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ARRANGEMENTER
I NOVEMBER

Fremtiden for Værestedet er stadig uafklaret

Søndag d. 3:
Alle helgensdag musikgudstjeneste kl. 19.00 i
kirken

Pengene til Kolding
Kommunes væresteder
bliver først fordelt i november, så ingen ved
endnu, hvor mange
penge Værestedet i
Dalby får. Leder Hanne
Søndergaard Christensen er bekymret for børnenes fremtid.

Onsdag d. 13:
Skolefest for 0.-3.
klasserne kl. 18-21
Torsdag d. 14:
Skolefest for 4.-6.
klasserne kl. 18–22
Tirsdag den 19:
Leif Nielsen fortæller
om 26 dages vandring
på Caminoen. I præstegården
Onsdag d. 27:
SFO deltager
i Filmfestival
Fredag d. 29:
Bedsteforældredag
i SFO kl. 14-16

GANG I DIG OG DALBY
Børnehaven i Tved arbejder
med trivsel
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Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Selv om det ser ud til at
fremtiden er sikret for Værestedet, efter Kolding
Kommune alligevel har
afsat penge til værestederne i kommunes budget,
så er leder Hanne Søndergaard Christensen stadig
bekymret for fremtiden.
Kolding Kommune har besluttet at reducere tilskuddet til kommunens væresteder med en million kroner i 2014 og yderligere reducere tilskuddet til 3
millioner kroner i 2015.
Pengene skal fordeles
blandt kommunens 15 væresteder, og først i november bliver det besluttet,
hvordan pengene faktisk
bliver fordelt.
- Det kunne godt se ud til,
at værestedet er reddet,
men vi ved ikke, hvor
meget hver værested får
eller om de måske beslutter at lukke nogle steder, så

IDRÆT
Poul Hald har fejret 65 års
jubilæum i Dalby GF

færre skal dele pengene.
Jeg er alvorligt bange for, at
de alligevel kvæler os på
den ene eller anden måde,
siger en ærgerlig Hanne
Søndergaard Christensen,
der mener, at en eventuel
lukning får store konsekvenser for børnene.
- De voksne skal nok klare
sig og finde nyt job, men
hvad skal børnene lave?
Der er ikke andre alternativer for børn fra 4. til 6.
klasse her i Dalby, siger
hun.
Hærværk på Værestedet
Hanne Søndergaard Christensen husker selv, da hun
begyndte på Værestedet
for 13 år siden. Dengang

var der masser af hærværk
omkring Værestedet.
- Det fik vi stoppet ved at få
børnene ind og være med i
aktiviteterne i stedet. Bliver
det sådan igen? Vi ved jo, at
nogle børn har svært ved at
aktivere sig selv. Jeg ved
ikke, hvordan politikerne
tænker, men de er i gang
med at ødelægge noget
godt. Vi har et velfungerende tilbud med både
idræt, spil og en lang
række aktiviteter, mener
Hanne Søndergaard Christensen, der håber, at der
stadig er et tilbud til børnene efter den nye skolereform, hvor børnene skal gå
længere tid i skole, bliver
en realitet.

- Så skal vi måske åbne
klokken 14 i stedet. Så må
vi håbe, at forældrene stadig vil synes, at Værestedet
er et tilbud, de vil betale
for, siger hun.

Fakta
Værestedet har åbnet fra
klokken 12-16.30 hver
dag
Det er for børn fra 4. til 6.
klasse
Der kommer i gennemsnit 60-70 børn hver dag
Der er to pædagogmedhjælpere og to ungarbejdere ansat
I dag koster det 350 kroner om måneden at gå på
Værestedet

Der skal stadig være et tilbud til børnene i Værestedet
Værestedets bestyrelse
og ledelsen har været
bekymrede over Værestedets fremtid. De har
skrevet dette indlæg.
Af Nanna Johansen
På vegne af bestyrelsen
for Værestedet Dalby

ringer op til alvorlig overvejelse.”
Opråb blev hørt
Vore bekymringer, som
selvfølgelig ikke har stået
alene, er måske blevet
hørt? Forslaget er i hvert
fald blevet ændret:
”Budgettet til værestederne
i 2013 er på 4.800.000 kroner, budgettet til værestederne i 2014 reduceres til
3.850.000 kroner, og budgettet til værestederne i
2015 og årene fremefter reduceres til 3.000.000 kroner. Vi forventer, at være-n
stederne i deres nuværende form kan fortsætte
uændret frem til sommerferien 2014. Den endelige
afgørelse, og fordelingen
af budget 2014, vil blive
vedtaget på Fritidsrådets
møde i november 2013.
Det enkelte værested bør i

forhold til ”ansatte personer” vurderer, hvorvidt der
er behov for opsigelse.”
Værestedet Dalby og de øvrige væresteder i byen er således fortsat med i spareplanen. Kommunen er i
gang med at indføre noget
så flot som ”en ny skolereform”. Det klinger dog
hult, når det skal ske på
baggrund af besparelser på

både lærere, pædagoger,
medhjælpere og anden
pædagogisk personale, der
er med til at skabe trygge
rammer for børnene i den
hektiske hverdag, som alle
er en del af. Hanne og
Søren gør et betydningsfuldt stykke arbejde i lokalmiljøet, som vi håber, der
lægges mærke til. Det vil vi
gerne kæmpe for at bevare.

KIRKEN
Musik- og mindegudstjeneste Alle Helgens dag
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SKOLEN
Børn i Skagen og i Givskud
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ERHVERV
Kenneth Riisborg fra Skousen arbejder for at hjælpe
andre
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selv remouladen
rører vi selv...
... se de spændende julemenuer
på beckmenu.dk

beckmenu.dk

For en måned siden blev
bestyrelsen for Værestedet
slemt bekymrede. En mail
fra kommunen varslede
om meget høje besparelser
på Koldings væresteder.
Pladsen vil blive 130 procent dyrere i 2014 og tilskuddet helt forsvinde i
2015. Bestyrelsen har sammen med Hanne og Søren
taget dette budgetforslag
med stor alvor og rettet en
henvendelse til borgmesteren og Kolding Kommunes
politikere:
”… begrundelserne for

disse besparelser er knyttet
til forventningerne om, at
børnene skal gå længere
tid i skole som følge af den
nye skolereform. Men vi
stiller os meget kritiske
overfor, at beslutningen for
værestederne tages inden
det fulde omfang af skolereformen reelt kendes. Erfaringen fra Dalby værested
er, at mange børn bliver
længe i værestedet til klokken 17 også selvom skoledagen slutter sent. Selvom
eleverne i kølvandet på reformen får en længere skoledag, vil mange fortsat
have behov for et tilbud
som værestedets.”
”Vi forstår behovet for at
forbedre Kommunens økonomi, men vi er meget
skeptiske overfor besparelser, der i den grad berører
vores børn. Vi håber derfor, I vil tage vores bekym-
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Daginstitutionen Tved skaber struktur
og trivsel for både børn og voksne
I Dagtilbudsloven står
der i §7: ”Børn skal have
et fysisk, psykisk og
æstetisk børnemiljø,
som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling
og læring”. I Daginstitutionen Tved, snakker vi
om, at ordet trivsel er
gået lidt tabt et sted
inde i læringens univers.
Af det pædagogiske personale i
DBI/Daginstitutionen Tved
Fotos: Jesper Wichmann
Selvfølgelig hænger tingene sammen, og de fire
ord kan ikke stå alene. Der
har dog længe været stort
fokus i den offentlige, og
såmænd også i den faglige
og politiske debat, på begrebet læring, hvilket nok
er en naturlig konsekvens
af, at vi skal arbejde med
læreplaner. Og selvfølgelig
er læring yderst relevant set
i en samfundsmæssig optik.
Ingen tvivl om det. Men
det har medført, at trivsel,
som er en anden vigtig
medspiller i barnets udvik-

ling, er skubbet lidt i baggrunden.
Pædagogerne arbejder meget med læring, rigtig
meget endda, da vi ved, det
skaber kompetencer hos
barnet, som det vil bruge
resten af livet. Men hvem
kom først: hønen eller
ægget? Hos os mener vi, at
ægget kom først.
Med det mener vi, at barnets trivsel kommer før læring. Barnet skal være parat
til at lære, og det kræver
nogle bestemte forhold.
Trivsel er med andre ord
det fundament barnet først
og fremmest skal have, hvis
det skal inkluderes i fællesskaber og have overskud til
at lære.
Trivsel svært at måle
Nu skulle man tro, at arbejdet med barnets trivsel
bare er noget der sker helt
af sig selv i en daginstitution. Det er det ikke. Ligesom arbejdet med de seks
læreplanstemaer og tilhørende dokumentation skal
planlægges og struktureres,

