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Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I DECEMBER/
JANUAR
Mandag 1.
Klippe klistredag for
alle klasser for skolen
Tirsdag 2. kl. 14.30
Adventshygge i præstegården
Søndag 14. kl. 16.00
Musikgudstjeneste
Onsdag 17. kl. 17.00
Julefrokost i SFO
klubben
Onsdag 17. kl. 19
Julekoncert
Fredag 19. kl. 10.00
2. klasserne opfører
krybbespil for børnehaverne
Mandag 22. kl. 8.00
Juleafslutning på
skolen
Mandag 22. kl. 8.30
2. klasserne opfører
krybbespil
Tirsdag 23.
Skolens juleferie
begynder
Onsdag 24. kl. 10.30
Julegudstjeneste for de
mindste
Onsdag 24. kl. 13.30,
14.45, 16.00
Julegudstjeneste
Onsdag 31. kl. 15.30
Festgudstjeneste
Mandag 5.
Første skoledag efter
ferien
Onsdag 14. kl. 17.00
3. klasses klub
Torsdag 15. kl. 19.00
Rundt om Halfdan
Søndag 18. kl. 19.00
Aftengudstjeneste
Søndag 25. kl. 10.30
Familiegudstjeneste

Dalby Kirke

Dalby GF
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Jul betyder myldretid i kirken
I Dalby Kirke er der mange kirkegængere søndag
efter søndag. Men juleaften er det nødvendigt med
hele fire gudstjenester. Ellers er der ikke plads til de
mange, for hvem det ikke bliver rigtig jul, uden de
har været i kirke.
Af Lisa Kuang
Fotos: Judy Reimer
og Morten Schmidt
Det er nok det mest herlige
mylder, man kan tænke sig,
fortæller Dalbys sognepræst Jens Christian Bach
Iversen om trængslen ved
kirkedøren juleaften:
- Masser af glade og forventningsfulde kirkegængere, der ikke har noget
imod at blive stuvet lidt tæt
sammen for at få plads til
alle. Det bliver næppe
bedre. Julens budskab om
barnet i krybben, der fortæller os, at meningen med
vores liv ligger i at drage
omsorg for hinanden, er
der stadig brug for, ikke
mindst i vores tid.
Da kirken forsøgte sig med
en formiddagsgudstjeneste
for børn for to år siden, var
det, fordi presset var blevet
for stort ved de traditionelle gudstjenester om eftermiddagen. Gudstjenesten 10.30 har klaret udfordringen, så der lige nøjagtig findes et trappetrin eller
et hjørne på knæfaldet til
de sidste, når der kommer
allerflest.

Kl. 10.30: For de mindste
Børnene stemte med fødderne og klapvognene juleaften både i 2012 of 2013
til formiddagsgudstjenesten, der er særlig tilrettelagt for de 0-6-årige og
deres familier. Så selv om
grunden til den særlige
børnegudstjeneste oprindelig var de glædelige
pladsproblemer ved de traditionelle gudstjenester juleaften, så har den hurtigt
har fået et godt formål i sig
selv.

GANG I DIG OG DALBY

Folkekøkkenet har brug
for hjælp

Læs side 2-3
eller tredje gudstjeneste,
kan man afhjælpe det trafikale kaos ved kirken ved at
vente, indtil kirken og Ppladsen er tømt efter den
forrige gudstjeneste.
Andet julegodt i kirken
Traditionen tro byder december måned på dejlig
musik i kirken både før og
efter juleaften. Det kan
man læse mere om på side
6-7. Men her er en smagsprøve.
Ved musikgudstjenesten
søndag den 14. december

klokken 16 medvirker
kirkekoret med værket
”Gabriel og Maria”,
mens årets konfirmander står for De 9 læsninger.
Ved julekoncerten onsdag den 17. december
klokken 19 er det kirkens egne sangere og organist, der er på
plakaten med et bredt
julerepertoire.
Nytårsaften den 31. december klokken 15.30
står den på festmusik
ved trompet og orgel.

IDRÆT

Dalby GF sætter fodspor

Læs side 4-5

Tre om eftermiddagen
De tre eftermiddagsgudstjenester juleaften ligger
klokken 13.30, 14.45 og
16.00.
Det er de mere traditionelle gudstjenester, hvor
den blandt andet står på
korsang, festtrompet ved
Steen Nielsen foruden
børn, der læser juleevangeliet.
Kom ikke i god tid
Hvis man vil gøre sig selv
en tjeneste, skal man ikke
komme i for god tid. Et
kvarter før gudstjenestestart er fint. Kommer man
til eftermiddagens anden

KIRKE

17. december er der julekoncert i Dalby Kirke

Læs side 7
Lars Rahbæk står klar til, det bliver hans tur, mens Alexander Bruun Schmidt læser første del af juleevangeliet ved
juleaften i Dalby Kirke 2013.

Kommunen vil gøre noget ved farlig skolevej
Efter en henvendelse fra skolebestyrelsen på Dalby
Skole har Teknisk udvalg besluttet, at der skal ses
nærmere på den farlige skolevej.
Af Lisa H. Kuang
Kolding Kommune er positiv stemt overfor det brev,
som skolebestyrelsen på
Dalby Skole har sendt til

kommunen for at få sikret
skolevejen på Dalbyvej 52110, der er farlig skolevej.
Teknisk forvaltning har behandlet brevet, hvori skolebestyrelsen foreslår at få sat

fysiske fartdæmpere op ved
nr. 73, ligesom den har
bedt om, at teknisk forvaltning igen diskuterer med
politiet, om hastigheden
kan sættes ned på strækningen.
Peder Damkjær, formand
for skolebestyrelsen, er
glad over, at forvaltningen

har reageret på brevet.
- Jeg vil nu bede om at få en
konkret tidsplan for, hvornår de har tænkt sig at tage
fat på problemerne, så vi
sikrer, at det ikke bare bliver sparket til hjørne, siger
han.

SKOLE

2. klasserne laver
krybbespil

Læs side 10

ERHVERV

Bjert Busser gør klar til
salg

Læs side 12
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Folkekøkkenet har brug for hjælp til at
komme igennem julen
Folkekøkkenet bruger hvert år rigtig mange penge på at holde jul for de socialt
udsatte, der kommer på værestedet. For mange er julen, den sværeste tid på året.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Dalby Kirke samler hvert år
i juletiden ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej, og i
år er ingen undtagelse. Sidste år blev der samlet næsten 6700 kroner ind til
Folkekøkkenet i Dalby Kirke, og ifølge daglig leder af
værestedet John Pichard
Christensen falder pengene på et tørt sted.
- Vi bruger rigtig mange
penge på julen, for det er
rigtig dyrt at holde jul. Vi
holder juleaften for 75 brugere og frivillige, og der
skal både være andesteg, risalamande, juleknas og en
julegave til alle. Så vi har
hårdt brug for alle de donationer vi får, for selv om
vi har en driftsaftale med
Kolding Kommune, så
mangler vi alligevel mellem
500.000-700.00
kroner
hvert år, som vi er afhængige af at finde hos private
donorer, siger John Pichard Christensen.
Socialt arbejde
Folkekøkkenet, der hører

under KFUM’s sociale arbejde, er et værested for socialt udsatte, hvor alle
uanset baggrund kan komme. I Folkekøkkenet kan
man købe 3 daglige måltider og deltage i forskellige
aktiviteter. Man kan også
bare komme og sidde og
drikke sin kaffe i fred og
ro, hvis det er man har
brug for, ligesom personalet hjælper med kontakt til
kommunen, hjæl- per med
personlige ting eller bare
yder omsorg.
- Her kommer alle mulige
slags mennesker, og det vigtigste for os er, at vi ikke er
fordømmende overfor deres fortid ligegyldigt, hvad
de har lavet. Mange betragter os som den nærmeste
familie, og mange har et
stort behov for at fortælle
om deres liv. Mange har
også et langvarigt misbrug,
er ensomme og har brug
for nærvær og omsorg, fortæller John Pichard Christensen.
Julen er svær
Derfor er julen også en af
de sværeste højtider at

komme igennem for brugerne.
- For mange er vi det nærmeste netværk, og selv om
en bruger måske har nogle
børn eller noget andet familie et sted, og håber til
det sidste, at de får en invitation til jul, så sker det ofte
ikke, siger John Pichard
Christensen.
Hvert år er der cirka 15 frivillige, der kommer og bruger juleaften på at holde
rigtig jul for brugerne. Der
bliver serveret mad, danset
om juletræ og pakket gaver
op.
- Vi prøver at give praktiske
julegaver, som kan bruges.
Sidste år gav vi mændene
en skægtrimmer og kvinderne en føntørrer, ligesom vi ofte putter lidt tøj i
pakken, fortæller han.

