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Dalby GF Gymnastik har stor
succes med Spirekoncept
Gymnastikafdelingen i Dalby GF har i mange år haft
stor held med at uddanne næste generation af gymnastikinstruktører. Gymnastik har så stor succes med
konceptet, at Fodbold nu påtænker at gøre Gymnastik kunsten efter.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Martin Stubkjær
Instruktør Martin Stubkjær
er ikke i tvivl om, at det at
være Spire kan være starten
på en lang og spændende
karriere indenfor gymnastikken.
Selv har Martin Stubkjær
haft unikke oplevelser i
både ind- og udland både
som gymnast og som instruktør.
Han er ikke i tvivl om, at det
er ”Spire”-konceptet, der
har gjort, at han selv kan se
tilbage på en spændende
fritidskarriere
indenfor
gymnastikken, ligesom han
ved, at grunden til, at gymnastikken har så stor succes
med at rekruttere nye in-

struktører, netop er Spirekonceptet.
- Jeg har selv gennemgået
konceptet som ung og har
nu kørt det igennem i
mange forskellige foreninger i Danmark. Det har
været en succes alle steder,
siger Martin Stubkjær.
De store hjælper de små
Spirekonceptet går i al sin
enkelhed ud på, at Dalby
GF Gymnastik sender brev
ud til alle gymnaster, der
går i 5. klasse og opefter og
tilbyder dem at blive Spire,
hvor de bliver hjælpere på
de hold, der har springgymnastik for de mindre
børn.
Børnene bliver sendt på
Spirekursus, og hvis de har

lyst til at fortsætte, bliver de
sendt på hjælpeinstruktørkursus. Når de fylder 16 år,
kan de fortsætte på lederkursus og bliver uddannet
som leder og instruktør.
- Det er helt frivilligt, og
børnene binder sig ikke til
noget. Det eneste vi forlanger er, at de møder op, og
hvis de ikke gør, så skal de
give besked. Men de får
forståelsen af en ansvarsopgave, og alt foregår med en
voksen ved siden af, fortæller Martin Stubkjær, der
understreger, at alle kan
være med.
Mange er med
- Vi har 17 Spirer i år, for vi
sorterer ikke i dem. Vi ved,
at skal vi rekruttere frivillige skal det være i bundter,
for der er også meget socialt i at være frivillig. De følges ad og har noget sammen, så den sociale dimension er vigtig, siger Martin
Stubkjær.

Det koster foreningen noget at sende børnene på
Spirekursus, men et kursus
kan være begyndelsen på
en lang vej, der kan føre til
en hel karriere i deres fritidsliv.
- Det skal være motivationen og lysten, der driver
det, for det er ulønnet.
Børnene får en gave, når
sæsonen er slut, men det
er ikke det, som driver værket. Børnene skal også
gerne selv fortsætte med at
dyrke gymnastikken, for de
skal også have den faglige
ballast, siger Martin Stubkjær, der understreger, at
det er et valg, de voksne instruktører i gymnastikafdelingen har taget. De vil
have et Spirekoncept.
- Konceptet kan kopieres
alle vegne, og er der bare
en af børnene, der holder
ved og går hele vejen og
bliver instruktør, så har vi
været en succes, siger Martin Stubkjær.
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Dalby Skole får
overbygning
Af Lisa H. Kuang
Flere års arbejde med at
få udvidet skolen bærer
frugt. Et samlet byråd sætter en overbygning på
Dalby Skole og nye idrætsfaciliteter i Dalby på budgettet. Alle glæder sig til
at komme i gang med det
store projekt.
- Det bliver spændende at
komme i gang med planlægningen, siger formand
for skolebestyrelsen Peder Damkjær.
Læs mange flere reaktioner
på side 9.
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8. september holdt Rebæk Grundejerforening møde
med miljøudvalgsformand Birgitte Kragh om den
planlagte adskillelse af regnvand og spildevand i
Rebæk. Grundejerforeningens formand, Steen Kaiser,
fortæller her om det målsætningsprogram, som foreningen fremlagde på mødet.

Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

Af Steen Kaiser, formand
Rebæk Grundejerforening

Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@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
www.filipsen.com

Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt Jens Christian
Bach Iversen
Tlf. 75 50 23 27 eller
mail JCBI@KM.DK
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Sjov i hallen var sjovt for alle

Vandadskillelse i Rebæk,
senere i Dalby og Tved

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

Mødet med Birgitte Kragh,
der blev afholdt i Dalbyhus, kom i stand i forbindelse med ”Borgmesteren
møder Dalby”-mødet i Præstegården den 23. august,
hvor vandseparationen også blev drøftet.
Den 8. september fremlagde
Rebæk-borgerne
mange gode og relevante
spørgsmål til både politikere og embedsværket, og
grundejerforeningens bestyrelse fremlag- de sit målsætningsprogram i syv
punkter. Målsætninger ne
er en sammenskrivning af
medlemmernes ønsker og
bemærkninger, i relation
til forslaget i Tillæg 15, angående Spildevandsplanen
2012-2019.
Målsætning i syv punkter
Rebæk Grundejerforening
ønsker et solidt grundlag at
beslutte sig på. Derfor har
grundejerforeningen opstillet en målsætning for
det kommende forløb med
Kolding Kommune og
Blue Kolding, det tidligere
Kolding Spildevand.
1. Spildevandsprojektet
fortsætter og sikrer, at der
ikke fremover sker udslip
af spildevand i Rebæk.
2. Blue Kolding etablerer
de afløbsrør og brønde til
overfladevand, som der er
planlagt i tillæg 15.
3. Overfladevand, der
stammer fra veje og belægninger, cirka 50 % af alt
overfladevand, ledes ud i
fjorden via de nyetablerede
regnvandsrør.

4. En stor del af grundejerne kan, efter aftale
med Blue Kolding, tilslutte
sig det nye overfladevandsystem, således at
vandmængden i de nye
overfladevandrør bliver
mere end de 50 %, som vejvandet udgør.
5. Grundejere, som vil få
en urimelig stor udgift, kan
fortsat lede tagvand ud i
den eksisterende kloak,
også efter aftale med Blue
Kolding.
6. Om fem år evalueres
det, om det bliver nødvendigt at tilslutte alle grundejere til systemet på grund
af overløbshændelser.
7. Der tinglyses en forpligtigelse på ejendomme til at
tilslutte sig overfladevandssystemet i løbet af 15-20 år.
Udfordrende proces
Denne løsning vil tage hensyn til de mange forskelligartede forhold i Rebæk

Klokken er 20.30 fredag
den 16. september. De
mindste er allerede taget
hjem med deres forældre,
og alligevel er det mørke
dansegulv fyldt med glade
stopdanspiger. En efter en

Steen Kaiser fra Rebæk Grundejerforening fik på ”Borgmesteren møder Dalby”-mødet i Præstegården den 23. august aftalt et nyt møde med miljøudvalgsformand Birgitte Kragh om den adskillelse
af regnvand og spildevand, som presser sig på i Rebæk.
nuftigt høringssvar. Blandt
andet ved vi her, i skrivende stund, cirka 14 dage
før høringsfristen udløb
ikke om overfladevandets
fordeling mellem vejvand
og tagrendevand er 25 – 75
% eller 50 – 50 %.
Yderligere aner hverken
Kolding kommune, Blue
Kolding eller vi, hvad en separering koster pr. hus.
Ingen beregninger er lavet,

Discotek med stopdans, tossedans og glade unger

Sjov i hallen er næste gang fredag den
28. oktober klokken 18.00-21.30.
Alle, også børn uden tilknytning til Dalby Skole, er velkomne til at deltage. Det kræver ingen tilmelding. Bare
mød op og betal i døren. Børn under 10 år skal være
sammen med en voksen. Børn på 10 år eller mere skal
have en bagvagt, som arrangørerne kan ringe til, hvis
det bliver nødvendigt.

vand, chips, slik og andre
sukkerchokvarer. Der er kø
til kiosken.