I alle tre huse i Daginstitutionen var der motionsløb den 11. oktober arrangeret af forældrebestyrelsen. Børn fra 1-6 år deltog sammen med deres søskende, bedsteforældre, hunde og forældre. Efter
løbet var der rift om vand og frugt
skal arbejdet med at
fremme børns trivsel det
også. Men her kan det blive
lidt tricky for pædagogernes arbejde med trivsel er
svær at dokumentere og
måle på. For slet ikke at
tale om, at pædagogen kan

virke inaktiv for udefrakommende, hvis man bare
sidder ned sammen med
nogle børn, uden at lave
noget særligt. Næ, så virker
det bedre, hvis man står
med 4 pensler i hver hånd,
et barn der rykker i bukse-

benet, en der råber ”fææærdig” og otte styks 4 årige
drenge, der skal lave en
Ninjago i ler, hvoraf de tre
er smuttet fra bordet.
Ser på børnene
Men man kan være sikker

Dalbyområdet er et eftertragtet boligområde
Der bliver solgt mange
boliger i Dalby området.
Det er et attraktivt område med mange nye
udstykninger.
Af Brith Ankjær Vinter-Jensen
Danbolig, Kolding
Hos Danbolig møder vi
mange boligkøbere i vores
hverdag. Ofte er Dalby,
herunder Mariesminde,
Tved og Rebæk, et af de
områder, der bliver nævnt
som det foretrukne område at bosætte sig i. For så
vidt angår grunde er der
også godt gang i salget af

udstykningen på Dalby
Møllevej, og der er kun få
grunde tilbage i Goldbækudstykningen. Da Kolding
har et begrænset udbud af
byggegrunde, og en stor
andel af grundene ligger i
Dalby, oplever vi i øjeblikket, at det er i den retning
byen vokser. Også kommunens udstykning er der
gang i.
Vi møder endvidere købere, som ikke kender Dalbyområdet overhovedet.
De får en grundig orientering om alle de gode aktivitetsmuligheder et velfungerende lokalsamfund, som

Dalby byder på. Hos danbolig har vi den fordel, at vi
har medarbejdere, der bor
i området, som kan tage
den store guidede tur sammen med de potentielle
købere.
Mange aktiver
Der er mange steder at besøge og mange aktiver at
nævne: Skolen, SFO’en,
Værestedet, Hallen, Sportspladsen, den aktive idrætsforening, kirken, beboerforeningen, spejderne, de
gode børnepasningsmuligheder i børnehaverne i
Tved og Mariesminde, de

etablerede villakvarterer i
Mariesminde, Tved og
Rebæk, ny-udstykningerne
i selve Dalby, Dalby Mølle,
skoven med naturstierne
og Dalby Møllebæk samt
fjorden og naturen omkring stranden i Rebæk.
Når den store guidede tur
er slut, har køberne nok
kendskab til lokalområdet
til at turde købe enten en
grund eller et hus.
Vores hussælgere er meget
tilfredse med, at vores
salgstider i Dalbyområdet
ofte er kortere end den
gennemsnitlige liggetid generelt i 6000 Kolding. Det

giver boligsælgerne mulighed for at kunne komme
videre til næste trin i deres
liv.
Så som ejendomsmægler
må jeg konkludere, at Dalbyområdet er et meget eftertragtet
boligområde,
hvor boligerne sælges.
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på, at den inaktive fagligt
dygtige pædagog har gang
i noget essentielt. Dette
noget er netop at se, hvorledes barnet trives. Gennem observationer, samtale
med barnet og når barnet
leger, ser man rigtig meget,
hvis man har tid til at kigge
efter. Pædagoger hos os
har hele dagen fokus på,
om børnene har det godt.
Godt betyder ikke, at man
ikke må være ked af det,
vred, har konflikter eller
gerne vil lege lidt alene,
men at man i den almindelige daglige hverdag virker
til at befinde sig godt med
sig selv og i de arenaer man
er en del af. Det er det lille
barns trivsel i hverdagen,
der betyder noget for dets
udvikling og læring. Ikke
hvor mange ture der er på
i institutionen eller derhjemme, men netop at
hverdagen opleves som
kærlig, respektfuld, positiv
og håndterbar.
Trivselsarbejde
I Daginstitutionen Tved
har vi erkendt, at barnets
mulighed for at klare en
hverdag, så det trives, nemt
kan ryge ud med sandet i
gummistøvlerne.
Dette
sker, hvis vi har gang i for
meget planlagt læring. For

FAKTA

På legepladsen lærer børn også
lige pludselig betyder det
at komme af sted på tur
eller at have motorisk træning mere, end hvordan
børnene trives lige nu og
her. Der er, sagt med andre
ord, ikke planlagt eller
afsat tid til trivselsarbejde.
Hvis pædagogerne har for
travlt med det næste skridt
børnene skal betræde i læringens navn, er der ikke
altid overskud til at skabe
de rammer, der netop gør,
at barnet er i stand til at
lære.
For at imødegå dette para-

doks har vi de seneste par
år indført mere struktur.
Faktisk ”liker” vi nu struktur ret meget. Det er lidt
sjovt, da det førhen var et
fy-ord i den pædagogiske
verden og stadig er det hos
nogle endnu. Struktur og
stram planlægning af læreplansarbejdet giver pædagogerne tid og overskud til
trivselsarbejdet.
Nye rutiner
Vi har blandt andet indført
og strammet op:
Hver dag er struktureret på

forhånd, ud fra de seks læreplanstemaer, hver enkelt
pædagog har ansvaret for
en opgave/aktivitet hver
dag, fast trivselsperson i
garderoben om morgenen,
hvor børnene afleveres.
Faglig kvalitet
Kl. 9.00 tavlemøde hver
dag, hvor der på 2-3 min.
aftales eventuelle ændringer og ansvarsområder, har
fastholdt tid til andet fagligt arbejde, så trivsel kan
planlægges, faste spisegrupper opdelt i alder,

Daginstitutionen Tved, Idrætsbørnehaven og Musikbørnehaven ”Rytmehuset”, er en helt unik organisation. Vi
arbejder udviklingsorienteret efter princippet om, at
hvad der giver succeser og positive oplevelser for både
børn og voksne, vil vi videreudvikle på.
Trivsel og Udvikling er vigtige parametre. Samtidigt ønsker vi også at være åbne overfor helt nye måder at gøre
tingene på og dermed skabe muligheder for, at innovative og kreative processer kan finde sted. Vores særegenhed er karakteriseret ved, at vi er tre geografisk
adskilte huse, med hver sin pædagogiske praksis, men
med fælles vision og værdier.
Vores vision er at være Danmarks Bedste Institution
(DBI) gennem høj faglighed og mangfoldighed i vore
tilbud. Daginstitutionen Tved i Dalby er en lille, integreret institution med 22 vuggestuepladser og kun 40
børnehavepladser. Det gør os i stand til at tilbyde barnet
en glidende overgang fra vuggestuelivet til børnehavelivet med kendte voksne.
Se mere på www.tved.kolding.inst.dk eller kontakt
29161611
hvor de samme børn og
voksne spiser sammen hver
dag, slippe produkttilgangen og fokusere mere på
processen før, under og
efter en aktivitet/handling.
Disse punkter er medvirkende til, at vi i dag er
bedre til at sætte arbejdet
med børnenes trivsel på
dagsordenen. Det har også
øget vores faglige kvalitet,
da den enkelte pædagog
nu hver dag møder ind på

arbejde og ved i detaljer,
hvad hun skal og med hvilket formål. Det betyder
ikke, at vi ikke kan være
spontane, lave fejl og
ændre planer efter barnets
spor, men det betyder, at vi
vil noget med børnene.
Først og fremmest at de trives.