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

Ole Christian Hansen og Bony Ricardo kommer ofte i Folkekøkkenet
måder at gøre lidt ekstra i
december.
- Julen er en hård tid for
mange. Men der er selvføl-

gelig også resten af året,
hvor der også er brug for
støtte, så vi har hele tiden
aktiviteter i gang, og alle bi-

drag er velkomne, siger
John Pichard Christensen.

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.

Også advent
Også i de 4 adventssøndage
bliver der gjort lidt ekstra
ud af det. Første søndag i
advent bliver der lavet juledekorationer, en anden
søndag er der julebanko,
der bliver pyntet op, og de
frivillige forsøger på mange

Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36

Fra Dalby til Folkekøkkenet
Julen er den hårdeste tid på året for Folkekøkkenets brugere, der ofte mangler
nogen at fejre jul med. Skæve eksistenser mærker behovet for omsorg endnu stærkere, når andre bare juler af sted
Julen igennem samler Dalby Kirke derfor igen i år ind for at bidrage til, at julestemning og fællesskab kan favne nogle af samfundets svageste. Det er med til at sikre, at
Folkekøkkenet år efter år kan fejre jul med 75-100 brugere
Dette er blevet samlet ind: 2013: kr. 6.672,50, 2012: kr. 4.117,50, 2011: kr. 4.226,50
Hvis du vil støtte Folkekøkkenet så gå ind på www.folkekoekkenet-kolding.dk
Her kan du købe en farverig stol og på den måde donere penge
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Fornyelse af grønt område i Mariesminde
Lørdag den 25. oktober klokken 11.00 mødte cirka 40
af områdets beboere op for at deltage i det praktiske
arbejde. Stedet er det grønne fællesområde mellem
Ågærdet og Lundgærdet.

Af Gordy Strømdal, formand
for grundejerforeningen
Fotos: Gordy Strømdal
og Judy Reimer
Tidligere ved den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen fremførtes
forskellige forslag til fornyelse/forskønnelse af området. Dette medførte nedsættelse af en arbejdsgruppe af 6 ildsjæle, som
bl.a. skulle ansøge om bydelspenge sammen med
foreningens bestyrelse.
Økonomi
Et projekt i henhold til bestemmelserne for bydels-

penge blev indsendt, og
Kolding Kommune bevilgede 20.000 kroner. Herefter blev gruppen og bestyrelsen enige om det videre forløb af projektet. I
den forbindelse supplerede foreningen med yderligere 15.000 kroner.
Frugter og bær
Arbejdsgruppen brugte efterfølgende mange timer
på møder, opmåling af
arealet, indhentning af priser på planter med mere.
Møder med bestyrelsen og
fællesmøde møde med naboerne til området. Projektet blev rettet lidt til og

afstemt efter ønske om, at
planterne ikke måtte være
allergifremkaldende, ikke
blive for højtvoksende og
bære frugter og bær som
kan plukkes efter først til
mølle princippet frem for
giftige bær. Bevaring af
mindre boldbane osv.
Arbejdsdagen
Der blev sendt invitation
ud til fælles arbejdsdag
med opfordring til at møde
med haveredskaber og trillebør.
Ved fremmødet havde arbejdsgruppen
planlagt,
hvilke opgaver der var at
tage fat på. Efter fordeling
gik alle i gang, og selv de
mindre børn hjalp med til
at hente og fordele planter.
Efter et par timers arbejde
var der grillpølser og drikkevarer til alle, hvorefter

arbejdet fortsatte til hen på
eftermiddagen, indtil alt
var klaret.
I alt en fin dag til styrkelse

af fællesskabet. Ros til arbejdsgruppen for deres
indsats.

Nyt fra Beboerforeningen
Beboerforeningen har afviklet sit succesrige bankospil og ser frem til forårets generalforsamling.

Af Per Rosiak
Vi vil hermed takke alle
vores sponsorer for støtten
til vores traditionsrige bankospil. Igen i år tiltrak det
cirka 300 Dalby-beboere og
gav et pænt overskud, som
går til at styrke det kulturelle og sociale sammenhold i sognet og omkring
Dalbyhus.
Sponsorlisten kan ses på
Beboerforeningens hjemmeside.

Om Beboerforeningen
Beboerforeningen repræsenterer alle husstande i
Dalby sogn: Dalby, Mariesminde, Rebæk, Strårup og
Tved. Alle husstande kan
tegne medlemsskaber.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for god
opbakning i det forgangne
år.
Vi ønsker alle i Dalby sogn
en glædelig jul og et godt
nytår samt på gensyn i det
nye år.

Generalforsamling 19.
marts
Beboerforeningen
for
Dalby Sogn afholder ordinær
generalforsamling
torsdag den 19. marts klokken 19 i Dalbyhus.
Dagsordenen ifølge vedtægterne, der kan læses på
foreningens hjemmeside.

Se mere på www.dalbybeboerforening.dk

John Pichard Christensen har været leder af Folkekøkkenet siden 2002
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Vil Dalby fortsat arrangere løb?
Af Jan Lottenburger, fmd.
Dalby GF’s sponsorudvalg
Foto: Judy Reimer
”Dalby GF – vi sætter
fodspor”, er et slogan,
jeg har forsøgt at profilere os med. Dalby GF er
et stort aktiv for hele
Dalby, derfor bør man,
hvis ens nærområde ønskes bevaret, støtte op
omkring vores arrangementer.
Vi har rigtig mange, som
ikke længere er medlem af
Dalby GF eller har børn i
klubben, men flere år i
træk har været gode støtter
til arrangementerne. Nogle
har endda stået post ved
vores løb i mere end 10 år.
I skal nævnes som positive
forgangsfolk eller, som
Fodbold Ungdom betegner det, ”Dalbys kulturbærere”.
Brug for flere hænder
Desværre har Sponsorudvalget de sidste år savnet
opbakning til vores arran-

gementer. Vores familie og
nærmeste venner er ofte i
sidste øjeblik blevet inddraget i arrangementerne og
har løftet opgaverne. De
gamle rutiner fornægter
sig heller ikke, så selvfølgelig er tingene lykkedes.
Men den fortsatte drift for
at arrangere er desværre
ved at ebbe ud.
Udvalget kan ikke længere
påtage sig så store planlægningsopgaver, når vi også i
nogen grad selv skal stå for
at løfte opgaverne på dagen.
I år måtte vi ud i sidste øjeblik og købe assistance via
Munkensdam Gymnasium
i Kolding. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi bliver
nødt til at bruge hjælpere
til 200 kroner per assistent,
når disse penge kunne
have hjulpet i klubkassen.
Engagement eller brugerbetaling
Sponsorudvalget vil meget
gerne planlægge og arrangere, men det er selvfølgelig nemmere at lade være.