Fodbold og kæresterier
De store kommer støjende
ind i hallen direkte fra

Multibanen, hvor de netop
har afsluttet den sidste fodboldkamp. Nogle jubler
over sejren, mens nogle
piger fra de store klasser
stille hvisker, om hende fra
klasse X måske stadig er
vild med ham den lækre
fra klasse Y.
- Helt ærligt, jeg gider bare
ikke, at det hele skal gå ud
på, om de er kærester eller
ej. Kom, vil du med i kiosken, siger en af pigerne afsluttende.
Kiosken bugner af soda-

Gymnastikkaos
Bagest i hallen bag rullevæggen er lyset tændt. Det
minder lidt om et mix af
skolegården på en sommerdag og en myretue,
som netop har blevet endevendt.
Gymnastikkaos.
Tarzandrengene svinger i
tovene.
En pige fra 5B kører taxi

med andre børn med vognen fra den store springmåtte. Der er meget lang
kø til overslagsplinten,
hvor to forældre giver
springpigerne med deres
håndtasker på tværs en
hånd med i deres overslag, og en er i gang på balancerullen.

Aktiv hygge på gulvplan
Fra arrangørerne skal der
lyde en kæmpestor tak for
opbakningen både til deltagere og til hjælpere. De
er allerede krøbet i arbejdstøjet til næste gang, hvor
de håber på såvel gamle
som nye hjælpere vil melde
sig.

Jeppe fra 5A som hjælper en
kunde i kiosken

Drengehjørne med Tarzansving i rebene

Dalbys egen løbetaxi blev opfundet denne aften

Pokemons, YouTube og Instagram skal ogsa
̊ passes

Masser af aktivitet på springudstyret – med god hjælp

En god ide blev fulgt til dørs med stor opbakning fra
både børn fra Dalby Skole, tidligere elever, forældre
og frivillige. Forældrene gav en hånd med både på
selve aftenen og med kage- pizza og bollebagning.

Af Judy Knap Reimer
Fotos: Judy Knap Reimer

grundejerne har.
I forhold til Blue Kolding
er den eneste ikke-realiserede besparelse udgiften til
den mængde rent vand,
man skal pumpe til Agtrup
rensningsanlægget sammen med kloakvandet.
Det har været og er fortsat
ret vanskeligt at få konkrete svar fra Blue Kolding,
hvilket har betydet, at vi
ikke har kunnet lave et for-
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må de ud til væggen. De er
døde for en kort bemærkning. Øjnene tindrer stadig af liv, og kinderne
blusser af begejstring.
Hvem dør næste gang?

så måske venter der os
store overraskelser.

Ny teknologi =

Anbefaling til andre
Min bedste anbefaling er,
at I som borgere i Dalby og
Tved forbereder jer grundigt, så I er klar den dag,
hvor I får at vide, at høringsfristen i forbindelse
med vandseparering i jeres
område er otte uger fra
dags dato.

Nyt menneskesyn og ny etik?
Torsdag den 3. november kl. 19.00
Dalby præstegård, Gl. Tved 23A

Torsdag den 24. november kl. 18.30

Banko i Dalbyhus
Dalby Beboerforening holder traditionen i hævd og afholder bankospil og
amerikansk lotteri i Dalbyhus (hallen) torsdag den 24. november kl. 18.30.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kom og vind en and til juleaften eller én af
de mange andre gode gevinster. Vi glæder os allerede til at se jer.
6. klasse fra Dalby Skole hjælper til og står blandt andet for salget af kaffe,
sodavand og kager med mere, som forældrene har bagt.
Sponsorgaver
Vi tager gerne imod sponsorgaver, så er der nogle af jer, der har det,
eller kender nogen, som vil støtte foreningen, så kontakt venligst foreningens
formand Per Rosiak på mobil 22 36 10 57 eller mail per@rosiak.dk
På forhånd tak.

Jacob Birkler, formand for Etisk Råd 2010 – 2016
Ny bioteknologi giver nye muligheder: For at skabe liv og designe det, som vi vil.
For at afslutte liv eller forlænge dødsprocessen i udsigtsløs behandling.
Hvor går den etiske grænse, når vi tager livet i egne hænder?
Hvad gør det ved vores syn på mennesket?

10 års fødselsdag i Mariesminde Spejdergruppe. Mariesminde Spejdergruppe blev fejret af både nuværende og tidligere spejdere
lørdag den 17. september. 70 børn og voksne deltog i lagkageløb med efterfølgende kaffe og hjemmelavet sang. Senere stod den på
grillmad i Spejderhuset inden fødselsdagslejrbål og lysceremoni. Søndag fulgtes vi til høstgudstjeneste i Dalby Kirke. For os, der er
aktive i Mariesminde Spejdergruppe, er det svært at forestille sig en tid uden spejdergruppen, men samtidigt er de 10 år fløjet af
sted. Hvor har vi haft mange fantastiske oplevelser sammen, og vi ser frem til mange flere. Måske har du lyst til at være med?

Arrangør
Dalby Banko Arrangør: Beboerforeningen for Dalby Sogn
Formand: Per Rosiak, Alleén, Dalby
Kasserer: Ole Davisen, Romerparken

Gratis fælles sogneaften
Sogneaftenen er gratis og fælles for Dalby, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup.
Der serveres en lille forfriskning i pausen.
Vi samler ind til Dalby Kirkes venskabsmenighed i Bagdad.
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Der blev spist lagkage til instruktørtræf i Dalby GF
Danskerne har mange talemåder, og for Dalby GF’s
gymnastikafdeling var det lutter lagkage i bogstaveligste forstand, da afdelingen kunne byde velkommen til vores mange frivillige instruktører. De gør en
forskel for cirka 350 børn og voksne i Dalby sogn på
10 forskellige hold samt afholder Sjov fredag fire fredage gennem sæsonen.

Der var masser af mad og brød til frivillige træf

Af Irene Mortensen
Fotos: Privat
Torsdag den 1. september
begyndte gymnastiksæsonen med at byde vores dygtige instruktører og deres
familier velkomne til en ny
sæson. 75 voksne og børn
mødte op en solrig aften
på den nye multibane. Her
begyndte vi med en kort
præsentation og en lille
leg. Festlighederne forsatte
inde i hallen, hvor der blev
bygget flotte, høje og fantasirige lagkager, som skulle
spises til dessert. Det var
næsten ikke til at vente
med at sætte tænderne i de
mange lag.

Spis brød til
Vi skal huske at spise brød
til, for gymnastikafdelingen er udfordret på størrelsen.
Gymnastikafdelingen kan
mærke, at vores sogn vokser, og vi har mange glade
børn og voksne, der gerne
vil dyrke idræt i Dalby GF,
hvilket vi i bestyrelsen både
er glade og stolte af. Det
betyder, at vi nu har venteliste på flere hold, hvilket vi
beklager.
Sæsonen er nu godt i gang,
og det er en smittende
glæde, man møder, når
man træder ind i hallen og
ser alle de dygtige, smilende og glade gymnaster.

Der var gang i lagkagesammenlægningen

Kvindernes nye frirum i Dalby
I år stod der pludselig yoga på gymnastikforeningens
program for den nye sæson. Det foregår hver mandag klokken 17.00 – 18.00. Instruktøren er Jette Berg
Bruun, som har været på kursus, og som nu skal
prøve kræfter med sin første yogasæson. Der er
maksimalt plads til 35 kvinder, og holdet er allerede
næsten fyldt op. Der er dog stadig få ledige pladser.