Spil banko i Dalbyhallen
Torsdag 31. oktober kl. 19
Fine præmier fra berberiænder til gavekort
Enkelte rækker, to rækker og fuld plade
Sidegevinster fra bl.a. Dalby Mølle
Kortpris: Kr. 10,- pr. stk.
Gratis adgang
Amerikansk lotteri
Dørene åbnes kl. 18.00
Forfriskninger ved 6. klasse
Overskud til sognets kulturelle sammenhold
Arr. Dalby Beboerforening
www.dalbybeboerforening.dk
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OPLYSNINGSKOLOFON
Formand
John Deichmann
johndeichmann@live.dk

DALBY GF

Lillemoraften med Mandehørm på gymnasved på panden hockey holdet i Dalby

Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com

Vi hører alle efter og
gør som Gitte siger.
Selvom vi ved, at det gir
ømme muskler de efterfølgende dage.

Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk

Af Mette Wraa-Hansen
og Judy Reimer
Foto: Judy Reimer
– fotostylisten.dk

Fodbold senior
Jesper Kristiansen
jak@jk-vvs.dk
Fodbold Junior
Gitte Bugge
dalbygf2005@gmail.com
Lars Ravn Hansen
ravn@hansen.mail.dk
Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk
Volleyball
Flemming Wolff Madsen
Flemming.madsen
@velux.com

Det er onsdag, og børnene
har lige afsluttet deres populære springtime. Nu invaderes hallen af snakkende nabokoner i alderen
30-50+. De venter alle på at
blive rørt. Eller nærmere
tæsket igennem. For det er
alle muskelgrupper som
vores erfarne og sjove instruktør Gitte Gura kommer omkring.
“Mixtræning for friske
piger” hedder timen, hvor
vi er cirka 50 quinder fra
Dalby og omegn som
mødes til lillemoraften

klokken 19.00-20.00. Og vi
bruger det hele. Hallen er
fyldt med stepbænke, måtter, høj musik og glinsende
næser. Vi tonser derudaf,
mens tiden løber fra os.
Opvarmning, motion, muskeltræning, gulvøvelser,
udstræk og afslapning. Vi
når det hele.
I
omklædningsrummet
snakker vi bagefter. Nabokonen skulle lige have den
opskrift på hvedefri tærtedej jeg havde lovet, og legeaftalen med Max, fik jeg
også på plads i aften.
-Jeg synes gymnastiktimen
er fanstatisk, siger Mette
Wraa-Hansen, som bruger
den som supplement til
løb. Lidt hyggeligt er det
nu også at mødes med klassens mødre, naboerne
samt SFO pædagogerne,
tilføjer den nu blussende
gymnastikquinde.

Kidsvolleyball
Anders Bech Mathiesen
andersbmath@
hotmail.com

Gitte Gura er opfinderen
af den noget særprægede kombination af de
to forskellige sportsgrene. Herreholdet har
eksisteret i mere end 10
år, og still going strong.

Køreplan
Vi mødes hver onsdag klokken 20.15, hvor vi starter
med gymnastikken. Den
varer i 30 minutter. Her er
formålet, at vi får en grundig opvarmning således, at
vi ikke ender med en masse
skader og ligeså vigtig, at vi
får styrket alt fra mave, ryg
ja egentlig hele ”kadaveret”. Til det formål bruger
mændene forskellige remedier.
- Vi er for eksempel blevet
præsenteret for stepbænke,
vægte, elastikker, sjippetov
og redondobolde, der er
bløde bolde, fortæller Kim
Søndergaard og fortsætter:
- Pu ha. Hvis vi er lidt pressede, så siger Gitte bare, at
vi skal smile og tænke på
noget andet.

Koncentration
og håneret
I aften er vi 10 hockeyspillere, andre gange er vi helt
oppe på 16 mand.
Hurtig er de to hold klar til
at give den gas. Der løbes,
der tackles og der spilles
koncentreret.
- Under kampen er der høj
intensitet, mange af os går
rigtig meget op i det. Jubler, hvis vi har overgået
egne evner og ærgrer os
frygtelig, hvis vi har en
super aflevering til en medspiller, der håbløst ender
hos en modstander, fortæller Kim Søndergaard, som
har spillet i alle årene.
Heldigvis er vi enige om, at
hockey er for sjov, selvom vi
altid mobber det tabende
hold venskabeligt til slut.

må komme over hoftehøjde, og så er vi i gang.
En ting, der i alle årene,
har været vigtigt på holdet
er, at der altid er plads til
alle. Store som små, svage
som stærke. Kim Søndergaard er overbevist om, at
den ånd fortsætter.

Dommer og regler
Et lille kuriosum er, at holdet ingen dommer har. Det
klarer de selv. Reglerne er
ikke så firkantede. Til nye
spillere plejer vi at sige, at
vi ikke tager bolden med
hænderne og staven ikke

Fakta
Vi træner hver onsdag kl.
20.15-22.00
Der ydes max, når Dalbys quinder mødes til lillemoraften i Dalbyhallen kl. 19.00-20.00.

Poul Hald har været gift med Dalby GF i 65 år
Der findes ikke mange
af Poul Halds støbning
længere. I 65 år har den
77-årig fodbold entusiast ydet et uvurderligt
bidrag til fodbold afdelingen i Dalby GF både
som aktiv spiller og
udenfor banen.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Af En trofast gymnast
Foto: Judy Reimer
– fotostylisten.dk
Hvad ville Gitte så med den
kombination, kunne man
spørge sig selv om?
- Jeg ønskede at kombinere
”herregymnastik”
med
noget nyt og sjovt spil, og så
var der ikke langt fra tanke
til handling, fortæller Gitte
Gura.
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Vi er mellem 20 og 60 år
Alderen på de fremmødte er meget forskellig. Vi har unge, der er i
20erne, og vi er nogle seniorer, der er i 50’erne

Der var ingen, og heller
ikke Poul Hald selv, der
havde forudset, at den 77årige koldingenser skulle
holde 65 års jubilæum sammen med Dalby GF. Men et
sjældent jubilæum var ikke
desto mindre, hvad Poul
Hald kunne fejre ved en
frokost sammen med bestyrelsen den 3. september i
år.
Selv om Poul Hald kun har
boet i Dalby indtil han var
18 år, så har han tilbragt
langt mere tid i idrætsforeningen end nogen anden
i Dalby GF’s historie. Han
har både været aktiv fodboldspiller, været formand,
vasket trøjer, været kampfordeler, været fodbolddommer, passet kantinen
og kridtet banen op, en
tjans han i øvrigt stadig varetager den dag i dag.
- Det er sammenholdet og
kammeratskabet, der alle
dage har været det bedste
ved Dalby, siger Poul Hald
om de mange år i Dalby.
Poul Hald blev tændt af
fodboldilden, da han var
11 år. Det var under OL i
London i 1948, da det danvandt
landshold
ske
bronze.
- Jeg hørte det i radioen
sammen med min far, og
lige med et vidste jeg, at jeg
ville spille fodbold, fortæller Poul Hald, der spillede
sin sidste fodboldkamp
som 70-årig.
Kom i gang i Dalby
Der blev stablet et fodboldhold på benene, og dengang i 1949 var forholdene
ikke som i dag, fortæller
Poul Hald.

