Dalby Sogn og Kirke
71. årgang, marts - maj 2010

Læs inde i bladet:
■

Ny organist: Line Reinvang

■

Årets konfirmander: Flag for dem

■

Menighedsrådet: Nye og store opgaver

■

Sogneindsamling: Bekæmp verdens sult

■

Familiegudstjeneste Palmesøndag, musikgudstjeneste Langfredag
og fælles friluftsgudstjeneste på Skamling 2. Pinsedag

Dalby Menighedsråd fordeler poster på ny
Det siddende menighedsråd har nu
været godt i gang i lidt over et år.
Der er prøvet kræfter med forskellige opgaver og daglige rutiner, så
vi er alle blevet klogere, hvad angår
ansvar og tidsforbrug. Arbejdet i
rådet foregår i stort omfang udenfor normal arbejdstid og skal passes
ind i både arbejds- og familiemønster.
På side 10 fortæller rådet om omfattende og spændende opgaver,
der de kommende år vil kræve en
stor indsats og mange frivillige arbejdstimer. For at frigøre ressourcer
og kompetence til disse indsatsområder har vi fortaget nogle rokeringer i rådets ansvars- og opgavefordeling. Gældende fra januar
2010 varetages de forskellige poster
således:

• Formand for menighedsrådet: Kurt Johansen
• Næstfmd., fmd. sognehusets økonomiudvalg:
Søren Arens
• Kirkeværge, fmd. kirkegårds- og
præstegårdsudvalg: Kjeld Kjeldsen
• Kontaktperson, fmd. visionsudvalg:
Kerstin Henriksen
• Kasserer, fmd. børne- og ungeudvalg: Jette Juhl
• Fmd. aktivitetsudvalg: Ellen Ravn
• Fmd. sognehusets visionsudvalg: Steen Kaiser
Menighedsrådet står naturligvis altid til rådighed ved
spørgsmål, eller som modtager af gode ideer, ris og
ros.
Søren Arens

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:
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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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 formiddag den 7. marts

Dalby Sogn går til kamp
mod sulten i verden
Dalby Sogn og Folkekirkens Nødhjælp sender
den 7. marts frivillige indsamlere på gaden for
at bekæmpe sulten i verden. Tag godt imod
dem, der ringer på hos dig, eller meld til indsamler.
I 2009 steg antallet af sultende mennesker i
verden til flere end en milliard. Det vil Dalby
Sogn forsøge at ændre på ved Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling søndag den 7.
marts.
”For os er Sogneindsamlingen en anledning
til at blive mindet om, hvor lidt der faktisk skal
til for at gøre fattige mennesker i stand til at
klare sig selv”, siger indsamlingsleder Jette
Juhl.
Danskere rejser ud for at se projekter
Et hold indsamlingsledere har netop besøgt
Cambodja for at se, hvordan pengene fra
Sogneindsamling 2009 bliver brugt. En af
deltagerne var Henriette Beltman fra Als.
I en fattig landsby mødte Henriette Beltman
kvinden Seur Sokhom, og hendes historie
gjorde et stort indtryk.
Seur Sokhom havde lånt knap 400 kroner i
en andelskasse, der er del af et af Folkekirkens
Nødhjælps projekter. For pengene har hun
udvidet sin køkkenhave, så hun nu kan tjene
fem dollars om dagen på afgrøderne. Det er
en femdobling af familiens indtægt og betyder, at både børn og voksne nu får bedre
Med et lån på knap 400 kroner har
cambodjanske Seur Sokhom femdoblet sin families indkomst. Børnene er
kommet i skole, og hele familien får
nu bedre kost.

På to timer søndag den 7. marts kan du være
med til at give verdens fattigste mulighed for at
ændre deres liv. Meld dig som indsamler hos
Jette Juhl: 75 50 87 39 eller jj.juhl@mail.tele.dk
kost, og at børnene er kommet i skole.
”De 400 kroner er betalt tilbage, og nu har
en anden familie mulighed for at låne dem.
Efter at have set, hvor lidt der skal til, vil jeg
opfordre alle til at spytte godt i bøssen søndag den 7. marts. Der er brug for hver eneste
krone, vi kan samle ind,” siger Henriette Beltman.
Ny rekord i Dalby med ”mobiltelefon-indsamlingsbøsse”?
”Sidste år samlede vi knap 17.500 kr. ind i
Dalby, hvilket var det bedste resultat nogensinde. I år håber vi at gøre det endnu bedre,
bl.a. ved hjælp af den nye mobiltelefon-indsamlingsbøsse. Nu kan folk, der ingen kontanter har, alligevel få muligheden for at give
et bidrag”, fortæller indsamlingsleder Jette
Juhl.

