

Nina Madsen
Dalbyvej 92

Frederik Vinding Samuelsen
Skovly 36

Simon Bak Madsen
Gl Tved 11G

Ulf Jesper Sivertsson
Aagærdet 34

Søndag den 20. april 2008 kl. 10.00 i Dalby Kirke konfirmeres:
Cecilie Stampe Arens
Solbakken 16

Mathias Boe Lindgren
Engen 26

Anne Højland Brødbæk
Skovly 44

Frederik Ravn Nielsen
Romerparken 18

Troels Bjerresgaard Hjort-Petersen
Idyl 21

August Renbo Olsen
Henrik Rantzaus Vej 12

Patrick Schmidt Bjørnshauge Holdt
Delken 23

Nicolai Højtoft Pedersen
Løjpen 20

Simone Fog Jensen
Lupinparken 44

Christian Fræhr Schmidt
Lupinparken 28

Malene Osvang Krabsen
Skellet 7

Karen Marie Steffensen
Hegnet 14

Mathilde Pfeiffer Krat
Nyhegnet 10

Signe Strøh
Hegnet 24
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Christian Schjødt Hays Thøgersen
Søbakken 11

En lokal flagdag

En opfordring: Gør de to konfirmationsdage til flagdag i hele
sognet, så dagen bliver ekstra
festlig for konfirmanderne. Aftal
med naboen, hvis du er bortrejst i Bededagsferien.

Konfirmandindskrivning
Der er indskrivning til Dalby sogns kommende konfirmandhold, år 2008-2009, torsdag
den 24. april kl. 16-18 samt lørdag den 26.
april kl. 10-12. Indskrivningen finder sted i
Præstegården.
Som udgangspunkt konfirmeres man det
sted, man bor. Men hvis man har ønske om
at gå til præst et andet sted end der, hvor
man bor, skrives man ind det pågældende
sted.
Hvad skal man gøre?
Den kommende konfirmand lærer sit personnummer udenad og kommer sammen
med en voksen.
Kommende konfirmander, der er født
januar – marts, ankommer torsdag kl. 16
eller lørdag kl. 10.

Kommende konfirmander, der er født april
– juni, ankommer torsdag kl. 16.30 eller lørdag kl. 10.30.
Kommende konfirmander, der er født juli –
september, ankommer torsdag kl. 17 eller
lørdag kl. 11.
Kommende konfirmander, der er født
oktober – december, ankommer torsdag kl.
17.30 eller lørdag kl. 11.30
Konfirmation år 2009
Der er konfirmation i år 2009:
Fredag den 8. maj kl. 10 for dem, der har
gået i a-klassen på Dalby Skole.
Søndag den 10. maj kl. 10 for dem, der
har gået i b-klassen på Dalby Skole.

2. pinsedag kl. 10.30 i Geografisk Have:

Fælles gudstjeneste for
Kolding provsti
For andet går i træk flytter alle kirker i
Kolding provsti 2. pinsedag, mandag den
12. maj, deres gudstjeneste udendørs. Sidste
år var det på Skamlingsbanken, hvor rigtig
mange deltog. I år har vi det ekstra nemt i
Dalby sogn, for det bliver på amfiscenen ved
Geografisk Have.
Alle sejl sættes til for at få en festlig pinsegudstjeneste bl.a. med sang og optrin,
musik og effekter: ”Der skal spilles på andre
strenge og appelleres til flere sanser, end vi
er vant til”, fortæller udvalget bag. Flere kirkekor medvirker.
Medbring madkurv
Der opfordres til, at man tager frokostkurven
med, så man i samlet flok kan gå i Geo-

grafisk Have og holde picnic efter gudstjenesten. Mod forevisning af sangbladet fra
gudstjenesten gives der rabat på indgangsbilletten, så voksne kan komme ind for 25 kr.
og børn for 10 kr.
Husk også siddehynder / tæpper – og
måske regntøj…

