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Side 1

Dalby Sogn og Kirke
67. årgang, marts - maj 2006

Kan de virkelig synge salmer?
Se side 10
Læs inde i bladet:
■

Dalby Kirke sætter fokus på børn og unge

■

Konfirmander går i kirke – i biografen

■

Dalby samler ind til den stille sult

■

Årets konfirmander

■

Koncert med Midtjysk Pigekor

■

Udflugt til “Musik Galleriet”
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Er kirken for børn og unge - og deres familier?
Hvordan giver vi børn og unge lyst til at gå i
kirke?
Skal vi:
• Tilpasse kirken til det moderne samfund
og forandre gudstjenesten til et overflødighedshorn af tekniske eksponeringer af
salmer, prædikenen, ind- og udgangsbøn?
• Sende SMS’er med skriftsteder til hinanden eller få prædikenen på SMS?
• Få et rockorkester til at ”løfte taget” på
kirken?
Eller skal vi blot rette lidt til, så:
• Alle vi hverdagstravle mennesker får lov
til at nyde søndag morgen, så vi i ro og
mag kan få læst avisen, og børnene kan
få set tegnefilmene i fjernsynet – og vi alle
kan tage afsted i kirke, når frokosten er
spist, og den første leg er ovre?
• Flere gudstjenester bliver på børnenes
præmisser, med skuespil, børnekor, aktiv
deltagelse af børn og unge i de kirkelige

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
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handlinger, samtidigt med at de mindste
har deres lille legehjørne med spil, tegneredskaber osv.?
Eller:
• Skal vi flytte gudstjenesterne udendørs
og bringe andre elementer og relationer
ind i det kristne budskab, som for eksempel en gudstjeneste på Rebæk Strand
med boldspil, lege og røde pølser – eller
en regulær sportsgudstjeneste ved hallen
i forbindelse med et utal af aktiviteter for
børn og voksne ved sportsfesten i juni?
• Skal vi prøve at kombinere gudstjeneste
og efterfølgende samvær med andre
familier omkring en gang spaghetti, så
det kan bringe nysgerrigheden frem i forældre med børn og de unge?
Dalby Menighedsråd har et Børne- og
Ungdomsudvalg, som består af forældre til
Fortsættes på side 4

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:
Signe Ladekær Johansen
Luneparken 50, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 23 88

Menighedsrådets kasserer:
Gunver Strømdahl
Skovgærdet 14
tlf. 75 52 60 31
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Gudstjenester for børnefamilier
Alle er selvfølgelig velkomne. Og der bliver da også noget for alle aldre, når Dalby Kirke virkeliggør tre ideer fra kirkens børne- og ungdomsudvalg. Målet er at gøre kristendommen
levende for børn og børnefamilier – og at give mulighed for hygge og samvær i tilknytning til
gudstjenesterne.
Palmesøndagsgudstjeneste i Dalby Kirke:
Søndag den 9. april kl. 10
Den almindelige gudstjeneste i Dalby Kirke erstattes Palmesøndag af en familiegudstjeneste,
som er særligt tilrettelagt for børn. Nogle ting vil man kunne genkende fra den almindelige
gudstjeneste. Men de vil få en forklaring med på vejen. Andre ting vil være helt anderledes.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i præstegården for alle interesserede til kr. 20,- pr. person + drikkevarer. Nu er Palmesøndag jo dagen, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel til
folkets hyldest. Der dukker godt nok ingen æsler op hos os, men børnene skal alligevel ikke
snydes for en ridetur, når der kommer en pony forbi...
Spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke:
Søndag den 23. april kl. 16
Dalby Kirke indbyder til drama. Og børnene involveres, når Dalby Sogn afholder sin første
”spaghettigudstjeneste”.
Ordet spaghettigudstjeneste betyder, at alle deltagere er inviteret på spaghetti og kødsovs
i præstegården efter gudstjenesten, så man ikke behøver at tænke på aftensmaden den dag.
Pris: Kr. 20,- pr. person + drikkevarer.
Spisning og hygge slutter, så alle kan nå hjem til børnetimen kl. 18.
Strandgudstjeneste på Rebæk Strand:
Søndag den 21. maj kl. 14
Kan man holde gudstjeneste på Rebæk Strand? Ja, selvfølgelig. Et orgel slæber vi godt nok
ikke med. Men med andre instrumenter til at støtte sangen... – og ikke mindst med et sogn,
der har lyst til at prøve at holde gudstjeneste under noget andre forhold, er en gudstjeneste
på en strand vel ganske oplagt. Ikke så få af de allerførste kristne gudstjenester blev jo i øvrigt
holdt på stranden!
Søndagens kirkekaffe kommer også til at ændre udseende, når sognepræst Jens Christian
Bach Iversen griller pølser, så der – ifølge gammel tradition – også er et reelt og hyggeligt måltidsfællesskab i tilknytning til gudstjenesten. Husk havestole, hynder eller lignende.

