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Dalby får sin egen vejmand
Dalby fik sat sit eget aftryk på dette års budget. Der
blev råd til både at få færdiggjort cykelstien fra Ankerhusvej ved Idyl ned til rundkørslen ved Skamlingsvejen og til en vejmand, der skal vedligeholde og
passe området.
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Attraktivt boligområde
på vej

Læs side 2-3
Af Lisa H. Kuang
Arkivfotos: Judy Reimer
Der blev ikke råd til alle ønskerne for Dalby området
på dette års budget, men
der blev alligevel sat nogle
solide fingeraftryk i budgettet, der kommer Dalby til
gode.
Byrådsmedlem Kjeld Kjeldsen (V) gjorde, hvad han
kunne for at skaffe penge
til både multibanen og et
nyt fortov ved Dalby Møllevej, der hvor det mangler i
dag, men det kom han ikke
igennem med.
I stedet blev hans forslag
om en såkaldt vejmand vedtaget.
Manglende vedligehold
- Når jeg er ude og tale med
folk, så er det altid den
manglende vedligeholdelse
af områdets arealer, der bliver klaget over. Derfor har
jeg syntes, det kunne være

en god ide at få sådan en
vejmand, der får sit eget
område at vedligeholde,
én der kender området og
som i samarbejde med
grundejerforeninger og
det lokale erhvervsliv kan
aftale, hvad der skal laves,
og hvor det trænger til en
kærlig hånd. Jeg tror, at en
fast faguddannet mand,
der har fingeren på pulsen
og som kan se, hvad der
skal gøres, vil kunne gøre
en forskel, så vi kan få et
pænt og ordentligt Dalby,
siger Kjeld Kjeldsen.
Forsøg i et år
Foreløbig skal ordningen
med en vejmand kører
som forsøg i et år, og der
kommer en vejmand i
Dalby og en i Christiansfeld. Efter et år skal ordningen evalueres, og så
skal man se på, om ordningen skal gøres permanent.
Byggeriet af det sidste

SKOLE

Dalby Skoles SFO lever
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Dalby får sin egen vej- og havemand, der skal vedligeholde veje,
fortove og grønne områder.
stykke cykelsti fra Ankerhusvej ved Idyl og ned til
rundkørslen til Skamlingsvejen bliver også påbegyndt
nu, og også her har Kjeld

Kjeld Kjeldsen forsøgte at få byrådet til at bevilge 100.000 kroner til hjælp til en multibane i
Dalby – men uden held.

Kjeldsen arbejdet for at få
lavet det sidste stykke, så
stien bliver forbundet, og
for at der kommer lys på
stien.
Alt i alt er han godt tilfreds
med de fingeraftryk, han
har fået sat på dette års
budget.
Gerne flere penge
- Jeg ville da rigtig gerne
have haft 100.000 kroner til
en ny multibane og et nyt
fortov, så børnene kan
komme hele vejen sikkert i
skole, men der er 25 andre
byrådsmedlemmer,
der
også skal have sat deres aftryk på budgettet, så dette
var det, som det kunne
blive. Men jeg er godt tilfreds med, at vi nu får en
vejmand til Dalby. Det forventer jeg mig meget af,
siger Kjeld Kjeldsen.

SKOLE

Høsttur og lejrskole
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KIRKE

Brev fra Irak
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IDRÆT

Halvmaraton reportage
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BAGSIDEN

Hårdt arbejde er nøglen
til succes
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Overskud på børneloppemarked i Dalbyhallen
Loui, Nicolas og deres mor Anne Skovbakke var godt
tilfredse med årets børneloppemarked i Dalbyhallen.
Der blev både købt og solgt, men heldigvis blev der
et overskud, som drengene kunne putte i sparebøssen.
Af Anne Reinert Skovbakke
Fotos: Eddie Lorenz
Yes, så var der loppemarked igen. Børnene, Loui på
5 og Nicolas på 9 år, havde
virkelig set frem til denne
dag. Vi fik lov til at komme
klokken 10, så vi kunne
stille vores mange loppeting fint frem på vores
stand. Det vrimlede allerede med andre, som også
skulle gøre klar ved deres
stand. Og så skulle bilen
tømmes. Vi slæbte alle
vores ting fra bilen til hal-

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

Af Per Rosiak
Arkivfotos: Judy Reimer
Så er det igen tiden, hvor
Beboerforening for Dalby
sogn er klar til at invitere
alle til det årlige traditionsrige bankospil. I år bliver
det torsdag den 20. november klokken 19.00 i Dalby
hus, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen. Vi spiller blandt andet om ænder
og gavekort, og desuden vil
der i år være en hovedpræmie, sponsorer af Sydbank.
Side gevinsterne er fra
Dalby Mølle, og der er chokolade julekalender til børnene.
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Af Lisa H. Kuang
Arkivfoto: Judy Reimer
Der kommer ikke til at gå
børn i 7., 8. og 9. klasse på
Dalby Skole i næste skoleår.
Det er ikke lykkedes at
finde de 26 millioner kroner, det koster at udbygge
skolen, så den kan huse
overbygningens elever på
dette års budget, der netop
hvad alle de andre børn
havde taget med fra deres
gemmer. Og selvfølgelig
fandt de nogle gode og
fine ting, de ville købe,
blandt andet fik Loui en
fin skoletaske med LEGO
Ninjago til kun 25 kroner,
og Nicolas en super fed
borg med diverse soldater
til kun 80 kroner. Det var så
hyggeligt, og sikke en stemning. Super sjovt at prutte
lidt om prisen. Jeg var også

lige ude at lure de andre
stande, samt fik talt med
flere forældre over en kop
kaffe og kage.
Næsten alt solgt
Klokken 14 var det slut, og
vi skulle pakke sammen
igen. Vi var så heldige, at vi
fik solgt næsten alt, vi
havde med, og vi skulle
ikke slæbe det hele tilbage
til bilen igen. Der var også
mulighed for at donere tin-

gene til Børnehaven Mariekjær, så de fik resten af
vores bøger og legetøj. Alt
i alt en skøn og sjov dag
med et salg på cirka 950
kroner og et køb på cirka
250 kroner. Resten af pengene blev delt mellem
drengene og ligger godt
gemt hjemme i deres sparebøsser. Vi glæder os til
næste børneloppemarkedsdag.

Det er snart tid til det traditionsrige bankospil
Torsdag den 20. november klokken 19.00 er der igen
bankospil for alle i hallen Dalbyhus. I år er der virkelig
noget at komme efter. Sydbank har sponseret en hovedpræmie, og der er masser af gevinster at vinde.