- Vi skulle spille vores første
kamp, og vi havde jo ingen
fodboldstøvler dengang, så
drengene kom og spillede
fodbold i skistøvler, hvide
lærredssko, gummistøvler
eller hvad de nu havde. Vi
var piv-ringe og tabte 9-0,
ler Poul Hald, der også husker, at klubben ikke havde
råd til spillertøj, så det
måtte forældrene betale,
hvis drengene skulle spille.
Sine første fodboldstøvler
fik Poul Hald, da han vandt
15 kroner i tips.
- Det var lige nok til at købe
et par brugte fodboldstøvler for, fortæller han.
Dengang var der også kun
et drengehold og et seniorhold i Dalby GF, så Poul
Hald kom allerede til at
spille senior som 16-årig i
1954.
- Jeg spillede et enkelt år i
KIF fra 15 til 16 år, men jeg
ville tilbage til Dalby, og så
blev jeg blev nødt til at
spille senior. De manglede
også en målmand, og det
ville jeg gerne spille, så det
var på den måde jeg startede som målmand, fortæller Poul Hald, der fortsatte
med stå på mål igennem
alle årene.
Kridt banen op
I 1954 fik han også tjansen
med at kridte banen op, og
det job har han varetaget i
flere omgange. Sidste omgang begyndte for 10 år
siden, og han kridter stadig
banen op i Dalby i dag.
Det var også dengang han
blev formand for første
gang. Formanden for fodbolden ville gerne ud af
det, og han sagde til den

dengang 17 årige Poul
Hald, at han måtte overtage det.
- Der var ikke andre muligheder, hvis det skulle køre
videre, så jeg overtog det
og kørte som formand
frem til 1969, fortæller
Poul Hald, der også blev
udtaget til amtsholdet i
1956 og 1957.
Det var datidens talenthold, hvor de samlede de
bedste fodboldspillere på
tværs af amterne.
Senere blev Poul Hald gift
og fik to drenge, og da han
i 1969 startede med salg af
Tupperware på Fyn sammen med sin kone, måtte
han drosle lidt ned på fodbolden.
- Men jeg tog stadig hjem
to gange om måneden for
at spille kamp. Jeg har aldrig været rigtigt væk fra
Dalby, fortæller han.
Formand igen
I 1982 mistede han sin
kone og flyttede tilbage til
Kolding. Et bestyrelsesmedlem fik ham overtalt til at
passe kantinen, og snart
var han i fuld gang med
fodbolden igen. Han blev
hovedformand for Dalby
GF og sad også som formand, da idrætsforeningen
havde sit 100 års jubilæum
i 1996.
Poul Hald har på mange
måder givet sit helt specielle bidrag til breddeidrætten. Han har brugt masser
af tid i Dalby, selv om han
ikke har boet der, siden
han var 18 år.
- Hvis jeg havde fået en lille
sjat penge for alt det arbejde, så ville jeg have
været millionær i dag. Men
der er mange måder at
være millionær på, og jeg
ville nødigt have misset alle
de år i Dalby. Jeg har mødt
så mange dejlige mennesker og haft det sjovt med
det. Det har været mit bidrag, og det har på mange
måder gjort mig til millionær, siger Poul Hald, der
også har virket som fodbolddommer i 25 år.

Nej til EDB
Han har også været kampfordeler i 25 år og sørget
for at alle kampe under
Dalby GF blev afviklet.
- Jeg stoppede i 2008 og det
var kun fordi de indførte
EDB. Jeg har altid været tilhænger af telefon og kuglepen, så da det ikke
længere var nok, så måtte
en anden tage over, ler
Poul Hald.
Og så har vi slet ikke hørt
om dengang i 1966, hvor
han mistede sin finger på
fodboldbanen.
- Jeg skulle hænge nettet
op i målet på en krog, men
desværre kom min vielsesring til at hænge fast i krogen og så røg fingeren af.
Det gjorde, at jeg ikke stod
på mål i to år, da det gjorde
ondt, når bolden ramte fingeren, og det er svært at
undgå som målmand. Men
jeg kom da i gang igen,
siger Poul Hald og fortsætter:
- Jeg har mistet en del i mit
liv, men hvor har jeg fået
meget igen, siger den 77årige veteran, der nu kan
se frem til at se en fodboldkamp på Old Trafford med
Manchester United i foråret sammen med sin søn
og formanden for ungdomsafdelingen.
Det er nemlig Dalby GF’s
jubilæumsgave til Poul
Hald for de mange års tro
tjeneste.

Ledige tider til badmintonmotionister
Der er ledige tider, hvis I skulle have lyst og tid til at
spille badminton. Kontakt Søren Peter Viborg på telefon 2022 7227 eller på mail spv@guehring.dk, hvis I ønsker en tid.
Prisen for en hel sæson frem til maj er 1200 kroner for
en bane.
TIRSDAG
6 baner ledige kl. 16.00-17.00
6 baner ledige kl. 17.00-18.00
6 baner ledige kl. 18.00-19.00
1 bane ledig kl. 19.00-20.00
1 bane ledig kl. 20.00-21.00
5 baner ledige kl. 21.00-22.00

SØNDAG
10.00-11.00 4 baner ledige
11.00-12.00 6 baner ledige

Blå bog
Poul Hald er 77 år og bor
i Kolding
Har boet i Dalby, Almind
og nu Skovparken
Han mistede sin kone
som 45-årig og senere sin
ene søn
Har en søn, svigerdatter
og barnebarn
Har spillet fodbold siden
han var 11 år
Kunne holde 65 års jubilæum i Dalby GF den 3.
september 2013

Egentlig er det korrekte
navn for hockey spillet floorball, men så moderne er vi ikke. Hos os
hedder det stadig hockey.
Så hvis nogen har lyst
kom bare ud i hallen en
onsdag kl. 20 eller ring til
Kim Søndergaard på
29726765
4
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Musikgudstjeneste Alle Helgen
KALENDER
NOVEMBER
Musikgudstjeneste: Søndag den 3. kl. 19.00
Alle helgen med lys på kirkegården.
Ved J.C. Bach Iversen. Se omtale her på siden.
Konfirmander til natkirke:
Torsdag den 7. kl. 20.00-21.00
I Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
24. s. e. Trinitatis. Ved Klavs Bo Sørensen.
Konfirmander til gospeltemadag: Fredag den 15.
Sammen med Brændkjærkirkens konfirmander.
I Brændkjærkirken
Gudstjeneste i Brændkjærkirken:
Søndag den 17. kl. 10.30
25. s. e. Trinitatis.
Årets konfirmander i Dalby og Brændkjær
laver gudstjeneste.
Ved J.C. Bach Iversen i samarbejde
med Brændkjærkirkens præster.
Eftermiddagsmøde: Pilgrimsvandring på Caminoen
Tirsdag den 19. kl. 14.30
Leif Nielsen om sin vandring til
Santiago de Compostela.
Se foromtale side 7.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 20. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Ved J.C. Bach Iversen.