Ja, sådan kan et kirkerum godt se ud. Men vi håber nu på bedre vejr den 21. maj, når vi forsøger
os med en strandgudstjeneste, end det var den februardag, hvor dette billede er taget.
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børn og unge i sognet. Vi lytter til dem og
hører, hvad deres ønsker er til, at det skal
være ”attraktivt” at gå i kirke med sine børn,
eller at de unge selv går.
...og som alt andet i dag, ja så skal viften
være bred, så det bliver den.
Dette forår bliver der skudt et fokus på børn
og unge i gang i Dalby Sogn, så der bliver
• Baby-salmesang i præstegården for de
mindste og deres forældre
• Familiegudstjenester søndag eftermiddage
• Anderledes gudstjeneste med aktiviteter
og fælles sjov og spisning.
...og så må vi se, hvordan det går: Kan det
”hamle op” med fodboldkamp, familiebesøg, leg med kammeraterne osv.? Er der
mon oplevelser i vente, som man vil snyde
sig selv ved at gå glip af? Det vil kun tiden
vise.

Denne udgave af ”Dalby Sogn og Kirke” indeholder mange spændende artikler og
informationer om og for børnefamilierne og
de unge. Der bydes på gode lejligheder til at
møde præsten og mange andre mennesker
fra sognet i fredfyldte, hyggelige, sjove og
spændende timer, hvor der også bliver plads
til meget andet end lige det, som det hele
drejer sig om – Gud og Jesus – i løbet af
dette forår.
Skulle I have gode ideer til, hvad der skal til,
for at netop I i jeres familie kommer i kirke,
så send en mail til jcbi@km.dk, så vil vi drøfte dette på de kommende Børne &
Ungdomsudvalgsmøder.
Vi ses forhåbentlig!

Peter Jacobsen, Løjpen 22
Fmd. Børne- og Ungdomsudvalget ved Dalby Kirke

Installationseftersyn
El-installationer
Tele-/Datainstallationer
Tyverialarmanlæg
Døgnservice
www.lindpro.dk
Lindpro a/s
Tlf.: 76 31 42 00
Fax: 76 31 42 09
kolding@lindpro.dk

VONSILD

Stil krav. Det gør vi
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Koncert i Dalby Kirke
Søndag den 2. april kl. 15
Midtjysk Pigekor
Anmelderne har ikke været i tvivl. Det har
publikum heller ikke. Midtjysk Pigekor er et
kor af meget høj karat! Senest har koret
været på koncertturné til Prag. Koncerten i
Dalby Kirke favner bredt fra den klassiske kirkemusik til kendte og elskede salmer – herunder to fællessalmer.
Koret ledes af organist Inger Budde
Dusgård, hvis mand, guitaristen Ole Dusgård, akkompagnerer og bidrager med solonumre. Både Inger Budde og Ole Dusgård
har givet koncerter i Europa og USA. Der er
gratis entré til koncerten.
Midtjysk Pigekor i Dalby Præstegård
Efter kirkekoncerten følger Midtjysk Pigekor
med ind til præstegården, hvor der efter en
kop kaffe og andet godt bliver mulighed for
at høre koret slutte dagen af med både muntre indslag og evergreens.
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Sogneindsamling 5. marts 2006: Tag godt imod indsaml

