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Børnehjørne i kirken
Nye priser på kirkegården
Nyt om venskabsmenigheden i Bagdad
Danmarks Radio sender gudstjeneste fra Dalby Kirke
Niels Henrik Arendt, Iben Munkgaard Davids og Ole Sønnichsen i præstegården

Præg din lokale kirke

Det gør en forskel
Om et år er der menighedsrådsvalg. Rundt
om i landet meldes om dalende interesse.
Flere faktorer spiller sikkert ind. Men i mine
øjne er der ikke tvivl om, at hovedårsagen er,
at mange folkekirkemedlemmer ikke mener,
det gør den store forskel, hvem der sidder ved
roret i den lokale kirke.
I Dalby har vi et dygtigt menighedsråd,
som gør sit bedste for, at alle folkekirkemedlemmer kan sige ”vores kirke” om Dalby
Kirke. Men kan jeg være sikker? Mange var
der ikke til opstillingsmødet inden valget i år
2008. Så repræsenterer de reelt andre end sig
selv?
Koldings kirker i fokus
Netop i disse dage, hvor kirkebladet gøres
færdigt, er Kolding kommet på mediernes kirkelige Danmarkskort med historien om, at
alle tre præster ved samme kirke ikke vil vie
fraskilte. Biskop og provst har rådgivet pågældende menighedsråd til at tænke bredt.
Men der kan ikke sættes en juridisk finger på

Kirkelig vejviser...

Demokratiet i folkekirken
Det folkekirkelige demokrati fungerer. For ethvert demokrati forudsætter, at folk engagerer sig.
Det vil i kirkens tilfælde sige, at nogen gør
en indsats i menighedsrådet. At andre engagerer sig frivilligt på andre måder. At endnu
flere drøfter, hvor vi vil hen med vores lokale
kirke: Om det nu er på et opstillingsmøde til
menighedsrådet, som der bliver indkaldt til
det om et års tid, eller et sognemøde som
efter gudstjenesten 16. oktober, eller en visions- og debataften med biskop Niels Henrik
Arendt tirsdag den 6. september. Her bliver
der stillet skarpt på spørgsmålene: Har folkekirken mistet forbindelsen med folket? Har
den en fremtid? Hvordan?
jcbi
Kirkesanger:
Ida Ransby Schneider
Domhusparken 8, st.th.
tlf. 26 28 91 86

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

Organist:
Line Reinvang
Brændkjærgade 49
26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
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udnævnelsen. Menighedsrådet består, helt
ligesom hos os i Dalby, af dem, der stillede
op ved sidste valg. Andre kunne have stillet
op og gjort en forskel, men gjorde det ikke.

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

Søndag den 18. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Vi siger velkommen til årets mini-konfirmander, KFUM-spejderne fra Mariesminde har
faner med, og kirkens kor medvirker – alt
sammen ved en festlig høstgudstjeneste for
hele familien. Og så er kirken næppe flottere,
end når den pyntes med blomster og korn,
frugter og grøntsager.
Bagefter er der kirkefrokost ved kirken. Spejderne sætter mastesejl op, og Hans Jørgen
Krab fra Bøgelund ruller sin mejetærsker og

andre maskiner frem. Folk i sognet har bagt
brød. Pris: Kr. 20,- pr. person + drikkevarer.
Der samles ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej.

...laver du mad
i aften, skat ?
Heldigvis har BECK altid en lækker 69er på menuen, lige til at komme i ovnen.
Og så er vores hjemmeside klar med en masse nye, spændende menuer “ud af huset”
Kig også ind i butikken og få en god madoplevelse...

Agtrupvej 190  64 64 84 84
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Tirsdag den 6. september kl. 19.30 i præstegården

Visions- og debataften med
biskop Niels Henrik Arendt
Folkekirken står i disse år med store udfordringer i et stadig mere sekulariseret og multireligiøst samfund.
Tirsdag den 6. september kl. 19.30 vil biskoppen i Haderslev Stift, Niels Henrik Arendt,
komme med et oplæg over Folkekirkens situation, sine visioner for fremtiden og lægge op
til debat.
Biskoppen er blevet bedt om at udfordre os
til at tænke igennem, hvad disse fremtidsudsigter kommer til at betyde for os i Dalby –
og hvad vi helt konkret og proaktivt kan gøre.
Niels Henrik Arendt har været biskop i Haderslev Stift siden 1999 og er udover at være
en meget flittig og dynamisk biskop for stiftet
også involveret i en række af biskoppernes ar-

bejdsgrupper og formand for Folkekirkens
Mission.

