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Krybbespil i kirken er blevet en fast juletradition

Søndag d. 1. kl. 10.30:
Familiegudstjeneste

En højgravid Jomfru Maria og hendes søde forlovede Josef er omgivet
af får og hyrder, engle og
soldater, kroejere og
fortællere, vise mænd og
Kong Herodes, når Dalby
Skoles 2. klasser laver
det traditionsrige krybbespil i kirken.

Mandag d. 2.:
Klippe-klistredag på
skolen
Torsdag d. 5. kl. 19.00:
Julekoncert
Søndag den 8. kl. 15.00:
Musikgudstjeneste
med de 9 læsninger
Fredag d. 13. kl. 14-16:
Forældrekaffe i SFO
sammen med en åben
invitation til borgerne i
Dalby til at se skolens
nye kreative værksteder
Torsdag d. 19. kl. 10:
Jul for børnehaverne.
2. klasse opfører krybbespil
Fredag d. 20.:
Juleafslutning på skolen. 2. klasserne opfører krybbespil i Dalby
Kirke
Tirsdag d. 31. kl. 15.30:
Festgudstjeneste for
fuld musik
–––
Søndag d. 26. jan.
Spaghettigudstjeneste

Af Jens Chr. Bach Iversen
Fotos: Judy Reimer
Det er i år præcist 10 år
siden, Dalby Skole og Kirke
i fællesskab skabte en ny
tradition for skolens juleafslutning. Som præst gik jeg
med et par overvejelser og
ideer, men havde omvendt
aldrig prøvet det med krybbespil før, så jeg tog en lidt
forsigtig kontakt til skolen:
- Skal vi prøve at tænke om
på juleafslutningen, så flere
børn bliver involveret, og
det alt sammen bliver mere
på børnenes præmisser?
Lærere tog teten
Den udfordring tog klasselærerne i de daværende 2.
klasser straks op.
Det traf sig så heldigt, at en
af klasselærerne, Birgitte
Meddings, i en årrække
havde boet i England, hvor
traditionen med krybbespil
er langt mere udbredt end
i Danmark. Birgitte havde
ligefrem været med til at

stå for adskillige krybbespil. Derfor blev der fra første færd i Dalby skudt
solide erfaringer og relevante kompetencer ind i
forberedelserne.
Da Birgitte Meddings på
den måde har haft en nøglerolle i introduktionen og
udviklingen af krybbespillet i Dalby Kirke, er det på
sin plads at høre lidt om
hendes tilgang:
- Da jeg kom til Dalby i
2003, var det efter 10 år
som lærer i England, hvor
jeg hvert år var med til at
lave krybbespil. På min
skole var det nemlig en fast
tradition for de fire 1. klasser. I England har man som
lærer samme klassetrin
fast, så jeg fik som lærer i
en 1. klasse prøvet det af år
efter år. Det første år i
Dalby lavede Jette Carlsen
og jeg manuskriptet ud fra
de ideer, jeg havde med fra
England, blandt andet
med fokus på enkle rekvisitter og udklædning.
Udviklingen
- Siden første gang i 2003
er krybbespillet udviklet i
takt med, at nye ideer kommer til, fortsætter Birgitte
Meddings:
- Krybbespillet det enkelte
år er afhængigt af, hvilke lærere der er med. For 4-5 år
siden lavede jeg det sam-
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Mariekjær er en børnehave
med fut i
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men med min kollega Karin
Due Olesen, der er skarp
med vers, så hun satte rim

sig tydeligt nogle år senere,
at det er gode minder at
have med. Børnene husker

SKOLEN
Flere elever cykler
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på. Andre lærere, der er
stærke i musik, får flere
sange med. På den måde varierer krybbespillet fra år til
år afhængigt af både antal
børn, og hvem lærerne er.
Børnenes udbytte
Birgitte Meddings fortæller
gerne om, hvordan børnene på rigtig mange
måder får noget godt ud af
at være med til at lave krybbespil:
- For det første er det godt
for børnene at have en
rolle, altså det at lærer nogle
sange og tekster og stille sig
op foran mange mennesker.
Det er spændende for dem,
og det giver ansvar. Derudover oplever de jo også på
egen krop, hvad det er, vi
snakker om. Hvad var de for
nogle mennesker dengang?
Hvad slags tøj gik de i? Hvad
lavede de? Hvad skal Maria
for eksempel sidde og lave,
når hun får besøg af Gabriel?
Det er med andre ord en fin
blanding af både sociale og
kulturelle kompetencer, de
får med sig. Og så viser det

det de alt sammen bedre,
når de har spillet med. Det
var en af grundene til, at jeg
syntes, traditionen var værd
at tage med, slutter Birgitte
Meddings.
KIRKEN
Juleforredelser og nytårsfest

Krybbespil i Dalby Kirke
Dalby Skoles 2. klasser har
lavet krybbespil ved skolens juleafslutning i kirken
siden 2003, hvor lærerne
Birgitte Meddings og Jette
Carlsen satte det op første
gang.
Få år efter blev forestillingen suppleret med en forpremiere for børnehaverne i Tved og Marieminde. Her har skuespillernes forældre og bedsteforældre også mulighed
for at kigge med.
I 2009 dukkede den
landsdækkende avis Kristeligt Dagblad op og lavede et par fine artikler
med eleverne fra Dalby
Skole om fænomenet
Krybbespil, som avisen
havde opdaget, var begyndt at trænge frem her
i landet.
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IDRÆT
Flotte placeringer til Kidsvolley
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ERHVERV
Helle Sanderhus har altid
haft hang til te

Læs side 12

Dalby Tidende
Om
AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør:
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole:
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt:
Judy Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
dalbytidende@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
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Mariekjær: En børnehave med fut i
Eksplosioner og aber, der
klatrer i træer. Vores
børn får mange oplevelser. Andrea Kyed, Bjørn
Lundorff, Tilde Nielsen
og Andrea Ravn er alle
enige om, at legepladsen
er det bedste sted at lege
i hele børnehaven. Skibet sejler til Italien, og
når de gynger i fuglereden, er børnene lige
pludselig blevet til fugle.
Af børnehaveleder
Helle M. Sørensen
Foto: Børnehaven
De fire børn fortæller ivrigt
om deres oplevelser i storebørnsgruppen, hvor de lige
nu laver eksperimenter der eksploderer.
Børnene er i perioder delt
op i aldersbestemte grupper. De fire børn går alle i
storebørnsgruppen
for
kommende skolebørn:
Bjørn beretter om colaflasken, der med fire Mentos
i, får colaen til at sprøjte ud
af flasken, og med 1000
Mentos helt op i himlen.

Tilde fortsætter: - Så puttede vi noget bagepulver i
en lille dåse. Vi skulle vente
lidt, og så sagde det plop,
og låget gik af helt af sig
selv.
Andrea Ravn var især optaget af, hvordan et æg kan
komme ned igennem flaskehalsen: - Men dem med
kyllinger kan ikke, de skal
komme ud af ægget og
løbe væk. Vi prøvede to
gange.
Det pædagogiske fokus
Pædagog Nina Bangsgaard
planlægger sammen med
tre andre kollegaer de pædagogiske forløb med børnene, hvor fokus er at give
børnene mod til at være
eksperimenterende
og
turde prøve noget, hvor de
kan være lidt usikre på,
hvad der mon kan ske. Det
styrker børnenes selvværd,
og giver dem på sigt en tryghed i at begå sig i skoleverden. Børnene får lyst til at
markere i timerne, selvom
de måske ikke er helt sikre
på, om de svarer rigtigt.
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fortælle, er der ingen tvivl
om, at børnehavens legeplads har rammer, der styrker børnenes venskaber.
Børnene fortæller, hvordan
de gynger med kammeraterne, sejler en tur til Italien i skibet eller plukker
dejlige blomster, som dufter godt. I træerne kan
man lege aber, der klatrer.
Men Bjørn synes, det er lidt
hårdt en gang imellem: for så løber pigerne efter
Max og mig, fordi de vil
kysse. Så løber vi så stærkt,

at de ikke kan fange os.
Dukkekrogen inde er også
et yndet sted at lege. – Men
alle veninderne vil være
hund, sukker Andrea
Kyed:- Og det er altså svært
at være storesøster, der skal
styre hundene.
De voksne. Tilde og Andrea Ravn synes, at de
voksne går til mange
møder: - Og så kigger de
lige lidt i deres papirer,
hvad de skal lave. Heldigvis
har de voksne alligevel tid
til at hjælpe med et spil

eller et lidt svært puslespil.
Design. Eksplosioner, aber
i træer, voksne der skal til
møde. Det er alt sammen
processer, der styrker børnenes innovative tilgang til
at løse udfordringer sammen.