Af Judy Knap Reimer
Fotos: Judy Knap Reimer
-Min tanke er, at når I an-

kommer, så tager I en
måtte og lægger jer stille til
rette her på gulvet. Bare
lade dagens tanker, planer

Det kan godt være svært at strække helt ud i hundestillingen

og gøremål passere i jeres
hoveder og komme ind i
jer selv. Når klokken slår
17.00, går jeg i gang med
mit program.
Det var sådan cirka det,
Jette sagde til os første
gang, vi var til yoga.
Hun fortalte endvidere, at
hun ikke er sådan en ”hellig” yogalærer, men at der
også skal være tid og plads
til grin og aktivitet samt

Krigeren er lidt nemmere

hårde og udstrækkende
øvelser.
Tog alle med
Jeg har ikke tidligere gået
til yoga, så Jettes evne til at
tage alle med helt fra begyndelsen, hilste jeg velkommen.
- Vi starter med en solhilsen, sagde Jette optimistisk,
mens mange af os lignede
en stjerneskruetrækker i

ansigterne af forvirring.
Heldigvis guidede hun os
stille igennem med hænderne over hovederne, og
hænderne helt ned til jorden.
- Kan I nå er det fint, kan I
ikke nå, er det også fint,
forklarede hun.
Hunden og kobraen
Derefter op i hunden,
planken, kobraen og krige-

ren for til sidst at ende lettere fortumlede og nogle
lidt svimle med begge fødder i jorden og håndfladerne samlet foran.
- Kom vi tager den igen,
sagde Jette.
Det var en dejlig time i selskab med mig selv, mit åndedræt, mine rygmuskler,
min balance, mine alt for
korte hasemuskler og masser af skønne Dalbykvinder.

Dejligt med afspænding til sidst

Priseksempel: to ens billederr,, tre børn str. 18x24 cm inkl. studiefotografering = kun 700 kr.

0%
5
R
A
SP 2 for 1

JULEGAV
AVEFOTOGRAFERING i OKTOBER
Børn, babyer, familiefotos. Gaven som skaber glæde og aldrig skal byttes.
(Gælder ikke business, mdr. billeder og boudoir).

ll

NB!
Holder åbent
tirsdag,
onsdag
og fredag i
efterårsferien!

Bliv fotograferet
i oktober og få
to billederr//
lærrederr//plakater
for prisen
på et billede.
Tidsbestilling: Judy Knap Reimer 22 40 99 16 eller judy@fotostylisten.dk - studie: Lundgærdet 2 - Kolding
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KALENDER
OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag den 2. kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 9. kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Aftengudstjeneste: Torsdag den 13. kl. 19.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke:
Søndag den 16. oktober
F.eks. Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 ved Tine Illum
Gudstjeneste: Søndag den 23. kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Eftermiddagsmøde: Onsdag den 26. kl. 15
Astrid Lindgrens liv og forfatterskab.
Ved Bitten Weile. I Præstegården. Se side 8.
Kolding Natkirke: Fredag den 28. kl. 19.30-23.00
I Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Gudstjeneste: Søndag den 30. kl. 10.30
23. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

NOVEMBER
Fælles sogneaften: Torsdag den 3. kl. 19
Ny teknologi = Nyt menneskesyn og ny etik?
Ved Jacob Birkler. I Præstegården. Se side 3.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 5. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Musikgudstjeneste: Søndag den 6. kl. 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde
og begravede det seneste år
Ved J.C. Bach Iversen.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården
før og efter gudstjenesten.
Se side 8.

DALBY KIRKE

Dalby tager til Rom

PROGRAM:

Det bliver ubestridt Dalbys hidtil længste sogneudflugt, både i tid og rum. Fra den 22. til 29. april 2017
kan man komme med Dalby Kirke til Rom, byen med
den mest enestående koncentration af historie og
kunst, kirker og arkitektur, mad og drikke i verden.

DALBY TAGER TIL ROM

Der er plads til 30 personer
på turen, der begynder
med flyafgang fra Billund
lørdag den 22. april og slutter med ankomst samme
sted lørdag den 29. april,
det vil sige syv overnatninger i alt. Det er længere
end de fleste rejser, der udbydes til Rom, men der bliver på den måde også plads
til fascinerende udflugter
ud af byen. Og ikke mindst
vil der være masser af muligheder for at opleve et
herligt rejsefællesskab.
Vi har prioriteret guidet
rundvisning på de allervigtigste steder: Peterskirken,
Vatikan-museerne med Det
Sixtinske Kapel og Colosseum. Det gør turen lidt dyrere, men vi slipper for de
meterlange køer og får ting
at se, der ellers ikke ville
være muligt som almindelig besøgende. Og dog er
det lykkedes at få en overordentligt lav pris for otte
dage i Rom.
Dagenes program overordnet
Dagene vil være inddelt i
fælles besøg på de absolutte højdepunkter i Rom,
hvor entreer vil være inkluderet i prisen, og tilbud om
ekstra ture for dem, der

gerne vil have mere. De
ekstra ture kan man altså
vælge fra og gå rundt på
egen hånd, slappe af,
shoppe, eller hvad nu den
enkelte har lyst til.
De første aftener vil der
ved behov være mulighed
for at få ”hjælpere” med på
restaurant, så man kan
blive introduceret til det
enestående romerske køkken.
Lokale rejseledere
Der er to rejseledere på
turen.
Den ene er menighedsrådets næstformand Jette
Juhl, der sammen med sin
mand John har boet i Italien i fire år og taler flydende italiensk. Jette er
hovedarrangør af det praktiske med rejsen.
Den anden er sognepræst
Jens Christian Bach Iversen, som er usikker på, om
turen bliver hans 9. eller
10. besøg i Rom, og som
tidligere har været med til
at lede ture i Rom. Jens
Christian vil være guide og
fortælle om historie, religion og seværdigheder.
Hvem kan komme med?
Turen er fortrinsvis for
folk, der bor i Dalby Sogn,

Interesseret?
Så kontakt Jette Juhl
Og kom til informationsmøde 23. november.
Kontakt meget gerne allerede nu Jette Juhl på 27 63
25 77 eller jj.juhl@mail.tele.dk – så vil du blive skrevet
på listen. Det er de første 30, der er plads til. De efterfølgende kommer på venteliste.
Kom til uforpligtende informationsmøde onsdag den
23. november kl. 19 i præstegården.
Betaling / endelig tilmelding skal være på plads senest
6. januar.
Fra januar til april vil der blive holdt månedlige informations- og filmaftener i præstegården, så man kan
forberede sig på en skøn variation af måder. Romersk
mad og drikke kommer vi heller ikke udenom.

eller har tæt tilknytning til
sognet. Andre kan komme
på en særlig venteliste for
udensogns interesserede.
Er der ikke fyldt op 6. januar, bliver ventelisten
taget i brug.
Sådan forbereder vi os
I løbet af vinteren vil der
blive afholdt informationsaftener i præstegården.
Den første er en generel
oplysningsaften for interesserede i selve rejsen. De ef-

terfølgende kan man deltage i, også selv om man
ikke kan komme med på
turen.
Hotel
Vi skal bo på det firestjernede Hotel Pace Helvezia
midt i Roms centrum, midt
i historien. Herfra er der
100 meter til Piazza Venezia, 300 meter til Forum
Romanum, 450 meter til
Trevi-fontænen, 1 km til
Colosseum.