Mange har en mening om, hvad kirken
– også den lokale –
skal gøre for at
fremme kontakten til
medlemmerne. Vær
med til at drøfte og
præge Dalby Kirkes
fremtid, når biskop
N.H. Arendt lægger
op til inspirationsaften.

 Har folkekirken en fremtid? Hvor brænder det på?
 Er kirken relevant for folket? Hvis ikke, er det så folkets eller kirkens skyld?
 Er kirken for bureaukratisk? Hvilke opgaver kan frivillige bære?
 Hvor og hvordan kan almindelige danskere tale om kristendom?
Disse spørgsmål og mange andre bliver sat til debat tirsdag
den 6. september kl. 19.30 i Dalby præstegård
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Søndag den 2. oktober kl. 10.00

Radiogudstjeneste
fra Dalby Kirke
Danmarks Radio holder sit indtog i Dalby
Kirke søndag den 2. oktober, 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
Præst og menighedsråd 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.
Det er i øvrigt anden gang på kun cirka tre
år, at Danmarks Radio vælger at transmittere
søndagens gudstjeneste fra Dalby Kirke.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Søndag den 6. november kl. 19.30

Alle Helgen med lys på kirkegården
Alle Helgens dag er den dag, hvor vi mindes
dem, der ikke er hos os mere. Ifølge sognets
tradition gør vi det ved en stemningsfuld musikgudstjeneste, hvor navnene på dem, der
er døde og blevet begravet i Dalby det seneste år, bliver læst op fra prædikestolen.

Hvis vejret tillader det, vil vi også igen i år
forsøge at fortsætte skikken med at tænde levende lys på gravene. Fra kl. 19 kan enhver
kirkegænger, der har pårørende på kirkegården, afhente lys i våbenhuset til at sætte på
gravstederne.
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Eftermiddagsmøde i præstegården:
Onsdag den 5. oktober kl. 14.30

Fra gadepræst til sognepræst: Iben
Munkgaard Davids, Brændkjærkirken
Iben Munkgaard Davids blev i 2002 Danmarks 2. gadepræst. I 5 år gik hun flere gange
om ugen iført præsteskjorte rundt i Århus’
aften- og natteliv. Derudover tog hun initiativ
til gadegudstjenester og ”Halloween i Århus
Domkirke” for unge. Hun var også med til at
starte natkirke i Århus Midtby.
Iben fortæller om livet som gadepræst, samt
hvad der fik hende til at skifte bylivet ud med
familielivet på et nedlagt husmandssted i
Jordrup og en præstestilling i Kolding.
Iben Munkgaard Davids har lejlighedsvis afløst ved gudstjenester i Dalby, bl.a. ved
sportsfesten 2009, og er præst ved gudstjenesten i Dalby Kirke den 25. september kl. 9.
Onsdag den 5. oktober er der mulighed for at lære Iben Munkgaard Davids, præst ved Brændkjærkirken, bedre at kende. Hør bl.a. om hendes tid som gadepræst i Århus.

Sangaften i præstegården:
Torsdag den 10. november kl. 19.30

De største af den største:
Grundtvigs salmer
Sognepræst Jens Christian Bach Iversen præsenterer yndlingssalmer fra den største danske salmedigters hånd: Om tekster og
melodier, der i samspil har gjort Grundtvigs
salmer til grundpiller i den danske salmeskat.
Man kan næppe holde jul, påske eller pinse
uden Grundtvig. Ligesom Grundtvig også er
med, når vi samles om livets største glæder
og største sorger. Salmerne skal naturligvis
også synges: De største af den største. Og der
bliver mulighed for ønskekoncert, for det er
ikke givet, at sognepræsten vælger de rigtige...
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En del af KUK 11: Grundtvig
Sogneaftenen om Grundtvigs salmer er en
del af KUK 11 (Kirkernes Undervisning i Kolding i den 11. måned). Det er femte år, at
menighedsråd og præster i Kolding provsti
går sammen om et fællestema i november.
Rundt om i kirker, præstegårde og sognegårde bliver der stillet skarpt på ikke kun
Grundtvigs salmer, men også hans betydning i øvrigt for dansk identitet og selvforståelse. Tidligere KUK11-temaer har været:
”Bibelen – den store historie”, ”Så syng da
Kolding”, ”The end” og ”kærlighed”.