DECEMBER

Søndag den 3. november er det Alle helgens
dag – en dag, der er dedikeret til, at vi mindes
dem, der ikke er hos os
mere. I Dalby sker det
ved en stemningsfuld
musikgudstjeneste kl.
19.00, hvor navnene på
dem, der er døde og blevet begravet i Dalby det
seneste år, bliver læst
op.
Foto: Hilmar Bjarnhoff
Det er en aften ladet med
minder og traditioner, når
Dalby Kirke holder gudstjeneste Alle Helgen.
Hvis vejret tillader det, vil vi
igen i år fastholde skikken
med at tænde levende lys
på gravene den sidste halve
time op til gudstjenesten,
så lysene kan brænde
under gudstjenesten og aftenen og natten igennem.
Fra kl. 18.30 kan enhver
kirkegænger med pårørende på kirkegården afhente lys i våbenhuset til at
sætte på gravstederne.
Musikken spiller en stor

rolle ved denne aftengudstjeneste. Solister fra ungdomskoret og kirkesanger
Rikke Hviid medvirker
sammen med organist Line
Reinvang.
Sorg og taknemmelighed
- Uanset om vores tab og
savn er nyt og brændende
eller har længere tid bag
sig, er det godt at sætte tid
og sjælefred af til at mindes
dem, vi mangler. Ingen
kommer igennem livet
uden smerte. I kirken giver
vi plads og stemme til den,
samtidig med at vi holder
fast i kirkens gamle tro på,
at vi som kristne har fået et
levende og uudslukkeligt
håb lagt ind i vores DNA.
På den måde kan vi – selv
om det kan føles, som om
det går uendelig langsomt
– en dag bære det ubærlige, bevare den mistede og
ære det uerstattelige, fortæller sognepræst Jens
Christian Bach Iversen om
gudstjenesten Alle Helgen.

Familiegudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
1. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen
Julekoncert: Torsdag den 5. kl. 19.00
I Dalby Kirke

Et menneske
er uerstatteligt
”Der findes intet, der kan
erstatte et fraværende
menneske, vi elsker, og
man skal heller ikke forsøge det.
Man må ganske enkelt
udholde det og stå det
igennem. Det lyder hårdt,
men det er dog samtidig
en stor trøst, for så længe
tomrummet er der, mindes man stadig om, at
man hører sammen.
Det er forkert, når man
siger: Gud udfylder tomrummet. Han udfylder
det slet ikke, men han
holder det netop uudfyldt
og hjælper os dermed til
at bevare den tidligere
samhørighed med hinanden – selv om det gør
ondt.
Og jo skønnere og rigere
erindringer, desto sværere er adskillelsen. Men
taknemmeligheden forvandler
erindringens
smerte til stille glæde.
Man bærer det svundne
skønne, ikke som en
brod, men som en kostbar gave i sig.”
Uddrag af et brev, som den
tyske teolog og præst, Dietrich
Bonhoeffer, skrev til sin familie fra fængslet under 2. verdenskrig, kort før han blev
henrettet for sin modstand
mod det nazistiske styre.

LØRDAGSDÅB EN GANG I KVARTALET
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste: 25. januar kl. 10.30
Kontakt præstegården, hvis der ønskes dåb en lørdag.
KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede
til alt, der står i kirkens kalender. Ønsker man at
benytte kirkebilen, ringer man til Krone Taxa
(”Taxa 4X35”) på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før.
Opgiv aftalenr. 2984, og sig at turen går til Dalby Kirke
/ præstegård.

26 dages vandring på Caminoen

Vejviser
Sognepræst:
Jens Christian
Bach Iversen
Gl. Tved 23 A,
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist:
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Midlertidig
kirkesanger:
Rikke Hvid
Frydsvej 34, st.tv.
Tlf. 29 45 33 14
rikke.hvid.14@gmail.com

Nyt om
NAVNE
DØBTE
22. september
Mikkel Madsen,
Børkop
6. oktober
Klara Mai Pedersen
Odinsvej 6

Konfirmationsforberedelse i andre rammer
November byder på ændret skema for Dalbys
konfirmander, når de
både skal til konfirmandnatkirke og selv
være med til at forberede en gudstjeneste.
Ikke al konfirmationsforberedelse foregår på klassisk
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vis i en konfirmandstue. I
november skal Dalbys konfirmander igennem et anderledes program.
Konfirmandnatkirke
Torsdag den 7. november
mødes konfirmanderne kl.
19.00 i Sankt Nicolai Kirke
inde i Kolding sammen

med 150 andre konfirmander fra Kolding Provsti og
Kommune. Det sker under
overskriften Lys i mørket.
Den anderledes gudstjeneste vil rumme enkelte traditionelle led som prædiken
og altergang, men derudover vil der blive vist billeder, som konfirmanderne

selv har taget af lys i mørket. Andet skal ikke afsløres her.
Gospeldag
og gudstjeneste
Fredag den 15. november
går konfirmanderne sammen med deres ”kollegaer”
i Brændkjærkirken til et

Tirsdag den 19. november fortæller Leif Nielsen, tidligere sognepræst ved Brændkjærkirken, i Dalby præstegård om de 800 km, han
gik ad den gamle pilgrimsrute til Santiago
de Compostela ved den
spanske Atlanterhavskyst.
Foto: J.C. Bach Iversen
I Dalby er Leif Nielsen
bedst kendt som nabopræ-

sten, der blandt rigtig
meget andet var primus
motor i en stribe succesrige
musicals i Brændkjærkirken.
Man kunne med rette
spørge: Hvad får en tidligere bypræst i Kolding til at
begive sig ud på den ”Franske Camino”? Og gå de 800
km helt fra Sct. Jean Pied
de Port i Pyrenæerne til
den sagnomspundne by
Santiago de Compostela i
Spanien, hvor apostlen
Jakob ligger begravet, og

hvortil pilgrimme har valfartet helt siden Middelalderen?
Leif Nielsens beretning vil
indeholde levende iagttagelser fra turen fortalt nøgternt og med komiske
overdrivelser, eksistentielle
selvopgør, humor og ironi,
vrøvlevers og meget andet.
Eftermiddagsmødet byder
som vanligt på et hyggeligt
kaffebord. Pris kr. 30,-.
Alle er velkomne.

5. oktober
Irene Gehlen
& Nicki Gehlen
Løjpen 34

11. oktober
Supap Aphainok
& Peter Bendix Juul
Andersen
Chr. Winthers Vej 6F

Menighedsrådets
Kasserer:
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk

DØDE OG
BEGRAVEDE
15. september
Jens Evald Møller
Sæteren 4

Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

Dalby Kirkeblad
74. årgang, nr. 9,
november 2013.
Red.: Jens Christian Bach
Iversen
Dalby kirkes
faste fotograf:
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt

UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 18.00-19.00
Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30

SÆRLIGE DATOER
3.-10. november
Seniorovernatning i hytten

Lene Hansen
& Ivan Hansen
Skovly 1A

Menighedsrådets
formand:
Søren Arens
Solbakken 16
Tlf. 25 16 80 76
s.arens@stofanet.dk

Spejdernes kalender november 2013

Senior (14 år+)
Hver anden torsdag kl. 19.30-21.30

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Kirkesiderne:
brag af en gospelworkshop
med masser af rytme og
god musik. Gudstjenesten
søndag den 17. vil inddrage konfirmanderne og
nogle af de gospelnumre,
der får øvet om fredagen.
Der vil også være bønner
skrevet af konfirmanderne.
Den fælles gudstjeneste foregår i Brændkjærkirken.
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6. november kl. 19-21
55nord-bussen (spejderbutik) ved hytten

Lokale spejdere vinder turneringer
To hold bævere og to
hold ulve fra Mariesminde KFUM spejdergruppe deltog i efterårets distriktsturnering i
Marielundsskoven. De
lokale ulvepiger løb af
med sejren.
Af: Hanne R. McCollin
Foto: Tina Dahl
Der blev arbejdet flittigt på
hver eneste post for at lave
de bedst mulige resultater,
da spejdere fra hele Skamlingsbanken Distrikt samledes for at kæmpe om
rekorder. Men det var ikke
bare rekorderne, der talte.
Også samarbejdet mellem
spejderne på holdet vejede
tungt, når der skulle gives
point.
På en post skulle man
bygge et tårn af spaghetti

og skumfiduser, på en
anden skulle man hjælpe
hinanden over en snor, og
på en tredje skulle man
fiske flasker. Tolv poster var
der på hele løbet. Det er
mange, men da det var
sjovt, og vejret var godt, fløj
dagen af sted.
Føles godt at vinde
Til sidst stod mere end 200
spejdere spændt og ventede på præmieuddelingen. Først blev tredjepladsen delt ud, så andenpladsen og til slut førstepladsen. Og sandelig om
den ikke i år gik til ulvepigerne fra Mariesminde.
Da de senere blev spurgt,
hvordan det føles at vinde,
var svaret:
- Rigtigt godt!
Det kan man vist også godt
se på deres glade ansigter.