Årets Konfirmander
Fredag den 30. april 2010 kl. 10.30 i Dalby Kirke konfirmeres:
Amalie Sigmann Beck
Fjeldparken 9

Christina Borregård Knudsen
Idyl 20B

Lasse Bank Petersen
Idyl 12A

Niels-Christian Bjerre
Stranden 70

Lise Wedege Kristensen
Gl. Tved 9G

Jacob Dupont Sørensen
Dalbyvej 95

Julie Friis Hollænder
Fjeldparken 7

Frederikke Hjortdahl Paludan Larsen
Gl. Tved 11N

Amanda Schmidt Justesen
Nyhegnet 25

Kristoffer Ravn Nielsen
Romerparken 18

Søndag den 2. maj 2010
kl. 10.30 i Dalby Kirke
konfirmeres:
Mathias Clausen
Goldbæk Alle 34
Astrid Cecilie Jacobsen
Løjpen 22
Frederikke Juul Jensen
Christoffer 2 Vej 13
Karoline Marie Kjær
Engen 3
Emma Leth von Linstow
Christian 3 Vej 30
Elisabeth Holtegaard Mortensen
Mosen 2
Melissa Wittenkamp Mortensen
Krogen 5
Nikolaj Ramsdal Nielsen
Stranden 5B

Sådan så de ud, da de i 2. klasse var de første, der lavede krybbespil ved skolens juleafslutning i kirken. Nu er de flyvefærdige
konfirmander.

En lokal flagdag

Betina Marie Rosiak
Alleen 51
Amalie Rødsgaard-Rosenbeck
Fjeldparken 20
Frederikke Grøndal Schjøtt
Engen 14
Christian Skovgaard
Fjordbakken 7
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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.

Onsdag den 17. marts kl. 14.30 i præstegården

Maria Frederiksen: Morgensang,
klokkeklang og vægtergang
Maria Frederiksen trådte i fjor til som præst i
Sdr. Stenderup og indgår derfor i det præsteteam, der fra tid til anden har gudstjeneste
i Dalby Kirke.
Denne onsdag vil hun fortælle om sine yndlingssalmer og vil i øvrigt lægge op til sangeftermiddag. Alle er velkomne til at følge med

på tur i det gamle Ribe,
hvor hun selv havde sin
opvækst, og hvor salmedigterne Brorson og Ambrosius Stub i sin tid
levede og boede dør om
dør.

Onsdag den 26. maj kl. 13.00 – 17.30

Udflugt til Kino-orglet i Hornstrup
Det sidste klassiske biograforgel blev taget
ned i 1960 i den legendariske Palladium biograf i København. Men nu kan folk med tilknytning til Dalby sogn atter få en smag af
gamle dage og høre et rigtigt kino-orgel,
sådan som det i dag står spilleklart med sine
607 piber i Hornstrups gamle forsamlingshus..
Ejeren af orglet, Anton Stormlund, vil demonstrere orglet og også fremvise sine andre
samlinger, lige fra modeldampmaskiner over

antikke telegrafapparater til urmagerværktøjer.
Turen byder også på et stop på Hotel Hedegaard med kaffe og hjemmebagt brød.
Pris: Kr. 100,-. Afgang med bus fra Præstegården kl. 13.00. Forventet hjemkomst kl.
17.30.
Tilmelding senest den 12. maj på opslag i
kirken eller til Ellen Ravn på 75 52 08 72
(bedst efter kl. 16).
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Jeg elsker at spille orgel
Den 1. januar satte Line Reinvang sig til rette ved orgelbænken i Dalby Kirke. Med Line har
Dalby Kirke fået en overordentlig dygtig organist med en bred musikalsk og pædagogisk baggrund: Ud over orgel har hun nemlig også en uddannelse som sanger og saxofonist.
Egentlig syntes Line Reinvang, at hun havde
brugt nok tid på uddannelse. Først blev hun
uddannet på musikkonservatoriet i saxofon
og siden også i sang. Nu levede hun som freelance sanger og musiker med opgaver som
bl.a. kirkesanger og medlem af DR Radiokoret.
Modig beslutning satte skub i ny karriere
Men en dag i 2006 så hun en annonce fra
statsfængslet i Ringe på Midtfyn. Fængslet
søgte – sammen med de omkringliggende
landsbykirker i Herringe og Gestelev – en honorarlønnet organist, og selv om Line aldrig