Dalby Sogn vil hjælp
”Hver eneste dag dør børn af den stille sult.
Det vil vi gerne være med til at stoppe,”
siger Jette Juhl, Engen 42, der er indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp i Dalby
Sogn.
Det at spise sig mæt er noget mange af os
tager for givet på linie med at trække vejret.
Ikke desto mindre lever 850 millioner mennesker verden over i daglig, udmarvende
sult. Det er mere end hvert ottende menneske på jorden, der er ramt af den såkaldte stille sult.
”Her i Danmark er vi jo så heldige, at vi
selv kan bestemme, om vi vil springe et måltid over. Derfor har vi også overskud til at
hjælpe dem, der ikke er så heldige,” siger
Jette Juhl.
Det er både børn, voksne og gamle verden
over, som i lange perioder intet får at spise –
eller måske kun et enkelt måltid mad om
dagen. Sådan er hverdagen for mennesker
over store dele af verden, også i lande der
ellers oplever fremgang.

Indiske kvinder ved, hvad det vil sige at gå sultne i seng, for de spiser altid sidst. Først spiser
børnene, så spiser mændene og til sidst
kvinderne – hvis der er noget til overs.

6

Under Sogneindsamling 2005 gik 20.000 frivillige på gaden til fordel for verdens fattigste.
Tag godt imod de børn, unge og voksne, der
den 5. marts går rundt i Dalby Sogn.
Indien – et paradoks
”Det gør ondt i maven og i arme og ben, når
man ikke får mad. Vi bliver svage, og ind
imellem besvimer vi. Når vi har det sådan,
sover vi meget,” fortæller kvinderne i en lille
landsby i den indiske delstat Orissa. Hvert år
oplever landsbyen en periode, hvor beboere
næsten ingenting får at spise.
Indien er netop et eksempel på et land, der
oplever økonomisk vækst, men hvor fremgangen kun kommer en mindre del af
befolkningen til gode. Fire ud af fem indere
lever stadig for under 12 kroner om dagen.
Hvert andet indiske barn er underernæret.
Piger og kvinder rammes særlig hårdt af sulten, og de allerfattigste af dem findes blandt
Indiens kasteløse. Mange børn må arbejde,
så de ikke kan blive uddannet og dermed
bryde den onde cirkel. Atter andre børn spiser så lidt og så dårligt, at de ikke ville kunne
koncentrere sig, hvis de overhovedet fik
chancen for at gå i skole.
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mlerne

lpe dem, der sulter

Siden det i 2002 lykkedes beboerne i Istra Akulla Palli at få deres jord tilbage fra den lokale herremand, er det gået fremad. Høstudbyttet både spises og sælges, og pengene bruges til at sende
landsbyens børn i skole.
Mange bække små…
Konfirmanderne i Dalby Sogn har arbejdet
med problemstillingen og set, hvor lidt der
skal til for at sikre børn og unge og deres forældre en helt anden tilværelse, f.eks. lån til
køb af jord eller enkle maskiner, der muliggør en håndværkervirksomhed eller lille
landbrugsproduktion, der både kan ernære
en familie og betale afdragene på lånet og
stadig give et lille overskud, så der kan sættes nye initiativer i værk. Der er da også konfirmander blandt indsamlerne den 5. marts.
”Somme tider kræver det forbavsende lidt
at hjælpe mennesker ud af den stille sult. Et