Sideløbende med Dalby
Tidende kører nyheder og
informationer fra Dalbyområdet online på Facebook.

Gang i Dig og
Dalby
www.facebook.com/
gangidigogdalby
På denne facebookside finder du oplysninger fra området. Alle er velkomne til
at lægge oplysninger og billeder ind på siden, så vi kan
følge med i, hvad der foregår I vores lokalområde.

Dalby Tidende ligger også
i digitaludgave på denne
Facebook side.
Sådan gør du: Du skal taste
gangidigogdalby i søgefeltet (som når du skal finde
en ven), klikke ind på
siden og klikke på ”synes
godt om” – så får du informationerne direkte på din
væg.
Siden har pt. 122 følgere –
med plads til mange flere.

Byrådet og
Dalby Sogn

Beboerforeningen for Dalby Sogn afholder ordinær
generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 19 i Dalbyhus.

Af Jens Chr. Bach Iversen
Ansv. redaktør

Af Per Rosiak
Dagsordenen bliver ifølge
vedtægterne, når beboerforeningen afholder sin årlige
generalforsamling.
Vedtægterne kan læses på
www.dalbybeboer forening.
dk
Beboerforeningen repræsenterer alle husstande i
Dalby sogn: Dalby, Mariesminde, Rebæk, Strårup og
Tved.
Vi vil gerne benytte lejlig-

heden til at takke vores
sponsorer for støtten i forbindelse med vores årlige
bankospil, som igen tiltrak
cirka 300 af sognets beboere og gav et pænt overskud, som lig med de
andre år går til at styrke det
kulturelle og sociale sammenhold i sognet og omkring Dalbyhus.
Vi ønsker alle i Dalby sogn
en glædelig jul og et godt
nyt år.

Sponsorer ved årets bankospil
Samarbejde
Ud over eksperimenter,
der eksploderer, arbejdes
der også med samarbejde.
Både børn og voksne fortæller begejstret om en
samarbejdsøvelse, de lige
har leget med på en tur i
skoven. De stod alle i rund-

kreds, og så blev der sendt
en flaske rundt med vand i
– så en flaske uden vand –
så en bold – så en pind.
Øvelsen går ud på, at tingene ikke må nå hinanden
på vejen rundt. Gør de det,
er det forfra igen. Børnene
var lige så opslugte af at

Auto-Elektro
Becks
Burchardt Tæpper og
Gardiner
Bygma
Byttehjørnet, Agtrupvej
Cahn Biler
Collonil
Contrans a/s
Dalby Maskinudlejning
Dalby Mølle
Egely Murerforretning
Eva Joensen
Fleurie
Gamst og Gamst
Hair Control
Home Ejendomsmægler
Jysk Sengetøjslager

følge den ting, de lige
havde sendt videre, som at
tage imod den næste ting,
der kom. – vi kunne med
syv ting, fortæller Nina,
meget stolt af børnene.
Venskaber
Når man hører børnene

Dalby lever også på Facebook
Af: Judy Reimer
Foto: Judy Reimer, Fotostylisten

Generalforsamling i
Beboerforeningen

Dalby Gymnastikforening
www.facebook.com/
dalbygymnastikforening
På denne side lægges oplysninger fra klubben ind. Billeder fra arrangementer
som eksempelvis City halvmaraton, Frøs Havnestafat
og gymnastikopvisningen.
Derudover kan du finde
træningstider og andre vigtigt informationer fra klubben.
Er du aktiv i Dalby GF,
enten som træner eller udøver, er du meget velkommen til at bidrage til sidens
informationsflow.
Sådan gør du: Du skal taste

Dalbygymnastikforening i
søgefeltet (som når du skal
finde en ven), klikke ind
på siden og klikke på
”synes godt om” – så får du
informationerne direkte
på din væg.

Siden har pt. 62 følgere –
med plads til mange flere.

Kolding Maskinforretning
KT Strømpen
LJ Kloakmester, Ødis
Papirlageret
Peder Damkjær, Ankerhus
Punkt 1
Skousen
Sushi Manga
Sydbank
T.A. Data
Tandlægehuset Holgersson
Taste It
Tved Maskinbyg
Unik-Design
VVS Søberg

En hel fest i en halv hal
Frivilligfesten i Dalby løb
af stablen den 2. november. Den halve hal med
fyldt med rigtig godt
humør, sange og taler, optræden og ikke mindst
dans til sent på aftenen.
Af Jan Lottenburger
Det nye tiltag med en fest
for sommerfestens frivillige
hjælpere – og for alle andre
– kom godt fra start.

Da den lækre menu fra
BECK var indtaget, blev der
spillet op til dans af mobildiskotek-strobelight.dk. Jeg
skal love for, at de unge og
gamle træben blev svinget.
Middag med
underholdning
Middagen blev yderligere
krydret med flere muntre
indslag.
Fodbold Senior Oldboys, i
daglig tale veteranerne

eller SOB’berne, havde forlagt deres sæsonafslutning
til festen i Dalbyhus. I talen
til manageren skortede det
ikke på roser til ham, som
gang på gang evner at motivere selv sløve boldekvilibrister.
Gitte Thomsen fra Fodbold
Ungdom roste de mange
frivillige i en fantastisk optræden fra scenekanten.

Succesen skal gentages
De festklædte deltagere
havde selv medbragt porcelæn og bestik, så festudvalget ikke havde så meget at
rydde op.
Festudvalget siger tak og på
gensyn næste år til hele
Dalby.
En smag af festen
Hvis du vil genopleve eller
opleve, hvordan de frivillige og manageren Søren

Peter Viborg blev hyldet, så
læs begge indslag side 10.

Når du læser dette, er byrådsvalget overstået. Måske er konstitueringsaftalerne også på plads, så
det nyvalgte byråd er i
sving med at fordele ansvarsområder og udvalgsposter.
Status hos Dalby Tidende
I et lokalsamfund, hvor
man kommenterede forrige kommunalreform, altså den i 1970, med ordene:
”Det var dengang, Kolding
blev lagt ind under Dalby…
”, har vi som redaktion haft
en intention om at oplyse
om byrådsvalgets betydning
netop for vores sogn.
Vi synes desværre, det blev
til for lidt. På opfordring
skrev to borgmesterkandidater om specifikke emner
i oktober. Derudover betalte en byrådskandidat for
et indstik i november.
Det kan vi gøre bedre og
skarpere og mere omfattende næste gang. Vi er en
ny avis og prøver at lære af
vores erfaringer.
Ideer til næste valg
Vi har allerede vendt de
første tanker om ”hvad nu
til næste valg?”.
Vi kunne kontakte alle partier og opfordre til at skrive
om deres syn på udvikling,
skole, kultur, erhverv og infrastruktur netop i Dalby.
Altså hvor vi sætter rammen.
Vi kunne også opfordre til,
at de annoncerede, så de
selv kunne bestemme emne og udtryk, men hvor de
så også fik lov at betale,
sådan som alle andre annoncører gør. Det kunne
være med indstik eller de
mere traditionelle annoncer på avisens sider.
Send dine gode forslag til
dalbytidende@gmail.com
Næste byrådsvalg er ikke
lige om hjørnet, men det
er godt at have en god køreplan i tide.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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Dalby Tidende
DALBY skole

Skoleleder:
Henrik Nielsen
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 december:
2.: klippe-klistre-dag.
Skolen juleudsmykkes af
skolens elever.
13. Blokdag i undervisningen
13. kl. 14-16.: Forældrekaffe i SFO sammen
med åben invitation til
borgere i Dalby til at se
skolens nye kreative
værksteder til billedkunst, håndarbejde,
håndværk og design og
til SFO i skolens gamle
gymnastiksal.
20.: Juleafslutning på
Dalby Skole bl.a. med
julegudstjeneste og 2.
klassernes opførelse af
krybbespil i Dalby Kirke.
Undervisningen slutter
for alle kl. 12.55.