Torsdag 29. september kl. 19.30
i præstegården: Ole Sønnichsen

Jens A. Berg: Fanget på Østfronten
”Allerede efter få skridt beordrede de mig første gang til at lægge mig ned på jorden. Og
så begyndte de en efter en at slå på mig med
skafterne af deres geværer. Min kamp for at
overleve var nu begyndt.”
I den aktuelle bog Fanget på Østfronten fortæller Jens A. Berg om at være tvunget i tysk
uniform. 19 år gammel blev han i 1941 indkaldt til tysk krigstjeneste. I de følgende fire
år blev han tre gange sendt til Østfronten. De
to første gange blev han såret, tredje gang

blev han taget til fange og tilbragte mere end
et år i russisk fangelejr.
Fanget på Østfronten er en dramatisk historie om modgang, kampe ved fronten og
fangenskab. Men det er også en fortælling
om tro, håb og medmenneskelig respekt og
forståelse midt i krig og ødelæggelse.
Journalist Ole Sønnichsen fortæller Jens A.
Bergs historie ud fra deres samarbejde om
bogen.

Efter foredraget vil det
være muligt at købe bogen
for 200 kr. = 100 kr. under
normalprisen. Kun mod
kontant betaling.

Journalist og forfatter Ole Sønnichsen fortæller
om Jens A. Berg i Dalby Præstegård. Tidligere
har han fortalt om sine bøger om Dirch Passer
og Johannes Møllehave.
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Præst i Bagdad
får fornem frihedspris
Der er langt fra den trygge tilværelse som
menighed og præst i Koldings sydøstlige udkant til det liv, som Dalbys venskabsmenighed og dennes præst, Andrew White, lever i
Bagdad. Nu har Andrew White fået en stor
anerkendelse for sin indsats.
Præst med sikkerhedsvagter
kæmper for fred
Andrew White er egentlig englænder, men
har følt sig kaldet til at blive præst i vel nok
verdens farligste sogn. I al fald er Whites normale sikkerhedseskorte 40 sværtbevæbnede
vagter. Til tider må den udvides til over 100
mand. Ud over at være en fantastisk præst for
en menighed af 3.000 irakere har Andrew
White spillet en meget væsentlig rolle som
fredsmægler ved at samle lederne af de forskellige religiøse grupper. Nogle af disse
møder er foregået i København støttet af Det
danske Udenrigsministerium.
For sin indsats har Andrew White netop
modtaget ”The International First Freedom
Award”, der tidligere er tildelt Tony Blair
(England) og Vaclav Havel (Tjekkoslovakiet).

Støt St. George Kirken
St. George Kirken driver den største sundhedsklinik i hele Bagdad og giver mad og
husleje til omkring 4.000 desperate flygtninge. Alt dette koster naturligvis mange
penge, og St. George har bedt om vores økonomiske støtte. Denne støtte er afgørende.
Ikke desto mindre understreger menigheden
igen og igen selv, at de først og fremmest ønsker vores solidaritet og forbøn for kristne, der
bliver forfulgt for deres tro.
Der er nu oprettet en særlig konto i Danske
Bank, 9743 4452305372, hvortil enhver gave
modtages med hjertelig tak.
Dalby sogn har valgt at blive partner med
St. George kirken i det central Bagdad i Irak.
Partnerskabet er kommet i stand ved bl.a. et
personligt møde med præsten, Andrew
White.
Kurt Johansen
Menighedsrådsformand

I Bagdad er det dagligdag,
at præst og kirkens børn må
beskyttes af bevæbnede sikkerhedsvagter.
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Indvielse ved høstgudstjenesten 18. september