Ingen overbygning til Dalby Skole på dette
års budget
Der er ikke penge til at udbygge Dalby Skole, så der bliver plads til de store elever
på skolen. De kommende elever i 7., 8. og 9. klasse må fortsat finde en anden
skole i kommunen at fortsætte deres skolegang på. En overbygning er endnu engang sparket til hjørne.

len, for den var jo fyldt til
randen. Puha sved på panden. Men sjovt skulle det jo
nok blive. De første kunder
stod allerede klar ved vores
stand klokken 10.45, og så
skulle der handles. Børnene var bare så spændte,
og allerede der fik vi solgt
vores første ting. Yes, 60
kroner i kassen, og begge
børn jublede.
Mor var standin
Jeg fik lov til at stå ved standen det meste af tiden, for
begge børn skulle da se,
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6. klasse hjælper
Dalby skoles 6. klasser hjælper til, blandt andet står de
for salget af sodavand og
kager, som forældre har
bagt. Pengene fra aftenens
salg går til deres lejrtur.
I år bliver der igen to spil,
hvor kun børnene spiller
om nogle fine gevinster.
Der er amerikansk lotteri
efter pausen med mange
spændende gevinster.
Alle interesserede er velkomne til en hyggelig aften
i Dalbyhus. Så tag gerne
din nabo og dine venner
med til banko i Dalby.
Dørene åbnes fra klokken
18.00.

er vedtaget. Så en overbygning er endnu engang
sparket til hjørne.
- 26 millioner kroner alene
til anlæg er mange penge,
og det kunne vi ikke finde i
budgettet, siger byrådsmedlem Kjeld Kjeldsen (V).
Håbet lever stadig
Han understreger, at en
overbygning i Dalby ikke er

skrevet ud af budgettet.
Forslaget kører videre i de
kommende budgetår, og
det betyder, at der stadig er
en mulighed for, at der
kommer en overbygning
senere.
- Det er ærgerligt, men der
er ikke plads i økonomien
til en overbygning. Udover
de 26 millioner kroner til
anlæg, skal der også findes

nogle driftsmidler, og de
penge er der ikke lige nu.
Men jeg er overbevist om at
med den vækst, der er i
Dalby, og den fart, der er

på udstykningen herude,
så bliver det nødvendigt at
udbygge skolen. Så der
kommer en overbygning
på et tidspunkt. Forslaget

er som sagt ikke forsvundet
ud af budgettet. Det står
der stadig, så vi kan diskutere det til næste år, siger
Kjeld Kjeldsen.

Attraktivt boligområde er godt på vej
De første grunde er klar til at blive bebygget i det
nye store boligområde, der kommer til at hedde Idylvænget. Der er stor interesse for området, siger ejendomsmægler.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
45 grunde, der kommer til
at ligge på Idylvænget, er
godt i gang med at blive
byggemodnet, og allerede
til 1. oktober er de første
grunde klar til at blive bygget på.
- Det er gået hurtigt, og det
er dejligt, at folk allerede

nu kan gå i gang med at
bygge, siger Lasse Røndbjerg, ejendomsmægler
hos danbolig og projektansvarlig for Idylvænget. Han
regner med, at der er et
par stykker, der allerede
går i gang med at bygge til
oktober.

lerede solgt, tre andre
grunde er reserveret, og
der er sandsynligvis flere
på vej. Der er stor interesse
for området fra især børnefamilierne.
- Mange kigger efter, at der
allerede er en del børnefamilier i forvejen, ligesom
folk gerne vil bo tæt på naturen. Dalby er attraktiv, og
det er den vej byen udvikler sig, så der er stor interesse for området, fortæller
Lasse Røndbjerg.
Et ekstra plus er desuden,

at der kommer en ny motorvejsafkørsel ved Vonsild,
og der også er snak om at
lave en overbygning på
Dalby Skole, så børnene
kan fortsætte deres skolegang helt til 9. klasse.
- Især den nye motorvejsafkørsel er et ekstra plus, som
vi allerede nu kan informere nye købere om, ligesom det betyder noget for
folk, at de muligvis slet ikke
behøver at flytte deres børn
til en anden skole, hvis der
kommer en overbygning.

Og en overbygning er rykket tættere på, siger Lasse
Røndbjerg.
Byggemodner
i to omgange
I første omgang vil man
byggemodne den ene halvdel af området, og så kommer den anden halvdel
med i begyndelsen af næste
år.
- Vi byggemodner hele området, så køberne kan gå i
gang med at bygge, når de
vil. Vi er ikke interesserede

i kun at byggemodne en
del af området og så vente
til grundene er solgt, førend vi byggemodner det
næste. Folk skal kunne gå i
gang med at bygge, når de
vil, og der er så stor interesse for området, at vi tror
på, at vi nok skal få solgt
grundene på Idylvænget,
siger Lasse Røndbjerg.
Der er kun få ledige
grunde ved udstykningen
ved Dalby Møllevej.

De første solgt
De første fire grunde er al-

Find os i hallen (Dalbyhus), Dalbyvej 118, Kolding
Hvis du vil støtte vores banko, hører vi gerne fra dig.
Ring på mobil 22 36 10 57
Arrangør er Beboerforening for Dalby Sogn
Mail til info@dalbybeboerforening.dk eller se mere på
www.dalbybeboerforening.dk
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Dalby SFO en fredag
eftermiddag

Ny skolebestyrelse i arbejde

Sidste fredag i august. Regnen har silet ned hele formiddagen, og vi er ved at
gøre klar til dagens SFO aktiviteter. Den står på bål med pandekager og frugt i Birkely. Der kommer børn forbi på torvet og ser hvad vi forbereder. Yes, vi skal have
pandekager, lyder det fra flokken.
Af Allan Jensen, SFO souschef
Foto: Allan Jensen
Hvad laver vi så sådan en
sidste sommer fredag. Jo
der er dans og musik i 2.

klasse, der dryppes lys i 0Y,
der er gang i at spille med
jojos, og så er der fuld af
aktivitet på jordstykket,
hvor solen endelig har fundet vej gennem skyerne.

Vi har tændt bål, og der er
godt gang i panderne, så
det er muligt at supplere
gulerødderne og bollerne
med en pandekage, og det
er populært. Det giver

noget af en kø, for pandekager er noget alle kan
lide, og der er en god stemning. Elisabeth hjælper
børnene med at fordrive
ventetiden ved at starte en
sangleg, som børnene kender fra morgensang.

Statusmelding fra
Dalby Skoles SFO
Det har været en lidt turbulent start på skoleåret
for både børn og voksne i
Dalby SFO. Vi har alle
skullet vende os til den
længere skoledag og dermed også den forkortede
SFO dag. Vi er ved at få
styr på de nye rutiner og
arbejder stadig på at få
styr på vores IT og telefoni, så vi igen kan yde
den service vi gerne vil for
børn og forældre i vores
skønne SFO.
Det vil tage tid for alle at
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vænne sig til nye rutiner og
vænne sig til at børnene får
en lidt længere dag i
SFOen hvis de vil have
fuldt udbytte af de spændende aktiviteter vi udbyder. Vi tror på at det
kommer til at fungere og
mener stadig at de fællesskaber på tværs af klasser
som skabes i SFOen er betydningsfulde for børnene.
Vi fungerer stadig som
overgang fra skole til fritidsaktiviteter for mange af
børnene og gør hvad vi kan

for at få dem sendt godt
afsted til fodbold, dans,
ridning eller hvad det ellers måtte være de går til
sidst på eftermiddagen. Vi
har pt. En aftale om at
samle forboldbørnene og
sørge for at de får klædt
om og nogle har behov
for lige at spise en lille ekstra madpakke inden de
sendes videre. En service
vi gerne yder og som vi
kan høre letter hverdagen
for flere forældre.

Den 26. august holdt vi første skolebestyrelsesmøde i
det nye skoleår, og det var samtidigt også mit første
møde både som medlem og formand for denne. Mine
direkte erfaringer med Dalby Skole ligger derfor temmelig mange år tilbage fra min egen tid som elev på
skolen.

der aktivt arbejder for de
værdier, som skolen står
for. Og jeg vil gerne give
mit bidrag til, at Dalby
Skole fortsætter sin positive
udvikling.