havde spillet på et orgel, så blev hun nysgerrig. Derfor skrev hun en ansøgning, kom til
samtale og erkendte blankt, at hun kun havde
spillet på orgel, siden hun læste annoncen
første gang – og fik jobbet!
På den måde endte Line i en ny niche af sit
fag – og fik mod på endnu en uddannelse;
nemlig den som organist på kirkemusikskolen i Roskilde. Der blev hun færdiguddannet
i sommeren 2009, og efter en omvej over Assens, hvor hun også har spillet under sin uddannelse, er Line nu endt som den nye
organist i Dalby Kirke.
”Stillingen i Ringe var præget af meget socialt arbejde i fængslet og et hyggeligt landsbyliv udenfor fængslet. Det var meget
frisættende og udviklende for mig at være på
Midtfyn, og det var i mit virke i den stilling, at
jeg forstod, at det skulle være et kald for mig,
at være organist,” forklarer hun.
At spille orgel er som at spille på et symfoniorkester
”Jeg elsker at spille orgel. Jeg opfatter orgelet
som et symfoniorkester og hver registrering
som sit eget instrument. På den måde kan
man sige, at man på et orgel kan spille solistisk, kammermusikalsk og tutti (alle instrumenter på en gang). Men orgelet har også
en natur, som gør, at det let lyder ensformigt
og ”mudret”. Jeg arbejder derfor altid meget
på at få mit orgelspil til at være enkelt, klart
og varieret,” tilføjer Line.
Hun er samtidig opmærksom på, at det som
organist er vigtigt at være med til at ramme
den rigtige tone i en gudstjeneste.
En gudstjeneste har sin egen puls
”Hver enkelt gudstjeneste har en grundpuls,
et slags underliggende ”drive”. Hvis man bry-
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der rytmen, så kan man få fornemmelsen af,
at gudstjenesten bliver til usammenhængende led. På den måde har organisten en vigtig rolle i forhold til ”ping-pong” med præst
og menighed. Orgelmusikken skal selvfølgelig også understøtte kirkens tekster og temaer og give de musikalske stemningsbilleder
der passer til. Måske kan man sige, at præsten
tit taler til intellektet, hvor organisten taler til
følelserne igennem musikken,” mener Line.

Et job med mange facetter
I Dalby Kirke glæder hun sig til at være en del
af et team, der skal lave en så levende, vedkommende og spændende kirke som muligt.
Ud over at spille til gudstjenester, dåb, bryllupper og begravelser skal Line også være
leder af korskolen, børnekoret og ungdomskoret, ligesom hun skal være med i projekter
med både konfirmander og mini-konfirmander.
”I og med at min stillingsbetegnelse er organist, er det selvfølgelig mit orgelspil, jeg vil
prioritere højst. Men når det er sagt, så må
jeg sige, at jeg er glad for, at Dalby Kirke er en
kirke fuld af børneliv. Jeg kan godt lide at have
med børn at gøre, og jeg har altid været glad
for at have børnekor,” siger hun.
Og ideerne stopper ikke der. Faktisk kunne
der være flere nye initiativer på vej til Dalby
Kirke på foranledning af den nye organist:
”Lige nu har jeg gjort mig nogle tanker om
at lave orgel-matiné et par gange om året.
Jeg har også overvejet, om der kunne være et
behov for baby-salmesang i kirken.”
os

Line Reinvang er 36 år gammel og gift
med Theis, der er organist i Brændkjærkirken. Sammen har de børnene Jonatan,
10 år, Astrid, 7 år, og Hans Peter, 3 år.
Line er uddannet fra musikkonservatorierne i Basel i Schweiz og Odense samt kirkemusikskolen i Roskilde.