Sommerfesten gav et overskud på 35.000 kroner,
Halvmaraton et overskud
på godt 40.000 kroner, og
med større markedsføring
og flere frivillige hjælpere
kunne det såmænd nemt
have givet 20.000 mere. For
fire år siden gav løbet
140.000 i overskud. Der
kan vi sagtens komme hen
igen, men det kræver engagement.
Hvis Dalby GF ikke påtager
sig afviklingen af City Halvmaraton, Havnestafetten,
Sommerfesten og Ølfesten
og derigennem skaber et
økonomisk fundament for
Dalby GF, vil brugerbetalingen stige. Det vil med
andre ord sige, at forsikring af vore mange frivillige trænere og køb af
udstyr til de enkelte afdelinger skal finansieres via
brugerbetaling. Det være
betaling i forbindelse med
deltagelse i stævner og almindelig deltagelse på de
enkelte hold under Dalby
GF.
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Costa Brava Cup 2014 U15 Piger
Dalby GF U15 Piger har i efterårsferien uge 42 været
til Costa Brava Cup i Spanien.
Af Erik Jessen
Fotos: Erik Jessen

Kolding City ½-maraton og Dalby GF’s andre pengerejsende aktiviteter giver både midler og opmærksomhed til Dalby sogn. Men der er brug for, at flere frivillige giver et par timer til det gode
formål.
En overskuelig indsats
Det er ikke 20 til 25 timer,
vi beder om, men blot 2-3
timer fra flere af jer. Bare
lidt aflastning for de praktiske opgaver på dagen.
Så vær imødekommende
og svar positivt på vore hen-

vendelser via mail eller på
opfordringerne om hjælp i
Dalby Tidende. Det er givende, og det giver sammenhold for både børn og
voksne.
Du har mulighed for at
stille op og præge lokal-

samfundet. Meld dig på
forhånd via halvmaraton
@dalbygf.dk
I Dalby GF sætter vi fodspor.

Det bliver endelig lørdag
den 11. oktober, hvor vi
alle mødes på Dalbys parkeringsplads. U15 piger,
KB U12 Drenge og to pigehold hold fra Nordvest.
Rejsen er beregnet til 27
timer med stop undervejs.
Der er hurtigt gang i den,
og der bliver spillet, læst,
hørt musik og set film på
iPad. De unge drenge og
vores piger finder hurtigt
sammen.
Efter en tissepause spørger
en af lederne fra KB, om
alle drenge er der?
Dalby SØS svarer kækt.
- Der er i hvert tilfælde
drenge nok.
Første tur i bølgerne
Sorra Daurada hedder hotellet, hvor vi skal bo. Det
ligger lige ned til Middelhavet kun et sten kast fra

hotellet. Der går ikke
længe, før vi alle har fundet badetøjet frem og halser ned mod vandet. Store
bølger og vi bliver kastet
rundt. Fun. Søndag er
hygge dag og afslapning.
Med bus til fodbold
Mandag skal vi gøre os klar
til første kamp. Vi får spist
morgenmad og gør os klar
til at tage med bussen ud til
spillestedet, der ligger 10
minutter med shuttlebus
fra hotellet.
Der bliver spillet på 14
baner. Med 178 hold fra 8
nationer, er der virkelig
gang i den. Spillestedet
hedder ”Top Ten” lige ude
for Blanes.
Vi møder Tårs/Ugilt IF i
første kamp og får en sikker sejr på 4-1, og drager
igen mod hotellet.
Åbningsshow
Mandag aften er vi til den

Kulturbærer i Dalby GF Ny formand skal findes til Dalby GF
Dalby GF er meget mere end fodbold, gymnastik, volley og badminton. Det er hjertet i Dalby, som banker
for det sociale og aktive liv i lokalområdet efter klokken 16, og som danner en platform, hvor børn og
voksne mødes og lærer hinanden at kende. Alt dette
for at skabe og fastholde det trygge og gode nærmiljø, som vi søgte, da vi valgte at bo i Dalby.
Af Gitte B. Thomsen
Dalby GF er ingen selvfølge. Foreningen er skabt
og holdt ved lige af frivillige hænder. Når der ikke
er hænder til at bære det
mere, så er der intet Dalby
GF. Der er selvfølgelig
mange andre steder, man
kan dyrke sin sport, men vi
mister platformen for det
trygge og nære.
Det er de frivillige trænere,
som bærer det helt store
læs. Det er måden, hvorpå

man som oftest kommer
ind i Dalby GF, altså fordi
man melder sig som træner
af sit barns hold. Man bliver bidt af det, lærer
mange andre at kende fra
området, synes det er sjovt
og givtigt, ser de muligheder og mangler der er, og
pludselig er man involveret
i meget andet end trænergerningen.
Kulturbærer
Vi vil i Dalby GF derfor
gerne involvere nogle an-

En kulturbærer
Deltager i planlægning af de aktiviteter,
der foregår i Dalby GF
• Dalby sommerfest
• Havnestafetten
• City halvmaraton
• Dalbyfest i november
4

dre i klubben, end de allerede meget aktive trænere.
Derfor har vi skabt begrebet ”kulturbærer”.
En kulturbærer lærer om,
hvad der foregår i Dalby,
og har mulighed for at
bære traditioner videre og
komme med input til nye
traditioner.
En kulturbærer bærer din
nye viden med tilbage til de
andre forældre omkring
holdet og får uddelegeret
de opgaver, som skal varetages ved de forskellige arrangementer.
Sådan tilmelder du dig
Vi skal bruge minimum én
forælder fra hvert hold.
Gerne flere.
Vi glæder os til at mødes
med en masse aktive og
iderige forældre, som ønsker at medvirke til et socialt og aktivt Dalby.
Meld dig til formanden for
din eller dit barns afdeling.
Se www.dalbygf.dk – Tryk:
Fakta og dernæst Bestyrelsen.

Dalby GF’s formand gennem to år Pernille Høxbro opfordrer i denne hilsen til, at klubben finder en ny formand, når hendes valgperiode udløber til generalforsamlingen den 24. februar 2015.

Af Pernille Høxbro
Foto: Judy Reimer
Jeg tiltrådte hvervet som
formand på et tidspunkt,
hvor man ikke kunne finde
en formand overhovedet,
og lavede den aftale med
bestyrelsen, at jeg tiltrådte
af navn og ikke gavn. For
hvis ikke der er en formand for Dalby GF, er der
heller ingen Dalby GF.
Jeg synes, det er forkert

mand for Dalby GF, er du
meget velkommen til at
kontakte mig på mail pernille.hoexbro@gmail.com.

kun at have en formand af
navn, og derfor opfordrer
jeg på det kraftigste, at
man i det efterhånden
store brugergrundlag finder en formand, der vil gå
ind i rollen som aktiv og
engageret medspiller til
foreningen og den stærke
bestyrelse.
Støt op om klubbens eksistens, og meld dig som formand. Hvis du vil vide
mere om jobbet som for-

Dalbyfest 1. november

Vinterfodbold
I Dalby GF kan de 5-19
årige også træne fodbold
om vinteren. Nogle gør
det inde, andre ude.
For trænere og træningstider, se www.dalbygf.dk

83 festglade Dalbyfolk nød lækker mad og godt selskab i hallen en ellers mørk novemberaften. Mange brugte også lejligheden til at få slidt danseskoene.

Volleyball er bare sagen
Af Nanna, 7 år, og Johan, 9
år, KUV level 2
Foto: Jane Kristensen
Vi synes, volleyball er sjovt.
Vi startede, da vi var fem og
seks år, så man behøver
ikke at være så gammel for
at gå til det. Det er sjovt at
lære nye slag. Vi har for eksempel lært baggerslag.
Det er også sjovt at spille
kamp, fordi vi spiller om
points, roterer rundt på
banen med de andre fra
holdet og laver baggerslag.
Det er spændende at være
til stævner. Vi har prøvet at
vinde nogle kampe, men vi
har også tabt en masse

kampe. Men det er lige
meget. Det kan godt larme
i hallen, når vi er til stævne.
Sidste weekend var vi til
stævne i Vojens med level
2. Vi var spændt på, om vi
vandt. Vi kom på en 9.
plads. På et af de andre
hold var der en pige, der
blev rigtig sur, fordi hun
tabte til vores hold. Og det
kunne hun ikke lide. Vi
kan nu også godt blive lidt
skuffede efter kampen, hvis
vi taber.
Vi synes, at andre også
skulle prøve volleyball.
Man lærer at gribe bolde.
Man kan også få nye venner der.