Af Peder Damkjær, formand
for skolebestyrelsen
Foto: Judy Reimer

Udbygning
Der har flere gange været
tiltag til, at Dalby Skole
skulle udbygges med 7., 8.
og 9. klasse. Der er nu stor
sandsynlighed for, at dette
kan blive realiseret inden
for de næste par år. En

Jeg er far til Sophie i 0X og
er glad for, at hun fik mulighed for at starte som tyvstarter på skolen allerede

Mie og Tine fuld gang i pandekagebagningen sammen med fire piger som også lige skal følge med
i sanglegen uden for bålhytten.

Mens de venter på pandekager: Børnene er i fuld gang med en sangleg, som Elisabeth har sat
igang .
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Gode ideer
Da de er færdige, og der er
ro til at tale igen, fortæller
jeg børnene, at jeg skal
skrive en reportage til
Dalby Tidende om dagen
og spørger, om der er
nogen, der har nogle ideer

til, hvad jeg skal skrive.
- Du kan skrive, at vi hygger
os, siger Silja Blasius Thomsen, 3B.
- Det er sjovt at lave pandekager, siger Sofie Lundh
Jensen, 0Y
-Og de smager namme
nam, fortsætter Frederikke
Elkjær Ravn, 0X.
Humøret er højt, og der
bliver pjattet, sunget og
hygget omkring mig.

humøret er i top hos både
børn og voksne.
- Dejligt tænker jeg, mens
jeg sidder med min Ipad
og tager biller til denne reportage.
- Vi kan s’gu stadig er så
min næste tanke.
Det er stunder som denne,
man igen tror på, at det
nok skal gå alt sammen, og
at vi stadig kan skabe glæde
og fantastiske øjeblikke for
børnene i Dalby SFO.

God dag
Det er en rigtig god dag, og
jeg kan mærke glæden og

Nye ansigter i Dalby Skoles SFO

den 1. april. Det har givet
en rigtig god overgang fra
børnehaven, og det var
meget entusiastiske og skoleparate børn, der startede
i 0. klasse den 11. august.
Jeg kender kun Dalby
Skole som en god skole,

Lonnie Volert Nilsson
Lonnie er 30 år og uddannet pædagog. Lonnie tiltræder den 1. oktober 2014
en fast pædagogstilling i
SFO og som årgangspædagog knyttet til 4. klassetrins
undervisning. Lonnie kommer fra en stilling i SFO i
Juelsminde. Lonnie afløser
Anne Mette Lysholdt, der
fratrådte sin stilling op til
sommerferien.

Mie Lykke Madsen
Mie fylder 20 år og er ansat
som pædagogmedhjælper i
SFO og med deltagelse i
undervisningen på 1.-2.
klassetrin i en midlertidig
stilling i resten af 2014. Mie
blev i sommers færdig med
studentereksamen og er
selv tidligere elev på Dalby
Skole.

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund

ste møde diskuteret en
række emner, vi vil prøve at
gå i dybden med i løbet af
det kommende år.
Vi ser frem til et fortsat
godt samarbejde, og glæder os til at komme i gang.

Høsttur med Lejrskole i Skagen
1. klasserne
Dalby Skoles to 6. klasser har været på fælles lejrskole i Skagen. Det blev fire dage med masser af bevægelse, oplevelser og fællesskab.

I de to førsteklasser på Dalby Skole arbejdes der for
tiden med ”høst” og ikke mindst med de fire kornsorter. I den sammenhæng fik vi lov til at besøge Hans
Jørgen Krab ude på Bøgelund.
Af Jette Carlsen og Curt Larsen, lærere på 1.klassetrin
Foto: Jette Carlsen
Efteråret byder ofte på
høst-emne i klasserne.
Vi havde en herlig dag på
den store gård. Det gæstfrie værtspar viste rundt
blandt maskinerne, der var
meget store og viste bunker, ja, bjerge af korn frem.

Det var dog også den store
have med trampolin, æbletræer, blåbær, stor trappe
og de to hunde, der blev
talt om på turen hjem. Tak
for det.
Det er fantastisk at have
sådan en tur med, når vi efterfølgende taler om kornet, hvor det vokser,
hvordan det bliver høstet,
og hvad vi bruger det til.

Vi har fået følgende nye medarbejdere i Dalby Skoles SFO:

Tine Schmidt Høtoft
Tine er 34 år og uddannet
pædagog. Tine var i foråret
midlertidig ansat i vores glidende overgang ”Tyvstarterne”. Tine er nu fastansat
i SFO og er i undervisningen knyttet til 6. klassetrin.
Tine afløser Anita Rasmussen, der er blevet ansat i en
daginstitution i Vester Nebel.

større skole er ikke nødvendigvis en bedre skole. Men
jeg tror det vil være rigtig
godt for Dalby og for de
muligheder, der tilbydes
større børn og unge i Dalby.
Udbygningsprojektet vil
der for sikkert blive et gennemgående tema for skolebestyrelsen.
Erfaringerne med den nye
skolereform vil der også
være stor fokus på i skolebestyrelsen, og herudover
har vi allerede på vores før-
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Bunker af korn - ja, bjerge. Og de skal bestiges.

Kæmpe maskiner, der skal bestiges.

Gustav Højfeldt Christensen,
1A har skrevet om sin tur.

Af eleverne Ditte Langbjerg, 6A
og Laura Felsted Andersen, 6B
Foto: Jens Bank
Vi hyggede os både med turene og hjemme i lejlighederne sammen.
Vi skulle op klokken seks
om morgenen for at nå
toget, men det var lige
meget, for alle havde glædet sig meget til turen.
Togturen var lang, men
den gik hurtigt med snakken og spil. Da vi steg ud af
toget i Hulsig, trillede vi
hen til ferielejlighederne
“Skagen Strand”. Vi blev
delt op i vores lejlighedsgrupper, som vi skulle bo i.
Råbjerg Mile
Efter lidt tid cyklede vi på
vores damecykler med syv
gear og en tandem til Råbjerg Mile. Vi løb rundt og
legede i den store sandbunke, som havde små
sandklipper vi hoppede ud
fra. Senere gik turen tilbage
til “Skagen Strand”, hvor vi
skulle i gang med aftensmaden, som stod på mexicanske pandekager. Efter det
stod det på hygge i sofaen.
Grenen og høje fyr
Næste dag klokken syv var
det op og få morgenmad,

så vi kunne komme afsted
mod Grenen. De fjorten kilometer på damecyklerne
var ikke gode for nogens
numser og rygge. Det første stop på vejen var ved
“Det Hvide Fyr”, hvor vi
hørte endnu en fremlæggelse, og tog vi videre til
“Vippefyret” og “Det Grå
Fyr”. “Det Grå Fyr” fik vi lov
til at komme op i. Det var
cirka fyrre meter højt, så
det var lidt skræmmende at
gå deroppe. Vi fik det til, at
der var 202 trappetrin. Derfra tog vi videre til “Grenen”, som vi gik ud til langs
stranden. Der hørte vi også
en fremlæggelse, hvorefter
vi cyklede til cykelhandleren og afleverede cyklerne.
Skagen Museum og landskabsmaleri
Vi gik lidt rundt i byen,
inden vi skulle til “Skagens
Museum”, hvor vi skulle
have en rundvisning og
prøvede at lære at male et
landskabsmaleri. Vi hørte
om billedernes historie, og
hvordan et landskabsmaleri var bygget op. Vi tog
toget hjem, hvorefter vi
skulle lave mad som stod
på pitabrød.

SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Tine Fischer Jørgensen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk

Fiskeriauktion
Næste dag skulle vi meget
tidligt op, fordi vi skulle på
fiskeriauktion og få en
rundvisning på havnen.
Efter rundvisningen fik vi
lov til at gå frit rundt i
byen. Til middag fik vi
pizza på en restaurant i
byen. Vi tog toget hjem til
hytterne og hyggede med
tennis, fodbold, minigolf
og sidste aftensmad. Næste
dag tog vi hjem tidligt, for
at vi kunne komme hjem
hurtigt.
Det var en hyggelig og
spændende tur, som alle
kunne lide. Vi havde det
sjovt i hytterne med lave
mad, slappe af og være
sammen. De bedste ved
turen var, at man kunne
være sammen begge klasser på samme tid.
De næste, der skal til Skagen skal glæde sig rigtig
meget, fordi det bliver en
rigtig hyggelig og sjov tur
for alle.

Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Marianne Svane
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard

Det sker i oktober
Skolernes motionsdag
fredag den 10.
Efterårsferie 11.-19.
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Gudstjeneste: Søndag den 5. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 7. kl. 19.00
I præstegården
Aftengudstjeneste: Torsdag den 9. kl. 19.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 12.
17. søndag efter trinitatis. Se lokalaviser /
www.koldingprovsti.dk
Gudstjeneste: Søndag den 19. kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Kai Normann Andersen-eftermiddag:
Tirsdag den 21. kl. 15.00
Ved Line Reinvang og Eva Marie Georgi.
I præstegården. Se side 6 og 7.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 25. kl. 10.00
Spaghettigudstjeneste: Søndag den 26. kl. 16.00
For hele familien. 19. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen. Se omtale her på siden.
Efter gudstjenesten:
Spaghetti og kødsovs i præstegården.

NOVEMBER 2014
Musikgudstjeneste: Søndag den 2. kl. 19.00
Alle Helgen. Ved J.C. Bach Iversen.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården
før og efter gudstjenesten.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
En lørdag i januar 2015.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og
gangbesværede til det, der foregår i kirke
og præstegård. 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.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
75. årgang, nr. 9, oktober 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen
DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Spaghettigudstjeneste 26. oktober
Søndag den 26. oktober kl. 16.00 slår Dalby Kirke står
den igen på spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke,
Gudstjenesten er særlig tilrettelagt for de 2-10 årige,
men alle er velkomne.

Nyt om
NAVNE
DØBTE

Foto: J.C. Bach Iversen
Hvem var den barmhjertige
samaritaner? Og hvad fortæller han om Guds Rige?
På børns præmisser
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.

På forældres præmisser
Det løjerlige navn kommer
af, at alle bagefter følges ad
ind til præstegården, Gl.
Tved 23A, hvor menuen
står på uanede spaghetti og
kødsovs.
Pris: Kr. 25,- pr. person +
drikkevarer.

23. august
Stigne Skare
Rosendahl
Stranden 22
24. august
Sara Smedegaard
Kongsted
Tyttebærvænget 34
Ida Emilie Østergaard
Koch
Skovgærdet 26

Den barmhjertige samaritaner
er med ved spaghettigudstjenesten søndag den 26. oktober kl.
16.00 i Dalby Kirke.

31. august
Victor Søberg Hut
Odins Ager 14

At leve med sin fortid

Villum Lorenz
Lauritsen
Møllegærdet 27

Efterårets program i Kolding Kirkehøjskole sætter
fokus på skyld og tilgivelse som livsvilkår. Lørdag den
4. oktober er anden af tre lørdage om emnet og foregår i Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2.

De nærmere forhold om
tilmeldingsfrister, betaling
og andet praktisk kan man
finde på foldere i kirken
eller ved at kontakte Sankt
Nicolai Kirkes kirkekontor
på telefon 75 52 02 47.
Pris for en enkelt højskoledag koster kr. 120,-. Et enkelt foredrag koster kr. 75,Skyld og mening?
Lørdag den 4. oktober kl.
10.00 peger Anna Marie
Erbs peger på, at når mennesker befinder sig i umenneskelige og grænseoverskridende situationer, går
meningen tabt. I tiden efter
søger man at dæmme op
for kaos blandt andet ved at
fordele skyld og ansvar.

Mange krigstraumatiserede
flygtninge lider under
skyld og skam efter pinefulde overgreb og tab. Det
kan være skyldfølelse over
at overleve og komme i sikkerhed, at sætte andres liv
på spil, at være vidne til
umenneskelige handlinger
eller selv deltage i ydmygelsen af andre.
Erbs kommer også med
bud på, hvordan man lever
i et nyt land og med en
anden kultur, når man er
tynget af skyld, og om tilgivelse giver mening her.
Anna Marie Erbs er
cand.theol., psykoterapeut
og tidligere leder af Rehabiliteringscenter For Torturofre Jylland.

7. september
Tilde Fuglsang
Goldbækparken 48
Sebastian Andreas
Skov Christiansen
Lupinparken 11
4. oktober kl. 10.00
Anna Marie Erbs

4. oktober kl. 13.00
Lone Vesterdal

VIEDE OG
VELSIGNEDE

I sorg og krise med
Grundtvig
Lone Vesterdal vil med udgangspunkt i sin bog, ”Nedenom og hjem – perspektiver på tab og tro”
vise, hvordan flere af
Grundtvigs salmer er både
nøgternt og nænsomt følgeskab for det menneske,
som har mistet. Salmerne
er derfor relevante for moderne sjælesorg, hvor
netop identitet, historie, relation og betydning i det

enkelte menneskes liv efterspørges.
I sit foredrag lørdag den 4.
oktober kl. 13.00 giver
Lone Vesterdal også bud
på praktisk anvendelse af
salmerne til privat brug
eller i sorggrupper i form
af en billedmeditation.
Lone Vesterdal er sognepræst ved Bramdrup Kirke
og afslutter december 2014
en masteruddannelse i teologisk sjælesorg ved Københavns Universitet.

23. august
Marie-Louise Worre
Frost Larsen
& Henrik Worre Frost
Larsen
Almind

Kai Normann Andersen i præstegården
Eva Marie Georgi og Line
Reinvang giver sig i kast
med nogle af 1900-tallets
klassikere fra den danske
musikskat.
Tirsdag den 21. oktober kl.
15.00 slår Dalby præste-

gård dørene op til en eftermiddag i selskab med en af
Danmarks allermest folkekære komponister Kai Normann Andersen.
Det er to af kirkens egne
medarbejdere, kirkesanger

Eva Marie Georgi og organist Line Reinvang, der står
for en eftermiddag fuld af
Kai Normann Andersens
klassikere og gode historier.
Pris for ”eftermiddagskaffen”: Kr. 30,- går ubeskåret

til Dalby Kirkes venskabsmenighed i Bagdad.
Se også annoncen side 7.
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Får sognehuset lov at flytte?
Dalby Menighedsråd arbejder for at få placeret det kommende sognehus
i tilknytning til den store P-plads på nordsiden af kirken.
Da der blev bevilget penge til,
at Dalby Menighedsråd
kunne gøre forarbejder til
etablering af nyt sognehus,
tog rådet kontakt til arkitektfirmaet Cubo, der også i
vores område har fået sognehuse til at indgå i et rigtig fint
samspil med lokale kirker.
Efter rådgivning fra den tilknyttede arkitekt blev det besluttet at forsøge at give
sognehuset en ny placering
i forhold til det, der tidligere
var besluttet, også selv om
det indebærer en noget
længere sagsgang. Den ny