DALBY SKOLE

Efter lukning af Dalbyvej:

Flere elever cykler og
forældrene er tilfredse
Dalbyvej er nu lukket ud
mod Idyl for bilister og
lastbiler. Cyklisterne er
glade for at de ikke skal
køre mellem biler på Dalbyvej. Forældrene udtrykker tilfredshed med de
nye parkerings- og afsætningsforhold ved skolen.

Elev og cyklist Lasse Fink
Hansen, 6A:
Hvordan er det, at cykle på
Dalbyvej nu? – Det kan man
stort mærke. Der er ingen
trafik, det er lettere at køre
til skolen nu.

man har cyklet til skolen
end hvis man bliver kørt.
Cykler du altid? – Ja, nu cykler jeg hver dag.

Cykler du altid? – Ja, hver
dag. Dog ikke hvis der er
meget sne, så går jeg eller
bliver kørt, hvis min far har
tid.

Anja Lindberg Fosnæs,
mor til Anne –Mai, 3A og
Rosa-Lie, 0.Y, sætter børnene af ved den runde afsætningsplads v. hallen:
Hvordan fungerer tilkørslen
til og afsætningen ved skolen?

Elev og cyklist Rikke Stockflet Schøtt, 3A:
Hvordan er det, at cykle til skolen nu? – Det er hårdt op ad
bakken. Der er mindre trafik nu. Man er friskere, når

Hodja fra Pjort til skolefesten
5A og 5B har arbejdet
med skolekomedie til
skolefesten 13. og 14. november. De spillede Hodja
fra Pjort.
Af elev Peter Bilberg Nielsen,
5A (Hodja)
Foto: Judy Reimer
I forløbet har vi selv tegnet
kulisserne. Vi har haft halvanden uge til at gøre alt
klart.
Forløbet giver et godt samarbejde, og man får nye
venner. Imens nogle øver
på scenen, laver andre kulisser. Det har været nogle
sjove dage, og vi har glædet
os sådan, til at vise det
frem.
Det er spændende at være
skuespiller, fordi det er
sjovt at overspille, og at
være en anden person.
Man får sommerfugle i
maven, lige inden man skal

Trine Højfeldt, mor til Gustav, 0.X, benytter den nye
afsætningsplads på Idyl
overfor busholdepladsen:
Hvordan fungerer tilkørslen
til og afsætningen ved skolen?
–Det fungerer fint her på
Idyl, der er altid plads i afsætningspladsen.
Der
mangler dog en vendeplads, de fleste biler skal
retur mod byen.

Nyt fra skolebestyrelsen
På seneste skolebestyrelsesmøde havde vi en
tema-drøftelse om skolens trivsels- og akt-indsats. AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel og
har erstattet det, der
tidligere blev kaldt OBS.
Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Mette Deichmann

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer
En tidlig november morgen spurgte vi nogle af skolens brugere, hvordan de
oplever de nye cykel-, parkerings- og afsætningsforhold ved Dalby Skole.

– Afsætningen fungerer
godt og nemt, som det hele
tiden har gjort. Vi kan godt
mærke, at der er mere kørsel på Dalby Møllevej og
Ankershusvej nu.

på scenen. Men når man
står på scenen, er det super
sjovt, og man tænker ikke
på, hvor nervøs man er.
Man skal leve sig ind i rollen, og have en forestilling
om hvordan rollen er. Replikkerne er lidt svære at
lære udenad især i starten.
Interview med Mathilde
Vind Martello, 5A (Sultanen)
Hvad er det bedste ved forløbet?
-At lave kulisser. Det er hyggeligt, og det er ens egne
tegninger, vi bruger til
dem.
Hvordan er det at lære replikkerne?

- En lille smule svært, men
lige pludselig kan man
dem helt udenad. Og jeg
er en lille smule overrasket
over rollen, selv om jeg
gerne ville være sultanen.
Hvordan er det, når man står
på scenen?
- Lidt svært at lade være
med at stå med ryggen til,
og nogle gange, når man
står på scenen, kan man
lige pludselig glemme en
replik.
Hvordan er det at leve sig ind
i rollen?
- En lille smule svært, fordi
hvis man kigger ud mod
publikum, kan man ikke
koncentrere sig så godt.
Man bliver lidt fjollet.

Status
Det er dejligt, at trafiksikkerheden er blevet bedre og
flere elever cykler i skole.
Afsætningspladserne og grusparkeringspladsen fungerer efter hensigten.
Skiltning, der angiver, at det kun er tilkørsel for beboere og varekørsel på den ”blinde del” af Dalbyvej
mangler stadig.
Skolen og skolebestyrelsen vil arbejde for at overgangsstederne for elever på Dalbyvej og på Idyl, før
afsætningspladsen, sikres med fartdæmpende hævning af overgangsfelterne.
Der mangler bedre forhold, så bilister kan vende på
Idyl efter afsætningspladsen. (Der er plan om senere
etablering af rundkørsel ved Ankershusvejs tilslutning til Idyl, der vil kunne opfylde behovet).

Nyt på
Dalby
Skole
Teaterringning gør alle
klar til undervisningstimens start
Efter drøftelse i skolebestyrelsen er det besluttet at
indføre ”teaterringning” på
Dalby Skole.
I skolebestyrelsen er det
blevet drøftet, hvordan skolen kan understøtte undervisningstidens effektive udnyttelse.
Succes andre steder
Andre skoler har indført
og haft succes med ”teaterringning”. Det betyder, at
der bliver ringet nogle minutter før undervisningens

start som en markering for,
at eleverne skal stoppe
legen og gå til undervisningslokalet. Ligeledes skal
lærerne også gå til undervisningslokalet ved første
ringning, så alle er klar og
undervisningen kan starte
ved anden ringning.
Det indfører vi på Dalby
Skole. Klokken vil ringe to
gange morgenen, kl. 7.57
og kl. 8.00, og to gange ved
afslutningen af den store
pauser om formiddagen og
efter frokostfrikvarteret.
Når klokken ringer kl. 7.57
om morgenen er det også
et signal til forældre, der afleverer børn om morgenen, til at sige farvel og gå
fra garderoben eller klasselokalet, så undervisningen
kan starte kl. 8.00.
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Lærer Jette
Carlsen, som
er den ene
halvdel
af
skolens AKTteam, orienterede om skolens holdninger og indsats på dette
område, hvilket startede en
spændende og ivrig diskussion i bestyrelsen.
På Dalby Skole er holdningen, at det er afgørende for
trivslen, at der er et stærkt
fællesskab omkring børnene, som er i stand til at
forebygge og foregribe
konflikter og mistrivsel.
Flere forældre i bestyrelsen
har oplevet at arbejde med
at styrke forældrefællesskabet i en klasse, og det har
alle oplevet som meget positivt. Derfor blev der på

mødet opfordret til, at skolen laver et idé-katalog, for
at samle de positive erfaringer med at styrke forældresamarbejdet, så alle kan
drage nytte af dette.
Jette pegede desuden på,
at arbejdet i lærerteams opleves som en stor fordel
som lærer. Her er det muligt åbent at kunne tale om
udfordringer med en
klasse. For tiden arbejdes
der med ”aktionslæringsforløb”, hvor Jette i sin
egenskab af AKT-medarbejder observerer undervisningen i et lærerteam.
Dernæst diskuterer teamet
det, som Jette har observeret. Jeg synes, det er spændende at få mulighed for at
høre om, hvordan der arbejdes med at udvikle kompetencerne i et lærerteam,
og det giver et helt særligt
indblik i skolens liv. Dalby
Skole har også udarbejdet
en trivselsplan, der er tilgængelig fra skolens hjemmeside.
Skolen
har
deltaget i ”50 skoler knækker mobbekurven”.
Generelt oplever skolen, at
børnene på Dalby Skole er
rare og opmærksomme

overfor hinanden. Det er
ikke det samme som at der
ikke er udfordringer, men
det opfattes fra skolens side
som en del af det at gå i
skole. Arbejdet med trivsel
handler om at erkende at
børnene ind imellem kommer i problemer og konflikt, og disse problemer og
konflikter skal man gennem et skoleliv lære at
håndtere. På mødet blev
der udtrykt enighed om
denne tilgang.
Det er et spændende arbejde at få lov til at drøfte
ting der er meget tæt på
ens børns hverdag og få uddybet, og til tider også udfordret, de tanker skolen
har gjort sig om børnenes
hverdag. Jeg synes ofte der
er en god og åben debatkultur i skolebestyrelsen.
Og så kan vi også finde ud
af at mødes under afslappede og hyggelige former,
som når vi næste gang skal
holde julefrokost med den
helt store sushi-servering
hjemme hos et skolebestyrelsesmedlem.