lille iværksætterlån, en god jurist som kan
hjælpe folk til at trænge igennem hos myndighederne, skolegang og undervisning i,
hvad der er menneskers ret - og pligt,” fortæller Henrik Stubkjær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
Hele overskuddet fra Sogneindsamling
2006 går til projekter, der bekæmper og
forebygger årsager til sult såsom katastrofer,
ligegyldighed, uvidenhed og diskrimination.
Målet er, at flere og flere mennesker med
den rigtige hjælp bliver i stand til at klare sig
selv, så den onde cirkel kan blive brudt.
jcbi
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Konfirmander går i
Film skal ses i biografen, sagde den navnkundige filmmand på DR, Ole
Michelsen. Men nu byder biografen på mere end det, nemlig en mulighed for at gå i kirke! Konfirmanderne i Dalby indledte derfor årets konfirmandlejr med netop en biograftur.
Det er filmen ”Narnia”,
der har gjort verdens
biografsale til en slags
kirkerum. I alt fald tager
filmen tilskuerne med
på en eventyrlig gendigtning af kristendommens grundfortælling,
hvor de bibelske personer blot som regel er
erstattet af dyr og forskellige ”mellemvæsener” eller fabelvæsener som fauner, kentaurer osv.
Bibelen i Narnia
For eksempel kan man møde slangen i
Paradisets have i skikkelse af en både skræmmende og lokkende isdronning og opleve,
hvor let mennesket lader sig besnære af
dem, der smigrer en. Hele påskens drama er
også med – fra Judas’ forræderi til Jesu død
og opstandelse.
Personerne hedder selvfølgelig noget
andet – lige med undtagelse af Peter, der
ligesom Jesu højre hånd også i filmen bliver
en slags leder, efter Jesus-skikkelsen drager
bort som i en version af Kristi Himmelfart.
Filmen er i høj grad anbefalelsesværdig.
Ikke alene er den spændende og fascinerende med de mest imponerende computeran-
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imationer, der til dato er set. Den giver også
en solid indføring i det kristne univers og en
oplevelse af det drama, der opstår, når det
gode tager kampen op mod det onde.
Med Narnia på lejr
Efter filmen drog konfirmanderne ud og
gjorde vejene omkring Frydenborglejren
(ved Sdr. Stenderup) usikre i deres egen gennemspilning af handlingen i Narnia – først
med et bittert koldt natløb, siden med gruppeopgaver der tog deres afsæt i filmen. Selv
festaftenen på lejren spillede videre på
Narnia-temaet, mens der dog også blev tid
til en ordentlig omgang førstehjælps- og
brandslukningskursus. Hele vejen igennem
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i kirke i biografen

blev konfirmandernes fysiske og mentale styrke sat på
prøve, ligesom deres
kreativitet og sammenhold blev udfordret.
Alle aktiviteterne
gjorde det samtidig
ud som en forberedelse af gudstjene-

sten den efterfølgende søndag
i Dalby Kirke,
hvor konfirmanderne medvirkede som aktive
musikere, med
læsning af trosbekendelse, egne bønner og
digte samt med
tegninger
og
drama – også
her i en slags
samkøring
af
søndagens prædikentekst
og
handlingen fra
filmen Narnia.
jcbi

Årets Konfirmander

Fredag den 12. maj 2006 kl. 10.00 i Dalby Kirke konfirmeres:
Dennis Hellum Andersen
Vangen 8A

Stine Kock Hollænder
Vonsild Stationsvej 19

Allan Lund-Pedersen
Bakkegærdet 28

Mathias Juhl Andersen
Henrik Ranzaus Vej 28A

Line Gabriele Wendicke
Højgård
Gormsvej 21

Daniel Magnussen
Nyhegnet 4

Oliver Sigmann Beck
Fjeldparken 9
Mette Bojsen
Sydvangen 1
Thomas Øland Frandsen
Egebakken 2
Mads Holt Hansen
Fjeldparken 12
Tina Tarp Hemmingsen
Aagærdet 45