placering ligger nemlig i en
fredningszone ved kirken.
Men den rigtige placering
de næste mange år prioriteres højere end, om sognehuset står klar nogle måneder
før eller senere.
Udvikling giver
muligheder
Den ny placering ligger
bedre i forhold til eksisterende P-forhold og har
også tidligere af praktiske
grunde stået højst på ønskesedlen hos menighedsrådet, men dengang, for

fem til syv år tilbage, blev
det ikke vurderet som realistisk at få tilladelse til at
bygge i fredningszonen.
Når menighedsrådet har
valgt at gøre forsøget
denne gang, skyldes det
blandt andet rådgivningen
fra arkitekten sammenholdt med byudviklingen
og den imødesete vejføring
på sydsiden af kirken. Den
umiddelbare indsigt til kirken vil således blive langt
mindre generet af et sognehus nord og nordvest for
kirken. Dertil kommer det

både praktiske og trafiksikkerhedsmæssigt fornuftige
i ikke at skulle krydse Dalbyvej for at færdes mellem
kirke og sognehus.
Haderslev Stift har nu bakket op om den alternative
placering, så menighedsrådet kan gå videre med forhandlinger med Kolding
Kommune og andre lokale
aktører. Går de som håbet
og forventet, skal der udfærdiges ansøgning til fredningsmyndighederne.
Menighedsrådet vil fortsat
fortælle om processen i
Dalby Tidende, når der er
nyt at berette.
Har man spørgsmål, kan
menighedsrådets formand
Elly Petersen kontaktes på
75 53 18 60.

Ny formand for menighedsrådet
Elly Petersen afløser Søren Arens.

Som suppleant i rådet er
indtrådt Steen Kaiser.

Dalbys menighedsrådsformand gennem de seneste
år, Søren Arens, er på
grund af arbejde i Kina
trådt ud af menighedsrådet. Han har siddet i menighedsrådet i ti år og har
besiddet adskillige poster,
så på sit møde den 9. september sagde menighedsrådet en stor tak for den
lange og stærke indsats.

Ny konstituering
På mødet valgte menighedsrådet Elly Petersen
som ny formand. Hun er
langt fra ukendt med hvervet, da hun tidligere har
været menighedsrådsformand i 12 år.
Ny næstformand blev Jette
Juhl. Ny kontaktperson, en
delt funktion med sognepræsten, blev Jacob Hussmann.

Nyt job i Kina betyder farvel til
Søren Arens.

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
Kirkesangere:
Eva Marie Georgi
Stenderupvej 191D
6092 Sdr. Stenderup
41 28 91 48
marie.andrea
@hotmail.com
Malthe Illum
Låsbybanke 6, 3. th
6000 Kolding
Tlf. 27 58 17 24
Illum94@gmail.com

Elly Petersen er valgt som ny
formand.

Menighedsrådets
formand:
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk
Menighedsrådets
kasserer:
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk

Karina Fabienke
Grundahl
& Thomas Fabienke
Grundahl
Forsytiavænget 13

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

6. september
Mia Boe Lindgren
& Morten Kurtzmann
Svanborg
Fredericia

DØDE OG
BEGRAVEDE
9. september
Jens Christian Jensen
Petersen
Aabakken 8

Den barmhjertige samaritaner er med ved spaghettigudstjenesten
søndag den 26. oktober kl. 16.00 i Dalby Kirke.
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Brev fra Andrew White: Ja, beretningerne er sande
Andrew White, præst i Dalby Kirkes venskabsmenighed St. George Kirke i Bagdad, fortæller her i et
åbent brev til den engelske avis Daily Mail fra et hemmeligt besøg i det nordlige Irak. Det er en barsk beskrivelse, bragt i avisen den 10. august.

Oversat af: Kurt Johansen
Jeg er lige kommet tilbage
fra et hemmeligt besøg i
Qaraqosh, engang den
største kristne bosættelse i
Irak. Men ikke længere. I
dag er Quarqosh tom, tømt
af fanatiske soldater fra Islamisk Stat. Størstedelen af
byens befolkning har for-

ladt alt i frygt for at blive
massakreret. Islamisk Stat
har nu opslået hovedkvarter i det, der engang var
kirker.
Brug for støtte
Formålet med besøget var
blandt andet at fordele fødevarer og tøj til de desperate flygtninge. Jeg havde

Fra irakisk flygtningelejr ved kirken i Erbil: 216 familier bor i
80 telte og presenninger. De er flygtet fra IS’s vold i andre områder af landet, men har ikke opgivet håb og identitet. ”Jesus er
verdens lys”, står der på et af teltene.

fået 3 mio. kr. fra kirker
verden over. Det er godt, at
mange beder for de kristne
på flugt, men der er også et
desperat behov for konkret
hjælp: De mangler vand,
mad, madrasser, tæpper.
Børnene sulter og familierne må leve på gulvet i
overfyldte skoler og kirker.
I mine 11 år i Bagdad har
jeg set utallige grusomme
ting. Mange i min menighed er blevet dræbt eller
såret. Men jeg har aldrig
været vidne til grusomheder i den skala som det, jeg
har set i det nordlige Irak.
Tragedie på tragedie
Jeg besøgte også Erbil i Kurdistan. Her er over 30.000
kristne flygtet til. Jeg talte
med en kvinde, der havde
overlevet massakren i Qaraqosh. Hendes venstre
hånd var bundet ind. Da ISsoldaterne ikke kunne få fat
i hendes guld-vielsesring,
havde de simpelthen blot
hakket hendes finder af.
Hun græd, da hun fortalte
mig det.
Flygtningene er helt hjælpeløse, frarøvet deres penge, hjem og ejendele.
Kristne huse var markeret
med bogstavet ”N” (Nazaræeren) og givet til muslimske familier.
Jeg mødte også Hana, der

før var kirketjener i vores
kirke i Bagdad. Det var vanskeligt for mig at holde tårerne tilbage, da han fortalte
om sin yngste søn på fem.
Sønnen var blevet parteret i
to stykker af IS, mens Hana
blev tvunget til at se på det.
Jeg havde selv døbt den lille
dreng, og han var opkaldt
efter mig, Andrew. Mens jeg
var der, døbte jeg resten af
hans børn.
Folk siger til mig:
- Er disse rædsler virkelig
sande. Er det ikke overdrevet.
Jeg må svare:
- Ja, det er virkelig så rædselsfuldt.
Et vaklende håb
Qaraqosh er blevet terrorismens holdeplads. Befolkningen er blevet skudt og
nogle blev korsfæstet, fordi
de ikke ville afsværge deres
kristne tro.
Vi frygter, at Erbil også falder i IS’ hænder og vil blive
en del af deres kalifat. Og
uden Erbil er der ikke
noget håb for kristne. Der
er ikke flere steder at tage
hen i Irak.
Det, der sker i Nordirak, er
ufatteligt og umuligt at begribe. Og hvad bliver det
næste? De kristne flygtninge kan ikke blive i Kurdistan. De må flygte videre

Oversat af: Kurt Johansen

I Bagdad er situationen ikke helt så farlig som i andre steder i
landet. Dog må man holde gudstjeneste med bevæbnede vagter,
blandt andet fordi kirkens bombede omgivelser giver alt for gode
muligheder for snigskytter. Det er kirken i højre side af billedet.
til Tyrkiet og derfra til Canada, Australien eller Amerika. Europa vil ikke have
dem.
Kristne irakere har prøvet
forfølgelse mange gange
før. Hver gang har de trods
alt overlevet, er vendt tilbage og har genopbygget
deres hjem og deres kirker,
men det er svært at se, at
det kan ske denne gang.
Hvem skal beskytte dem?
Det er en frygtelig ting at
ønske sig, men jeg er kommet til den konklusion, at
militær indgriben er nød-

Hver menighed kan selv gøre en indsats. Sådan skriver tidligere formand for
Dalby menighedsråd sammen med Dalbys sognepræst. Kommentaren blev bragt
i Kristeligt Dagblad den 20. august i en debat om, hvorvidt folkekirken har svigtet
de kristne i Irak.