Børnehjørne i Dalby Kirke
Dalby Sogn og Kirke har inviteret Jette Juhl
og Irene Mortensen fra kirkens børne- og
ungdomsudvalg til en snak om tankerne bag
det børnehjørne, som menighedsrådet på sit
majmøde besluttede at indrette i kirken.
”Først og fremmest ønsker vi, at børn kan
glæde sig til at komme i kirke,” indleder Jette
Juhl, der er formand for børne- og ungdomsudvalget. ”De skal ikke gemmes væk,
men opleve, at der er plads til dem. En traditionel gudstjeneste er jo ellers mest til voksne.
Men børnene skal også høre kirkens budskab,
bare på deres måde. Der kan børnehjørnet
flytte noget.”
Irene Mortensen, der har stået for indkøb af
inventar til børnehjørnet, supplerer: ”Det er
vigtigt, at børnene bliver i kirkerummet, så de
kan lytte med på salmerne og fornemme
stemningen, mens den 2-årige hjælper dyr
ombord på Noas Ark, den 5-årige tegner, og
den 8-årige læser en tegneserie om Jesus. Det
er der jo også læring i.”
”Det bliver i alt fald meget nemmere for
forældre at tage deres børn med i kirke nu,”
siger Jette Juhl.
Glade børn giver mindre støj
Man kunne godt blive nervøs for, om børnehjørnet vil give mere uro og støj ved gudstjenesterne til gene for andre kirkegængere.
Jette Juhl og Irene Mortensen forventer den
stik modsatte effekt.
”Selvfølgelig skal børn lære, at det i kirken
er mere stille end ved den frie leg i haven.
Men vi regner sådan set også med, at forældrene snarere slipper for at tysse på deres
børn hele tiden eller føle, de er nødt til at gå
ud, når der virkelig er noget for børnene. Og
så kan forældrene jo også nemmere blive i
rummet og få noget ud af gudstjenesten. Det
er vel ikke så slemt,” siger Irene Mortensen
med et smil.
Jette Juhl falder ind: ”Det er jo heller ikke larmende aktiviteter, vi lægger op til. Men der

sker nu altså heller ikke noget ved, at en glad
4-årig viser sin mor en tegning over dagens
tekst og beder hende hjælpe med at hænge
tegningen op, så andre kirkegængere kan se
den.”
De to medlemmer af børne- og ungdomsudvalget glæder sig til indvielsen af børnehjørnet i forbindelse med høstgudstjenesten den 18. september.
Børne- og ungdomsudvalg
Dalby Kirkes børne- og ungdomsudvalg består af: Formand Jette Juhl, Engen 42; Irene
Mortensen, Krogen 5; Jan Gasser, Frederik
2 Vej 34; Christel Lützen Boysen Popp, Aagærdet 43; organist Line Reinvang og sognepræst J.C. Bach Iversen.
Er du interesseret i at give en hånd med
i børne- og ungdomsudvalget, så kontakt
Jette Juhl på 75 50 87 39 eller
jj.juhl@mail. tele.dk

Der skal god fantasi til at forestille sig det børnehjørne, som kirkens børne- og ungdomsudvalg er ved at etablere. Lige nu ligner det kun et
hul bagest i kirken, hvor tre bænke er fjernet.
Men ved høstgudstjenesten 18. september fylder Jette Juhl og Irene Mortensen hullet med
tæppe på gulvet og Noas Ark på væggen, tegneborde og stole, bøger og tegnepapir og selvfølgelig ... børn!

9

Kirkegårdens økonomi
Danske kirkegårde er i særdeles velholdt
stand. Ligesom vore kirker. Sådan vil vi gerne
have det for denne ramme om højtidelige og
vigtige begivenheder i vort liv. På kirkegården
ærer vi også mindet om vore kære ved at
holde deres grave pænt ved lige.
Kirkegården er også en forretning, der skal
løbe rundt
Man kan have det synspunkt, at det ikke sømmer sig at tale om penge i denne forbindelse.
Det har vist endda været en udbredt holdning, og derfor har der heller ikke været balance mellem kirkegårdens indtægter og
udgifter. Men vi er nødt til realistisk at vedgå,
at kirkegården er en forretning. Menighedsrådet, som bestyrer kirkegården, tilbyder
nogle tjenesteydelser. Dem kan gravstedsejerne købe eller påtage sig opgaven selv.
Hidtil har det været lidt tilfældigt, hvordan
man har vurderet prissætningen af de enkelte
ydelser. Det har i langt de fleste tilfælde betydet, at priserne har været for lave.
Priser skal på plads
Kirkeministeriet har bestemt, at der nu skal
rettes op på denne skævhed. Fra næste år skal
taksterne på kirkegårdene beregnes på
grundlag af de faktiske udgifter, som omfatter alt fra mandetimer til benzin til graverens
traktor. I Kolding Provsti vil de nye beregninger danne grundlag for kirkegårdstaksterne fra 1. januar 2012.