Pris
Da deltagerantallet endnu ikke er kendt, ligger prisen
ikke helt fast. Men det bliver i omegnen kr. 8.800,- pr.
person for overnatning i dobbeltværelse og kr. 9.800,for overnatning i enkeltværelse.
Prisen vil dække:
• Flyrejse tur/retur
• Bus til og fra lufthavnen i Rom
• 4-stjernet hotel med morgenmad i centrum af Rom
• Entréer til højdepunkterne,
oplistet i programmet på næste side
• Endagsudflugter til byen Tivoli og det antikke Ostia

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste:
Endnu ikke fastlagt. Kontakt præstegården.

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.

De enkelte dage er her præsenteret med bogstaver,
der angiver, hvilke seværdigheder vi forventeligt besøger samme dag. Dagenes rækkefølge er endnu ikke
givet, og der kan også ske justeringer. Kun G) Ostia
ligger fast på den sidste lørdag på turen.

A) Peterskirken
Et absolut ”must” på et
besøg i Rom er verdens
største og mest berømte
kirke Peterskirken, bygget
over apostlen Peters grav.
Den er et bjergtagende mesterværk, der selv efter
flere besøg tager pusten fra
besøgende. Bare selve
pladsen foran med de utallige søjler er i sig selv enestående. Flere af Roms og
renæssancens største mestre var da også involveret i
byggeriet.
I Peterskirken får vi en guidet rundvisning og efterfølgende have mulighed
for at gå rundt på egen
hånd. Har man mod på en
tur op i den prangende
kuppel, er det for egen regning.
A) Vatikan-museerne /
Det Sixtinske Kapel
Inden besøget i Peterskirken får vi samme dag en
rundvisning på Vatikanmuseerne, hvor vi selvfølgelig skal se Det Sixtinske
Kapel, kendt for Michelangelos loftsmalerier og for at
være stedet, hvor kardinalerne samles for at vælge
en ny pave. Det er fra kaminen herinde, at den berømte hvide røg stiger op,
når en ny pave er fundet.
Vatikan-museerne rummer
en ganske uoverskuelig
samling af kunstværker fra
forskellige kulturer og religioner. Med en guide kommer vi hurtigere igennem
og bliver præsenteret for
de største værker.
B) Colosseum
I Roms største amfiteater
kunne 55.000 tilskuere opleve gladiatorkampe. Det
kolossale bygningsværk står

Vores firestjernede hotel ligger tre minutters gang fra Forum Romanum, Romerrigets magtcentrum gennem århundreder. Vi skal
altså bo midt i historien. Her ses Forum Romanum vestfra med Colosseum i baggrunden. Skal du med?
6

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

efter knap 2.000 år stadig
imponerende flot. Også
her får vi en guidet tur –
endda ned i de kældre,
hvor de vilde dyr og gladiatorerne blev holdt fanget,
inden de skulle op i arenaen og kæmpe.
B) Forum Romanum
Ganske tæt på, hvor vi skal
bo, ligger det antikke Roms
politiske, kulturelle og religiøse centrum, Forum Romanum. Der skal bruges
lidt fantasi, men resterne
efter store paladser, rets- og
”parlaments”-bygninger,
triumfbuer og vejanlæg er
med til at anskueliggøre,
hvor langt den romerske civilisation var, da vi i Danmark så småt var ved at
indrette os med husdyrsbrug.
C) Tivoli: Villa d’Este og
Hadrians Villa
Med bus tager vi en times
kørsel uden for Rom til
den smukke by Tivoli, hvis
slot Villa d’Este med sine
hundredvis af små og store
springvand er inspirationen til det københavnske
Tivoli, som har taget navn
efter selve byen. Lidt uden
for Tivoli besøger vi det
overmåde store kompleks
af en sommerresidens, kejser Hadrian lod bygge for
senere at styre Rom herfra,
da han efter sigende blev
træt af det vanlige kejserpalads.
D) Pantheon
Inden for gåafstand fra hotellet skal vi på rundtur til
andre af Roms største seværdigheder:
Den over 2.000 år gamle,
oprindeligt hedenske, Pantheon har en kuppel, der

Peterskirken, der ligger midt i Vatikanstaten, er Den Katolske
Kirkes vigtigste og verdens største.

nok er fladere end Peterskirkens, men faktisk større
i diameter.
D) Piaza Navona
Roms måske smukkeste
plads, den ovale Piazza Navona med de tre klassiske
springvand, har også sin
oprindelse i antikken, men
blev senere lejlighedsvis
oversvømmet, så Roms rigeste kunne udkæmpe en
form for søslag.
D) Trevi-fontænen
Trevi-fontænen er Roms
største og en af byens mest
kendte
seværdigheder.
Vandet føres stadig efter
250 år til Trevi af en af de
antikke akvædukter. Det er
her, man smider en mønt i
og garanteres at vende tilbage til Rom.
D) Den Spanske Trappe
Den Spanske Trappe er
gerne fyldt med unge, der
søger kontakt med hinanden, blomstersælgere og
andet godtfolk, og så er der
gode muligheder i nærheden for at gå på legendariske cafeer, som blandt
andre H.C. Andersen har
besøgt. Priserne er her ligeså svimlende som den romerske historie.
E) San Clemente
Roms måske mest interessante kirke er den lille San
Clemente. Kirkerummet
rummer smukke mosaikker, men det særligt usædvanlige er, at man kan gå
ned under jorden og dermed tilbage i historien og
snuse til tidligere tiders liv,
endda i to etager, hvor nederste etage er helt tilbage
før år 0. Mellemetagen
rummer fascinerende kalkmalerier af helgenlegender.
E) Laterankirken
Laterankirken er byen
Roms store og flotte domkirke. Bag den ligger Den

Minder om gladiatorkampene i Colosseum kan få det til at gyse i en, men ned i kældergangene
skal vi.
Hellige Trappe, der skulle
være trappen, Jesus gik
opad hos Pontius Pilatus,
og som senere blev flyttet
til Rom af Helena, mor til
Kejser Konstantin, der
gjorde kristendommen til
statsreligion i sit romerske
rige.
E) Katekomberne
(måske)
Det er ikke helt afgjort.
Her vil deltagergruppen
blive taget med på råd.
Men en af Roms særlige seværdigheder er de tidlige
kristnes
underjordiske
gravpladser.
F) Santa Maria Maggiore
Santa Maria Maggiore er,
måske, Roms smukkeste
kirke. Selv dens bagside er
umådelig smuk. Og så er
historien bag kirken også
smuk…
F) San Pietro in Vincoli
I denne kirke er apostlen
Peters lænker fra hans fangenskab i både Jerusalem
og Rom. Legenden fortæller, at da de to kæder blev
bragt sammen, smeltede
de sammen til én.
F) Cirkus Maximus
Cirkus Maximum var
oprindeligt en hestevæddeløbsbane, men blev siden
udbygget i antikken til at
rumme hele 200.000 tilskuere, som ud over den
oprindelige sport også
kunne opleve gladiator-

Et af Vatikan-museernes mesterværker er Athens Skole, malet af
Rafael, med dens talrige filosoffer.