Så blev kritikken af den
umælende folkekirke luftet
igen: Kirken svigter Iraks
forfulgte kristne. Kritikerne gjorde det klart, at andre burde gøre noget.
Men vi har en folkekirke,
hvor vi ikke behøver vente
på, at overordnede organer
tager initiativerne eller
sanktionerer dem. I mangt
og meget står det os frit for
at handle. Vælger man den
tilgang, åbner der sig – desværre – kun alt for mange
muligheder til at tage fat
på grund af alt for mange
behov, når det kommer til
forfølgelsen af kristne
rundt om i verden.
Venskabskirke i Bagdad
I foråret 2011 tog vi i Dalby
Menighedsråd ved Kolding
det for os store skridt at
8

knytte venskabsbånd til St.
George Kirke i Bagdad på
trods af, at egentlige besøg
og reelt fysisk fællesskab
har temmelig svære vilkår,
når ens venskabsmenighed
i en del år nu har måttet
holde gudstjeneste med bevæbnede vagter. Men vi forsøger at holde forbindelsen.
Ved alle gudstjenester beder vi for vores venskabsmenighed og samler ind til
den.
Via den lokale sogneavis informerer vi løbende sognets cirka 3.000 indbyggere
om forholdene.
Med gode samarbejdspartnere stod vi bag en konference i Kolding i sensommeren 2012 om kristnes forhold i Mellemøsten
efter det arabiske forår,
hvor daværende udenrigsminister Villy Søvndal deltog sammen med kirkelig

vendig for at reducere IS.
Men en militær løsning er
ikke en permanent løsning.
En appel
Vi har i St. George Kirke
brug for penge, og vi har
brug for forbøn. Uden
dette kan vi intet gøre.

Andrew White
Præst i St. Andrews Kirke,
Bagdad

langt fra tilstrækkeligt, som
situationen er nu.

og geopolitisk sagkundskab.
Andre lokale initiativer
Siden er også sognene Tystrup-Hjerndrup blevet engageret. Her tager man
emnet op i forbindelse
med indsættelsen af ny
præst søndag den 17. august.
Vi finder endelig anledning til at nævne, at årlige
forbønsgudstjenester i Haderslev Domkirke har sat
fokus på problemet med
verdens forfulgte kristne.
Folkekirken gør noget
At det meste af dette arbejde er gået de fleste danskeres ører forbi, er vel
naturligt. I storpolitisk sammenhæng er det næppe
heller så prangende, men
vi kunne givetvis være
bedre til vores informationsarbejde. I alt fald må

Kurt Johansen
Fhv. Menighedsrådsformand

Jens Christian Bach Iversen
Sognepræst, Dalby

vi konstatere, at det er
svært at bryde gennem medielydmuren.
Ikke desto mindre: Det passer ikke, at folkekirken ikke
gør noget. Det gør den og
har også gjort det, mens
verdens øjne var rettet
andre steder hen. Javist, vi
kunne gøre mere og gøre
det bedre. Det ved vi alt for
godt.

tids rædselsvækkende fremmarch fra IS har forværret
en allerede nærmest håbløs
situation i monstrøs grad.
Men vores venskabsmenighed gør fortfarende en kolossal indsats for fred og
forsoning i Bagdad under
uhyre farlige forhold. Hvordan kan vi som kirke støtte
den på tusindvis af kilometers afstand? Bønner og
midler til det daglige arbejde, sådan som det efterspørges fra vores venskabsmenighed, er en nødvendighed, men desværre

Støtte i forværret
situation
Nu er øjnene blevet vendt
mod Irak igen. Den seneste

Brev fra Andrew White:
Tak for støtte

Spejdernes kalender oktober
UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 17.30-19.00

Andrew White, præst i Dalby Kirkes venskabsmenighed St. George Kirke i Bagdad, fortæller her i et brev
fra den 28. august om, hvordan støtten – fra blandt
andet Dalby – til kirkens støttearbejde FRRME gør en
forskel i den svære situation i Irak.

Folkekirken og Irak
Af Kurt Johansen og Jens
Christian Bach Iversen
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Hvad gør vi så?
Det er et voldsomt stort
skridt som kirke at bede sin
nation træde militært ind.
Men måske er det det, der
reelt efterspørges af dem,
der synes folkekirken skal
gøre noget? Selv vakler vi,
blandt andet fordi det er så
let at bede andre sætte livet
på spil og bede andre
træffe beslutningen herom. Og hvornår kan en
kirke i øvrigt kalde til militær indsats? Vi vakler. Men
dagligt får vi ufattelige rapporter fra vores venskabsmenighed og internationale medier, så vi har vanskeligt ved at se nogen
anden vej.
Det er tid til også at bede
for ansvarsfulde politikere,
der må træffe særdeles
tunge beslutninger i disse
dage. Må de have både indsigt og mod til at gøre det
rette.

I FRRME er vi blevet meget
positivt overrasket over den
store støtte, vi har fået på
vores kriseappel fra mange,
mange bidragydere over
hele verden.
Selvom FRRME er en relativ lille velgørende organisation, har vi gennem vores
placering i Bagdad mulighed for at hjælpe dem, som
ingen andre hjælper. Gennem vores kontakter med
irakiske kirker og andre religiøse samfund, der er flygtet fra den ekstreme vold
fra terrorgruppen Islamisk
Stat (IS), har vi været i
stand til at hjælpe dem, der
har søgt tilflugt i Erbil by
eller i flygtningelejrene i
udkanten.
Vores hjælpearbejde har
været centreret om Erbil.
Her arbejder vi tæt sammen med den Syrisk-Ortodokse kirke, Den Armenske Kirke og Alliance-kirkerne. Disse kirker har
været åbne for flygtninge,
der har kunnet bo og leve
der. Også kristne skoler har
været brugt til indkvartering af de tusindvis af flygtninge.
Vores støtte har været at betale mad, tæpper, tøj og
børneudstyr. Vi har også

FRRME
FRRME står for: Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle
East. Det vil sige: Fonden
til nødhjælp og forsoning
i Mellemøsten.
Fonden har base i England og støtter det arbejde, som Andrew White
– præst i Dalby Kirkes
venskabsmenighed St.
George Kirke i Bagdad –
står bag. Det konkrete arbejde organiseres hovedsagelig af kirkens lille,
men veldrevne sygehus.
Andrew White er selv
englænder, men har viet
sit liv til at skabe fred og
forsoning i et af verdens
allerfarligst steder.
Se mere om FRRME’s imponerende arbejde på:
www.frrme.org

støttet andre religiøse mindretal på flugt. Vores støtte
har indtil nu hjulpet omkring 60.000 mennesker.
Pengene er overført til
vores hjælpearbejde hver
uge, og vi har koordineret
vores indsats med de andre
hjælpeorganisationer, byråd og lokale myndigheder.
Vi har også brugt jeres
støtte til det løbende arbejde i Bagdad. Spændingerne her i byen er store,
og mange kristne har forladt Bagdad i frygt for, at
Bagdad bliver overtaget af
Islamisk Stat. Vi fortsætter

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
Senior (14 år+)
Deltager i tropmøder onsdag
+Seniormøde: Hver anden torsdag kl. 19.30-21.30

St. George Kirkes lille, men veldrevne sygehus i Bagdad støttes
af FRRME.
med at støtte de lokale
kristne, så de kan blive her.