store åbnings ceremoni i
”Blanes”. Et kæmpe show,
hvor vi hurtig mærker, at
der er mange danske hold
repræsenteret. Det varer
en lille time, hvor der bliver sunget nationalsange
og forskellige danser optræder. Meget flot.
La Ramblas VS Nou Camp
Tirsdag spiller vi anden
kamp mod Snekkersten IF
og taber. Vi er ikke er klar
fra start. Men det ødelægger ikke humøret, fordi vi
har fri resten af dagen, og
vi skal til Barcelona for at
shoppe.
Valget står mellem Barcelonas stadium ”Nou Camp”
og shopping på ”Ramblaen”. Pigerne vinder. En
fantastisk dag for pigerne,
og der bliver shoppet igennem. Sidst på dagen er vi
kulturelle, uden der dog
var den store interesse i
”Katedralen”.
Bronze
Onsdag drager vi igen mod
”Top Ten” for at spille
vores tredje kamp. Her
møder vi Fårvang IF og
spiller 2-2. Vores sidste
kamp mod Eastside Viborg
vinder vi uden at spille. De
har trukket sig fra turneringen på grund af skader. Det
betyder, at vi torsdag skal
spiller semifinale mod Fårvang IF, som vi har mødt en
gang.
Vi taber 2-1 til Fårvang, og

Sponsorer
• PR Chokolade, der har sponsoreret godt med lækkerier til turen derned
• Kaffebaren på Vonsildvej sørgede for sandwich ligeledes til turen
• Jotun Danmark sørgede for vand under turen
• Macron, hvor vi fik lavet en fed rejse sweatshirt
• Føtex på Vonsildvej gjorde, at vi kunne købe billig frugt
til turen
• Samtidig en tak til Jesper, Fritte og min kone Marianne
for hjælp før og under hele turen

Jeg var til stævne i Andst
lørdag den 25. oktober
som teen 1 spiller fra
Dalby. Mit hold Dalby B og
jeg spillede i alt 4 kampe.
To mod Varde, en mod det
andet Dalby hold og et
mod Vojens. Vi vandt 2 og
tabte 2, så derfor fik vi en
tredje plads. Det andet
teen 1 hold A endte vist

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
Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005@gmail.com

vi er skuffede. Der er
bronze kamp over middag.
Her bliver vi enige om, at vi
ikke vil tabe to gange
samme dag. Super kamp
hvor vi vinder 3-1, og scorer
alle fire mål. En velfortjent
3. plads i Costa Brava Cup
2014 til U15 Piger fra Dalby
GF.
Fredag morgen rejser vi
igen mod Danmark. Turen
hjem går godt, selv om vi er
lidt trætte.
Arbejdsindsats betaler
sig
Vi beslutter os i starten af
2014, at vi vil på en ud-

Volleyball stævne i efteråret
Af Anna, 12 år, KUV teen 1
Foto: Jane Kristensen

DALBY GF

som nummer 5. Vi skulle
også selv dømme og vende
point. Det var første gang
jeg dømte, og det gik faktisk rigtig godt. Stemningen var rigtig god, og der
var et par jeg kendte. Selvfølgelig også nogen jeg
havde set fra andre stævner. Men jeg fik faktisk
nogle nye venner. Vi spillede godt, og det var dejligt. Og så var dagen faktisk
bare god.

landsfodboldtur i uge 42.
Så må vi smøge ærmerne
op for, at turen ikke bliver
for dyr for pigerne.
Vi begynder med at pakke
chokolade hos PR Chokolade i Kolding i 2013. Det
er hårdt arbejde, og der
skal bruges hurtige fingre.
Til Dalby Sportsfest står vi i
tombolaen hele weekenden, og vi blev belønnet
med overskuddet for indsatsen.
Af Gitte fra Bjert IF får vi
mulighed for at sælge
strømper. Med over 200
solgte bundter, får vi kroner i kassen.

Gymnastik
Irene Mortensen
irene.mortensen
@skolekom.dk
Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk
Badminton/hockey
Tommy Andersen
Tommy.andersen
@dk.bureauveritas.com

Volleyball i Dalby
Af Regitze, 15 år, KUV teen 2
Volleyball er ikke bare en
holdsport som alle andre, i
volleyball er man meget afhængig af sin medspillere, da
man ikke kan køre solo ligesom i for eksempel fodbold.
Noget af det, jeg rigtig godt
kan lide ved volleyball er, at
man har et modstanderhold,
men at man aldrig kommer i
karambolage med modstanderholdet.
Min makker Luna og jeg
var til Teen-stævne den
24.oktober i Andst. Til et
stævne kan man være nervøs, men det ryster man
hurtigt af sig igen, man
mærker den spændte, men
også den glade stemning
ved at skulle spille.
Dømmer andre
Til et stævne spiller man
nogle kampe, men man
dømmer også andre holds
kampe, det giver en god
mulighed for at lære reg-

lerne helt, tage ansvar og
lære andre spilleteknikker.
Luna har gået til volleyball
i en del flere år end mig,
men vi spiller alligevel helt
fint sammen.
Til stævnet tabte vi den første kamp, men vandt de tre
følgende. Den sidste kamp
var meget tæt, jeg tror aldrig, at jeg har spillet en så
spændende kamp.
Fik guld
Vores spil, gode måde at
tale sammen under kampene og gode humør resulterede i, at vi fik guld. Det
har jeg aldrig prøvet før, så
det var bestemt en mega
fed oplevelse.
Udover æren og guldet, så
lærer man også en hel
masse af at være til stævne:
at gentage slagene, tale
sammen, være under pres
og have en reel modstander, og så naturligvis sammenholdet og forståelsen
af sin makker.
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DECEMBER 2014
Eftermiddagsmøde: Tirsdag den 2. kl. 14.30
Adventehygge i præstegården. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 10.30
2. s. i advent. Ved Maria S. Frederiksen.
Musikgudstjeneste med De 9 læsninger:
Søndag den 14. kl. 16.00
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Julekoncert i kirken: Onsdag den 17. kl. 19.00
Se side 7.
Jul med børnehaverne: Fredag den 19. kl. 10.00
2. klasserne opfører krybbespil i Dalby Kirke.
Gudstjeneste: Søndag den 21. kl. 9.00
4. s. i advent. Ved Tine Illum.
Jul med skolen: Mandag den 22. kl. 8.30
2. klasserne opfører krybbespil i Dalby Kirke.
Juleaftengudstjeneste særligt for børn:
Onsdag den 24. kl. 10.30
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 1.
Juleaftengudstjeneste:
Onsdag den 24. kl. 13.30 / 14.45 / 16.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 1.
Julegudstjeneste: Torsdag den 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Fredag den 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved J. C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 28.
Julesøndag. F.eks. Sdr. Bjert kl. 10.30.

DALBY KIRKE

Rundt om Halfdan
den 15. januar kl. 19

Musik, sang og fortælling
Ulrik R. Damm er tidligere
organist. Birgitte Kaas Sørensen mangeårig korist.
Sammen vil de komme
Rundt om Halfdan.

25. oktober
Johannes Lee Sorgenfri
Odins Ager 18

Frida Dalum Lindvang
Engen 9B
9. november
Sejr Meilandt Langdal
Nielsen
Dalby

Halfdan Rasmussen
Der vil være nye og gamle
sange af Halfdan på programmet, nogle med musik af Ulrik R. Dam. Mange
af de kendte sange skal vi
selvfølgelig synge sammen.
Undervejs vil der også blive
fortalt om den spændende
digter.
I det daglige leder Birgitte
Kaas Sørensen og Ulrik R.
Damm et pigekor, der har
indsunget en CD med Halfdan Rasmussen-sange og
ved en særlig lejlighed sunget nogle af dem for dronningen.

Jacob Wind Mikkelsen
Dalby Møllevej 5

Adventshygge i præstegården
Det kommer til at smage,
dufte og lyde af jul ved den
årlige adventshygge i præstegården tirsdag den 2.
december kl. 15.00.
Programmet står på julebag og julehistorier, julesange og julesalmer – og
selvfølgelig den traditions-

rige pakkeleg: Husk at
medbringe en gave til omkring 30 kr. Meget mere
traditionsrigt kan det
næppe blive.
Eftermiddagens program
forventes at slutte cirka kl.
17.
Alle er velkomne.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 24. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Familiegudstjeneste: Søndag den 25. kl. 10.30
3. s. e. Hellig 3 Konger. Ved J.C. Bach Iversen.
Mini-konfirmander medvirker. Se side 6.