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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Torsdag den 8. april kl. 19.30:
Sogneaften med Helle Juhl

Husbestyrerinde søges…
”Husbestyrerinde søges…” Førhen en hyppig overskrift i avisernes rubrikannoncer,
i dag blot et næsten
usynligt vandmærke i
kvinde- og kulturhistorien. Husbestyrerinderne er nemlig hastigt på
vej ud af vores kollektive bevidsthed. Stille
har de smidt forklædet, pakket Nilfisken
væk og vasket den sidste malkespand for at
gå på pension.
Journalist Helle Juhl, Sdr. Bjert, fortæller
med udgangspunkt i sin bog ”Husbestyrerinde søges… Ni kvindefortællinger fra det
20. århundrede” om de snart glemte kvindeskæbner.

Kl. 20 - 24

Hverdag
Fredag
Lørdag
Søn- og helligdage
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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

Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30

Familiegudstjeneste
Alle er som altid velkomne, men Palmesøndag er gudstjenesten lagt særligt til rette for børnefamilier. Nogle får oven i købet en særlig invitation, nemlig dem, der i år fejrer ”5 års dåbsjubilæum”. Korskolen medvirker.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i præstegården for alle, der har lyst. Pris: Kr. 20,- pr.
person. Eller: Max kr. 50,- pr. familie. Plus drikkevarer.

Langfredag den 2. april kl. 15

Musikgudstjeneste
Langfredag er der traditionen tro en stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke, hvor salmer, korsang og musikindslag veksler med oplæsning af Langfredagsberetningen. Hanne Blichfeld medvirker på violin.

2. Pinsedag 24. maj kl. 10.30

Fælles friluftsgudstjeneste på
Skamlingsbanken
Igen i år inviterer alle sogne i Kolding Provsti til fælles
friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag. Gudstjenesten bliver
på Skamlingsbanken – på arealet ved granitstøtten,
hvor der er let adgang for alle, også gangbesværede.
Gudstjenesten forberedes af en gruppe af præster,
organister og menighedsrådsmedlemmer fra den sydøstlige del af provstiet. Gudstjenesten vil afspejle pinsens budskab om Helligånden, der skabte nyt.
Gudstjenesten kommer til at balancere mellem det
genkendelige og det uforudsigelige. Gudstjenesten bliver for alle aldre.
Dalby kirkekor samles med andre kor fra provstiet til
et stort pinsekor.
Menighedsrådet undersøger mulighed for fælles kørsel fra Præstegården. Information herom vil blive givet
ved gudstjenesterne op til Pinse.
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Nyt fra menighedsrådet
Ny organist til Dalby Kirke
Menighedsrådet har ansat Line Reinvang som
organist ved Dalby Kirke fra 1. januar. Line
blev budt velkommen ved en festlig kirkefrokost i januar. Rådet ser frem til et frugtbart
samarbejde. Se side 6-7 for en præsentation
af vores nye organist.
Menighedsrådets visioner
Gennem det sidste år har vi arbejdet med visioner for Dalby Kirke og det at drive kirke i
Dalby Sogn. Hvad er vi gode til, hvad er vi
knap så gode til, og – frem for alt – hvad vil
vi være bedre til? Hvordan forkynder vi det
kristne budskab i handling og gerning?
Arbejdet skrider godt frem, og vi er i gang
med at opstille mål og handlingsplaner i relation til forskellige tiltag. Når vi i løbet af de
næste måneder har opstillet mere konkrete
planer, vi vil informere meget mere og samtidig bede andre fra menigheden om at deltage i løse forskellige opgaver.
Nyt sognehus?
Med udbygningen af Dalby Sogn og hermed
tilflytningen af mange nye beboere er vi nødt
til at kigge flere år frem og forholde os til det
positive problem, som vi allerede har nu vedr.

pladsforhold, bl.a. i forbindelse med familiegudstjenester, konfirmationsforberedelse og
minikonfirmander.
Vi vil sætte fokus på placering af kirkens faciliteter i forhold til den geografiske placering
af beboere og andre aktiviteter i nærområdet
– og på de tiltag, vi på længere sigt gerne vi
tilbyde i relation til vores arbejde med vision.
Desuden stilles der stigende krav til medarbejderfaciliteter og areal i forhold til, hvad vi
i dag kan stille til rådighed. Dette gælder for
alle medarbejdergrupper, lige fra præst og sekretær til graver og organist m.fl.
Alt dette vil vi gerne tænke ind i et nyt sognehus, hvor vi nu vil tage hul på at opstille
målsætninger og forventninger til et nyt hus.
Vi vil tænke utraditionelt, vi vil ud og se andre