Fra gudstjenesten på Skamling i fjor.
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Nu på dansk!
Nu er den her: Den Nye Aftale. Det Nye
Testamente er allerede forældet. Fornyelse
må der til. Men hvad består fornyelsen i?
Det store plus ved den nye oversættelse er,
at evangelierne og brevene indledes med et
kort rids af, hvad der er baggrunden og sigtet. Man bliver altså forberedt på, hvad de
enkelte forfattere vil med teksten. Lukas er
for eksempel socialt orienteret: ”Det slås hurtigt fast at Jesus kommer med godt nyt til de
fattige og vil befri de undertrykte.”
Evangelium – den gode fortælling
Ordet ”evangelium” betyder egentlig ”det
glade budskab”. I den Nye Aftale er det blevet erstattet af ”fortælling”, så det nu hedder ”Johannes’ fortælling om Jesus”.
Ligeledes har ”Apostlenes gerninger” også
fået en ny titel, der forbereder læseren på,
hvad teksten handler om, nemlig
”Grundlæggelsen af de første menigheder”.
Johannes’ Åbenbaring er også blevet forsynet med en ny overskrift, der må få enhver
snyder-læser til at overveje at læse slutningen af bogen først, nemlig titlen
”Afsløringen”.
Apokalyptik? A-volapyk-tik?
I indledningen til ”Afsløringen” står der:
”Afsløringen minder på mange måder om
tilsvarende apokalyptiske skrifter i jødedommen i århundrederne lige før Jesus’ fødsel.”
Apokalyptiske skrifter? Hvad er det nu lige
det er? Det forklares så i den følgende sætning: ”Det er visioner om den sidste tid
inden verdens undergang, men også om en
ny fremtid, og de er fulde af henvisninger til
Det Gamle Testamente. Den slags skrifter
opstår i en tid der er præget af uro og krisestemning.” Og det er i denne urolige tid, at
”skriftet opmuntrer de kristne til at bevare
troen på, at de bliver frelst, trods deres modgang.”
En detalje er jo i øvrigt, at den græske ejefalds-form af Jesus skrives med apostrof. Vi
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har været vant til, at det hedder ”Jesu fødsel” og ikke ”Jesus’ fødsel”.
Vanens magt bliver dog ikke brudt så
meget, at Den Nye Aftale oversætter Det
Gamle Testamente med ”Den Gamle
Aftale”.
Gammel Dansk gør godt!
Hvad er nåde for noget? Det korte svar er, at
det er det modsatte af ”noget for noget”.
Den Nye Aftale er kendt for at have droppet
ordet ”nåde”.
Hvis Den Nye Aftale kan præsentere ordet
”apokalyptik”, kan den vel også bruge ordet
nåde og udfolde dets betydning. Det lille
ord nåde er godt at kende, men måske skal
man først lære at forstå betydningen, før
ordet giver mening. Man skal bare være forberedt på, at selv om man forstår betydningen af ordet nåde, så er nåden stadig
ubegribelig. Hvor er det godt at have et ord
for noget vi ved, hvad er, men som vi har så
svært ved at forstå.
Nudansk er nu ikke så ringe endda…
1992-oversættelsen lyder: Kolossenserbrevet
1,27: ”For dem ville Gud kundgøre, hvor rig
på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens håb.”
Den Nye Aftale: Paulus’ brev til menigheden i Kolossæ: ”Gud ville vise hvilken guddommelig rigdom hemmeligheden rummer
for jer der ikke er jøder: nemlig at Kristus allerede er hos jer og giver jer håb om en himmelsk fremtid.”
lt

ONSDAG DEN 5. MARTS KL. 14.30 I PRÆSTEGÅRDEN

LIS RAVN EBBESEN:
MIN RELIGIØSE RYGSÆK
”Husker du Trilles sang Øjet i det høje?
Sådan var min barndoms Gud”, fortæller Lis
Ravn Ebbesen, Kolding Kommunes social og beskæftigelsesudvalgsformand.
”Det var trygt, men også alt for omklamrende for en ung pige i puberteten. Alligevel
er den bibelhistorie, jeg lærte som lille, blevet en rettesnor for mit arbejde både som
SF’er og som social- og beskæftigelsesudvalgsformand. Fordi de ligesom socialpolitik
beskæftiger sig med forholdet mellem mennesker.”
Mød Lis Ravn Ebbesen til eftermiddagsmøde i Dalby præstegård. Pris: Kr. 20,- til
brød/kaffe.