16. november
Oscar Elliot Sandholdt
Bramdrupdam

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
11. november
Anne Lise Bank
Gl. Tved 17
14. november
Leif Rasmussen
Romerparken 48

Ulrik R. Damm

Birgitte Kaas Sørensen

Aftengudstjeneste 18. januar
Der bliver uundgåeligt en
særlig stemning, når man
holder gudstjeneste om aftenen. Der har da også
været efterspørgsel på
gudstjenester på andre tidspunkter end de sædvanlige.
Eftermiddags- og aftengudstjenester har hidtil ho-

vedsagelig ligget ved særlige lejligheder, men fremover vil Dalby Kirke også på
mere almindelige søndage
holde aftengudstjenester.
Søndag den 18. januar kl.
19.00 er der aftengudstjeneste med kirke-aftenkaffe
bagefter.

Familiegudstjeneste 25. januar
Minikonfirmanderne danser og synger, og hele kirken danser og synger med.
Sidste søndag i januar kl.
10.30 afslutter de to 3. klasser på Dalby Skole deres
forløb ved en festlig gudstjeneste for hele familien.
Minikonfirmanderne ple-

jer at slutte 1. søndag i advent, men på grund af skolereformens længere skoledage, har de i år har kortere tid i kirken på de
enkelte eftermiddage. Til
gengæld spænder forløbet
over en længere periode.

Organist
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com

Festgudstjeneste nytårsaften
På årets sidste dag kl.
15.30 er der for 11. gang
en festlig nytårsgudstjeneste 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.

Nytårskirkefrokost 1. februar
Den årlige nytårsfrokost
har fået et lille skub og
ligger i år 2015 søndag
den 1. februar efter gudstjenesten.
Kirkefrokosten, der afholdes i præstegården, er en
dejlig anledning til god

mad, hygge og sange fra
højskolesangbogen.
Pris: Kr. 50,- plus drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag
den 27. januar på opslag i
kirken eller til Elly Petersen 75 53 18 60 / ellysmail@stofanet.dk

Juleaften for alle i
Brændkjærkirken
Igen i år inviterer Kolding
1 Y s Men s Club til en
traditionel juleaften i fællesskab.

Gudstjeneste: Søndag den 4. kl. 10.30
Hellig 3 Konger. Ved J. C. Bach Iversen.

Aftengudstjeneste: Søndag den 18. kl. 19.00
2. s. e. Hellig 3 Konger. Ved J.C. Bach Iversen.

Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30

Silje Kissow Falk
Kolding

JANUAR 2015
Gudstjeneste i en nabokirke: Torsdag den 1.
Nytårsdag. Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk

Rundt om Halfdan: Torsdag den 15. kl. 19.00
Sogneaften i præstegården: Se side 6.

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

DØBTE

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

Gudstjeneste: Søndag den 11. kl. 9.00
1. s. e. Hellig 3 Konger. Ved Maria S. Frederiksen.

Vejviser

Nyt om
NAVNE

Den 29. januar 2015 kunne Halfdan Rasmussen være
fyldt 100 år. Det markeres i Dalby Præstegård i selskab med nogle af hans utallige sange og digte torsdag den 15. januar kl. 19.00.
Med sine ”Tosserier” og
”Børnerim” har Halfdan
Rasmussen sat sit præg på
danskernes hverdag i mere
end et halvt århundrede.
Hans ABC har med finurlige rim og vers leget alfabetet ind i børn siden 1967.
Men han har også givet luft
for stærke politiske holdninger i sine digte. Og ikke
mindst under indtryk fra depressionen i 30’erne og besættelsen i 40’erne var hans
tidligste digte mere advarende og pessimistiske i tonen.
Selv siger han om det på
sin egen karakteristiske facon:
Jeg skriver sjove digte.
Jeg skriver også triste.
De første læser andre folk.
Selv læser jeg de sidste.

Dalby Tidende
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Medlemmerne af Koldings
første Y’s Men’s Club står
sammen med mange frivillige hjælpere klar med god
dansk julemad, julegodter
og julegaver, juleevangelium
og julesalmer og glæder sig
til at være en del af det gode
samvær med gæsterne.
Julehyggen begynder at
sprede sig kl. 17.30. Aftenen slutter kl. 21.30. Alle er
velkomne.

Billetter og praktisk
Interesserede kan købe billetter à kr. 160,- indtil den
12. december via Turistkontoret, tlf. 76 33 21 00 –
og på Brændkjærkirkens
kordegnekontor, tlf. 75 53
00 73.
For at sikre at også kørestolsbrugere kan deltage,
tilbydes kørselsmulighed
for gangbesværede i samarbejde med Kolding Kommune og Sydtrafik.
Evt. spørgsmål vedrørende
arrangementet kan rettes
til Preben Nielsen på 20 16
25 93.

Kirkesangere
Eva Marie Georgi
Stenderupvej 191D
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

Hør om Dalby venskabsmenighed
Ligesom Dalby har Tyrstrup også St. George Kirke i
Bagdad venskabsmenighed. Tirsdag den 9. december
kl. 19.00 sætter Tyrstrup menighedsråd fokus på den
irakiske kirkes vilkår.
På grund af truslerne fra Islamisk Stat og mange selvmordsbomber nær St.
George Kirke har det
længe ikke været muligt for
nogen at komme på besøg
i Bagdad. Men Caroline
Llewellyn fra København
har tidligere arbejdet i kirken i Bagdad og fulgt kirkens præst Andrew White
på tætteste hold.

Tirsdag den 9. december
kl. 19.00 fortæller hun om
sine oplevelser, når hun
gæster Degneskolen på Gl.
Kongevej 9 i Tyrstrup.
Tyrstrup
menighedsråd
melder, at alle er hjertelig
velkomne, men har sendt
en særlig invitation til os i
Dalby.

Malthe Illum
Låsbybanke 6, 3. th
Kolding
Tlf. 27 58 17 24
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
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad.
76. årgang, nr. 1.
Dec. 2014 / jan. 2015.
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Aftenens foredragsholder i Bagdad mellem livvagter.

www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

FEBRUAR 2015
Gudstjeneste med kirkefrokost:
Søndag den 1. kl. 10.30
4. s. e. Hellig 3 Konger. Ved J.C. Bach Iversen.
Tilmelding til frokost senest 7. januar. Se side 7.
KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede. Ring 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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Velfærd for sjæl
og samfund
På tre lørdage i det nye år – 24. januar, 28. februar og
14. marts, hver gang kl. 10.00-14.30 inklusiv frokostpause – lægger Kolding Kirkehøjskole op til overvejelser om, hvad velfærd er, og hvor langt den rækker i
samfundet.
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.
Det fulde program kan
tages i kirken.
Lørdag den 24. januar
Etik og velfærdsstat
Er velfærdsstaten ved at
bryde sammen? – spørger
Jørn Henrik Petersen, samfundsdebattør og professor
ved Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk
Universitet. Hans analyse
siger, at der var en gang, da
de afhængige og udsatte
blev mødt med medfølelse
og medlidenhed. Nu er de
blevet genstand for fortørnelse og vrede.

Men hvorfor er barmhjertighed, diakoni og næstekærlighed ikke bare noget,
man gør? Vi får eksemler
på arbejdet med at række
ud mod de mennesker, der
bor i sognene.

Lørdag den 24. januar:
Anette Langdal
Lørdag den 28. februar
Udkantsdanmark
Betydelige dele af Danmark ses i dag som udkanter, altså udviklingssvage
områder. Unge vandrer i
stadig større omfang mod
byerne, hvor de uddanner
sig og slår sig ned. Johannes Nørregaard Frandsen,
der er professor, leder på
H. C. Andersen Centret og
forfatter, går til problemet
med humor og ironi: Skal
man jamre, eller giver det
muligheder?