Oprindeligt en hedensk helligdom viet til alle guder, men nu en
kirke, står Pantheon endnu efter 2000 år.
kampe, parader og offentlige henrettelser. Ikke uvæsentligt er også, som noget
ganske usædvanligt, at
mænd og kvinder her
kunne sidde sammen som
tilskuere.
F) Sandhedens Mund
”La bocca della Veritá” ligger ved indgangen til en af
Roms mange Maria-kirker,
bygget helt tilbage i 500-tallet. Sandhedens mund var
Middelalderens løgnedetektor. Her stak man sin
hånd ind, og sværgede
man falsk, faldt hånden af.
G) Ostia
Vi besøger Roms gamle
havneby på den allersidste
dag på vej i lufthavnen,
hvor vi har pakket og fået
bagagen med bussen. Ostia
er mindre end Pompeji og
også med en mindre spektakulær historie, men man
kan få et fint indtryk af det
antikke dagligliv fra templer og butikker, til restauranter og et offentligt
toilet!
Andet godt
Kun udflugterne til Tivoli
og til Ostia (på den sidste
dag) fylder hele pågældende dags program. De
andre dage vil der for de
udholdende være tilbud
om besøg på Capitol, Palatinerhøjen, Peters og Paulus’ fængsel, bydelen Tra-

Med sin prangende marmor
og brusende vandmasser tiltrækker Trevi-fontænen mange
besøgende.

stevere og meget, meget
mere. Det kan man høre
om på informationsaftenerne.

Stik din hånd ind i Sandhedens mund, og sværg falsk, og
hånden falder af, lyder legenden. Hvem tester?
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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
Ledig.
Ny organist forventes
1. november.
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk

DALBY KIRKE

Bitten Hylleqvist Weile:
Astrid Lindgrens liv og forfatterskab
Bitten Hylleqvist Weile, der har været præst i Vonsild
i knap to år, tager alle med på en rejse ind i Astrid
Lindgrens liv og forfatterskab. Der gøres et særligt
ophold ved Emils forunderlige ideer. Det sker onsdag
den 26. oktober kl. 15 – 17 i Dalby Præstegård, Gl.
Tved 23A.
Årets sommerferie førte
for præstefamilien fra Vonsild forbi Näs, Astrid Lindgrens fødehjem.
Det får vi nu i Dalby mulighed for at nyde godt af, når
eftermiddagen vil give et
indblik i Astrid Lindgrens
spændende liv og forfatterskab.
Astrid Lindgrens univers
Med børn i Vonsild præstegård blev der endnu en anledning til at læse nogle af

de mest klassiske Astrid
Lindgren fortællinger.
Det er altid berigende at
bevæge sig ind i Astrid
Lindgrens univers. På sommerens ferie i Sverige
skulle børnene naturligvis
også prøve at åbne lågen,
hvor Emil sad en hel formiddag og tjente penge, så
han kunne gå på auktion
og gøre gode handler.
Denne eftermiddag genfortæller Bitte Hylleqvist
Weile en af sine egne ynd-

lingsfortællinger om Emil
fra Lønneberg, den indeholder både grise, frøer og
kirsebær – og sågar opvækkelse fra de døde.
Alle er velkomne
Eftermiddagsmødet indle-

des som vanligt med et
hyggeligt kaffebord.
Der er fri entré, men
Dalby Kirke opfordrer til,
at man hver lægger 30 kr.,
som går ubeskåret til kirkens venskabsmenighed i
Bagdad.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 9
Oktober 2016
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.
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Stor jubel i Dalby over tilsagn til ny overbygning
Det regner med gaver ned over Dalby Skole. Der er
politisk enighed om at vedtage en ny overbygning til
Dalby Skole. Samtidig får Dalby GF penge til nye
klubfaciliteter.

DØBTE
28. august
Felix Due Kaltoft
Fjeldparken 41
Isabella Jespersen Kyster
Møllegærdet 10
24. september
Matti Abildtrup Jensen
Regnars Ager 22
August Høi Davidsen
Gl. Tved 8
Felix Dahl Filsø
Fredericia

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Kolding Kommune
og Privat
Efter mange år, hvor både
politikere, skolefolk og forældre har arbejdet hårdt
for at få en overbygning på
Dalby Skole, bærer alle anstrengelserne nu frugt. Alle
politiske partier i byrådet
er enige om at bevillige
penge både til en ny overbygning til Dalby Skole og
til nye klubfaciliteter til
Dalby GF, og det er nu op

VIEDE OG
VELSIGNEDE
24. september
Tina Viktoria Larsen &
Kristian Harbo Sørensen
Odins Ager 12

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

Nyt om
NAVNE

Det er altid berigende at begive sig ind i Astrid Lindgrens univers, ikke mindst når man gør stop i Lønneberg hos Emil og hans
familie på Katholt.

Det er onsdag den 26. oktober kl. 15-17 i Dalby Præstegård, Gl.
Tved 23A, at Vonsild-præsten Bitten Hylleqvist Weile er rejseleder
på en tur rundt i Astrid Lindgrens liv og forfatterskab. Alle er
velkomne.

Musikgudstjeneste Alle Helgen

sætte på gravstederne.

Alle dage kan vi mindes dem, der ikke er hos os mere.
Og dog er det godt at have en dag, hvor det at mindes er selve formålet. Sådan en dag er Alle Helgens
dag, der i år falder søndag den 7. november.

Sorg og taknemmelighed
- Uanset om vores tab og
savn er nyt og brændende
eller har længere tid bag
sig, er det godt at sætte tid
og sjælefred af til at mindes
dem, vi mangler. Ingen
kommer igennem livet uden smerte. I kirken giver
vi plads og stemme sorg og
savn, samtidig med at vi
holder fast i kirkens gamle
tro på, at vi som kristne har
fået et levende og uudslukkeligt håb lagt ind i vores
DNA. På den måde kan vi
– selv om det kan føles,
som om det går uendelig
langsomt – en dag bære

Alle Helgen er ladet med
minder og traditioner. I
Dalby markerer vi Alle helgen ved en stemningsfuld
musikgudstjeneste
kl.
19.00, hvor navnene på
dem, der er døde og blevet
begravet i Dalby det seneste år, bliver læst op. Sammen kan vi mindes dem, vi
savner, uanset om savnet er
nyt eller har fulgt os i flere
år.

Lys på kirkegården
Hvis vejret tillader det, vil vi
igen i år fastholde skikken
med at tænde levende lys
på gravene den sidste halve
time op til gudstjenesten,
så lysene kan brænde under gudstjenesten og aftenen og natten igennem.
Fra kl. 18.30 kan enhver
kirkegænger med pårørende på kirkegården afhente lys i våbenhuset til at

Dalby Tidende
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DØDE OG
BEGRAVEDE
4. september
Bjarne Skov Hansen
Løjpen 36

Borgmester Jørn Pedersen står
i spidsen for beslutningen om
en overbygning til Dalby Skole
og nye idræts- og klubfaciliteter
til Dalby.

til direktionen at finde
midlerne på budgettet.
- Dalby Skole får en overbygning med 7. – 9. klasse,
i samme ombæring som
Vonsild Skole udvides. Pengene er sat af – med 30 millioner i 2018, 30 millioner
i 2019 og 30 millioner i
2020 – så der også kan
komme tilhørende idrætsfaciliteter i Dalby, fastslår
borgmester Jørn Pedersen
(V).
Stor glæde på skolen
Projektet kan gå i gang allerede i 2018, og skoleleder
Henrik Nielsen glæder sig
over, at der kommer en
overbygning.
- Hvordan projektet konkret
skal udmøntes er endnu
ikke aftalt, men Venstre og
Dansk Folkeparti, der udgør
et flertal i byrådet, har både
skrevet og udtalt, at midlerne først skal gå til Dalby
Skoles udbygning. Vi glæder
os meget til udbygningen og
ser frem til arbejdet med en
mere konkret udbygningsplan og tidsplan herfor, skriver Henrik Nielsen blandt
andet på skolens forældreintranet.

det ubærlige, bevare den
mistede og ære det uerstattelige, fortæller sognepræst
Jens Christian Bach Iversen
om gudstjenesten Alle Helgen.