Andrew White
Præst i St. Andrews Kirke,
Bagdad

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 64 40 24 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 (forældrevalgt bestyrelse)
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
Tina Bank Dahl, Jens Skyttes Vej 10

Manden til højre mistede to små sønner og sit ene ben, da en bombe blev smidt ind i den vinforretning, han ejede. Her er han i kirke i Dalby Kirkes venskabsmenighed, St. George Kirke i Bagdad.
FRRME betalte et kunstigt ben til ham. Det endnu større tab findes der ingen erstatning for.

Dalby støtter
Ved hjælp af faste indsamlinger støtter Dalby Kirke
den enorme hjælpeindsats, der er brug for i Irak, og
som kirkens venskabsmenighed er omdrejningspunkt
for. Kr. 5.000,-. er modtaget fra en anonym giver.
Dalby Kirke har to gange
denne sommer overført
penge til det hjælpearbejde, som udgår fra kirkens venskabsmenighed,
St. George Kirke i Bagdad.
Ældremotionister bidrager
Midt i juni blev 10.510 kr.
overført.

Heraf stammede de 3.690
kr. fra ældremotionsholdet
i præstegården. Resten af
beløbet var indsamlet ved
forårets og forsommerens
gudstjenester og arrangementer i tilknytning til
Dalby Kirke.

ne der igen sendes et pænt
beløb af sted, nemlig 7.680
kr., indsamlet ved gudstjenester hen over sommeren.
Det særlige er imidlertid, at
de 5.000 kr. heraf lå i én
konvolut og dukkede op,
da pengekassen til årets
strandgudstjeneste
blev
gjort op. På konvolutten
stod der Bagdad og intet
andet. Menighedsrådet ønsker at rette en stor tak til
den anonyme giver.

Stor enkeltdonation
I starten af september kun9
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Dalbykone som frivillig
hjælper og løber
Lone Schmidt deltog igen i år i Dalbys ½ Marathon på
Akseltorv i Kolding. Lone var frivilligaktiv som frivillig
hjælper med indtastning af de løbere, der først meldte sig til på dagen, samt som løber på en 10 kilometers tur langs Agtrupvej og Skamlingvejen.
Af Judy Reimer
Foto: Fotostylisten v/Judy Reimer
Lone Schmidt sidder smilende og tager imod de sidste tilmeldinger. Der er
kun 20 minutter til starten
går. Lone er iklædt løbetøj
for kun 10 minutter efter
at ½-marathonløberne er
sendt afsted, skal hun være
klar til sin 10 kilometer distance.
- Jeg løber normalt de lidt
kortere distancer her til
Kolding City ½ Marathon,
så jeg kan kombinere det
med hjælperarbejdet, fortæller Lone Schmidt.
- I næste weekend tager jeg
de 21,1 kilometer, når der
er ½ Marathon på Storebæltsbroen, så det her er
kun en testtur, fortsætter
hun.
Øresundsbroen startede
det hele
Tilbage i år 2000 spurgte
Lones
mand
Søren
Schmidt, om hun ikke ville
være med til at løbe ½ Marathon over Øresundsbroen, og dermed startede
det.

10

Kolding City ½ Marathon
Lone Schmidt har stort set
deltaget i dette arrangement lige siden hun begyndte at løbe.
-Det giver mig meget socialt at være med som frivillig
hjælper. Jeg føler jeg gør
en forskel, og det føles rigtigt.
- Mine børn gik tidligere på
Dalby Skole, og herved opstod den naturlige kontakt
til lokalområdet og klubben.
- De mennesker vi lærte at
kende er stadig i og omkring klubben, og derfor

Super sobberne overgår sig selv
Den virkelige verden har det med at overgå selv de
mest flyvske Sob fantasier. Nu oprykket til 2. division
med tårer og bobler.

Den virkelige verden har
det med at overgå selv
de mest flyvske Sob fantasier. Nu oprykket til 2.
division med tårer og
bobler.

- ½ år havde jeg til at træne
mig op, og det gik fint, fortæller den glade løbepige.
Siden er Lone blevet afhængig af at løbe, og har
løbet utallige motionsløb,
½ Marathons og syv hele
maraton.
- Min afhængighed af at
løbe er todelt. For det første elsker jeg følelsen af
overskud og velvære, og for
det andet elsker jeg at
komme ud i naturen. Den
giver mig en ro, og det er
her jeg får tømt hovedet,
siger Lone eftertænksomt.

Af Søren Viborg, mageløs manager
Fotos: Judy Reimer

holder vi ved, slutter Lone
af, inden Claus Sigmann
fra højtaleren kalder alle
løbere sammen på Akseltorv. Nu starter opvarmningen til dagens løberuter.

Fakta
Lone Schmidt løb i tiden
52.52 minutter, og blev
nummer 16 ud af 227
kvinder i klassen 16-99 år.
Lone bor i Lupinparken
og arbejder til dagligt
med kvindemode.
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Oven på en overmåde godkendt forårssæson 2014,
hvor vi placerede os på nøjagtig på den ønskede plads
som nummer tre i 3. division, så var overraskelsen
total, da DBU annoncerede, at vort uhyre underholdende
spil
havde
medført, at Dalbys Sobberne ville være at finde i 2.
division i efteråret 2014. En
særdeles afslørende tåre
viste sig i en ellers meget
hårdhudet managers øjenkrog, da nyheden var blevet bekræftet. Det hele blev
fejret med lidt årgangsboblevand - Veuve Cliquot
- samt en enkel mundfuld
overgemt kransekage, for
der er jo tale om en nær-

sob-kampe. Så hvem skulle
nu stå for de uventede og
morsomme indslag? Men
for de gamle, der faldt,
kom der nye overalt.

mest historisk begivenhed.
Stor underholdningsværdi
Netop underholdningsværdien i vore kampe havde
fået de ellers noget støvede
DBU-bedømmere til at
spærre øjnene op og tildele
Dalbys Sobbere et wildcard, og nok så interessant,
så skal vi fremover fremstå
som rollemodeller for Danmarks håbefulde ungdomsspillere, hvorfor der kan
blive tale om en del kaos i
forhold til vore hjemmekampe, når TV2 ruller op
med hele deres udstyr for
at optage vores glade, sorgløse og optimistiske spil.
Nye publikumsyndlinge
Det var jo ellers med bævrende ben og løs mave, at
vi gik på banen i foråret
2014, ikke mindst fordi de
to store publikumsyndlinge, Bent Løve Nielsen og
Bent Goodyear Christensen, havde parkeret støvlerne i garagen, efter
sammenlagt et par tusinde

Accepterer et tilbud
Ville noget normalttænkende individ have troet, at
Peter Bendix Andersen
ville være i stand til at udfylde pladsen i midtercirklen efter et koryfæ som
Carl P. Jepsen. Ingen med
bare lidt fodboldindsigt,
men ikke desto mindre
præsterer Peter B. A. fantastisk i midtercirklen, men
der jo selvfølgelig lidt langt
op til modstandernes kasse
derfra, og han blev jo faktisk købt som goal-getter.
Dog er SOB-transfervinduet stadig åbent, så manageren kan blive nødt til at
acceptere et godt tilbud på
Bomber-Andersen.
Højne underholdningen
Også investerings-ekvilibristen Bjarne Lautrup har
med sit meget højt anlagte
spil formået at løfte sobkampenes
underholdningsværdi, når han i sine
kommando-raids
frem
mod modstanderens mål
laver ”tunnel” på 6-7 usikre