Også de store spejdere
fra Mariesminde-gruppen sejrede, da der blev
dystet i traditionelle
spejderaktiviteter.
Af Anne N. Mortensen
Foto: Christian Jørgensen
Houens Odde Spejdecenter lagde rammer til en
række udfordrende aktiviteter for junior-, trop- og seniorspejdere. Der blev
blandt andet dystet i at slå
telt op og i at bygge sæbekassebiler, tømmerflåder
og et spisebord af rafter.
Der blev konkurreret i to
forskellige aldersgrupper,
med flotte placeringer til
Mariesminde: En førsteplads, to andenpladser og
en tredjeplads. En udfordrende weekend, hvor der
også var tid til hygge og
samvær.

15.-17. november
Gruppeweekend på Houens Odde

Ny spejder? Ny leder?
Har du lyst til at prøve, hvordan det er at være spejder:
Sove i telt, lave mad på bål, bygge med reb og rafter,
finde vej i naturen, få gode værdier og lære at passe på
hinanden?
Eller er du tidligere spejder med lyst til at blive leder
og genopleve et forrygende fællesskab?
Kontakt Susanne Jørgensen, Christoffer 2 Vej 3, på 51
25 35 16 eller Susannejoergensen2@spejdernet.dk.

Adresse
KFUM-Spejdernes hytte på Mariesmindevej 4 summer
af liv og glade børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside på www.mariesmindegruppe.dk

Grupperådet (bestyrelsen)
Carsten Justesen, formand, Nyhegnet 25
Finn Mortensen, kasserer, Stranden 8
Benny Andersen, Aagærdet 44
Lene Bundgaard, Lundgærdet 3
Lars Hilker, Løjpen 28
Lene Hornstrup, Skovgærdet 9
Ole Mehlsen, Mariesmindevej 6
Jens Roelsgaard, Fjordvang 9
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DALBY skole

Nyt fra skolebestyrelsen

Skoleleder:
Henrik Nielsen

Af forældrerepræsentant
i skolebestyrelsen
Ritt Sønnichsen

Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Jens Roelsgaard (formand)
Lars Lohmann
Sanne Safarkhanlou
Ritt Sønnichsen
Mette Deichmann
Pernille B. Schmidt
Ulrik Søgaard

Det sker i maj:
1. maj: blokdag
Kr.Himmelfartsferie:
torsdag d. 9. maj til søndag d. 12. maj
Pinseferie: lørdag d. 18.
maj til mandag d. 20.
maj

I skolebestyrelsen har vi ud
over de almindelige møder
mulighed for at deltage i
brugernævnsmøder med
uddannelsesudvalget. På

brugernævnsmødet har vi
mulighed for at komme i
dialog med politikerne.
Brugernævnsmødet i september handlede om udfordringerne i forbindelse
med den kommende skolereform. Selvom man som
forældrerepræsentant mest
lytter med, var det interessant at høre, hvilke overvejelser Kolding kommune
gør sig om implementeringen af skolereformen og
om den nye overenskomst
for lærerne.
På det efterfølgende skolebestyrelsesmøde blev kommunens indlæg diskuteret
flittigt. Særligt hvordan
man kan sikre attraktive arbejdspladser for lærere og
pædagoger. Med reformen
får indskolingen en obliga-

torisk skoleuge på 28 timer,
og mellemtrinnet får en
skoleuge på 30 timer. Herudover skal skolen etablere
frivillig lektiecafé på to
ugentlige timer i indskolingen og 3 på mellemtrinnet.
For indskolingen vil skoledagen derfor være fra 8-14
hver dag. SFO åbningstiden reduceres dermed
med én time om dagen.
Hvis vi skal sikre dygtige
pædagoger i vores SFO, så
er det vigtigt, at der stadig
er mange børn og forældre, som prioriterer SFO
som et fritidstilbud.
SFO’en kan gå to veje
Udviklingen i skolens SFO
kan gå to veje. Dalby SFO
vil gerne sikre et højt og attraktivt aktivitetsniveau,

der vil fastholde de dygtige
pædagoger, som igen kan
arbejde med elevernes trivsel i den understøttende
undervisning. Alternativet
er et lavt niveau, dermed vil
det blive sværere at fastholde den høje belægning
og at skabe attraktive pædagog stillinger. Bekymringen går på, at vi så vil miste
den særlige indsats som
klassens kontakt pædagog
kan give. Mette fra SFO
fremhæver, at de i øjeblikket kan arbejde målrettet
med trivsel for elever med
særlige behov, arbejde med
relationerne i en pigegruppe eller lignende.
I skolebestyrelsen kan vi
være med til at drøfte skolens profil, værdier, og
hvad der skal prioriteres på

6. klasserne skriver dagbog fra Skagen
Dalby skole i fremtiden.
Det er samtidig interessant,
som forældre, at få et indblik i, hvad lærere, pædagoger og ledelse tænker
om for eksempel skolereformen.
På de kommende møder i
efteråret skal vi diskutere
skolens trivselsplan, AKT
indsats og digitalt strategi,
og så er der selvfølgelig
den årlige julefrokost at se
frem til.
Jeg er mor til Mikkel, der
er startet i 7. klasse på
Brændkjærskolen og Liv
Kristine, som går i 3a. Samtidig følger vi, som skolens
nærmeste nabo, byggeriet
tæt. Den yngste, Sidsel på 4
år, synes, det er spændende
med de store gravemaskiner i baghaven.

3.b sov tæt på dyrene i Givskud Zoo
Forældrearrangeret overnatning i Givskud Løvepark var en kæmpe
succes. Børnene i 3.b var
med blandt andet med til
at udvikle en ny app.
Af lærer Louise Stegger Kristensen og lærer Lars Gylnæs
Foto: Mette Høi Davidsen
Det var forældre, der
gjorde det muligt for 3.b
og lærere at tage til Givskud Zoo på overnatning.
Inden turen arbejdede eleverne med Givskuds vilde

dyr og lavede gruppeopgave om dyrenes oprindelsessteder, deres levevis og
føde for både at lære at arbejde lidt med pc og være
ekstra forberedt til turen.
Onsdag i uge 39 kørte forældre de spændte elever,
forældre og lærere af sted
på tur, for at opleve dyrene
i Givskud Zoo, hvor de
både skulle deltage i flere
undervisningsforløb samt
overnatte helt alene i parken. Onsdagens undervisning forløb sammen med
dyrepasser Lasse, som for-

talte om gorillaernes levevilkår i Givskud Zoo kontra
deres naturlige levevis.
En app til gorillaerne
Samtidig var vi med til at
udvikle en ny app, som gik
ud på, at eleverne, selvfølgelig bag en sikker glasrude, skulle observere og
kortlægge gorillaernes adfærd i fangeskab.