Traditionen tro markerer
Dalby Kirke igen i år Alle helgen med en smuk musikgudstjeneste. Det sker 7. november
kl. 19, hvor der fra kl 18.30
er muligt at sætte lys på kirkegården.

Kristina Jørgensen (DF) er Dalby Skoles kontaktperson i byrådet.
Hun har lyttet til bestyrelsens ønsker.

Skiftende skolebestyrelser, nu
med Peder Damkjær som formand, har i flere år arbejdet
for at få en overbygning med
7. – 9 klasse til Dalby.
Henrik Nielsen understreger også, at skolebestyrelsen kan tage en stor del af
æren for at skolen nu får
en overbygning.
Byrådsmedlem roser skolebestyrelsen
Det er det lokale byrådsmedlem Kjeld Kjeldsen (V)
helt enig i.
- Jeg er ikke i tvivl om, at en
af grundene til, at det nu
er lykkedes at få vedtaget
en overbygning, er, at skolebestyrelsen har arbejdet
fornuftigt og seriøst med
projektet, siger Kjeld Kjeldsen.
Han er glad over, at det er
lykkedes at få projektet
igennem i et enigt Kolding
Byråd.
- Det er fantastisk, både at
skolen får en overbygning,
og at der er penge til nye
klubfaciliteter til Dalby GF.
Der har længe været et helt
berettiget ønske om at få
opdateret blandt andet
omklædningsrummene, siger Kjeld Kjeldsen, der understreger, at han ikke
mener, der er behov for
flere analyser og undersøgelser.
- Vi skal ikke spilde mere
tid. Nu skal vi i gang, og vi
har hele 2017 til at få planlagt projektet, så det bliver
rigtig godt, siger han.

Kjeld Kjeldsen er født og opvokset i Dalby og bor nu på slægtsgården i Tved. Han har gået på
Dalby Skole og været aktiv i Dalby GF. Som byrådsmedlem har han derfor helt særlige grunde til
at glæde sig over, at en overbygning på Dalby Skole og udbygning af sognets idrætsfaciliteter nu
bliver en realitet.
Glad formand
Også formand for forældrebestyrelsen Peder Damkjær glæder sig over
resultatet.
- En overbygning er det, vi
har håbet på, og vi er positivt overraskede over, at
overbygningen nu bliver til
noget. Men vi har kunnet
mærke en positiv opbakning i de meldinger, vi har
fået, siger Peder Damkjær,

der nu ser frem til at tage
fat på arbejdet:
- Der er en masse at arbejde
med, men det bliver sjovt,
siger han.
Peder Damkjær er glad
over, at Kristina Jørgensen
(DF), der er politisk kontaktperson i skolebestyrelsen, har kæmpet bestyrelsens sag.
Kristina Jørgensen er da
også tilfreds med, at der er

politisk enighed om en udvidelse af Dalby Skole.
- De nuværende pavilloner
har aldrig måttet blive en
permanent løsning, ligesom at Dalby fortsat skal
vokse. For at kunne opnå
dette, er en udvidelse af
Dalby Skole i vores optik
fuldstændig uundgåelig,
siger en glad Kristina Jørgensen blandt andet til
Dalby Tidende.

Overbygning til Dalby Skole
Med overbygningen til Dalby Skole følger også penge til nye idræts- og klubfaciliteter
i Dalby.
Enigt byråd
Det er et enigt Kolding Byråd, der har aftalt en overbygning med 7. – 9. klasse på
Dalby Skole.
Del af samlet bevilling på 90 millioner kr.
Pengene til overbygningen vil komme fra en samlet bevilling på 90 millioner kr., der
også skal sikre nye idræts- og klubfaciliteter i Dalby samt en udbygning af Vonsild
Skole.
Det er aftalt, at de 90 millioner fordeles med 30 millioner kr. i hvert af årene 2018 –
2019 – 2020.
Det er ikke aftalt, hvordan pengene skal fordeles mellem projekterne.
Tidshorisont
Hvilken årgang, der som den første kan begynde i de nye 7. klasser i Dalby, er ikke
afgjort endnu.
Hvad sker der nu?
De implicerede parter går nu i gang med planlægningen.
Hvad gør Dalby Tidende?
Dalby Tidende vil følge udviklingen tæt, så alle i sognet kan følge med.
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DALBY skole

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen
Peder Damkjær,
formand
Jette Berg Bruun
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard

_____________________
Det sker i oktober
Den 14.
Skolernes motionsdag.
Alle elever deltager
Den 15.-23.
Efterårsferie.
SFO’en er åben i hverdage
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Der er gang i kreativt værksted i SFO

Af Simon Overgaard, 6.A
Fotos: Privat

Af pædagog Lisa Renee
Skovager
Fotos: Privat

Det hele startede med, at vi
fik at vide, at vores lejrtur
skulle gå til Skagen. Tirs-

Nadinka Petr, 1C, og Ida
Kehlet, 1A, laver melballoner.
Ballonmonstre
Vi har også lavet ballonmonstre. En flaske bliver omhyggeligt fyldt med mel, som
derefter skal over i en ballon

Laura Lindskov, 3A, er gået
udenfor og koncentrerer sig her
med sin hammer om at lave et
flot sømbillede.

Aktivitet i kreativt værksted.

og bagefter skal luften lukkes ud af ballonen. Børnene
lukker meget forsigtigt luften ud af ballonen, og det
skal gøres med finfølelse, for
hvis det går for hurtigt, har
vi ”mel-snevejr” indenfor.

Det har vi prøvet, og det er
nu også lidt sjovt.
Det nyeste vi har lavet er
mosaikbilleder. Det er en
fornøjelse at sidde at nusse
med de fine mosaikker,
rhinsten og perler, men det

vores huse og lagde os til
at sove.

mad. Vi skulle lave pitabrød. Om aftenen måtte vi
komme i et badeland, som
lå på det feriested, hvor vi
boede. Efter det skulle vi
sove, for vi skulle tidligt op
dagen efter.

Lang cykeltur
Vi startede dag to med at
cykle en lang tur på 12 kilometer ind til Skagen. Vi
skulle til Skagens museum, der blev vi delt op i
to hold. Det ene fik en
rundvisning, det andet
skulle male nogle “Skagens-malerier”. Vores hold
startede med at få en
rundvisning, det var rigtig
spændende, og vi hørte
nogle gode historier. Efter
det skulle vi male vores
egne billeder. Vi lærte
noget om perspektiv, det
var rigtig hyggeligt. Da vi
var færdige på museet,
cyklede vi ud til Grenen.
Vi tog Sandormen derud.
Ude ved Grenen legede vi
og gik rundt og fangede
Pokemons. Vi cyklede
hjem til vores ferieboliger
og lavede noget aftens-

På fiskeauktion
Den tredje dag skulle vi allerede op klokken fem,
fordi vi skulle på fiskeauktion. Vi kørte med tog ind
til Skagen, hvor vi gik ned
til havnen. Vi kom ind i et
rigtig koldt rum med masser af fisk i grønne kasser.
Der stod mennesker, der
handlede om fiskene. Manden, der skulle sælge fiskene, snakkede meget
hurtigt. Det var vildt, at
dem, der skulle købe fiskene, kunne forstå, hvad
han sagde. For det kunne vi
overhovedet ikke. Det var
sjovt at se, hvordan det foregik, men iskoldt fordi de
fleste havde shorts og Tshirt på. Bagefter skulle vi
rundt på et O-løb inde i
byen, hvor vi fik et kort og
skulle besøge nogle steder
f.eks. Vippefyret og besvare

Der blev cyklet, leget, fanget Pokemons, set film og
spist slik på 6. Klassernes tur til Skagen. Men der var
også museumsbesøg og meget andet.