Mindeord:
Lærer Marianne Kardel Knutz
Lærer på Dalby Skole,
Marianne Kardel Knutz,
døde onsdag i efterårsferien i en alder af 45 år.
Marianne var lærer på
Dalby Skole igennem de
seneste 7 år.
Marianne var en værdsat
lærer på skolen, der med
sine mange talenter har sat
sine spor i skolens liv og
udvikling.
Marianne underviste i billedkunst, historie, kristendomskundskab, idræt og i
faget håndværk og design,
hun var en af skolens dygtige fortællere til fortælletime og har også tidligere
undervist i dansk og været
klasselærer. Marianne var
også redaktør af skolens
blad Pift, der for et år
siden blev en del avisen
Dalby Tidende.
Marianne havde i de seneste 3½ år en kombinationsbeskæftigelse, hvor hun i
halvdelen af sin ansættelse
arbejdede i skoleforvaltningen for skole-kirke-samarbejdet med initiativer,

der berigede kristendomskundskabsundervisningen
for alle skoler i Kolding.
Marianne var udøvende
billedkunster og på rigtig
mange måder et meget
kreativt menneske, som var
i stand til at engagere eleverne med sin smittende
energi. Marianne var Dalby
Skoles tovholder i arbejdet
med at få designindsatsen i
Kolding til at få sit eget udtryk på Dalby Skole.
Marianne var et nærværende og omsorgsfuldt
menneske, som vi er glade
for at have fået lov at være
kollegaer med.
De sidste godt to år kæmpede Marianne med lungehindekræftsygdom. Hun
var igennem stor operation, strålebehandling og
kemoterapi. Det var en rigtig hård tid for Marianne
og hendes familie. Men
Marianne blev ved med at
se fremad, beholdt håbet
og glædede sig til at kunne
tage fat på sit lærerarbejde

og mange andre gøremål
igen. Sådan blev det desværre ikke.
Marianne nåede at få sine
seneste værker, hvoraf en
del var lavet under hendes
sygeperiode, udstillet på
Nicolai i Kolding i oktober
måned. Skolen har købt et
af hendes værker, der vil
komme til at hænge i skolens snart ombyggede del.
Marianne blev begravet
torsdag d. 24. oktober i Sdr.
Bjert Kirke. En stor del af
skolens personale deltog i
en mindeværdig afsked.
Vores medfølelse går til
Mariannes mand, Knut,
deres to store drenge og
den øvrige familie.
På Dalby Skoles personales
vegne
Henrik Nielsen, skoleleder

Nye flotte kreative værksteder på Dalby Skole
Dalby Skoles gamle gymnastiksal er omdannet til
moderne kreative værksteder. Her skal undervisningen i billedkunst,
håndarbejde, det nye fag
håndværk og design og
SFO’s kreative værksted
udfolde sig.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Judy Reimer
På Dalby Skole har vi prioriteret de praktisk-musiske,
kreative fag højt. Det gælder både med hensyn til timetildelingen til fagene:
musik, billedkunst, idræt,
håndarbejde, sløjd og det
nye fag håndværk og design og med hensyn til, at
undervisningen bliver fore-

stået af dygtige, linjefagsuddannede lærere.
Men især billedkunst og
håndarbejde har manglet
tidssvarende
undervisningslokaler i mange år.
Første etape af skolens
om- og tilbygning er klar
Nu er det ændret. Første
etape af Dalby Skoles omog tilbygning er færdig og
bruges nu af de kreative
fag og SFO.

Billedkunst- og håndarbejdsundervisningen har
fået moderne, lyse faglokaler i skolens gamle gymnastiksal. Lokalerne har meget fleksible udnyttelsesmuligheder til tegning, maleri, keramikarbejde, installationskunst, syning, filtning, andet håndarbejde,
designprojekter m.m. Der
er også interaktive tavler, vi
kender fra vores klasselokaler, hvor IT-teknologiens

muligheder kan understøtte den kreative undervisning. Desuden har lokalerne direkte adgang til
udendørsarealer, så uderummet kan inddrages i
undervisningen.
Vi har også fået udvidet
vores sløjdlokale, der ligger
i umiddelbar tilknytning til
de andre kreative værksteder. Det understøtter sammenhængen i det nye fag
håndværk og design, hvor
elementer fra sløjd, håndarbejde og billedkunst an-

vendes i elevarbejder med
design.
De nye kreative værksteder
giver også et stort løft til
vores SFO. Det forbedrer
rammerne for den kreative
udfoldelse i SFO og giver
samtidig bedre plads i Nybobygningen til andre
SFO-aktiviteter.
Forældrekaffe og åbent
hus for borgere i Dalby
Vi vil gerne vise vores nye
kreative værksteder til forældre og andre interesse-

rede borgere i Dalby. SFO
inviterer til forældrekaffe
fredag den 13. december
kl. 14-16, hvor vi også vil
vise de nye lokaler.
Andre interesserede borgere i Dalby er også meget
velkomne til at kigge forbi
i samme tidsrum.
Kom og få en kop kaffe og
se hvordan den gamle gymnastiksal er blevet til moderne kreative værksteder.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

4

5

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

”Vinter-præst” på
Stenderuphalvøen

KALENDER
DECEMBER 2013

Birgit Urd Andersen skal i
tre måneder være præst i
Dalby, Sdr. Bjert og Sdr.
Stenderup.

Familiegudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
1. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen. Se omtale side 7.
Julekoncert: Torsdag den 5. kl. 19.00
I Dalby Kirke. Se annonce her på siden og omtale side 7.
Musikgudstjeneste med De 9 læsninger:
Søndag den 8. kl. 15.00
2. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Se annonce her på siden og omtale side 7.

Foto: Martin Wilde
Kirkerne i Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup arbejder
i forvejen tæt samme. Nu
får de tre sogne mulighed
for at prøve at have fælles
præst.

Juleeftermiddagsmøde: Tirsdag den 10. kl. 14.30
I præstegården. Se omtale side 7.
Gudstjeneste med præsteindsættelse:
Tirsdag den 10. kl. 19.00
I Sdr. Bjert Kirke. Indsættelse af Birgit Urd Andersen.
Se omtale side 8.

Indsættelse 10. december
Sogne og menigheder kan
byde velkommen til Birgit
Urd Andersen i Sdr. Bjert
Kirke tirsdag den 10. december kl. 19, hvor provst
Grete Wigh-Poulsen vil indsætte hende til tjenesten.
Birgit Urd Andersen er uddannet fysioterapeut og
teolog. Hun har blandt
andet arbejdet med meditation og retræte.

Gudstjeneste: Søndag den 15. kl. 10.30
3. s. i advent. Ved Tine Illum.
Jul med børnehaverne: Torsdag den 19. kl. 10.00
2. klasse opfører krybbespil i Dalby Kirke.
Jul med skolen: Fredag den 20. kl. 8.30
2. klasse opfører krybbespil i Dalby Kirke.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 22.
4. s. i advent. Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk
Juleaftengudstjeneste særligt for børn:
Tirsdag den 24. kl. 10.30
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se omtale side 7.
Juleaftengudstjeneste:
Tirsdag den 24. kl. 13.00 / 14.30 / 16.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se omtale side 7.
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Fra juleforberedelser til nytårsfest
Julen er mere end juledagene, og den varer til helligtrekonger! I Dalby Kirke og præstegård brænder traditionerne igennem fra decembers begyndelse.
Familiegudstjeneste 1. søndag
i advent
Levende lys og dansende børn i Dalby Kirke 1.
december kl. 10.30
Traditionen tro fyldes kirken af børn. Årets
mini-konfirmander bærer lys ind ved gudstjenestens start og bidrager også senere. Vi synger de
klassiske adventssalmer ”Skyerne gråne” og
”Vær velkommen, Herrens år”. Et barn tænder
første lys i kirkens adventskrans.. Kirkens kor og
korskole medvirker.

Kirkens kor opfører ”Gabriel og Maria” 8. december kl. 15.00.
Konfirmanderne læser. Vi synger julen ind ved en stemningsfuld musikgudstjeneste i
Dalby Kirke. Under ledelse af organist Line Reinvang synger Dalby og Sdr. Bjert Kirkers
kor John Høybyes værk ”Gabriel og Maria”. Konfirmander læser passager op fra Bibelen, der leder op til julens budskab.