Onsdag aften forløb med
fællesspisning, rundbold
og legetid, indtil regnen
stoppede al aktivitet. Regnen trommede højlydt på
teltenes tage det meste af
natten, og da det stoppede
overtog ulvenes hyl koncerten. Det var en meget speciel oplevelse at ligge i
sengene og lytte til de vilde
dyr.

Torsdag blev til et afsluttende besøg hos de store
næsehorn. Her fik eleverne
lov til at fodre dyrene med
æbler, så det blev muligt at
klappe dem samtidig på
deres utrolig brede mule.
Alle fik givet næsehornene
et æble. Det var et fantastisk oplevelsesrigt besøg,
som de fleste sent vil
glemme.

6. klasserne var i Skagen
på lejrskole 14.-17. september. Eleverne skrev
dagbog. Her er Celina
Andersens dagbog, hvor
hun skriver om, hvordan
hun synes, det har været
i Skagen.
Af elev Celina Andersen, 6A
Kære dagbog
Nu er vi endelig nået frem
til Skagen. Om morgenen
stod jeg op og tog den færdigpakkede kuffert med
hen til stationen, hvor vi
alle ventede på toget, der
skulle køre os. 6b havde allerede kørt tidligt om
morgnen, så det var kun
6a. Da toget kom steg vi på,
og der var heldigvis ikke
nogen, der blev glemt. Alle
fandt sig til rette, men stakkels mig skulle sidde blandt
lærere.
Da der var gået lang tid,
stod vi af og så, at de andre
ventede på os. Vi blev delt
ind i vores hytter 6 og 6, og
dernæst kørte vi op til Skagen og lejede cykler, så vi
kunne cykle til Råbjerg

24. maj: besøgsdag af
kommende børnehaveklassebørn

3B i Givskud Zoo

Grenen

Frederik Bruun Schmidt, Rasmus Skare Hald, Lasse Fink Hansen og Rasmus Iversen alle fra 6A
kastede sig ud i det kolde vand ved Grenen.

Råbjerg Mile
Mile. Der var 16 kilometer
derud, så det var hårdt,
men det var det værd. Der
var bare mega meget sand,
næsten som en ørken, så
man kunne bare trille ned
af alle sandbakkerne eller
hoppe ned.
Bagefter det cyklede vi
hjem og lavede aftensmad
helt selv. Det var sjovt at
prøve.

24. maj: blokdag

Andreas Prinds Rasmussen og Zophie Høi Davidsen fra 3B
klapper næsehornet Inger
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En spillevende hummer

Kære dagbog
I dag cyklede vi ind til Skagen Museum, og så på billeder af de mest kendte
skagensmalere, P.S. Krøyer,
Anne Ancher og Michael
Ancher.
Bagefter skulle vi selv lave
et billede af naturen på et
værksted. Da alle var færdige med billederne, cyklede vi ud til grenen, hvor
Kattegat og Skagerrak mø-

Råbjerg Fyr
des. Vi så et vippe fyr og 2
fyrtårne på vejen hjem,
hvor vi afleverede cyklerne.
Vi havde lidt tid i Skagen
by til at købe nogle ting, før
vi skulle hjem. Da vi kom
hjem, måtte vi gå i svømmehallen og bagefter lave
aftensmad, det var vildt
hyggeligt.
Kære dagbog
I dag var vi på fiskeauktion

Klitterne
vildt tidligt. Vi så, hvordan
folk bare blinkede, og så
var kasserne med fisk solgt.
Det var sjovt at se, fordi det
har, vi aldrig set før. Der var
rejer, hummer, rødspætte,
makrel og en masse andre
fisk. Vi fik også en rundvisning i havnen, hvor vi så
redningsskibe, og hvordan
man syr fiskegarn. Der sad
et par mænd og syede fiskegarn med en speciel nål.

Da vi havde set alt dette gik
vi rundt i byen, og købe
igen i bl.a. Bolcheriet og i
isboden. Til sidst kørte vi
bare hjem og slappede af. I
morgen skal vi hjem igen,
men heldigvis med masser
af gode minder.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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Jesus på slottet
En flot septemberdag
deltog 3A på Dalby skole
i Jesus på slottet. De
mødte Johannes Døberen, vansmægtende i
fangehullet, og mødte
flere andre personer fra
bibelhistorierne om Jesu
liv. Størst indtryk gjorde
vist Jesus selv, fremragende spillet af Jens
Christian, præsten i
Dalby Kirke.
Af lærer Trine Alrø Bøtkjær
Foto: Judy Reimer
Jeg har som lærer deltaget
i SKIKs (Skole Kirke I Kolding) årligt tilbagevendende arrangement Jesus

på slottet flere gange. Det
var en god og lærerig oplevelse første gang, og her 45 besøg senere synes jeg
stadig konceptet virker.
Eleverne møder flere vigtige personer fra bibelen
levendegjort og husker
herved
fortællingerne
bedre.
Inden besøget på
Koldinghus
I kristendomstimerne på
skolen har eleverne som
optakt lavet skriftruller, palmeblade og fisk i papir. De
har øvet 2 salmer, både på
skolen og i den lokale
kirke. Derudover har de, i
år ved kristendomslærer

Anne Marie Hansen, hørt
om de personer, de møder
på dagen.
Selve besøget
Koldinghus leverer en flot
ramme om fortællingen,
der starter med indtoget i
Jerusalem. Der er sand dramatik, når Johannes Døberen forsøger at stikke af fra
fangekælderen. Der er latter, når den blinde Bartimæus bliver seende. Der er
alvorlige miner hos eleverne, når ypperstepræsten
Kajfas hører dem i de ti
bud og beder dem holde
sig fra den lømmel til Jesus.
Og der er smil på læben,
når Simon Peter giver salte

lakridsfisk i bytte for børnenes medbragte papirfisk.
For Dalbybørnene var det i
år, ganske som tidligere år,
noget helt særligt at møde
Jens Christian som Jesus.
Det gør han godt.
Fælles mål
for kristendom
I fælles mål for kristendomskundskab, som faget
rettelig hedder, efter 3.
klassetrin står der - undervisningen skal lede frem
mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i
stand til at kende til centrale fortællinger fra Det
Gamle og Nye Testamente.

Blandt andre ting skal de
endvidere kunne tale med
om indholdet i de bibelske
fortællinger og synge forskellige salmer. Så her kan
jo sættes mindst tre flueben. Det er min erfaring

som lærer, at et forløb som
Jesus på slottet er en både
god og sjov hjælp på vejen
til at leve op til folkeskoleloven.

Dalby Skole og Kolding Kommunes budgetforlig 2014
Partierne i Kolding Byråd
indgik den 12. september et forlig om budgettet for Kolding Kommune for 2014. På skoleområdet er der på nogle
områder besparelser og
på andre områder er der
fundet midler til at medfinansiere folkeskolereformen fra august 2014.
Måske skal en eller flere
skoler i Kolding nedlægges.
Af skoleleder Henrik Nielsen
William Hilker Madsen, Jeppe Kvistgaard Martello og Oliver Oppenhagen Krøler fra 3A kigger i springvandet på Koldinghus mens de venter på Jesus.