Mia Elisabeth Jensen
Idyl 5

Ludvig Renbo Olsen
Henrik Rantzaus Vej 12

Camilla Hahn Jespersen
Henrik Rantzaus Vej 11

Kasper Straarup
Rasmussen
Volmersvej 4

Belinda Osvang
Krabsen
Skellet 7

Mads Frederik Bøllehuus
Rasmussen
Agtrupvej 196

Morten Friis Larsen
Fjeldparken 2

Rasmus Krogslund Ravn
Fjeldparken 8

Birger Bertulies
Schmidt
Kongehusvej 13, 1.
Nicolai Fræhr Schmidt
Lupinparken 28
Anne Sophie Stampe
Fjeldparken 36
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Nyt tilbud til alle på barselsorlov

Babysalmesang i Dalby Præstegård
Har du barselsorlov, har du nu mulighed for
at give dit barn en helt særlig oplevelse, når
Dalby Præstegård åbner dørene for babyrytmik med fokus på salmer. Her kan barnet få
stimuleret sin koncentrations- og reaktionsevne, få ansporet sin nysgerrighed og få
styrket sin motoriske, sproglige og emotionelle udvikling.
Hver mandag kl. 12-13 i dette forår, nemlig
fra den 13. marts til den 15. maj (kun
afbrudt af mandagene i påsken), står den på
babysalmesang med meget mere i salen i
Dalby Præstegård.
Musikundervisning for babyer mellem 5
og 9 måneder stimulerer de fleste sanser,
udvikler lytteevnen og giver mødre og fædre
på barselsorlov mulighed for at møde hinanden i et forum med glade voksne og børn,
der hygger sig omkring sang og musik.

Anne Mette Meyer
Babysalmesang i gode hænder
”Mors og fars stemme er det dejligste at
lytte til, synes alle babyer. Så der er ingen
grund til at holde sig tilbage, selv om man
måske ikke mener, at skønsang er ens stærkeste side”, fortæller Anne Mette Meyer,
som Dalby Kirke har bedt om at lede forløbet.
Sammen med de deltagende børn og forældre på barselsorlov vil Anne Mette Meyer
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Babyrytmik
synge og spille børnesange, salmer og remser. I forbindelse med sangen vil der blive
brugt enkelte instrumenter og rekvisitter.
Anne Mette Meyer er uddannet klassisk
sanger fra Musikkonservatoriet og efteruddannet i 2003 i undervisning af børn fra 0 –
11 år. Hun har stor erfaring med undervisning af babyer og forældre fra musikskoler
og kirker i Kolding og København.
Gratis tilbud, men husk tilmelding
Tilbuddet er gratis, dvs. det betales af Dalby
Kirke, der også byder på kaffe og te, som
deltagerne selv laver. Arrangementerne foregår i Præstegårdens lokaler på Gl. Tved 23A
på mandage fra kl. 12-13 fra og med den
13. marts.
Tilmelding til dette spændende tilbud skal
foregå til Præstegårdens kontor senest onsdag den 8. marts på tlf. 75 50 23 27 – eller
på e-mail: jcbi@km.dk. Ved for mange tilmeldinger gælder ”først til mølle”-princippet, og så vil menighedsrådet overveje seriøst at sætte et nyt forløb i værk til efteråret.

DALBY feb 2006

18/02/06

16:28

Side 11

Udflugt til familien Engelbrecht 17. maj

”En eftermiddag i Musik Galleriet”
Sæsonens eftermiddagsmøder slutter med
en udflugt til Ansager onsdag den 17. maj.
Her fortæller billedkunstner og digter Grete
Engelbrecht ”Mit livs eventyr”. Og hun
byder på fællessang, kaffe og kage.
Derudover bliver der besøg i ”Englehuset”,
Grete Engelbrechts unikke værksted, der er
dekoreret af engle overalt.
I selve ”Musik Galleriet” kan man
se – og købe… – en bred vifte af
familien Engelbrechts produkter:
Lige fra Helge Engelbrechts
musik, Grete Engelbrechts
billeder og bøger, Tove
Engelbrechts jydepotter og
meget, meget mere.