Gudstjeneste: Søndag den 5. kl. 10.30
Hellig 3 Konger. Ved Tine Illum. Se omtale side 7.
Gudstjeneste med kirkefrokost:
Søndag den 12. kl. 10.30
1. s. e. Hellig 3 Konger. Ved J.C. Bach Iversen og Birgit
Urd Andersen. Tilmelding til frokost senest 7. januar.
Gudstjeneste: Søndag den 19. kl. 10.30
2. s. e. Hellig 3 Konger. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 25. kl. 10.30
Spaghettigudstjeneste: Søndag den 26. kl. 16.00
Ved J.C. Bach Iversen. Se omtale side 8.

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.
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De tre eftermiddagsgudstjenester juleaften ligger kl. 13.30, 14.45 og 16.
Som det hører sig til i Dalby ved en traditionsrig gudstjeneste juleaften, står den blandt
andet på korsang, festtrompet ved Steen Nielsen og børn, der læser juleevangeliet.
Kom ikke i for god tid. Et kvarters tid før er fint, for der er plads til alle. Kommer man
til eftermiddagens anden eller tredje gudstjeneste, kan man lette trafikken ved at vente,
indtil kirken og P-pladsen er tømt efter den forrige gudstjeneste.

Traditionen tro samler vi julen igennem ind, så Folkekøkkenet kan holde jul for brugerne.
Julen igennem samles der i Dalby Kirke ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej – et værested for skæve eksistenser, der ikke følger den udstukne kurs og har brug for omsorg.
Julen er den hårdeste tid for Folkekøkkenets brugere, der ofte mangler nogen at fejre
jul med. Derfor samler Dalby Sogn ind for at bidrage til, at julestemning og fællesskab
kan favne nogle af samfundets svageste. Folkekøkkenet fejrer jul med 75-100 brugere.
Tak for støtten!

Gudstjeneste: Søndag den 29. kl. 9.00
Julesøndag. Ved Birgit Urd.

Gudstjeneste i en nabokirke: Onsdag den 1.
Nytårsdag. Se dagspressen for klokkeslæt.

De traditionelle juleaftensgudstjenester

Juleindsamling i Dalby Kirke: Folkekøkkenet

Gudstjeneste: Torsdag den 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved Birgit Urd. Se præsentation her på siden.

JANUAR 2014

Børnene stemte med fødderne, så selvfølgelig gør kirken det igen.
De strømmede til i fjor, da der for første gang var en julegudstjeneste særlig tilrettelagt
for de 0-6-årige og deres familier i Dalby Kirke. Og mange sagde:
- God idé. Gør det igen.

Musikgudstjeneste med ”De 9 læsninger” 2. søndag i advent

Julegudstjeneste: Onsdag den 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen

Festgudstjeneste nytårsaften for fuld musik:
Tirsdag den 31. kl. 15.30
Ved J.C. Bach Iversen. Se omtale side 7.

Gudstjeneste for de mindste juleaften kl. 10.30

Kirkefrokost 12. januar
Den årlige nytårsfrokost ligger i år 2014 søndag den 12. januar efter gudstjenesten.
December byder på et tæt
program i Dalby Kirke. I januar tynder det ud i kalenderen. Men én tradition
ligger fast, nemlig den årlige kirkefrokost.
Kirkefrokosten er en herlig
anledning til god mad,

hygge og sange fra højskolesangbogen. Og så er der
også mulighed for at møde
Birgit Urd Andersen, som
prøver kræfter med et virke
som præst i Dalby, Sdr.
Bjert og Sdr. Stenderup
denne vinter.

Pris: Kr. 50,- plus drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag
den 7. januar på opslag i
kirken eller til Elly Petersen 75 53 18 60 eller på ellysmail@stofanet.dk

Birgit Urd Andersen indsættes
til sit tre måneders præstevirke
i Dalby, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup ved en gudstjeneste i
Sdr. Bjert Kirke tirsdag den
10. december kl. 19. Kirkekaffe
efter gudstjenesten.

Adventshygge i præstegården tirsdag den 10. december kl. 14.30
Mere traditionsrigt bliver det næppe end med julesange, julehistorier og julebag.
Programmet står på julebag og julehistorier, julesange og julesalmer – og selvfølgelig
den traditionsrige pakkeleg: Husk at medbringe en gave til omkring 30 kr.

Julefred i Dalby Kirke
torsdag den 12. december kl. 19.00
Oplev en oase af julemusik og
julesang i levende lys midt i decembertravlheden.
Dalby Kirkes organist Line
Reinvang og kirkesanger Rikke
Hvid står for en lille times pusterum undervejs i juleforberedelserne, hvor kirken oplyses
af levende lys alene. Alle er velkomne. Fri entré.
Menighedsrådet byder på et glas vin med klejner og vaniljekranse efter koncerten.

Festgudstjeneste nytårsaften den 31. december kl. 15.30
På årets sidste dag kan vi for 10. gang fejre gudstjeneste kl. 15.30 i Dalby Kirke.
Med flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik ved Steen Nielsen og Line Reinvang,
en overraskelse og gerne en feststemt og festklædt menighed tager vi afsked med det
gamle år og ser frem mod det nye. Traditionen tro slutter gudstjenesten med champagne og fyrværkeri.
Den sædvanlige gudstjeneste nytårsdag er aflyst. Der henvises til nabokirkerne.

Julen varer lige til … Helligtrekonger
Søndag 5. januar kl. 10.30 synger vi julen ud i Dalby Kirke
Kirkens juletræer tændes for sidste gang, og selve gudstjenesten er lagt i hænderne på
vores nabopræst Tine Illum fra Sdr. Bjert. Vi synger alle 19 vers af ”Dejlig er den himmel
blå” (på forskellige melodier) og hører slutningen på ”Peters Jul”.
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Nyt om
NAVNE
DØBTE
20. oktober
Felix Dantoft Thorsen
Grønholtparken 123
Sofia Surlykke
Warming
Rapshaven 1
Freja Enemark
Dalsgaard
Kæret 8
26. oktober
Rasmus Nørgård
Paaske
Lykkegårdsvej 36
Silje Skov Boysen
Idylparken 39
Pelle Blegvad
Jørgensen
Aagærdet 28
Villum Bundsgaard
Fredsted
Goldbækparken 62
Axel Foged Jensen
Dalbyvej 51

Kristendom og fornuft?

Signe Meldgaard
Bagger
Egtved

VIEDE OG
VELSIGNEDE
26. oktober
Lotte Heiker
& Flemming Heiker
Lundeborgvej 49

DØDE OG
BEGRAVEDE
3. november
Bente Lynge Poulsen
Møllegærdet 26

fløjte og Anders Borbye på
guitar.

På tre lørdage i første
kvartal af 2014 lægger
Kolding Kirkehøjskole op
til overvejelser over forholdet mellem kristendom og fornuft.
Af Kolding Kirkehøjskole
Kolding Kirkehøjskole er
et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.
Mødested er hver gang
Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2. Her tilmelder man
sig også – senest onsdag før
arrangementet – på tlf. 75
52 02 47 eller ved e-mail til
sanktnicolai.sognkolding@
km.dk
Betaling sker kontant på
mødedagene eller ved indbetaling på konto: 95734528101704
Kommer man alle 3 dage,
koster det 300 kr. En enkelt
højskoledag koster 120 kr.,
et enkelt foredrag 75 kr.
Programmet løber hver
gang fra kl. 10.00-14.30 afbrudt af en frokostpause.
Det fulde program kan
tages i kirken.

Frida Heiker
Lundeborgvej 49
10. november
Naomi Skaarup
Flensborg
Solbakken 11
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Lørdag den 18. januar
Jeg har ladet mig fortælle
Sognepræst, forfatter og
debattør Gudmund Rask
kredser om grundspørgsmålet: Hvad vil det sige at
være menneske? Undervejs
inddrages bibelske fortællinger samt andre fortællinger fra litteraturens og
filmens verden.

