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ARRANGEMENTER
MARTS
APRIL

Marts

Søndag 12.
Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Torsdag 23. kl. 19.00
Sogneaften: Rom på
kryds og tværs

Torsdag 30. kl. 19.00
Generalforsamling
Dalby Beboerforening

Torsdag 30. kl. 17.30
Info-møde i hallen om
ny vej gennem / rundt
om Dalby

Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg
har besluttet, at Dalby Skole igen til det kommende
skoleår må oprette tre børnehaveklasser. Det betyder,
at alle 63 indskrevne elever bliver optaget.

63 børn og deres forældre
kan godt begynde at glæde
sig. Ved indskrivningsperiodens afslutning i januar var
63 børn indskrevet til start
i Dalby Skole børnehaveklasser til august i år, og
Kolding Kommunes Bør ne- og Uddannelsesudvalg
har besluttet, at Dalby Skole må oprette tre nye børnehaveklasser.
Dalby Skoles skolebestyrelse havde inden udvalgets møde sendt et brev til
politikerne i udvalget med
stærke saglige argumenter
for oprettelsen af tre børnehaveklasser, og det har
udvalget altså lyttet til. Brevet fra skolebestyrelsen kan
læses på side 8.

April
Mange tilflyttere
Ikke alle de indskrevne
Torsdag 6. kl. 19-20.30
Konfirmandindskrivning 2017-18 i Præstegården

Dalby GF

Marts 2017
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Tre nye børnehaveklasser til
Dalby Skole næste år
Af Lisa H. Kuang

Onsdag 15. kl. 19.30
Generalforsamling
Tved Vandværk

Dalby Kirke

6. årgang. Nr. 2

Niels Bjerre
er årets
iværksætter
Niels Bjerre vandt torsdag den
23. februar prisen som Årets
Iværksætter 2016. Han vandt
prisen for at have udviklet et
spyd, der kan sende informationer via mobilen til landmanden om temperaturen i
hans lagrede afgrøder. Det var
Business Kolding, der uddelte
prisen. Læs mere på side 2-3.
Foto: Judy Reimer.

børn bor i Dalby Skoles distrikt, men alle har eller får
en tilknytning til Dalby. 44
af børnenes familier bor i
Dalby. Seks af børnene har
ældre søskende, som går
på skolen og er knyttet til
lokalområdet gennem skole og idrætsforening.

Hele ni af de indskrevne
børn kommer fra familier,
der er ved at bygge hus i
Dalby, har købt bolig i Dalby
eller har konkrete tilflytningsplaner. Og så er der
fortsat også familier fra nabodistrikter, der gennem ordningen om frit skolevalg søger optagelse på Dalby Skole.
Glidende overgang
Dalby Skoles SFO står for
at modtage alle nye børn i
Glidende overgang den 1.

april. Tyvstarterne, som
bør nene kaldes, starter
hver morgen med en fællessamling og går derefter
ud i tre grupper, hvor der
arbejdes med udeliv, skolelignende aktiviteter og lege. Medarbejderne har meget øje for, hvordan børnene falder til, trives og
hvilke relationer, der virker
godt for deres udvikling,
og det er ud fra de observationer, at de tre nye børnehaveklasser bliver dannet.

GANG I DIG OG DALBY
Iværksætter har gang
i forretningen

Læs side 2-3

IDRÆT
Hvad kan du gå til i
Dalby

Læs side 5

KIRKE
Vær med til at redde liv
De nye elever på Dalby skole kan glæde sig til mange traditioner, bl.a. musical. Dette års 6. klasser
opførte musicalen Folk og Røvere i Kardemommeby for fulde huse på Kolding Teater onsdag den
22. februar. Der blev spillet på alle tangenter. Foto: Judy Reimer.

Læs side 7

SKOLE
Elever skiftes til at være
Ugens professor

Læs side 8

SKOLE
6. klasserne laver
musical

Læs side 10

BAGSIDEN
Christian Schmidt fortæller om familievirksomheden

Læs side 12
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og redaktør
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Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
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kvalitet er noget, han altid
har arbejdet med. Det er
også i det spor, han ønsker
at fortsætte.
- Vi har flere produkter i
støbeskeen, men hvis målet

Iværksætter leger sig til sine resultater
Niels Bjerre kan lide lege. Det er næsten, som da han
var barn og lavede drager. Han gik og fnidrede med
det, lavede det om og pludselig virkede det. Der er ikke så langt fra dengang og til nu, hvor han af og til
sætter nye projekter i gang. Der skal være en sag –
glæden ved at få dragen til at flyve - og måske er det
derfor, han har succes med sine mange forskellige
projekter.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer og privat
Det er selvfølgelig ikke til
at vide, hvor meget den 56årige Niels Bjerre har bestemt, når det kommer til
indretningen på slægtsgården Bjergegård, som han
og hans kone Vibeke overtog efter Niels’ forældre i
1993. Men ifølge ham selv
havde det set ud, som da
de flyttede ind, hvis det
ikke havde været for Vibeke. Men allerede på
gårdspladsen skinner det
igennem, at her bor en familie, der går op i det, den
beskæftiger og omgiver sig
med.
Passion, begejstring og glæden ved teamwork er da
også nogle af de ord, som
Niels bruger, når han skal
beskrive sig selv. Han har
netop vundet prisen som
årets iværksætter 2016 af
Business Kolding for et
spyd, der kan måle temperaturen i landsmandens
lagrede afgrøder.
Spyddet hedder StackView® og har monteret en
gps, der sender informationer om afgrødernes temperatur til landmandens mo-