Lørdag den 24. januar:
Jørn Henrik Petersen

28. februar: Johannes
Nørregaard Frandsen

Anette Langdal, koordinator og konsulent for Menighedsplejen i provstiet,
ser på kirken som velfærdsstatens hjælpende hånd.

Udkanten ligger i centrum,
slår Finn Slumstrup, forfatter og foredragsholder,
fast. Men ønsker vi fortsat,
at der skal bo mennesker i

DALBY KIRKE / KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE
hele landet, skal der nye
boller på suppen. Borgerne skal selv starte en
modbevægelse mod et delt
Danmark. Debat om, hvordan vi kaster offerrollen
væk og griber initiativet.

Nytårsopstart
Søndag den 4. januar 2015 mødes Mariesminde-spejderne og deres familier som
sædvanligt på Grænseborgen til fælles spejderaktiviteter i skoven.
Menuen står på god mad,
te og kaffe. Og vi skal selvfølgelig ønske hinanden
godt nytår!
Bemærk, at nytårsopstarten
i år bliver første søndag

28. februar: Finn Slumstrup

efter 1. januar og ikke lørdag!
Tag den varme vinterjakke
og handskerne på. Find
måske skøjterne frem. Og
nyd nogle sjove timer i frisk

luft og med garanti for et
godt grin.
Mere information med
tidspunkt og tilmelding
kommer på www.mariesminde.dk

Spejdere på gruppeweekend

Lørdag den 14. marts
Velfærdsfortællinger
Anne-Marie Mai, der er
forfatter og professor ved
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
kalder den omstridte lov
om Statens Kunstfond,
1964, for velfærdslovningens kroning. Hun ser på
velfærdstematik og velfærdsfortællinger hos populære forfattere. Og der
gives eksempler fra satire
over velfærdsstaten og provokerende kunstværker,
der vil ruske op i velfærdsstatens borgere.

I weekenden d. 14.-16 november tog KFUM-spejderne fra
Mariesminde på den årlige
gruppetur, hvor 70 børn og
voksne var samlet på Houens
Odde spejdercenter.
Turen bød på en ”Rejse til
ukendt land”, hvor der skulle
samarbejdes om at finde ressourcer og rigdom.

Velfærdsfortællinger kan
også synges. I en hyldest til
fællessang og fortælling vil
Helle Eiler Ernst, der er korleder, iværksætter og musikpædagog sammen med
Jesper Emil Sørensen, der
er forstander på Gudenådalens Efterskole, vise, at i
en verden, hvor vi udfordres
på at være på, er det rart
bare at kunne være.

14. marts: Helle Eiler Ernst og
Jesper Emil Sørensen

En uge i kollektiv
Ni seniorer har i en hel
uge selv klaret indkøb og
skolegang, lektier og fritidsaktiviteter, arbejde og
madlavning i Spejderhytten i Mariesminde, men
også råhygget sig.
Af seniorerne
En gang om året bytter de
største Mariesminde-spejdere deres mors kødgryder
ud med super hyggeligt ungdomsfællesskab 24 timer i
døgnet. Seniorerne rykker
ind, betaler ind til deres fælles madkasse og står så på
skift for alt det praktiske.
Der skal tænkes på skoletøj,

strygning af skjorter og planlægning af madindkøb. Badet må man skiftes til i løbet
af dagen, da vandtanken
ikke rummer det store.
Lækker mad og hygge
Den har stået på lækkerier
som helstegt mørbrad i baconsvøb og kylling i fad
med tomatsovs. Men selvfølgelig er der også spillet
Play Station og Wii, hygget,
spillet musik og planlagt
natløb til gruppens trop- og
juniorspejdere som skulle
bruges på gruppeweekenden.
Fantastisk. I skulle selv prøve det.

2. klasserne laver krybbespil til
juleafslutningen
55 elever fra Dalby Skoles to 2. klasser er i fuld gang
med at øve deres udgave af krybbespillet, som vises i
Dalby Kirke til juleafslutningen. Der er stor forventning, travlhed, spænding og iver i børnegruppen.
Af Karin Olesen,
klasselærer 2B
Fotos: Arkivfoto

ikke skal opfinde det hele
selv, og at mange af tingene
allerede ligger der.

Traditionen tro skal 2. årgang på Dalby skole vise
krybbespillet i kirken til juleafslutningen
mandag
den 22. december.
Allerede midt i november
var vi i gang med forberedelserne til stykket. Rollerne er fordelt mellem de
55 børn fra de to 2. klasser.
Der hersker travlhed, nervøsitet, spænding og iver,
men generelt er forventningens glæde stor.
Da det er en fast tradition,
har vi gennem mange år
samlet mange kostumer og
rekvisitter, der kan bruges i
spillet. Det er dejligt, at vi

Mange forskellige bud
Selve skuespillet er der
også forskellige bud på,
men klasselærer i 2A Birgitte Meddings kan godt
lide, at børnene selv har
indflydelse på, hvad de skal
sige, og jeg vil gerne udvide
stykket og føje lidt sidehistorier til. Vi arrangerer
også altid et sideløbende
arbejde, som børnene kan
arbejde med, mens der
øves. Vi kan jo ikke have
alle 55 børn på ”scenen”
hele tiden.
Mange børn
Når årgangen er så stor, og

så mange børn skal deltage
i spillet, har vi været nødt
til at tænke kreativt, hvis
ikke vi skulle have 20 får.
En af musiklærerne har
indvilliget i at lave en ekstra
lille melodi sammen med
nogen af børnene, vi skal
have et stort englekor, men
om replikkerne skal fremsiges på vers, på engelsk eller
noget helt tredje skal forblive en hemmelighed til
den 19. december klokken
10.00.
Det er den dag, der er generalprøve for børnehaverne i området, og hvor
forældre og bedsteforældre
til 2. årgang inviteres ud for
at se det.
Mandag den 22. december
til Dalby Skoles juleafslutning kommer alle eleverne, lærerne og pædagogerne gående fra skolen til
Dalby Kirke for at se stykket.

Overbygning, hønen eller ægget, mitdalby
og pensionsopsparing

Kreativiteten kom på prøve,
når værktøj og redskaber skulle
fremstilles til etableringen af
nye civilisationer.
14. marts: Anne-Marie Mai
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Brugte
juletræer
gør gavn
KFUM-spejderne i Mariesminde tilbyder igen i år afhentning af brugte juletræer for kr. 50,- pr. træ.
Træerne afhentes enten den
30. december eller den 8. januar. Man placerer dem ved
postkassen, og så henter
spejderne i løbet af dagen.
Det er da nemt, og så støtter
man samtidig det lokale spejderarbejde.
Bestilling af juletræsafhentning sker på spejdernes
hjemmeside www.mariesmindegruppe.dk
Se også annoncen side 12.

Vi har i skolebestyrelsen haft besøg af Christian
Haugk, i hans funktion som formand for Uddannelsesudvalget. Formålet med besøget var blandt andet
at skabe en dialog omkring udbygning af Dalby
Skole, samt erfaringer og status for implementeringen af folkeskolereformen. Jeg vil dog begrænse mig
til at fortælle om udbygningen af skolen.
Af skolebestyrelsesmedlem
Ulrik Søgaard
Foto: Privat
Som I måske har hørt har
Uddannelsesudvalget stillet
forslag om udbygning af
Dalby Skole. Dog er det
blevet vedtaget, at der ikke
bliver nogen udbygning i
denne omgang.
Uddannelsesudvalget har
indstillet Dalby Skole til en
udbygning, idet man i udvalget er klar over, at der på

sigt bliver behov for en udbygning. Et af de mest
tungtvejende argumenter
er i den forbindelse, at
man ønsker at fastholde så
mange elever som muligt i
et folkeskoleforløb. Netop
dette argument gør sig særligt gældende for Dalby
Skole, hvor en stor del af
eleverne skifter til privatskole efter 6. klasse.
Udbygning er nødvendig
Ifølge Christian Haugk er

man fra politisk side klar
over, at en udbygning af
Dalby Skole bliver nødvendigt på sigt. Man er således
fra politisk side opmærksom på, hvordan elevprognosen for Dalby Skole udvikler sig. Netop dette gør,
at vi havner lidt ved hønen
eller ægget problematikken. Manglende elever til
skolen gør, at der ikke bliver udbygget, samtidig
mangler vi overbygning for
at gøre det mere attraktivt
at flytte til Dalby.
Vil ikke love noget
I følge Christian Haugk vil
man fra politisk side ikke
love nogen noget, og man
har ikke økonomi til at investere i en overbygning,
som der ud fra nuværende

elevtal og elevprognoser
ikke er brug for. Med andre ord så skal der nogle
flere børn til.
Hjemme hos os har vi rigeligt i to børn, så vi kan desværre ikke gøre noget ved
børnetallet. Men måske
andre familier kunne bidrage med et barn eller to
mere?
Den gode historie
Christian Haugk foreslår
også, at vi begynder at fortælle “den gode historie”
om Dalby. Vi kan alle betragte os selv som ambassadører for området og herigennem gøre det endnu
mere attraktivt at bo i
Dalby. Fortæl andre om
Dalby, brug de sociale medier, læg billeder under