Eftermiddagen byder på
koncert i Sankt Nicolai
Kirke med Duo Takemitsu,
der spiller gammel og ny
klassisk musik. Duoen består af Marianne Leth på

Spaghettigudstjeneste 26. januar
Søndag den 26. januar kl. 16.00 slår Dalby Kirke igen
dørene op for spaghettigudstjeneste. Gudstjenesten er
særlig tilrettelagt for de 2-10 årige, men alle er
velkomne.
En spaghettigudstjeneste
er et særligt tilbud til børnefamilier og foregår på
børnenes præmisser.
Kirkens budskab bliver fortalt og dramatiseret, og
den står på børnevenlige
salmer og indslag ved kirkens børnekor.
Det lidt løjerlige navn kommer af, at alle bagefter føl-

ges ad ind til præstegården
på Gl. Tved 23A. Her står
den på hygge og samvær og
ikke mindst uanede mængder af spaghetti og kødsovs,
så ingen behøver tage hjem
og lave mad.
Pris: Kr. 25,- pr. person +
drikkevarer.
Alle kan være hjemme
inden kl. 18.

Jakobs drøm om en stige, der forbinder himmel og jord, er temaet
for spaghettigudstjenesten søndag den 26. januar kl. 16.00.

Lørdag den 8. februar
Fornuft og mysterium
Er det muligt både at tro
på Gud og Oplysningen?
Det store spørgsmål giver
digter og forfatter Søren
Ulrik Thomsen sit bud på
ved at se på forholdet mellem troen på den ene side
og politik, videnskab og
kunst på den anden.

Biskop Tine Lindhardt føl-

ger op og spørger: Hvad
skal vi med Bibelen i dag?
Arkivere den lodret? Nej,
svarer hun. Vi skal læse den
og lade den læse os, for vi
kan spejle os i de bibelske
personer og skæbner.
Deres søgen og spørgsmål, deres glæder og sorger, ja, deres kampe og livtag med tilværelsen er også
er vores.
Lørdag den 15. marts
Kristendom og/eller
fornuft
Sidste session sætter to personer op mod hinanden.
Dennis Nørmark mener, at
fornuften er overlegen i
forhold til kristendommen,
mens man ifølge Birgitte
Stoklund Larsen ”altså ikke
behøver være dum for at
tro på Gud”. Mere i næste
nummer af Dalby Tidende.

Vejviser
Sognepræst:
Jens Chr. 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
Kirkesanger:
Rikke Hvid
Frydsvej 34, st.tv.
Tlf. 29 45 33 14
rikke.hvid.14@gmail.com
Menighedsrådets
formand:
Søren Arens
Solbakken 16
Tlf. 25 16 80 76
s.arens@stofanet.dk
Menighedsrådets
Kasserer:
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
75. årgang, nr. 1,
dec. 2013 /jan. 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
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Julebud rundt om Dalby
I vore nabosogne er der
igen i år gode juletraditioner, som engagerede
børn og voksne fra Dalby
er involveret i.
Julekoncert i Sdr. Bjert:
Onsdag 4. december kl.
19.00
Under overskriften ”Brorsons julesalmer remixed”
giver Dalby Kirkes ungdomskor julekoncert i Sdr.
Bjert Kirke sammen med
flere kor fra Bjert.
På dagen akkompagneres
de af saxofonisten Claus
Waidtløv og pianisten Martin Shack.
Sdr. Bjert kirkes organist
Søren Andresen dirigerer
og trakterer orglet. Dalby
Kirkes organist Line Rein-

vang har indstuderet med
børne- og ungdomskoret.
Aftenens titel henviser til,
at salmedigteren Hans
Anker Jørgensen sidste år
omskrev en række Brorsonsalmer ind i vores tid. Han
skrev både med og imod
Brorson, skarpt og kærligt.
Musikalsk går vi både tilbage i tiden og samtidig
helt nutidigt med en jazzduo.
Vær Velkommen. Fri entré.

Juleaften for alle:
I Brændkjærkirken
Igen i år arrangerer Kolding 1 Y s Men s Club ”juleaften i fællesskab”.
Klubbens medlemmer glæder sig til at byde velkommen
til
endnu
en
traditionel juleaften med
god dansk julemad, julegodter og julegaver, juleevangelium og julesalmer
og ikke mindst en hyggesnak med gæsterne.
Julehyggen begynder at
sprede sig kl. 17.30. Aftenen slutter kl. 21.30.
Interesserede kan købe billetter à kr. 160,- indtil den
15. december via Turistkontoret, tlf. 76 33 21 00 –
og på Brændkjærkirkens

UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 18.00-19.00
Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00

kordegnekontor, tlf. 75 53
00 73.
For at sikre at også kørestolsbrugere kan deltage,
vil der som tidligere år
blive tilbudt transport med
liftbus til og fra kirken.
Evt. spørgsmål kan rettes til
Jørn Hørlyck, mobil 29 49
50 25 efter kl. 18.00.

Fra www.seniorhoejskolen.dk
Start det nye år med at
tænde lys – et indre lys i
vintermørket. Fyld vitaminer på gennem samvær
med andre om emner, der
omhandler menneskelivet.
Bliv rusket igennem, både i
krop og sjæl, gennem et
ophold i Vestjyllands smukke og barske natur. Nyd ro
og fordybelse gennem gode foredrag og valgfag, og
oplev naturens storhed og
pragt på ekskursioner.
Inviter gerne dine venner
og naboer med!
Valgfag
A) Klassikere og ny-klassikere i dansk litteratur.

Kursusprogrammer
Det fulde program kan rekvireres på Brændkjærkirkens kontor, tlf. 75 53 00
73. Det kan også ses på
www.seniorhoejskolen.dk
Tilmelding
Direkte til Seniorhøjskolen i
Nr. Nissum, tlf. 97 89 10 11.

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

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

Ekskursioner
Fiskeriauktionen i Thyborøn, Vesterhavet og Vedersø Præstegård.

Pris
Kr. 2900,- inkl. transport
tur/retur Kolding – Nr.
Nissum.

Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30

Lørdag den 4. januar
Nytårsopstart på Grænseborgen

B) Naturen i januar - med
ekskursioner til Limfjorden og Klosterheden (den
med bæveren).
C) Værksted med moderne
ikoner eller tasker og smykker af genbrugsmaterialer.

Temadag
Kaj Munk og Vedersø Præstegård.

Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30

SÆRLIGE DATOER

Tag med på
vinterhøjskole
Dalby Kirkes nabo og
samarbejdspartner
Brændkjærkirken inviterer til ugekursus fra 6. til
11. januar 2014 på Nr.
Nissum Seniorhøjskole.
Alle er velkomne. Emne:
Oplysning i vintermørket.

Spejdernes kalender
december 2013 - januar 2014

Ulve- og juniorspejderne fra Mariesminde destog i Sæbekasserally
på Køreteknisk Anlæg den 26. oktober. Sjovt, blæsende og hårdt –
især den sidste dyst på anlæggets 800 meter bane.

Grupperådet (bestyrelsen)
Carsten Justesen, formand, Nyhegnet 25
Finn Mortensen, kasserer, Stranden 8
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HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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OPLYSNINGSKOLOFON
Formand
John Deichmann
johndeichmann@live.dk
Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.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
Kidsvolleyball
Anders Bech Mathiesen
andersbmath@
hotmail.com

Hyldest til Søren
Peter Viborg
Ved frivilligfesten den 2. november takkede Tommy Andersen
på holdets vegne den hæderkronede manager for Dalby GF’s
Fodbold Senior Oldboys. Han gjorde det via et brev, som han
hævdede at have modtaget via e-mail.
Kære manager!
Tak for din evige begejstring i forsøget på at holde fanen højt –
og uge efter uge give holdet troen på, at det kan lade sig gøre.
Tak for din opmuntring ved opstarten til hver sæson, hvor du
kommer med store forventninger i din evige søgen efter forstærkninger rundt i Europa.
Sjældent har jeg mødt en manager, som er så afslappet før de
store lokalbrag mod Sjølund og Nr. Bjært / Strandhuse. Det gør,
at holdet, og specielt jeg, heller ikke føler det voldsomme pres
og dermed kan spille mere frigjort, med store resultater til følge.
Tak for din uhøjtidelige måde at tackle den modgang på, som
holdet – som så mange andre storhold – heller ikke har været
foruden. Bemærkninger som ”vi har før været bagud og tabt” er
virkelig noget, der ”sparker r..”.
Selve optakten til kampstart og opstillingen af holdet er noget,
der bærer tydeligt præg af, at der ikke nødvendigvis på forhånd
er et klart billede af, hvem der kommer den pågældende mandag. Men af en eller anden grund er der altid en, som mere eller
mindre frivilligt tager tjansen med målmandshandskerne. Godt,
det ikke er blevet min tur endnu. Tak for det.
Som oftest oplever vi, at der er 11 omklædte spillere ved kampstart, og det kan vi kun tage som udtryk for, at vi vil det her. Der
har endda været enkelte tilfælde, hvor vi har været mere end de
tilladte 14. Hvilken entusiasme.
Set over en hel sæson er det jo lidt som en pose blandede bolsjer.
Men når regnestykket gøres op, har vi fået lidt motion, råbt en
masse ad dommeren, hygget os en hel del og vundet en kamp i
ny og næ.
Tak for din store indsats.
Mange sportslige hilsner
”Københavneren”