Den første dag tog vi toget
til Fredericia, og pludselig
skulle vi med bus, for der
var en fejl med togskinnerne ved Horsens. Vi
kørte med bus til Århus,
og tog så toget resten af
vejen. Vi boede i Hulsig,
en lille by uden for Skagen. Da vi var ankommet,
kom vi af med vores ting i
vores ferieboliger. Husene
var rigtig fine. Vi havde
lejet nogle cykler, som vi
tog ud til Råbjerg Mile,
som er en af Europas største vandreklitter og Danmarks eneste ørken. Vi var
der et par timer, cyklede så
hjem og lavede aftensmad.
Vi skulle selv lave mad.
Den første dag skulle vi
have pasta med kødsovs. Vi
legede lidt på en hoppeborg, hyggede og så film i

dag morgen skulle vi tidligt
op, for vi skulle nemlig
mødes tidligt nede på banegården. Da vi havde sagt
farvel til vores forældre,
satte vi os i toget og kørte

til Fredericia. Derefter tog
vi en bus til Århus Banegård. Vi ventede ved banegården i en halv time, og så
kørte vi med tog fra Århus
til Ålborg. Så kørte vi i bus
fra Ålborg til Frederikshavn, og så kørte vi med
tog fra Frederikshavn til
Hulsig, og så var vi der.

Turen havde taget fem
timer. Det første vi gjorde
var at pakke ud. Efter det
havde vi lejet nogle cykler,
og så cyklede vi til Råbjergmile og legede derude. Da
vi kom hjem, skulle vi lave
mad. Vi skulle have spaghetti med kødsovs. Det
smagte overraskende godt,
og vi fik saftevand til. Efter
det skulle vi sætte i opvaskeren, og efter det satte vi
os i sofaen og så Sommeren 92. Vi spiste slik til. Så
gik vi i seng.
Et ben i hvert hav
Næste dag cyklede vi hen
til Skagens museum og kikkede på de mange billeder,
og efter det cyklede vi ud
på Grenen og tog Sandormen helt ud. Jeg prøvede
at stå med det ene ben i
Kattegat og det andet i Ska-

kræver stor tålmodighed,
så nogle gange er det godt
med en pause. Men når billederne er færdige, er de et
kunstværk af eventyrlige
farver, der er et prinsesseværelse værdigt.

Mega fed lejrskoletur til Skagen

Af Malou Lorenzen Frisk, 6.B
& Zophie Høi Davidsen, 6.B
Fotos: Privat

Alle var glade for lejrskolen i Skagen
Eleverne fra 6. Klassetrin skulle igen i år på lejrtur til
Skagen. Det blev alle glade for.

Dalby SFO har mange spændende aktiviteter hver
dag, vi har alt muligt forskelligt på programmet bl.a.
sejlture, snobrøds bagning, skovtur, boldspil, kreative
aktiviteter og meget, meget mere.

Jeg brænder for de kreative
aktiviteter og har i den sidste tid haft mange forskellige ting i gang. Vi har lavet
sømbilleder i lange baner.
Børnene hamrer løs og sidder med tungen lige i munden, når garnet skal sættes
på. Man kan næsten se
koncentrationen lyse ud af
øjnene på dem. Men det er
hele arbejdet værd. Når billedet er færdigt, bliver resultatet stolt vist frem til
dem, der vil se det.
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gerrak. Efter det cyklede vi
hjem og lavede aftensmad.
Vi lavede pitabrød. Det
blev fint nok. Efter det så vi
videre på filmen. Så gik vi i
seng, men vi lå og snakkede lidt, inden vi sov.
Næste dag cyklede vi 20 km
ind til byen. Derinde skulle
vi ud på et o-løb. Posterne
var ved f.eks. Vippefyret og
Sømandshjemmet og ting
som det. Efter det fik vi lov
til at gå rundt i byen og
shoppe og købe slik. Jeg
købte noget slik, men så
købte jeg også nogle bolsjer fra Bolsjeriet til min familie og en magnet med
rav i til dem.
Så mødtes vi med lærerne,
og gik hen på pizzeria og
spiste pizza. Efter det kørte
vi hjem og gik i badeland,
og efter det så vi filmen
færdig og spiste slik, og så

gik vi i seng. Men vi lå først
og snakkede.

Hjemturen
Hjemturen gik super godt,
og vi skulle heldigvis ikke
skifte tog hele tiden. Først
kørte vi fra Hulsig til Frede-

rikshavn, så fra Frederikshavn til Fredericia og til
sidst fra Fredericia til Kolding. Det var verdens bedste lejrtur.

Tidligt op
Næste dag skulle vi stå op
klokken fem om morgenen, for vi skulle med toget
klokken halv syv. Vi tog
toget hjem og skulle skifte
tog to gange. Da vi kom til
Kolding, var vores forældre
der for at tage imod os. Og
så sagde vi tak for turen til
lærerne og sagde farvel til
hinanden, og så tog vi
hjem.
Det var så vores tur til Skagen, jeg synes, at det har
været en helt fantastisk tur,
og jeg synes, at alle, som går
i 5. klasse og 4. klasse, skal
glæde sig rigtig meget til, at
de skal på lejrskole. Noget
af det bedste var måske, at
det var som at holde ferie.
En mega fed tur.

Vi har været på verdens bedste lejrtur
Fire dage med masser af oplevelser. Der blev også
taget nogle mega gode billeder og eleverne lavede
blandt andet deres eget Skagensmaleri.

Af Mathilde Thrane Wichmann, 6.A
Fotos: Privat

spørgsmål. Da vi var færdige, fik vi noget tid til at
gå rundt inde ved butikkerne, bruge vores penge
og hygge os.
Den sidste dag
Vi stod rigtig tidligt op,
fordi vi skulle hjem. Vores
første tog kørte klokken
6.30 til Frederikshavn,
hvor vi skulle vente på et

andet tog. Vi skulle køre til
Fredericia og på et nyt tog
til Kolding Station.
Vi synes, det har været en
rigtig fed tur med mange
gode oplevelser. Vi synes,
det var sjovt, at man skulle
bo selv og selv stå for at lave
mad og alle de huslige pligter. Vi har dog en negativ
ting, og det er, at vi synes,
at tiden gik for hurtigt.

Vi mødtes klokken 8.15 på
banegården. Der fik vi at
vide, at der var sket noget
med DSB’s togskinner, så vi
skulle skifte over til bus allerede i Fredericia. Så
kørte vi med bus til Aarhus
og med tog videre til Aalborg, så med bus til Frederikshavn, og til sidst tog til
Hulsig.
Da vi kom til vores ferielejligheder, fik vi at vide,
hvem vi var i gruppe med.
Vi var blandet fra både A
og B klassen, piger og
drenge for sig.
Samme dag cyklede vi til
Råbjerg Mile, det var så
fedt, og vi fik taget nogle
mega gode billeder. Det var
fantastisk at løbe rundt i
sandet og se ud over ørkenen.