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk
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#mitdalby fra jeres favorit
løberute, børnenes gymnastikopvisning, gudstjeneste
i Dalby Kirke og meget
mere.
Penge på kistebunden
Hvad får i ud af det? Pensionsopsparing. For ikke
nok med at områdets børn
får en dejlig ny skole med

overbygning med et godt
miljø, som de allerede kender. Det bliver endnu mere
attraktivt at bo i Dalby, huspriserne vil stige med raketfart, og vi kommer alle til at
køre rundt i store biler
samt en friværdi, vi kan
høste.
Men husk det starter med
den gode historie.

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk
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Dalby Skole kan få 3 børnehaveklasser til næste skoleår

Skolefest: Generalprøve, premiere
og selve festen
Vi havde generalprøve på vores skolekomedie onsdag den 12. november klokken 10.00. Vi spillede for
blandt andre Mariesminde børnehave og vores bedsteforældre. Vi var meget spændte og glædede os til
endelig at vise stykket for nogen.
Af eleverne Ida Grundahl, 5.b
og Anne Wolmar, 5.b
Foto: Privat
Efter generalprøven interviewede vi Alberte Flaskager Stentofts mormor,
Inger, og farfar, Jørgen.
- Det god historie, flotte kostumer, nogle gode skuespillere og godt valg af
genre, sagde Inger.
- Der var gode sceneskift og
rigtig flotte kulisser. Det var
en god forstiling, mente
Jørgen.
Vi interviewede også to
børn fra Marieminde børnehave. Det var blandt
andet Sine-Maries lille-

søster Ida. Hun syntes, at
det var et godt skuespil og
et godt stykke. En anden
pige fra børnehaven sagde,
at det var nogle flotte kulisser. Hun syntes det tog lang
tid, men at det var rigtig
godt.
Premiereaften
Endelig blev det aften. Vi
stod bag senen og blev
sminkede os med sommerfugle i maven. Så begyndte
flere mennesker at komme, og vi fik flere sommerfugle i maven. Så var det tid
til at gå ud på senen. Henrik begyndte at holde tale
for indskolingen. Vi stod

lige bag tæppet hele tiden,
og spændingen steg. Da
han var færdig, blev tæppet
trukket fra, og så begyndte
vi at synge. Det var en fest
at måtte stå på scenen, og
en lettelse at det gik så
godt. Vi var meget glade,
da vi var færdige.

Indskrivning til næste års børnehaveklasser og tilmelding til glidende overgang starter 1. december.
Der er registreret over 60 børn i årgang 2009 i Dalby
Skoles distrikt. Derfor er der mulighed for, at Dalby
Skole for første gang får 3 børnehaveklasser, når
næste skoleår starter i august 2015.

God sang
0.y syntes, at det var et
meget sjovt stykke med
gode kulisser, og at stykket
var meget godt. Børnehaveklasseleder Suna syntes,
at det var en god sang, vi
selv have skrevet, og det var
så godt, at vi gik ned gennem salen, da vi skulle
synge den første sang.

December er juletid, og det
præger alle skoler i landet.
Men december er også indskrivningstid for kommende skolebørn. For dem
og deres forældre er det en
forventningens tid, hvor de
ser frem til og glæder sig til
at starte i skole.
Indskrivningen foregår her
i vores digitale tid via internettet. Det gør det til alle
skoler i Danmark.
På Dalby Skole vil vi dog
gerne møde alle forældre
og elever personligt i forbindelse med indskrivningen.
Vi holder et orienteringsmøde for forældre til kommende børnehaveklasse-

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer

Glade 5.klasse-elever efter veloverstået generalprøve
Festen for mellemtrinnet
Vi havde alle glædet os til
skolefesten. Vi fik buffet,
som vi plejer. Det var god
mad. Så begyndte festen

med hiphop og disko lys.
Alle festede sammen.
Malou Frisk fra 4.b syntes,

at det var meget sjovt, god
mad, godt skuespil og hyggeligt at være sammen med
vennerne.

Vi synes selv, at festen var
mega-god, og at vi fik god
mad. Det var også sjovt at
lege rundt uden for.

5. klasserne laver skuespil til skolefesten
Forberedelse til skolefestens skuespil fyldte hele uge
45 for eleverne i Dalby Skoles 5. klasser. Her har to af
eleverne ført ”dagbog” over processens første uge.
Af eleverne Sofie Møller Nielsen, 5B og Frida Porse Brødsgård, 5A
Foto: Privat

På 5. årgang har vi arbejdet
med skuespil hele ugen.
Mandag: Scenen var klar,
og vi skulle til at begynde at
øve skuespillet. Vi skulle
kunne vores replikker, men
det var ikke alle, der kunne
replikkerne helt endnu.
Man fik masser af sommerfugle i maven, når man
skulle til at sige noget. Der
var også nogle, der skulle
lave kulisser til alle scenerne. Dagen gik hurtigt,
når man øvede og lavede
kulisser.
Tirsdag: Gik det lidt bedre
med at øve, og vi kom
længere med kulisser. Det
hele begyndte at blive
meget sjovere.
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Onsdag: Gik det fremad
med replikkerne, alle kunne deres replikker. Og dem,
der skulle synge, kunne næsten deres sange, og det
hele begyndte at blive godt.
Torsdag: Var der mange,
der var i gang med kulisser,
og der lå maling overalt på
gulvet. Vi viste ikke helt,
om det ville blive et gulv
igen. Men kulisserne var
dog snart færdige. Nu var
kostumerne og lyden også
snart klar.
Interviews
Vi har interviewet Sille Ejsing Andresen, 5B.
- Det har været rigtig sjovt
at øve. Og dejligt at lave
lidt andet i skolen. Og sjovt
med alle de kostumer, fortæller hun.
Vi har også interviewet
nogle af vores lærere for at
spørge om, hvad de syntes

om vores arbejde og det
hele.
- Det har været super sjovt,
fordi 5. klasserne er nogle
rigtige søde børn. De er
meget dygtige, meget arbejdsomme og ivrige. Eleverne har selv lavet alle
kulisserne. Jeg er dybt imponeret, fortæller Sussi Nikolajsen, klasselærer 5A.
- Jeg syntes, det har været,
en af de bedste uger nogensinde. Jeg syntes I er
gode til at bakke hinanden
op. Og dejligt at være sammen med jer, siger Line
Cenholt Aaskov, klasselærer 5B.
Vi synes selv det har været
en super god uge, og vi alle
er helt klar til at lave skuespillet.

elever i vores nye skoletorv
onsdag den 26. november
2014 klokken 19 – 20.30.
Elektronisk indskrivning
Selve indskrivningsperioden er 1. december 2014 9. januar 2015. Indskrivningen foregår elektronisk via
www.indskrivning.dk , hvor
der gives adgang med
NemID. Vejledning gives til
orienteringsmødet. Man
kan også finde vejledning
på skolens hjemmeside.
Desuden kan der ringes til
skolens sekretær, Tine Fisher, for at få guidning til
indskrivningen.
De kommende skolebørn
inviterer vi til at komme til
en hyggelig ”indskrivningseftermiddag” torsdag den
8. januar 2015 klokken