Søren Peter Viborg er
den hårdt prøvede og
højt værdsatte manager for Dalby GF’s
ældste fodboldspillere.
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Fremtiden for
frivillige?
Ved frivilligfesten 2. november havde Gitte Bormlund Thomsen ladet sig
inspirere af temaet og Lisbeth Dahls ”Det er der ikke noget at gøre ved” fra
Cirkusrevyen 1995. Hun fremførte selv visen til stort bifald.
Af Gitte Bormlund Thomsen
Vores forening er i kæmpe krise.
Det’ der jo ikke noget at gøre ved.
Så vi må nøj’s med plastikservice.
Og arbejdet – ja, det er ren frivillighed.
Selv blev jeg kaldt op til formanden her kl. 10.
Og hun sagde at min tid med trænergodtgørelse var forbi.
Hun sagde at jeg var for dyr, for krævende og for selv-FED
Så blev jeg en lille smule vred.
Jeg har lige slået min formand ihjel.
Hun blev kvalt i skrivebordets understel.
Da hun gav mig trænerfrakken – røg hun ned og brækked’ nakken.
Jeg har lige slået min formand ihjel.
I syn’s jo nok, det var lidt overilet.
Det er der altså ik’ noget at gøre ved.
Sku’ jeg rende rundt her gratis? Aldrig i livet.
Og glade børn, sku’ det være løn nok i sig selv?
På vejen hjem der mødte jeg Jan Lottenborg.
Han sagde, at han regnede med min hjælp til halvmaraton næste år.
Hvad gir det? Han svared’: 4 timers frisk luft, er hvad jeg kan betal’!
Så blev jeg en lille smule gal.
Jeg har lige slået Jan Lottenborg ihjel.
Så ka’ han sgu’ løbe himmel-maraton med sig selv.
Han fik lukket snakketøjet – og min løbesko i øjet.
Jeg har lige slået Jan Lottenborg ihjel.
I fodbold er der også store problemer.
Det er der jo ikke noget at gøre ved.
For Hoppe elsker sine egne systemer.
Og så må jeg jo bare følge med.
Banerne skal lappes, og boldrummet holdes rent.
Men får man noget for det? - spør’ jeg ligeså pænt.
Nej. Det er arbejde, der bare skal gøres. Og det går på tur!
Så blev jeg en lille smule sur.
Jeg har lige slået Steen Hoppe ihjel.
Hvis jeg ska’ feje – så ka’ jeg gør’ det hos mig selv.
Så jeg slog ham hårdt med pumpen – og stak kosten op i rumpen.
Jeg har lige slået Steen Hoppe ihjel.
Pressen si’r, at vores travle hverdag har skylden.
Ja, det er der jo ikke noget at gøre ved.
Og når man først har taget hul på bylden,
så kan det være svært at trappe ned.
Derfor skal I alle have et lille råd med på vejen.
Hvis I møder en såkaldt ”frivillig” på jeres egn.
Så mød dem med respekt og bed dem aldrig om gratis at hjælpe dig.
For det ku jo være det var mig.
Og så slår jeg sgu’ jer alle sammen ihjel
Så ka I vinke frivilligheden farvel.
I må hellere på med masken. Jeg har giftgasser i tasken.
I får 3 sekunder. Pas nu på jer selv.
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Ungdomsbadminton måske tilbage til Dalby
Siden hallen blev bygget i
Dalby, har der været badminton for børn og unge
om tirsdagen. Nu er det
slut eller?
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer
Klokken er 16.00, og SFO
børnene går tilbage til skolen efter at have haft ”fri
leg i hallen.
Hallen trækker vejret. Glæder sig til næste rykind af
glade børn med gule gummisåler, ketcher og hvide

fjerbolde. Men hvad er det
der sker? Der er helt stille.
Tiden går. Klokken bliver
16.30, og stadig ingen
glade børnestemmer, ingen svævende lyde fra fjerbolde som slås over nettet,
ingen gummiskosåler, der
hviner mod bræbrædderne. Bare stilhed.
De sidste mange år har ivrige børn og unge trådt
deres første spæde badmintonsko i hallen. Men hvor
er de henne? Er der ingen,
som vil gå til badminton
mere?

Opfordring
Går der måske et eller to
unge mennesker rundt
med en badmintontræner i
maven, en forælder eller
måske en bedsteforælder
med flair for ketcher spillet
og lyst til at dele ud af sin
viden, hører Dalby GF
meget gerne fra dig/jer.
Det kan også være en af de
mange badmintonmotionister, som klubben stadig
har.
Hallen er med andre ord
klar hver tirsdag kl. 16.0018.00 til at tage imod badmintonspillere – unge som
gamle. Vi mangler blot en
ildsjæl eller to, som vil stå
for træningen.
Kontakt Jan Lottenburger
for mere information.

Første, anden og tredje plads til Kolding Ungdoms Volley
Søndag d. 3. november
2013 var 3 hold fra KUV til
volleystævner. 1 teen
hold drog til Esbjerg og 2
level 3 hold til Andst.
Af Jane Kristensen
Foto: Volleyafdelingen
Dalbys teen hold, som har
spillet sammen nogle år,
var rykket op i teen rækken. Sammen med Hanne
tog de af sted med lidt sommerfugle i maven.
Den første puljekamp, ud
af tre, endte 2-1 til Esbjerg.
Dette gav dog teen spillerne Patrik, Regitze og
Luna blod på tanden og
fornemmelse af, ”at det her
kan vi godt.”
De næste 2 kampe blev
tætte kampe, som begge
endte 2-0 til KUV. Dermed
blev det til en flot 2. plads i
puljen.
Bronzekampen var hård
Kampen om 3.-4. pladsen
var hård, da modstanderne
havde fejet de andre hold
helt af banen tidligere på

dagen. Det kneb derfor lidt
med nerverne og selvtilliden i starten, men hurtigt
fik de tre spillere styr på
spillet, og sejren gik til
KUV.
Stor ros til Patrik, Regitze
og Luna for godt spil og
god moral. En flot 3. plads
ud af 8 Teen hold denne
dag i Esbjerg.
Kids i Andst
11 KUV spillere fordelt på
to hold på level 3 niveau
brugte dagen i Andst sammen med Anders, Jane og
en flok forældre. Holdene
var i hver sin pulje og
skulle spille tre puljekampe. Alle var tændte og
klar. De bakkede hinanden
op og kæmpede for hver
en bold. Det gik helt fantastisk, og begge hold kæmpede sig ubesejrede i
finalen.
Dalby i finalen
Det betød, at de to KUV
hold skulle mødes i finalen. Anders og Jane måtte
dele sig og coache hvert sit

hold, omringet af en masse
stolte forældre, som klappede og bakkede børnene
op. Begge hold spillede en
rigtig god kamp, som
endte 2-0 til hold A med
Elias, Niklas, Emilie E,
Sandra, Emilie N og Maria
overfor hold B med Anders, Peter, Vega, Anna og
Signe.
Alle havde haft en super
skøn dag, selvom nogle tog
hjem med blå fingre og
hudafskrabninger
på
knæene. Som træner er det
fantastisk at opleve børnenes gejst, kampiver og opbakning til hinanden på
banen kombineret med
deres forståelse for spillet
og stærke kompetencer.
Stævne i Dalbyhallen d. 11.
januar 2014
Nu er det igen blevet KUV
til at arrangere et kidsvolley
stævne. Sidste år var en
kæmpe succes med cirka
90 deltagende børn. Så vi
håber meget, at det gentager sig. Kig forbi mellem
klokken 10 og 16 og oplev
kidsvolley fra level 0-4.