Tilmelding, pris og afgang/hjemkomst
Der bliver afgang med bus fra Dalby
Præstegård kl. 13.30. Og bussen er tilbage igen kl. 18.
Pris for hele herligheden er kr. 100,- pr.
deltager, hvilket kun lader sig gøre, da
menighedsrådet yder et godt tilskud.
Tilmelding til præstegården på tlf. 75
50 23 27 senest onsdag den 10. maj.

TØMRERFIRMA

Barsøe Schou A/S
Smede og Maskinværksted
Smedegade 3G. 6000 Kolding
Tlf : 75 52 76 06
Specialer:
Altaner, Trapper, Gelænder og Beslag

ERIK SKOV’s
efterfølger
Værksted: Domhusgade 1B
6000 Kolding

Poul Erik Skøtt
Tlf. 75 53 11 61
Biltlf. 40 46 65 61
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Fælles musikgudstjeneste for Dalby og Sdr. Bjert

Kirkekor for voksne
Afrikanske toner og rytmer kommer
til at rive børn og voksne med, når
Dalby og Sdr. Bjert Sogn igen inviterer til fælles musikgudstjeneste, nemlig søndag den 12. marts kl. 10 i Sdr.
Bjert Kirke.
De to kirkers præster og korledere har i fællesskab planlagt gudstjenesten, der får tydeligt præg af de varme himmelstrøg. Der
medvirker afrikanske musikere. Og kirkekorene, der til lejligheden udvides med voksne
sangere, synger salmer fra Tanzania og
Madagaskar med rytmer, der danser og
vugger.
Sådan gør du, hvis du vil synge med
Det er noget nyt, at der inviteres voksne
med i koret. Og man møder bare op, hvis
man har lyst til at synge med, for som de
siger i Afrika: ”Hvis du kan gå, kan du danse.
Hvis du kan tale, kan du synge!”
Voksenkoret er på:
Onsdag den 1. marts kl. 19.30: Øveaften i
Sdr. Bjert Kirke. Medbring selv kaffekurv.
Lørdag den 11. marts kl. 12.30–14.30:
Øvedag i Sdr. Bjert Kirke. Fællesprøve
med børne-/ungdomskorene og musikere.
Søndag den 12. marts kl. 10: Selve musikgudstjenesten i Sdr. Bjert Kirke – med mødetid og øvning kl. 9.
Yderligere oplysninger
Organist Birgit Jepsen, Sdr. Bjert
tlf. 74 84 55 76
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Torsdag den 27. april kl. 19.30 i Dalby Præstegård

Erik Koch:
Det kristne mindretal i Pakistan
Der har i Danmark været stor interesse for
Pakistan siden jordskælvskatastrofen i oktober i fjor. Men hvor mange nåede mon at
høre, at der faktisk findes en kristen kirke –
sågar en luthersk kirke – i landet.
Erik Koch, lærer og skolekonsulent i
Rødding i en årrække, har gennem 40 år haft
nær tilknytning til Pakistans Kirke i Nordvestgrænseprovinsen, hvor kristne og muslimer i
årtier har kunnet færdes fredeligt sammen
uden nævneværdige episoder. Fem gange
har han besøgt landet, senest i marts 2005.
Det har givet ham god fornemmelse for
Pakistans folk og de ting, der rører sig i landet.

Støtteselskabets næstformand Laurits Vemmelund kan urdu og får en snak med en elev.
sende en Mobil Sundhedsbil rundt for at
hjælpe.
Erik Koch vil fortælle om alt dette og om
kirkens situation og planer i øvrigt.