16.30 – 18.30 sammen med
forældrene. Her vil børnehaveklasselederne og SFOpædagogerne hilse på og
vise, hvad børnene kan arbejde med og lege med i
børnehaveklassen og SFO.
Glidende overgang
De kommende skolebørn
starter allerede i vores SFO
i ”Glidende overgang” den
1. april 2015.
På Dalby Skole kalder vi
vores børn i glidende overgang for ”Tyvstarterne”.
Tyvstarterne skifter mellem
at have aktiviteter, der sigter mod, at de bliver undervisningsparate, og udelivsaktiviteter, hvor vi bruger
vores fantastiske naturlegeplads ”Jordstykket”, ”Birkely” og vores omgivende
natur.
Børn og forældre var sidste
år rigtig glade for vores Tyvstarter-forløb. Pædagogerne og medhjælperne fik
stor ros for indsatsen. Så vi
glæder os til at lave et rigtig

godt tilbud igen i år, som
børn og forældre kan trives
i og blive trygge ved Dalby
Skole og vores dygtige
medarbejdere.
Tre børnehaveklasser for
første gang i Dalby?
Der er mange børn i vores
skoledistrikt, der skal starte
i skole næste år. Boligbyggeriet og salget i vores nye
boligområder ved blandt
andet Idylparken, Odins
Ager og Dalby Møllevej er
godt i gang, så der flytter
sikkert også flere børnefamilier med børn til næste

DALBY skole
års børnehaveklasser til i
foråret 2015. Samtidig har
vi også en god tradition for,
at familier tæt på skoledistriktet vælger Dalby Skole.
Der er derfor en god mulighed for, at 2015 bliver
første år, hvor Dalby Skole
skal oprette 3 børnehaveklasser.
Hvis det bliver tilfældet,
glæder vi os til udfordringen, og ser det som hjælp
til at skubbe til, at Kolding
Kommunes beslutter at udbygge Dalby Skole og også
etablere en overbygning
for 7. -9. klasserne i Dalby.

Af Leon Jensen SFO-Leder
Foto: Leon Jensen
Vi har på Dalby Skole valgt
at gøre lidt ekstra for 3.
klasserne i deres sidste år i
SFO.
Vi vil give dem et sidste
”spark”, hvad angår trivsel
og social tryghed med
deres klassekammerater.
Vi vil give børnene en
række oplevelser, hvor de
føler sig som en del af et
større fællesskab uanset
køn, interesser og popularitet.

Dette gør vi ved at vise
dem, hvor fedt det er at
lave en række aktiviteter,
hvor man er en del af en
stor flok med sine klassekammerater og parallelklasse-kammerater.
25 børn er sammen
Oplevelsen af at være 25
klassekammerater i svømmeren, i bowl`n Fun eller
afsted på en overnatning
giver bare noget helt specielt, og børnene elsker det.
Det er fjerde år vi laver forløbet, og de forgangene år

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

3. klasses klubaften
kom godt fra start
Så fik vi startet på Dalby SFO 3. klasseklub. Det er en
række aktiviteter for de 3. klassebørn, der går i SFO
og som foregår om aftenen fra klokken 17- 19 en
gang om måneden.

Skoleleder:
Henrik Nielsen

Det sker i december
2014 / januar 2015

har det været en stor succes
med næsten 100 procent
deltagelse.
Hver aften bliver der også
serveret et let aftensmåltid,
og om eftermiddagen bliver der i SFO lavet lektiecafe, så børnene har styr på
alt til næste dag, og forældrene ikke skal bekymre sig
om noget, når de kommer
hjem efter en god oplevelse på Dalby Skole.
I år har vi som første aktivitet valgt at leje en række
Segways af ”Kolding Segway”, som børnene havde
en meget fornøjelig aften
med.
Maja Romeo Kath, 3B har det store smil fremme efter en halv
time på en Segway.

Mandag den 1. december: Klippeklistre-dag for
alle klasser, juleforberedelse
Onsdag den 17. december: SFO – 3. klasse-klub
kl. 17-19. Julefrokost
Mandag den 22. december kl. 8 -14: Juleafslutning for hele skolen bl.a.
med julegudstjeneste og
krybbespil i Dalby Kirke
Juleferie: Tirsdag den
23. december 2014 til
søndag den 4. januar
2015
SFO: Lukket mellem jul
og nytår, men åben 23.
december og 2. januar
Onsdag den 14. januar:
SFO – 3. klasse-klub kl.
17-19, klubaften
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Bjert Busser er gjort klar til salg
Da Christian Andersen overtog Bjert Busser i 2000
efter sin far, var forretningen stadig lille. Siden er forretningen vokset og har i dag 60 ansatte. Christian
Andersen er ved at gøre Bjert Busser klar til salg, så
han selv kan trække sig tilbage.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer/ Privat
Det lå ikke i kortene, at
Christian Andersen skulle
overtage sin fars forretning. I mange år arbejdede
han i den finanselle sektor
og var ikke særlig interesseret i at køre bus eller køre
med skolebørn. Han arbejdede i Aktiv Banken i Fredericia, men da der kom
en bølge af sammenlægninger af banker, skifter
han over i speditør branchen i stedet. Blandt andet
arbejdede han både for

FDE A/S i Padborg og som
speditør i Middelfart.
- Det blev min vej ind i
vognmandsbranchen, fortæller Christian Andersen.
Familiefirma
Christian Andersen kom
med i familiefirmaet, der
dengang bestod af Christian Andersens bror og
faren, i 1994. Først overtog
han sin fars andel, og i
2000 overtog han det hele.
En overgang var hans nevø
også med i virksomheden,
men da broren også drev
Kolding Bedemandsforret-

ning og nevøen også arbejdede der, skiltes deres veje.
Siden er det gået stærkt.
Grundstene i farens virksomhed var kørsel med
skolebørn, og den del af
forretningen består stadig.
- Vi har en del omsorgskørsel, og vi kører stadig med
skolebørn. Men vi har udvidet med buskørsel og kører
i dag for mange foreninger.
Vi løser alle opgaver, fortæller Christian Andersen.
Opbygge og udvide
Da Christian Andersen
overtog forretningen var
hans mål at opbygge og udvide forretningen, så den

ville komme til at bære en
administration.
- Jeg ville gerne have et liv
ved siden af også, og derfor
vidste jeg, at jeg var nødt til
at udvide, fortæller Christian Andersen, der er sikker på, at hans økonomiske
uddannelse har været en
styrke, da han skulle opbygge virksomheden.
Det lykkedes over tid, og i
dag er der 4 kontoret, der
tager sig af alt det administrative. I alt er der 60 ansatte, og Bjert Busser har
eget værksted med en mekanikere, der kan servicere
de 45 busser, som er grundlaget for virksomheden.

Egen seniorordning
Christian Andersen har i
dag lavet sin egen seniorordning, hvor han holder
fri to dage om ugen.
- I begyndelsen arbejdede
jeg hele tiden. Sådan er
det jo, når man bygger
noget op, men jeg kan ikke
løbe fra min alder, og jeg
vil gerne sikre, at virksomheden kan fortsætte uden
mig, fortæller Christian Andersen, der er 63 år.
Der er ingen af hans to
børn, der er interesserede i
at overtage virksomheden,
og derfor er han i gang
med at fremtidssikre sit livsværk.

Bjert Busser er ved at blive
omdannet til et aktieselskab, og så er hans kørselsleder i gang med at tage et
vognmandskursus, så han
på sigt kan køre virksomheden videre.
- Mit mål var at sælge det
hele, når jeg blev 60 år,
men der var ingen købere.
Men skulle der komme et
fornuftigt bud, så er jeg
klar til at sælge. Men indtil
et eventuelt salg, så gør jeg
forretningen klar og uafhængig af mig, så min kone
ikke skal stå med det hele,
hvis der pludselig skulle
ske noget, siger Christian
Andersen.
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