Uddannelsesområdet i Kol-

ding Kommune har i år et
samlet budget på 873 mio.
kroner.
I 2014 bliver budgettet på
878 mio. kroner. Altså en
udvidelse på 5 mio. kroner.
Men for at budgettet hænger sammen, har nogle
områder fået store besparelser.
Gennemførelsen af folkeskolereformen fra august
2014 vil i Kolding koste ca.
80 mio. kroner, hvis kommunen brugte den tildelingsmodel, der har været
brugt hidtil. Det har Kolding ikke haft råd til og har

derfor lagt et andet budget, hvor der er indlagt besparelser på blandt andet
følgende områder:
Lærerne skal i gennemsnit
undervise godt 2 lektioner
mere per uge indenfor den
samme normering. Inklusionsindsatsen i skolerne,
der gennemføres med pædagoger i undervisningen
og støttelærerordninger,
reduceres med 10 mio. kroner. Specialskolernes normering reduceres og tildeling til støtte til tosprogede reduceres.
Partierne prioriterede dog

i budgetforliget en tilførsel
til skolerne på 10 mio. kroner, som Uddannelsesudvalget skal udmønte senere. Det forventes, at Uddannelsesudvalget med disse midler vil prioritere at
fastholde en væsentlig del
af inklusionsindsatsen, der
ellers skulle fjernes.
SFO-området bliver også
påvirket, da en udvidet undervisningstid for 0.-3. klasserne vil betyde en mindre
åbningstid om eftermiddagen i SFO. Der planlægges
med 17,5 procent kortere
åbningstid, mindre perso-

nalenormering og tilsvarende reduktion i forældrebetalingen til SFO.
De samlede ændringer vil
betyde lidt færre ansatte,
men det forventes at
kunne ske uden fyringer
ved almindelig afgang
(pensioneringer og flytninger).
Skolelukning i spil – men
sikkert ikke i Dalby
I budgetforliget er der også
fastsat en besparelse på 5
mio. kroner ved skolestrukturændringer. Det betyder
nedlæggelse af en eller

flere små skoler og eventuelt sammenlægninger af
nogle skoleledelser.
Dalby Skole forventer vi
ikke er i spil, da vi med 300
elever og gode klassekoefficienter på lidt over 22 elever, er en driftsmæssig
billig skole.
Samtidig peger elevprognosen på, at Dalby Skole vil
vokse meget over den kommende tiårsperiode til 3
spor, hvor der også i skoleudbygningsplanen er fastlagt overbygning med 7.-9.
klassetrin.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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Skousen er meget andet end hårde hvidevarer
Kenneth Riisborg er mest
kendt som Skousen, da
han har ejet Skousen i
Kolding, siden han var i
begyndelsen af tyvene.
Han sætter en ære i at
give kunderne en god
betjening, og så bruger
han al sin fritid på at
hjælpe andre.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Når Kenneth Riisborg kan
holde sin 40 års fødselsdag
den 24. november, så kan
han på trods af sin alder
kigge tilbage på en lang
karrierer som selvstændig.
Allerede som 22 årig blev
han tilbudt at blive butikschef i Skousen i Kolding,
og da Skousenkæden besluttede at overdrage alle
butikker til franchise butikker, kunne han nogle år
efter udnævnelsen som butikschef, skrive butiksejer
på sit CV.
Kenneth Riisborg købte
nemlig Skousen butikken i
Kolding sammen med en
partner, som han også drev
en anden virksomhed med.
- Vi solgte telefoni i den
anden virksomhed, og aftalen var, at jeg skulle passe
Skousen butikken, og min
partner skulle passe den
anden virksomhed. Efter
nogle år købte jeg ham ud
af Skousen og drev den selv
frem til 2006, inden jeg i
2007 købte butikkerne i

Vejle og Fredericia sammen med en af mine ansatte, fortæller Kenneth
Riisborg, der har arbejdet
siden han var 13 år og altid
haft gang i mange forskellige ting, som han selv
siger.
Kolding-dreng
Kenneth Riisborg er født
og opvokset i Kolding og
uddannet på handelsskolen. Mellem første og
andet år på HH tog Kenneth Riisborg et år til
Schweiz, hvor han arbejdede et år som au-pair.
- Da jeg var yngre skulle alt
være lidt anderledes, og jeg
havde ild bagi, så da en tysklærer på skolen spurgte i
klassen, om der var nogen,
som var interesseret i
komme til Schweiz, så var
jeg den eneste, der rakte
hånden op, fortæller Kenneth Riisborg, der passer et
barn og et kæmpe hus,
mens han var i udlandet.
Han havde ikke arbejdet
mere end 14 dage i huset,
da en dansk vand eksploderede lige ved siden af hans
ben, og han fik et åbent
kødsår.
- Desværre kunne jeg ikke
holde mig i ro, så der gik
blodforgiftning i benet, og
jeg lå 14 dage på sygehuset.
Her lærte jeg min gode ven
at kende, og det er blevet
et venskab, der stadig fungerer på 20. år. Min kone
og jeg besøger dem stadig

hvert år, fortæller Kenneth
Riisborg.
Og netop det langvarige
venskab på tværs af grænser kendertegner Kenneth
Riisborg meget godt. Selv
om han altid har haft fart
på karrieren, blandt andet
blev han udnævnt til souschef halvandet år efter, han
var blevet udlært i Skousen
i Kolding, så har han et socialt gen, som han bruger
både i butikken, hvor han
sætter en ære i at give en
ordentlig og faglig kompetent rådgivning til sine

kunder, og også i sin fritid,
hvor han bruger rigtig
meget fritid og energi i
Lions Club - Kolding.
Gør en forskel
- Jeg siger altid til mit personale, at vi skal gøre en
forskel. Både for den
kunde, der kommer ind i
butikken og for andre. Jeg
synes, vi yder et meget vigtigt stykke arbejde i Lions
Club, og hvis jeg kan være
med til at gøre en forskel
for nogle mennesker, som
er dårligere stillet end mig,
så gør jeg gerne det. Jeg
synes, det er utrolig vigtigt
at være med til at gøre en
forskel i det lokalområde,
hvor du bor, siger Kenneth
Riisborg.
Derfor er han heller ikke
bleg for at opfordre folk til
at støtte de lokale virksomheder.
- På den måde kan vi være
med til at give noget tilbage til det lokalsamfund,
der støtter os, siger han.
Selv om finanskrisen har
været hård også ved Skousen i Kolding, Fredericia
og Vejle, så er det alligevel

lykkedes Kenneth Riisborg
at holde fast i de tre butikker. Han driver selv butikken i Kolding, mens hans
samarbejdspartner driver
butikken i Vejle, og de har
en butikschef ansat i Fredericia. Samtidig med er det
lykkedes at flytte butikken i
Kolding, så den i dag ligger
på en gustigere placering.
På den nuværende adresse
på Platinvej har Kenneth
Riisborg fået en moderne
butik, hvor der igen er blevet plads til at sælge andet
end hårde hvidevarer.
- Vi er begyndt at sælge
køkkener igen, og vi kan levere et køkken til en markant lavere pris end andre
leverandører, fordi jeg
lever af at sælge hvidevarer.
Vi har ingen dyr køkkenkonsulent, men vi leverer
god kvalitet til den rigtige
pris, fortæller Kenneth
Riisborg, der også sælger
solcelleanlæg i butikken.
- Det er stadig den bedste
investering at købe et solcelleanlæg. Selv på den nye
ordning har anlægget tjent
sig ind på 10-12 år, og med
en levetid på 25-30 år og

med strøm, der stiger i pris,
så er det stadig en god forretning, siger Kenneth Riisborg, der understreger, at
Skousen laver beregninger,
kommer ud og måler op og
kommer med en færdig
slutpris helt gratis.
- Jeg vil gerne kendes på
den gode kundeservice.
Jeg tager det personligt og
bliver ked af det, hvis jeg
får en utilfreds kunde, så
jeg gør alt hvad jeg kan for
at undgå det, siger han.

BLÅ BOG
Kenneth Riisborg fylder
40 år den 24. november
Han er gift og har to sønner på 17 og 13 år
Den yngste søn spiller
håndbold under Team
Danmark
Han har også tidligere
selv spillet en del håndbold i KIF
Nu går det meste af fritiden i Lions Club – Kolding
Ejer Skousen i Kolding,
Vejle og Fredericia