Erik Koch yderst til højre i selskab med bl.a.
Mardans præst og skoleleder.
I dag er Erik Koch kasserer i Selskabet til
støtte for Pakistans Kirke, som her fra landet
støtter Pakistans kirke med ca. 250.000 kr.
årligt – penge, der fortrinsvis bliver givet til
kirkens skoler, som hører under stiftet i
Peshawar. I forbindelse med jordskælvskatastrofen samlede selskabet dog over 500.000
kroner ind til det genopbygningsarbejde,
som kirken derude er direkte involveret i.
Pakistans kirke har også så at sige ”adopteret” flere landsbyer, så man det næste år kan

Tre drenge fra Mardan Skole, som kirken driver.
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Nyt fra menighedsrådet
Påskemusik i Dalby Kirke
Kirkens kor medvirker hele påsken med salmer og særlige musikindslag for dermed at
understrege stemningen på de enkelte
påskedage.
Langfredag kl. 15 bidrager violinist Inger
Høj, som tidligere har sunget i kirkens kor. I
dag spiller hun violin på konservatoriet, men
forsøger at tilpasse sit program, så hun kan
berige gudstjenesterne i Dalby Kirke med sit
meget fine violinspil to gange årligt. Ved
gudstjenesten Langfredag fortælles Jesu
Kristi lidelseshistorie på en helt særlig måde i
ord og toner.
Påskedag kl. 10 medvirker Poul Erik Rehné
med trompet ved festgudstjenesten. Poul
Erik Rehné er bosat i Kolding og har ved flere
lejligheder festliggjort gudstjenesten med sit
trompetspil.
Børn fra Dalby til salmeprojekt
De to 4. klasser fra Dalby Skole er tilmeldt
årets store salmeprojekt i skole- og kirkeregi.
Lige nu er de i færd med at lære de fem salmer under titlen ”Hvem er dog han?”.
Projektet sætter nemlig fokus på, hvem personen Jesus fra Nazareth var – og er!
Kulminationen er ”Den store salmefest” i
Kristkirken den 22. marts, hvor over 1600
børn fra Koldingområdet mødes ad to

omgange for at synge de fem salmer.
Orkestret på dagen udgøres bl.a. af folk her
fra Dalby, ligesom det er Dalbys sognepræst
Jens Christian Bach Iversen, der er projektleder.

Hvem er dog han?

Plakaten til årets salmeprojekt er skabt af lærer
Karen Ellegård, som i en
årrække har været leder
for KFUK-spejderne, De
Grønne pigespejdere, i
Mariesminde.
Skole og Kirke: Salmeprojekt 2006
Kolding og Vamdrup kommuner

Violinisten Inger Høj
sætter sit særlige
præg på gudstjenesten Langfredag med
solostykker og understøtter de fælles salmer.

Hvad kan vi gøre for dig?
Kom ind og fortæl os om dine drømme,
planer og ønsker. Så hjælper vi dig med
at gøre dem virkelige.

Jernbanegade 14 · 6000 Kolding · Tlf. 79 32 50 00
info@sydbank.dk · www.sydbank.dk
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Juleindsamling 2005
Ved indsamlingen i julen blev der traditionen
tro samlet ind til”De frie Fugle” i Kolding – et
værested for tidligere narkomaner. På en
januardag blev kr. 5.219,75 afleveret til den
daglige leder Hanne Dam. Tak til alle for
hjælpen til værestedet. Pengene vil bl.a.
blive brugt til at holde jul i 2006 for værestedets brugere.
Grønt lys for P-plads nord for kirken
Fredningsmyndighederne har sagt god for

menighedsrådets planer om at anlægge en
P-plads nord for kirken. Et møde midt i marts
forventes at rydde de sidste sten af vejen, så
en ny P-plads med lidt optimisme og en god
indsats vil kunne stå klar senere på året. Det
er ikke et øjeblik for tidligt. Juleaften bød
igen på et værre kaos, og der har også siden
været gudstjenester, hvor folk har måttet
parkere langs Dalbyvej. Men går alt ligeså
godt, som vi ønsker, ser det altså ud til, at vi
har oplevet den sidste jul i trafikkaos ved
Dalby Kirke.
ep