Landskamp mod støvlelandet til Øenscup

Til Øens cup i Nyborg på
Fyn var to hold fra DalbyKB’s u10 afdeling af sted
til stævne i weekenden d.
11-13. oktober 2013. 16
drenge sammen med tre
trænere og to forældre.
Af Judy Reimer
Foto: fotostylisten, Judy Reimer
Gymnastiksalen på Vindingeskole danner fredag aften rammen for den
festlige fodboldbegivenhed
– Danmark-Italien i Parken
– det spinkle EM håb lever.
Allerede på vej fra Kolding
mod Nyborg mødte vi flere
busser med festklædte roligans på vej mod Sjælland.
Hattrick og sejr
Klokken er 20.30, og B-holdet fra Dalby-KB hold er
færdig med stævnets første
kamp mod Vindinge. Efter
en overlegen sejr på 5-0
med hattrick af Jamie Michaelsen samt mål af Nicolai og Oliver Ravn, sidder vi
nu klar, alle med blikket
rettet mod storskærmen i
spisesalen. Gymnastikmåtterne er rullet frem og ta
selv øerne bugner af hjemmebagt kage.
Trænere og forældre sidder længere bagud. Ved
voksenbordene. Medbragte grønne vitaminer i små
køletasker indtages, mens
snakken går om drengenes
indsats på banen, sammen-

holdet og den kommende
nat. Hvornår mon vi får
nattero?
Chokoladekage over alt
Spillerne kommer og går i
salen. De leger stik samtidig med, at landskampen
følges tæt. Saftevand tappes fra store vandbeholdere, og kagen indtages i
heste bidder. Chokolade i
panden, på kinderne og
fingrene. Pyt, mor er her
ikke.
Nicklas Bendtner ligner en
gammel mand med hans
nye fritz, mener en Dalbys
spillere Jamie M. Det var
meget sejere før.
Optimisme i et splitsekund
Stilhed. Eriksen skyder frispark. Stolpe ud. Presset
ligger fortsat på Italiens
mål. Hvis der er lidt retfærdighed til i verden, skal det
næste mål være dansk.
Krohn-Dehli lægger bolden ind over, han sigter
efter den nye fritz. Nicklas
stiger til vejrs og header
bolden i Italiens net. Sådan. Jublen vil ingen ende
tage – både på lægterne i
parken og i gymnastiksalen
på Vindingeskole.
VM drømmekage braser
sammen
Niklas smider blusen, og i
triumf svinger han den
over hovedet i takt med

fansnes halstørklæder. Rollemodel, fartbølle og
medie magnet. En dreng i
Vindinge følger Niklas eksempel og smider ligeledes
trøjen. Alle hoppe og råber
– sådan Danmark.
Tre minutter tilbage. Det
som ingen troede var muligt, er nu lige ved.
Stilhed. Udligning – alles
drømme brister. VM håbet
faldt sammen, ligesom den
store drømmekage, hvor
glasuren er væk.
Sovetid
Spillerne samles i den store
vindingehal, hvor luftmadrasserne ligger side om
side som store tømmerflåder på det caramelfarvede
gulv. Vores afsnit ligger bagerst til venstre.
Med gebis-striglen i hånden løber drengene af sted
ud at finde en vandhane.
Klokken 22.30 bliver lyset
slukket. Jamie mor truer
med, at dem som larmer,
bliver kysset godnat. På
under 10 minutter er der
totalt ro.
Klokken er nu 6.45. Lyset
tændes og hallen vågner.
Det summer som ved solopgang, hvor fluerne står
op. Klar til at søge føde,
klar til dagens tre kampe –
men først morgenmad.
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Teen har altid trukket i Helle fra Tebutikken
Helle Sanderhus, der er indehaver af Tebutikken i
Søndergade i midtbyen
har altid vidst, at hun ville
have noget med te at
gøre. Efter flere år med fysisk butik har hun nu også
åbnet en webshop.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Selv om Tebutikken fornyelig har skiftet navn fra Thehuset, så er indholdet
stadig det samme. En lille
og stemningsfyldt butik
som er godt fyldt op med
te, specialiteter og chokolade fra gulv til loft placeret
på gågaden i midt- byen.
- Selv om det er en lille
butik, så er her stadig højt
til loftet, smiler Helle Sanderhus.
Og der er højt til loftet i Tebutikken i mere end en forstand. Helle Sanderhus har
altid lagt vægt på at skabe
den rette stemning i butik-

ken. Tebutikken skal være
et rart sted at komme, hvor
kunderne kan komme ind
og dufte, måske smage og i
hvert fald forkæle sig selv.
- Mange af mine kunder er
kvinder, der enten vil gøre
noget godt for andre eller
måske for sig selv, og derfor skal butikken også være
et sted, hvor kunderne har
lyst til at komme, og hvor
de møder engageret personale. Butikken er så at sige
båret af de mennesker, som
arbejder her, siger Helle
Sanderhus, der dog aldrig
har haft problemer med at
få ”gode” piger til at arbejde i butikken.
Selv på fuldtid
Selv arbejder hun fuldtid
og har en ansat på halv tid.
Derudover har hun fem
skolepiger til at arbejde
nogle timer om eftermiddagen.
Helle Sanderhus kommer
oprindeligt fra Blåvand

Sådan laver du en god kande julete
Sæt en kande vand til at
koge.
Sørg for at det er frisktappet vand. Hvis vandet har
været kogt engang, så er
ilten kogt ud af vandet.
Tilsæt 2 strøgne spiseskeer af juleteen i et stort
filter. 2 spiseskeer er til en
liter vand.
Det er vigtigt, at der er

god plads til teen i filtret.
Lad teen trække i cirka 5
minutter. Det er vigtigt at
lade teen trække tiden ud.
Det er bedre at overholde
trække tiden end at dosere forkert. Det giver den
bedste te.
Nyd en dejlig kop julete.
Juleteen koster 36 kroner
for 100 gram i Tebutikken.

men kom til Kolding i
1992, da hun begyndte at
læse på IBC, der dengang
hed IBA.
Efter to udenlandsophold
med skolen, hvor de var i
England, og hvor hun fik
mulighed for at studere,
englændernes tekultur, så
var hun helt sikker på, at
hun skulle arbejde med
service og kunder.
- Jeg har altid vidst, at jeg
gerne ville arbejde med te,

men efter de ophold, blev
jeg helt sikker, fortæller
hun.
Så snart hun var færdig på
skolen, begyndte hun derfor at kigge efter tebutikker. Hun fik arbejde i en
butik i Låsbygade, og snart
havde hun overtaget butikken.
- Den lå placeret lidt af
vejen, så jeg begyndte at
kigge efter nye lokaler, og
heldigvis blev lokalet i Søndergade ledigt, fortæller
Helle Sanderhus.
Nye lokaler
Den 1. januar 1997 slog
hun dørene op og har
siden forkælet kunderne
med te i alle afskygninger.
I begyndelsen var det mest
te og krydderier, hun
solgte, men siden er der
kommet marmelade, dressinger, kvalitetschokolade,
lakridser og lidt kaffe til butikken.
Helle Sanderhus blander
selv nogle af sine teer, og
det er der kommet meget
populære blandinger ud
af. Blandt andet Kolding
teen og juleteen, som kun-

derne er meget glade for.
Selv er hun meget bred i
sin te smag og drikker stort
set al slags te.
- Til gengæld drikker jeg
ikke ret meget kaffe, siger
hun med et smil.
Helle Sanderhus har aldrig
haft lyst til at åbne endnu
en butik, blandt andet
fordi hun synes, det er
svært at skabe den rette
stemning, hvis hun ikke
selv kommer i butikken
hver dag. Til gengæld har
hun i stedet åbnet sin webshop, hvor kunder kan sidde i fred og ro derhjemme
og bestille de samme varer,
som findes i butikken.
- Det blev så min måde at

udvide på, og det går heldigvis rigtig godt med
webshoppen,
fortæller
hun.

BLÅ BOG
Helle Sanderhus er født i
Blåvand
Har boet i Kolding siden
1992
Hun er gift og tre piger,
hvoraf den ældste går i 2.
klasse på Dalby Skole
Hun bor i Tved
Hun har haft Tebutikken,
der før hed Thehuset,
siden 1997
Hun har netop åbnet en
webshop på nettet
Adressen er: www.tebutikken-kolding.dk