Aftentid
Da vi kom tilbage fra Råbjerg Mile, var det tid til at
lave aftensmad. Første dag
skulle vi lave spaghetti med
kødsovs. Vi skulle selvfølgelig lave det selv, vores
smagte mega godt.
Efter aftensmaden fik vi lov
til at gå rundt og kigge,
hvad der var af aktiviteter,
der var blandt andet minigolf, hoppepude, fodboldbaner,
håndboldbaner,
tennisbaner, svømmehal,
legeplads og svævebane.
Efter det skulle vi i seng.
Skagens Museum
Det var rigtig fedt at være
på Skagensmuseum, man
lærte rigtig meget om de
forskellige skagensmalere.
Da vi ankom til Skagens
Museum, blev vi delt op i
drenge og piger. Så fik vi
hver en guide, som skulle
vise os rundt. Efter det

skulle vi selv male vores
eget maleri, det var virkelig
fedt. Det var en rigtig god
oplevelse.
Efter Skagensmuseum skulle vi til Grenen, vi kørte
selvfølgelig med Sandormen. Det var virkelig fedt
at se, hvordan Kattegat og
Skagerrak mødtes. Der var
rimelig mange mennesker,
så det var svært at komme
til at tage billeder uden at
få en anden person i baggrunden.
Fiskeauktionen
Dagen efter skulle vi på fiskeauktion, vi skulle op
klokken 5.00 om morgenen. Det var meget svært at
høre, hvad manden, der
solgte fiskene, sagde, han
vrøvlede bare en masse tal.
Der var ikke så mange
mennesker på fiskeauktionen, men det var sjovt alligevel at se, hvordan en
fiskeauktion foregår.
Efter vi havde været på fiskeauktion, skulle vi på oløb. Vi skulle rundt på en
masse poster, vi skulle

blandt andet til Vippefyret.
Det var mega fedt at gå
rundt med sin gruppe i
Skagen by, især når man
oplever noget på samme
tid.
Havnerundfart
På havnerundfarten gik vi
med en guide, vi hørte
både historier og blev vist
rundt om hele havne bassinet.
Først viste han os nogle af
de fiskekuttere, der var i
havnen. Da vi gik længere
hen af bassinet, kom vi
forbi nogle store fendere.
Vi så også det nye redningshus, der mødte vi en lille
sød hund. Længere henne
kom vi til det sted, hvor der
blev lavet reb, det var
mænd, der stod med store
stativer og svingede rebene
ind i hinanden.
Efter
havnerundfarten
måtte vi selv gå rundt i
byen. Vi fik to timer, og vi
måtte bruge pengene på
lige hvad vi havde lyst til.
Efter de to timer skulle vi
på pizzeria.

Dalby Skoles 28 elevrødder
Siddende forrest er næstformand Emilie Marie Bramsen, formand Peter Stubkjær og formand Emil Jørgensen.
Disse tre udgør formandskabet. De har selv fordelt rollerne. Møderne vil de skiftes til at indkalde til, lede og skrive referat fra.
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To personligheder har sammen gjort tømrerfirma til et af Koldings mest succesfulde
Jørgen Lund Frederiksen og René Junker Rasmussen har i mange år dannet parløb
i tømrervirksomheden Jørgen Lund Frederiksen A/S. Først var Jørgen ejer, siden
overtog René virksomheden, mens Jørgen gik på pension. I dag sidder Jørgen i
bestyrelsen for virksomheden, der stadig bærer hans navn.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Knap Reimer
Hverken Jørgen Lund Frederiksen eller René Junker
Rasmussen lægger skjul på,
at de har to forskellige personligheder. Men det har
kun været en fordel i tømrer- og snedkerforretningen
Jørgen
Lund
Frederiksen A/S, for de to
har haft et godt makkerskab, hvor de supplerer
hinanden godt. Sammen
har de drevet virksomheden frem til den succes,
den har været i mange år,
hvor de laver mange store
og små opgaver for private,
virksomheder og offentlige
institutioner.
Den 1. oktober kan virksomheden fejre 40 års jubilæum, og det er både
Jørgens, Renés og den stabile medarbejderstabs fortjeneste, at virksomheden i
dag er bundsolid med
mange faste kunder, der
bliver ved med at vende tilbage.
- Kvalitet, åbenhed og samarbejde. Det er det vigtigste

for os, og det vi stræber
efter at opnå i hver eneste
opgave. Kunden skal være
tilfreds, og kvaliteten skal
være i top, siger René.
Mange lærlinge
Virksomheden har i dag 39
ansatte, hvoraf de syv er
lærlinge. Det at have lærlinge har stor værdi for
virksomheden.
- Jeg elskede at have lærlinge, fortæller Jørgen, og
René fortsætter:
- Det er dejligt at have lærlinge, og det har en stor betydning for os at kunne
give dem en god start i
branchen og at guide dem
til deres bedste potentiale.
Virksomhedens udvikling
Jørgen startede firmaet i
1976 ene mand med en bil
og en kasse med værktøj.
- Jeg har været i byggebranchen, siden jeg var 15 år.
Da jeg var 18 år, byggede
jeg mit første sommerhus,
fortæller Jørgen, der er udlært i 1967 hos Beck & Nielsen i Kolding.
I 1981 købte han et lille

Firmaets to ejere gennem tiden, René Junker Rasmussen og Jørgen
Lund Frederiksen, foran firmaets hovedindgang.
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tømrerværksted på Ambolten 21. Da René kom til firmaet i 1984, var der 5
ansatte. Langsomt blev firmaet større og flyttede, i
takt med udviklingen, til
virksomhedens nuværende
adresse på Essen 37.
René, som er udlært tømrer i 1976, startede i virksomheden som tømrersvend, og blev i 1999 byggeleder. I 2003 blev René
medejer, samtidig med at
Jørgen trak sig lidt tilbage,
og overtog roret helt i
2010, da Jørgen gik på
pension efter 34 år. I dag
sidder Jørgen stadig i virksomhedens bestyrelse.
Dalby Kirke
Jørgen Lund Frederiksen
A/S har alle dage været involveret i mange spændende opgaver. Firmaet
har blandt andet total renoveret Dalby Kirke.
- Vi har fuldstædig renoveret kirketårnet og haft alt
inventar ude og renoveret
det. Det var en spændende
og udfordrende opgave,
fortæller Jørgen og René,
der også var med til at
bygge Koldings første pizzeria i Munkegade, dengang det var noget helt
nyt. Pizzeriaet var det
tredje, der blev åbnet i
hele Danmark.
Virksomheden har også
lavet den Engelske Pub og
flyttet Arne Jacobsens sommerhus, der i dag står udstillet på Trapholt.
- Vi pillede det ned og byggede det op præcis på
samme måde, som det stod
oprindeligt, fortæller Jørgen.
Jubilæum
Jubilæet bliver fejret med
en heldagsudflugt for hele
personalet med påhæng.
- Vi har planlagt en sjov og
anderledes dag for personalet og deres partnere,
hvor vi har valgt at dagens
indhold skal holdes hemmeligt indtil selve dagen,
siger René, der ikke vil
røbe andet end, at dagen
starter på værkstedet, hvor
bussen venter.
Bagefter fortsætter René
med at drive virksomhe-

Tømrerfirmaet Jørgen Lund Frederiksen, der i dag har 39 ansatte, er beliggende på Essen 37.
den som hidtil. Han har
stadig mange planer for
virksomheden, som han
gerne ser vokse endnu
mere i fremtiden.
- Firmaet drives stadig efter

de samme grundværdier
som fra begyndelsen, fortæller René, der understreger vigtigheden i det gode
samarbejde.
Det er da også tydeligt for

kunderne, at virksomheden er bygget på mennesker, og det er en af
grundene til, at den er blevet den succes, den er i
dag.

Jens Hansen kan næste år fejre 25 års jubilæum som tømrersvend hos Jørgen Lund Frederiksen.

Træ får ikke lov at ligge længe på værkstedslageret hos Jørgen Lund Frederiksen, for hjulene drejer
hurtigt på Kolding-virksomheden.