Nyt om navne
Døbte
20. november
Sofie Jeberg, Overmarksvej 7

23. december
Tage Sirach Lauritsen, Stranden 36

4. december
Lukas Svith Klerke, Dalbyvej 77

23. januar
Christian Bendix Ibsen, Teglgårdsvej 5

26. december
Calvin Peter Cordes, England

8. februar
Annelise Emilie Skovbølling Mathiasen
Tidl. Idylparken

5. februar
Karen Kirstine Bjerg Lauridsen, Tyskland
12. februar
Andreas Roesgaard Sønniksen, Idyl 26D
Mille Petrina Mølbæk, Snerlevej 50, 1. th.

Viede og velsignede
Ingen

10. februar
Peder Andersen Nielsen, Møllegærdet 22

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.

Døde og begravede

Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.).
Jens Filipsen, Elly Petersen, Ole Sønnichsen

17. november
Henning Thorsten Andersen, Bjert
Erik Vesterlund Udesen, Bredebro

Fotos: Anders Eskildsen, Hilmar Bjarnhoff, Lene
Kock, Erik Koch, Anne Mette Meyer, Michael
Olsen, Jens Christian Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
Marts 2006

Morgengudstjeneste: Mandag d. 17. kl. 9.30
2. påskedag.

Menighedsrådsmøde: Onsdag d. 1. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde: Torsdag d. 20. kl. 19.00

Højmesse: Søndag d. 5. kl. 10.00
1. s. i fasten. Sogneindsamling. Se side 6-7.

Spaghettigudstjeneste: Søndag d. 23. kl. 16.00
1. s. e. påske. Med spisning i præstegården.
Se side 3.

Musikgudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke:
Søndag d. 12. kl. 10.00
2. s. i fasten. Ved T. Illum og J.C. Bach Iversen
Kirkekor for voksne. Se side 12.

Sogneaften om Pakistans Kirke:
Torsdag d. 27. kl. 19.30
Ved Erik Koch. Se side 13.

Højmesse: Søndag d. 19. kl. 10.00
3. s. i fasten

Morgengudstjeneste: Søndag d. 30. kl. 9.00
2. s. e. påske. Ved Leif Nielsen

Højmesse: Søndag d. 26. kl. 10.15.
Midfaste. Ved Tine Illum

Maj 2006

April 2006
Morgengudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 9.00
Maria bebudelses dag. Ved Tine Illum
Koncert med Midtjysk Pigekor:
Søndag d. 2. kl. 15.00
I kirken og præstegården. Se side 5.
Familiegudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 10.00
Palmesøndag med kirkefrokost. Se side 3.
Skærtorsdagsgudstjeneste:
Torsdag d. 13. kl. 16.00
Ved Frank Kærgaard

Højmesse: Søndag d. 7. kl. 10.00
3. s. e. påske
Konfirmation:
Fredag d. 12. kl. 10.00
Bededag
Højmesse: Søndag d. 14. kl. 10.00
4. s. e. påske
Udflugt til ”Musik Galleriet”:
Onsdag d. 17. kl. 13.30
Se side 11.
Strandgudstjeneste: Søndag d. 21. kl. 14.00
5. s. e. påske.
Gudstjeneste på Rebæk Strand + grillhygge.
Se side 3.

Langfredagsgudstjeneste:
Fredag d. 14. kl. 15.00
Musikgudstjeneste med oplæsning. Se side 14.

Højmesse: Torsdag d. 25. kl. 10.15
Kristi himmelfarts dag

Højmesse: Søndag d. 16. kl. 10.00
Påskedag. Festgudstjeneste. Se side 14.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 28. kl. 9.00
6. s. e. påske. Ved Tine Illum