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.

sognehuse, vi vil høre om andres erfaringer
om, hvad der skulle have været anderledes,
både i forhold til proces og det endelige resultat.
Der er ikke lavet nogen tidsplan, og der er
ikke lavet tegninger på nuværende tidspunkt,
men i forbindelse med Kolding Kommunes

køb og henholdsvis udstykning og videresalg
af jord ved Dalbygård har Dalby Kirke købt to
jordarealer af Kolding Kommune, for at være
lidt på forkant. I alt er købt 11.200 m2 til henholdsvis udvidelse af kirkegården samt til opførelse af et sognehus.
Søren Arens

X

Sæt
i kalenderen
5. juni kl. 9.30
Den traditionsrige friluftsgudstjeneste ved
hallen i tilknytning til Dalby
Sportsfest.

Nyt om navne
Døbte
22. november
Ruben Tophøj Johansen, Skovgærdet 31
6. december
Agnete Crone Sanderhus, Vangen 8
10. januar
Mathias Storm Christiansen,
Mariesmindevej 8
17. januar
Jens Hvelplund Overgaard, Engen 32
Carl Hvelplund Overgaard, Engen 32

Viede og velsignede
Ingen

Døde og begravede
21. januar
Inga Karin Moesby, Romerparken 58
23. januar
Svend Lauritsen Klinge, Alléen 50

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: Edith & Hilmar Bjarnhoff, Carsten Justesen,
Folkekirkens Nødhjælp, Jens Christian Bach Iversen
m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
Marts
Gudstjeneste: Søndag d. 7. kl. 9.00
3. søndag i fasten. Sogneindsamling. Se side 3.
Gudstjeneste: Søndag d. 14. kl. 10.30
Midfaste.
Eftermiddagsmøde: Onsdag d. 17. kl. 14.30
I præstegården.
”Salmesang, klokkeklang og vægtergang”
Ved Maria S. Frederiksen. Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag d. 21. kl. 9.00
Maria bebudelses dag. Ved Tine Illum.
Natkirke: Fredag d. 26. kl. 20.00 – 24.00
Skt. Nicolai Kirke, Kolding.
Familiegudstjeneste: Søndag d. 28. kl. 10.30
Palmesøndag. Med kirkefrokost. Se side 9.

April
Gudstjeneste: Torsdag d. 1. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.
Musikgudstjeneste: Fredag d. 2. kl. 15.00
Langfredag. Se side 9.
Festgudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 10.30
Påskedag. Se side 9.
Gudstjeneste: Mandag d. 5. kl. 10.30
2. påskedag.
Sogneaften: Torsdag d. 8. kl. 19.30
I præstegården. ”Husbestyrerinde søges”.
Ved Helle Juhl. Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 10.30
1. s. e. påske.
Gudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 9.00
2. s. e. påske. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag d. 25. kl. 10.30
3. s. e. påske.

Konfirmation: Fredag d. 30. kl. 10.30
Bededag. Se side 4.
Natkirke: Fredag d. 30. kl. 20.00 – 24.00
Skt. Nicolai Kirke, Kolding.

Maj
Konfirmation: Søndag d. 2. kl. 10.30
4. s. e. påske. Se side 4.
Gudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 10.30
5. s. e. påske.
Gudstjeneste: Torsdag d. 13. kl. 9.00
Kristi himmelfarts dag. Ved Tine Illum.
Danske Kirkedage i Viborg:
Torsdag d. 13. – søndag d. 16.
Se www.danskekirkedage.dk.
Aftengudstjeneste: Søndag d. 16. kl. 19.30
6. s. e. påske.
Gudstjeneste: Søndag d. 23. kl. 9.00
Pinsedag. Ved Tine Illum.
Fællesgudstjeneste ved Skamlingsbanken:
Mandag den 24. kl. 10.30
2. pinsedag. For hele Kolding Provsti. Se side 9.
Udflugt til ”Kino-orglet” i Hornstrup:
Onsdag den 26. kl. 13.00-17.30
Se side 5.
Natkirke: Fredag d. 28. kl. 20.00 – 24.00
Skt. Nicolai Kirke, Kolding.
Gudstjeneste: Søndag d. 30. kl. 10.30
Trinitatis søndag.

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