DALBY GF

forsvarere, inden han
”tyrer”. Som oftest har han
god tid til at komme tilbage til sin plads i forsvaret.
En anden X-faktor er sognets stridsmand Jens Christian Bach Iversen, som
tidligere grundet en del
lampefeber valgte at melde
afbud gang på gang, men
et antal kostbare psykologbesøg - betalt af bødekassen - har fuldstændigt
ændret hans attitude. Nu
vil han spille hver gang.
Forståeligt for han har vist
finter og teknik, som ikke
er set lignende, siden Finn
Ju-Vedel sørgede for udsolgte tribuner i Dalby for
lang tid siden.
Have luft
Og JCBI fortjener også stor
anerkendelse for kendskabet til egne begrænsninger.
To gange over midterlinjen, og så vil han gerne skiftes ud for at få luft. Her
kunne mange andre sobbere lære noget.
Med Henrik Knudsen tilbage i den røde trøje, så er
endnu en ”Messias” på
banen, og her taler vi om
en mand, der kan ”isolere”
enhver modstander, så staklen er pakket helt ind. Im-

Formand
Pernille Høxbro
Pernille.hoexbro@
gmail.com
Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk
Fodbold senior
Henrik Mathiasen
henrikmatt
@hotmail.com
ponerende og fascinerende.
Og så glemmer vi da ikke,
at andre sobbere også
byder ind med hyggelige
tilbud. Claus Torhüter
laver helt bevidst spændende episoder, så som at
tabe bolden for fødderne
af modstanderen for derefter at fremtrylle en feberredning. Så ved man, at
han har kedet sig.
Stor underholdning
Selvom man næsten ikke
kan forestille sig, at det kan
blive bedre, så skal vi ikke
glemme, at Helge ”Bambipå-isen” Hansen ikke er til
rådighed før 2015, og at
Peter Mølgård næste forår
også vil tage del i festlighederne, ja så tør jeg ikke
tænke på, hvor vi ender
med dette hold.
Under stort publikumspres
er det lykkedes at få engageret den legendariske
Peter Bonnichsen til at
pusle om de følsomme og
skrøbelige sobbere, og når
Peter leder udskiftningen,
så kan man virkelig tale om
underholdning, som får
Ørkenens Sønner til at
virke som en tur til tandlægen.
Så gå nu ikke glip af så
megen morskab til så få
penge. Mød talstærkt op
på Dalby Stadion, når sobberne tryller.

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005@gmail.com
Gymnastik
Irene Mortensen
irene.mortensen
@skolekom.dk
Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk
Badminton/hockey
Tommy Andersen
Tommy.andersen
@dk.bureauveritas.com
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Masser af hårdt arbejde gør familiefirmaet til en succes
Rico og Kim Nolting har stor succes med at gøre familiefirmaet Ib Kristensen og søn til en god forretning.
Men det er ikke noget, de er kommet sovende til. Det
kræver masser af hårdt arbejde, siger de begge.
Tredje generation er nu på vej ind i firmaet.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Der er ingenting, der er
givet på forhånd, og det er
der heller ikke i malerfirmaet Ib Kristensen og søn,
der har butik og værksted
på Haderslevvej 106. Der
er masser af godt humør
bag disken, når man træder indenfor. Vittigheder
og sjove bemærkninger flyver om ørene på en, når
Rico og Kim Nolting, der
begge er anden generation
i firmaet, tager imod.
Men det er ikke kun sjov
det hele. Der bliver arbejdet hårdt hver eneste dag,
og fritid og ferie er der
ikke tid til. En arbejdsuge

på 70-80 timer er helt almindeligt for de to brødre.
- Vi møder ind hver morgen klokken seks, og så sidder vi og planlægger dagen, så vores medarbejdere
er klar til begynde på arbejdet, når de møder klokken
syv. Der har vi pakket bilerne, så de er klar. Vi har
ingen spildtid på den
måde, fortæller Rico Nolting, der er den egentlige
chef i firmaet.
Rico ejer det hele
Han har købt sin bror Kim
Nolting ud af virksomheden, så han i dag ejer det
hele. Men Kim møder stadig ind hver morgen og
hjælper sin bror. I hvert

fald fra april til oktober. I
oktober måned rejser Kim
et halvt år til Thailand,
hvor han bor og nyder det
varme klima.
- Jeg overtog firmaet i 1992
efter min far, og så kørte
jeg det selv til 1998, hvor
Rico kom med. Men jeg
løb sur i det, for jeg havde
aldrig fri. Jeg kunne aldrig
holde ferie. Derfor var det
skønt, da Rico kom til, for
der blev der nogen at dele
med. Da jeg blev 50 år besluttede jeg at købe mig
noget frihed, og nu tager
jeg så til Thailand, når det
begynder at blive koldt herhjemme, fortæller Kim
Nolting, der har lavet en aftale med sin bror om, at de
kigger på deres aftale igen,
når han bliver 60 år.
- Så må vi se, om vi begge
fortsat har lyst til at fort-

Støt Dalby Tidendes annoncører
De støtter dit lokalområde

sætte, siger Kim Nolting.
Foreløbig er Rico Nolting
glad for at have sin bror til
at hjælpe sig i et halvt år ad
gangen.
- Kim kender jo firmaet ud
og ind, og det giver mig
mulighed for at holde lidt
fri en gang i mellem. Ellers
er det umuligt at finde tid
til det, fortæller Rico Nolting, der bor ovenpå butikken. Han har altid sin
telefon åben og tager den
altid, når den ringer.
Ekstra god service
- Vi er nødt til at give folk
en god service i dag, siger
Rico Nolting, der tror, at
den gode service og tilgængeligheden er to væsentlige
grunde til, at virksomheden er en succes og i dag
beskæftiger 28 mand.
- Vi er i et servicefag, og vi
skal være der. Vi kan altid
finde to mand til at komme
hurtigt ud og lave de mindre ting hos folk. Det sætter kunderne pris på,
fortæller Rico Nolting, der
ligesom sin bror Kim er uddannet malere.
- Hvis det hele brænder på,
så tager vi selv ud og hjælper til, siger Rico Nolting.
De har også fem lærlinge,
og det er der ikke mange af
kollegaerne, der har i dag.
- Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og derfor ser vi det som vores
pligt at udlære folk, få dem

dygtiggjort og holde på
dem, siger Rico Nolting,
der understreger, at det
har nogle omkostninger at
arbejde på den måde.
- Jeg har valgt at lade firmaet bestemme over mit
liv, da jeg kun er interesseret, at firmaet fortsætter.

Men det koster noget på
privatfronten, siger han,
der i stedet kan glæde sig
over, at hans søn, der også
er uddannet maler, er på
vej ind i firmaet.
- Det er da dejligt at vide, at
han på sigt skal overtage firmaet, siger Rico Nolting.

Fakta
Ib Kristensen og søn blev startet i 1967 af Ib Kristensen
Han holdt op i 1992, hvor hans søn Kim Nolting overtog firmaet
I 1998 kom Rico Nolting til
Siden 1967 har firmaet ligget på Carls Plougs Vej
I 2009 flyttede firmaet til Haderslevvej 106, hvor der
blev etableret butik og værksted
3. generation ved Rico Noltings søn, Jonas, er ved at
etablere sig i firmaet
Der er pt. 28 ansatte – heraf er der fem lærlinge

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk