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

Se satserne på provstiets hjemmeside
www.koldingprovsti.dk [eller kontakt graveren / kirkeværgen, se side 2, red.]. Princippet
pris = faktisk omkostning vil være gældende
for alle ”kan”-ydelser, dvs. det man kan, men
ikke behøver at købe, f. eks. renholdelse af
gravsted, pyntning med sommerblomster
eller grandækning til jul. Derimod vil provstiet
yde tilskud til medlemmer af folkekirken for
ydelser, man ikke kan komme udenom: Erhvervelse af gravsted, gravkastning, kremation og urnenedsættelse.
Der vil især for de langvarige aftaler blive
tale om mærkbare prisstigninger, når man
skal betale, hvad det koster. Nogle har været
bekymrede for, om det på længere sigt vil
medføre et ændret udtryk på kirkegården.
Det kan ikke udelukkes, men mon ikke der
fortsat vil være enighed om, at de kæres sidste hvilested skal behandles med respekt? Jeg
tror det.
Provst Frank Kærgaard

I grænseland

Blandt tanker og mennesker,
hvor grænser flyttes
”Udsigten fra en ramme” af P.A. Bech
Lørdag den 10. september kl. 9.30-13.45: Bus fra Skolegade
Kolding
Udflugt til Skamlingsbanken: Vandring og foredrag
Kirkehøjskole
- Et samarbejde mellem
sogne i Kolding Provsti
Pris alle dage: Kr. 250,Pris enkelt dag: Kr. 100,Pris udflugt: kr. 150,(inkl. kaffe/te og frokost,
drikkevarer kan købes)
Trykte programmer
i Dalby Kirke
Mødested:
Jens Holms Hus,
Nicolaiplads 2,
(med mindre andet er
noteret)
Tilmelding:
Kirkekontoret Jens Holms
Hus, Nicolaiplads 2
Mandag-torsdag 9-13
torsdag også 16-18.
75 52 02 47
e-mail: sanktnicolai.
sognkolding@km.dk
Betaling:
Kontant på mødedagene
eller ved indbetaling på
konto: 9573-4528101704
Tilmeldingsfrist
Til udflugten: Senest
mandag d. 5. sept.
Øvrige mødedage:
Senest torsdag før
arrangementet.

Journalist og forfatter Helle Juhl

”Jeg har tumlet mig... i leg på Skamlingsbanken
… i leg på Skamlingsbanken”, synger vi om det folkekære udsigtspunkt og mindested. Hvad er historien bag Skamlingsbanken og
granitstøtten?
Seminarielektor Jørn Buch

Kampen om grænselandet før og nu
Sønderjylland har i århundreder været et stridens område. Hør om
konflikterne og om, hvorfor der i dag er et harmonisk samarbejde
hen over den dansk-tyske grænse.
Lørdag den 8. oktober kl. 10-15
Frimenighedspræst Henrik Jensen

Med Grundtvig i Afrika
I 1991 oprettedes en højskole i det nordlige Ghana. Skolens første
forstander fortæller om ”Skolen, der åbner mine øjne”.
Landssekretær og projektkoordinator Lone Kofod Jensen

På rejse gennem diakoniens historie
Kirkens Korshær har i 100 år kæmpet på de svagestes side og virket
blandt samfundets udstødte, ensomme, hjemløse, psykisk syge og
misbrugere.
Lørdag den 5. november kl. 10-16
Kl. 10 i Nicolai Bio, Skolegade 2A

Filmen ”Looking for Eric”
En livsbekræftende film af den anerkendte engelske instruktør Ken
Loach.
Domprovst Henrik Wigh-Poulsen og forskningslektor Joakim Garff

Hårkløveren og den oldnordiske kæmpe:
Kierkegaard og Grundtvig – duel eller dialog?
Det ligner et paradoks, at to mænd, der har fået den mest indgribende betydning for dansk kirke- og åndsliv, så forskelligt på så
meget. Men lighederne er der.
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Folkekirken og
migrantmenighederne
Hvordan kan Folkekirken og de nye
kristne migrantmenigheder i Danmark
arbejde sammen om mission?
Velkommen til en spændende aften med gudstjeneste,
debat og samtale, hvor du kan møde tre personer med
stor viden om kirke, migrantmenigheder og mission.

hvornår ..

Onsdag 5. okt. 2011
Kl. 19 - 21.30
Iben Thranholm
Journalist og radiovært

hvor ..

Massoud Fouroozandeh
Cand. theol og præst

Brændkjærkirken
Agtrupvej 114
Kolding

Fri entré
Niels Henrik Arendt
Biskop, Haderslev Stift
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Der kan købes kaffe i pausen
Arr. Fokusgruppen for mission i Kolding Provsti

Søndag den 30. oktober kl. 16.00

Spaghettigudstjeneste
 Et tilbud for børnefamilier
 En gudstjeneste på børnenes præmisser
 Kirkens budskab fortalt og dramatiseret
 Børnevenlige salmer
 Efterfølgende hygge og samvær og spisning i præstegården
 Spaghetti og kødsovs (kr. 25,- pr. person + drikkevarer)
 Alle hjemme kl. 18

Lørdag den 5. november kl. 10.30

Dåbsgudstjeneste
Der er rigtig mange dåb i Dalby Kirke. Det er på alle måder overordentlig glædeligt. Men i
visse perioder er presset så stort, at det kan være svært at få kalenderen til at gå op.
Derfor er der én gang i kvartalet en dåbsgudstjeneste på en lørdag. Man ”melder sig til” på
helt sædvanlig vis ved at kontakte sognepræsten. Den næste dåbsgudstjeneste på en lørdag bliver sandsynligvis lørdag den 28. januar 2012.

Søndag den 27. november
kl. 10.30

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
Årets mini-konfirmander slutter deres forløb af
med at bære lys ind ved gudstjenestens start.
Ifølge traditionen tager vi imod børnene ved
at synge den klassiske adventssalme ”Skyerne
gråne”, og et barn tænder herefter første lys i
kirkens store adventskrans.
Vi skal selvfølgelig også synge ”Vær velkommen, Herrens år”. Kirkens kor og korskole
medvirker ved den stemningsfulde gudstjeneste, hvor mini-konfirmanderne også bidrager.

Nyhedsmail om børn og kirke i Dalby

Du kan få en nyhedsmail om familie- og spaghettigudstjenester, mini-konfirmander og andet godt
for børn i Dalby Kirke. Send mailadresse til sognepræsten på jcbi@km.dk – så kommer familien på
mailinglisten.
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Kort og godt i Dalby – og omegn
Midlertidig sognesammenlægning
Vonsild i Dalby Kirke
Midt i oktober forventes en større restaurering af Vonsild Kirke at blive sat i gang. Det
indebærer, at Vonsilds præst og menighed
bliver en del af Dalby Kirke i den efterfølgende periode, bl.a. ved næste års konfirmationer, der heldigvis ikke falder sammen med
Dalbys konfirmationer. For sognepræst Klavs
Bo Sørensen er det dog som at vende hjem,
da han fra 1977-1986 var præst både i Dalby
og Vonsild. Restaureringen forventes at tage
omkring et år.
Sognemøde
Søndag den 16. oktober
I forbindelse med kirkekaffen den 16. oktober
vil menighedsrådet orientere om sit arbejde.
Der vil blive en orientering om økonomien,
menighedsrådets visionsarbejde, børnehjørnet, venskabsmenigheden og andre nye tiltag. Der er også mulighed for en debat om
f.eks. den nye gudstjenesteordning og om
menighedsrådsvalget til næste år. Det er
meget vigtigt, at så mange som muligt
møder op til denne orientering, da det er menighedens mulighed for at komme til orde
imellem menighedsrådsvalgene.
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Børneloppemarked
Lørdag den 10. september kl. 11-14
Dalby Beboerforening inviterer igen i år til
børneloppemarked i hallen / Dalbyhus. Er
man interesseret i en stand og at sælge gammelt legetøj, skal man kontakte tilmelding@dalbybeboerforening.dk eller sende en
sms til 22 36 10 57. Standen er gratis for børn
med tilknytning til Dalby sogn og fordeles
efter først til mølle-princippet. Man må højst
være 15 år.
Sæt X i kalenderen:
• 1. december kl. 19 eller 19.30:
Julekoncert med Koldingkoret og Dalby
Kirkes kor
• 7. december kl. 14.30:
Adventshygge i præstegården
• 11. december kl. 16:
Musikgudstjeneste med De 9 læsninger
• 24. december kl. 13.30, 14.45 og 16:
Juleaftensgudstjenester
• 31. december kl. 15.30:
Festgudstjeneste nytårsaften

Nyt om navne
Døbte
21. maj
Ann Sundahl Kronow, Christiansfeld

13. august
Helle Harbo Holm
& Bjarne Harbo Holm,
København

12. juni
Hannibal Madsen, Børkop

Edel Nyskov Hansen
& Flemming Laurits Peder Pedersen,
Møllegærdet 18

26. juni
Matti Papuga, Goldbæk Alle 19
Sille Rask Thomsen, Frederiksberg

Døde og begravede

24. juli
Sirius Ingerslev Fredriksen, Kolding

8. juni
Erik Knud Høpfner Petersen,
Bakkegærdet 24

31. juli
Felix Nedergaard Hammelsvang Fugl,
Sdr. Bjert

30. juni
Verner Jürgens, Skovly 5 B

7. august
Marie Ravn Friis, Skovly 38
Emilie Schelde Larsen, Bakkevænget 23

18. juli
Søren Kristian Madsen, Skovgærdet 24

Viede og velsignede
28. maj
Lene Frost Knudsen
& Tommy Frost Knudsen
Vamdrup
25. juni
Line Lunddorf
& Uffe Lunddorf,
Nyhegnet 15

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 Krone
Taxi på 75 50 27 00 senest lørdag kl. 12. Sig, at
kørslen går til Dalby Kirke. Uanset om man skal
til kirke eller præstegård, opgives aftalenr.:
2984.
Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.).
Jens Filipsen, Steen Kaiser, Ole Sønnichsen
Fotos: Hilmar & Edith Bjarnhoff, Jens
Christian Bach Iversen m.fl.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029
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Kalenderen
September
Morgengudstjeneste:
Søndag d. 4. kl. 9.00
11. s. e. trin.
Sogneaften: Tirsdag d. 6. kl. 19.30
Biskop Niels Henrik Arendt.
I præstegården. Se side 4.
Gudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 10.30
12. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Høstgudstjeneste:
Søndag d. 18. kl. 10.30
13. s. e. trin. Med kirkefrokost. Se side 3.
Morgengudstjeneste:
Søndag d. 25. kl. 9.00
14. s. e. trin.
Ved Iben Munkgaard Davids.
Sogneaften: Torsdag d. 29. kl. 19.30
Ved Ole Sønnichsen. I præstegården.

Hvor intet andet nævnes, er gudstjenester
i Dalby Kirke ved Jens Christian Bach Iversen.

Gudstjeneste:
Søndag d. 16. kl. 10.30
17. s. e. trin. Sognemøde ved kirkekaffen.
Se side 14.
Morgengudstjeneste:
Søndag d. 23. kl. 9.00
18. s. e. trin. Ved Iben Munkgaard Davids.
Natkirke: Fredag den 28. kl. 20-23.30
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Spaghettigudstjeneste:
Søndag d. 30. kl. 16.00
19. s. e. trin. Med spisning i præstegården.
Se side 13.

November
Dåbsgudstjeneste:
Lørdag den 5. kl. 10.30
Se side 13.
Musikgudstjeneste: Søndag d. 6. kl. 19.30
Alle helgen med lys på kirkegården. Se side 5.

Natkirke:
Fredag d. 30. kl. 20.30-22.30
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Særlig for konfirmander.

Menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 9. kl. 19.00
I præstegården.

Oktober

Sogneaften om Grundtvig:
Torsdag d. 10. kl. 19.30
Ved sognepræst J.C. Bach Iversen. Se side 6.

Gudstjeneste:
Søndag d. 2. kl. 10.00 NB!
15. s. e. trin. Gudstjenesten transmitteres
i radioen. Se side 5.
Eftermiddagsmøde:
Onsdag d. 5. kl. 14.30
Ved Iben Munkgaard Davids. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 9.00
16. s. e. trin. Ved Klavs Bo Sørensen.
Menighedsrådsmøde:
Mandag d. 10. kl. 17.00
I graverhuset.

Gudstjeneste:
Søndag d. 13. kl. 10.30
21. s. e. trin. Ved Klavs Bo Sørensen.
Gudstjeneste:
Søndag d. 20. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret.
Natkirke: Fredag den 25. kl. 20-23.30
Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Familiegudstjeneste: Søndag d. 27. kl. 10.30
1. søndag i advent. Se side 13.