Lis Ravn Ebbesen

ONSDAG DEN 7. MAJ kl. 14-17:30

UDFLUGT TIL GRAM SLOT
Fra byrådspolitiker og økologisk landmand i
Agtrup Skov til slotsherre…: Svend Brodersen
overtog i fjor sammen med sin hustru Sanne aktiemajoriteten på Gram Slot. Siden er familiens hverdag ændret dramatisk. Nu får folk med tilknytning
til Dalby sogn mulighed for at se det gigantiske
projekt, som familien Brodersen har givet sig i kast
med – og høre, om det virkelig spøger på slottet!
Programmet byder på en eftermiddag med kaffe
og brød efterfulgt af en rundvisning på slottet og
Gram Gods foruden naturligvis den flotte Gram
Slotspark.
Afgang med bus fra præstegården kl. 14.
Hjemkomst kl. 17.30. Pris: Kr. 75,- betales i bussen.
Tilmelding senest søndag den 27. april på opslag i
kirken eller til Elly Petersen på 75 53 18 60.
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Torsdag den 3. april kl. 19.30

Lene Thiim:
Da verden blev katolsk i hovedet
2005 bød på et pavevalg og blev på den
måde et kirkehistorisk år.
Også de danske medier rydde sendeflade
og avissider for at dække paveskiftet, der
rummede afskeden med Johannes Paul II og
velkomsten til pave Benedikt XVI. Med
mediernes dækning blev den religiøse begivenhed en historie for alle og ikke kun den
katolske del af verden.
I forhold til den massive mediedækning
omkring selve begivenheden hører vi forsvindende lidt til den katolske kirke og deres
”nye” pave. Paveskiftet blev et mediestunt,
men hvad lå bag? Hvorfor denne store interesse også fra det danske medie-hold, når nu
ikke ret mange af os er katolikker?
Engang havde paven også verdslig magt,
men hvilken funktion har paven i dag politisk? Er paven endnu kun et religiøst overhoved?
Disse og andre spørgsmål til, hvordan og
hvorfor medierne dyrkede paven i 2005, bliver vendt og søgt besvaret i foredraget om
pavevalget 2005 og de danske avisers
dækning heraf.
lt
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Farvel og tak til Lene:
Søndag den 25. maj
I skrivende stund er det heldigvis for tidligt at sige farvel. Men Lene Thiim
afslutter sit halve år ved Dalby Kirke
med gudstjenesten søndag den 25.
maj. Efter gudstjenesten bliver der
mulighed for at hilse af på Lene, som
heldigvis bliver boende i byen, så vi
måske kan have glæde af hende fremover. Selv slår hun fast, at med Dalby
Kirke er det altid ”På gensyn”.

Nyt fra menighedsrådet
Vi går ud under postludiet
Efter ønske fra kirkens sognepræst og organist har menighedsrådet drøftet den hidtidige skik med at blive siddende under det sidste orgelstykke ved gudstjenesten.
Præst og organist foreslog, at vi i stedet
går ud under postludiet. Menighedsrådet tilsluttede sig forslaget, så vi pr. 1. marts går
ud til musikken ved alle gudstjenester, sådan
som vi i øvrigt allerede gør, når der er dåb.
På den måde er musikken med til at bære
gudstjenestens betydning med os ud, så
postludiet knytter bånd mellem gudstjenesten og hverdagen.

DSUK holder årsmøde i præstegården:
Danske Sømænds- og Udlandskirker (DSUK)
for Haderslev Stift holder sit årsmøde i Dalby
Præstegård tirsdag den 4. marts 2008 kl.
19.30. Alle er velkomne.
Hjørdis Kjærgaard fortæller om sine 5 år
som sømandspræst i Hull, derefter lotteri.
Kaffebord med hjemmebag for kr. 25,-. Efter
kaffe afholdes selve årsmødet.
DSUK er folkekirkens arbejde uden for
Danmark. Mange steder i verden findes der
danske kirker. De kan være en del af dit netværk, når du rejser ud i verden.
ep

Nyt om navne
Døbte

Viede og velsignede

2. december
Victoria Brønd-Jensen, Løjpen 17

26. januar
Tanja Henriette Frandsen & René Thyge
Pedersen, Bakkegærdet 7

6. januar
Lino Beltran-Sørensen, Kolding
26. januar
Sofia Frandsen, Bakkegærdet 7
3. februar
William Skovbjerg Olesen, Vestervang 18

Døde og begravede
11. november
Hans Christian Roager Simonsen, Nyhegnet 15
21. november
Edith Marie Lauritsen, tidl. Rebæk
20. december
Annelise Bak, Romerparken 35
24. december
Martha Kirkegaard Norup, Bøgevænget 9

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, Kit Halding, Marianne Hansen,
Carsten Justesen, Carsten Popp, Jens Christian
Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
Marts

Konfirmation: Fredag d. 18. kl. 10.00
Bededag. Ved Lene Thiim og J.C. Bach Iversen.
Se side 10.

Gudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 10.30
Midfaste. Ved J.C. Bach Iversen.
Sogneindsamling, se side 6-7.

Konfirmation: Søndag d. 20. kl. 10.00
4. s. e. påske. Ved Lene Thiim og J.C. Bach Iversen.
Se side 10.

Danske Sømands- og Udlandskirker:
Tirsdag d. 4. kl. 19.30
Årsmøde i præstegården. Se side 15.

Konfirmandindskrivning:
Torsdag d. 24. kl. 16.00-18.00
Se side 11.

Eftermiddagsmøde: Onsdag d. 5. kl. 14.30
I præstegården. Ved Lis Ravn Ebbesen. Se side 13.

Konfirmandindskrivning:
Lørdag d. 26. kl. 10.00-12.00
Se side 11.

Gudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 10.30
Maria bebudelses dag. Ved Lene Thiim.
Familiegudstjeneste: Søndag d. 16. kl. 10.30
Palmesøndag. Ved Lene Thiim og J.C. Bach Iversen.
Se side 3.
Gudstjeneste: Torsdag d. 20. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Lene Thiim.
Eftermiddagsgudstjeneste:
Fredag d. 21. kl. 16.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag d. 23. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste: Søndag d. 27. kl. 10.30
5. s. e. påske. Ved J.C. Bach Iversen.

Maj
Gudstjeneste: Torsdag d. 1. kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag. Ved J.C. Bach Iversen.
Radiotransmission. Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 10.30
6. s. e. påske. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste: Mandag d. 24. kl. 10.30
2. påskedag. Ved Lene Thiim.

Eftermiddagsmøde:
Onsdag d. 7. maj kl. 14.00-17.30
Udflugt til Gram Slot. Se side 13.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 30. kl. 9.00
1. s. e. påske. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 10.30
Pinsedag. Ved Lene Thiim.

April

Fælles provstigudstjeneste:
Mandag d. 12. kl. 10.30
2. pinsedag. Se side 11.

Sogneaften: Torsdag d. 3. kl. 19.30
I præstegården. Ved Lene Thiim. Se side 14.
Gudstjeneste: Søndag d. 6. kl. 10.30
2. s. e. påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag d. 13. kl. 10.30
3. s. e. påske. Ved Lene Thiim
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Gudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 10.30
Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag d. 25. kl. 10.30
1. s. e. trin. Lene Thiims sidste gudstjeneste.
Se side 14.