bil. Her kan landmanden
se temperaturen og få besked, hvis der er varmeudvikling i afgrøden. Så kan
landmanden reagere, så
han både kan sikre avlens
kvalitet og skåne miljøet
for unødig CO2.
Værdier for millioner
- Landmanden har værdier
liggende for millioner, så
det betyder selvfølgelig noget, at afgrøderne ikke forringes, siger Niels, der har
udviklet spyddet StackView® i sin virksomhed
Care4farm i samarbejde
med Jan Nørskov i Esbjerg.
Indtil videre er der godt
gang i salget af spyddet i
Danmark, og Niels har
også allerede afsat flere
spyd i udlandet.
- Jeg er meget glad for prisen og stolt af virksomheden, men jeg er lige så glad
for den proces, der har
ledt frem til produktet. For
mig er det vigtigt, at vi har
et godt samarbejde, og der
er glæde og energi i processen, der fører frem til
målet, forklarer Niels, der
godt tør kalder sig et legende menneske.

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

Spyddet er allerede godt kendt i Danmark.
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4. generationsindvandrer
Niels Bjerre har da også
brugt den legende tilgang
til sine projekter og startet
på noget nyt flere gange i
sit arbejdsliv. Han er født
og opvokset på slægtsgården Bjergegård, som hans
sønderjyske oldeforældre
købte i sin tid, fordi gården
lå på den danske side af
grænsen. Oldeforældrene
ville undgå, at de tre sønner skulle i tysk militærtjeneste. Siden er gården gået
i arv, og selv om Niels
egentlig gerne ville være
landmand, så har han taget
nogle gevaldige spring i en
helt anden retning, inden
han overtog gården efter
sin far.
Niels har både gået på
Dalby Skole, blevet konfirmeret i Dalby Kirke og spillet fodbold i Dalby GF. Han
kom først på Realskolen,
og bagefter tog han et år
på efg, inden han kom
landbrugsskole.
- Jeg kom ud til en landmand og arbejde, men der
gik ikke så længe, inden jeg
blev fyret med beskeden
om, at jeg aldrig blev landmand, fortæller Niels smilende.
Det fik Niels Bjerre til at gå
i gang med en højere handelseksamen (HH) og bagefter fortsætte med at læse
HA på handelshøjskolen i
Århus og HD på Syddansk
Universitet.
Ny læring
I Århus kom han til at bo
på 4. Maj kollegiet, der er
et kollegium, man kun kan
bo på, hvis ens forældre
har været med i modstandsbevægelsen.
- I kollegiets kælder eksperimenterede en teologi-,
en biologistuderende og
jeg med enzymer for at få
halm til at afgive varme. Vi
kom ikke langt, men der
var et super engagement,
måske fordi vi var meget
forskellige og turde sætte
spørgsmålstegn ved det bestående. Det var sundt for

er vigtigt, så er processen
hen til målet endnu vigtigere. Vi skal huske at nyde
dagen, og gøre os umage
med at behandle kunderne ordentligt. Det bed-

ste jeg kan få at vide af en
kunde, er når de siger:
Skidtet virkede ikke, men vi
har altid vidst, hvor vi
havde dig, slutter Niels
Bjerre.

Bjerregård set fra luften.
bog ”Kalv med kærlighed”.
Orkanen i 1999 blev skæbnesvanger, da det satte
gang i en stor ombygning.
- Flere driftsbygninger braste sammen under stormen, så vi var nødt til at
gøre noget med 200 kalve
på stald, fortæller Niels.
Arkitekt og Niels kom i arbejde, og den 1. november
2000 kunne kalvene flytte
tilbage i ny stald.

Niels Bjerre spillede som lilleput i Dalby GF, da han var dreng.
mig, ler Niels og fortsætter:
- De traditionelle fester
blev der dog ikke rørt ved.
Ny tid i Lego
Efter sin HA eksamen fik
Niels en uddannelsesstilling i Lego, og der kom for
alvor fart på læringen. Han
var rundt i alle afdelinger,
der havde med salg, marketing og indkøb at gøre og
fik virkelig set hele butikken. Som 28 årig blev han
forsyningschef i Lego og
rejste meget. På Lego lærte
Niels også familien Torpe
at kende.
- Et kendskab der blev skelsættende for mig. Sønnen
Jesper var min chef på
Lego og hans far Helge
Torpe var min mentor og
leder på mit fritidsjob som
kursusinstruktør,
siger
Niels.
- Jeg lærte en masse om arbejde i teams og om at
fejle. At vi skal bruge fejl til
at skabe fremgang og for-

bedringer. At passion,
teamwork og viden giver
konkurrencekraft, fortæller Niels.
Familieliv
Men Lego og børn var en
farlig cocktail for familielivet. Niels forlod Lego og
købte Bjergegård sammen
med Vibeke.
- Vi syntes, det ville være et
godt sted at bo for vores familie med dyr, marker,
skov, fjord, frisk luft og
hårdt arbejde. Vi havde
117 ideer til projekter. Det
skulle være noget, vi kunne
lide, så vi endte med at
købe 15 kalve af Svend Brodersen (nu Gram Slot),
fortæller Niels.
Snart havde Niels kalve
overalt i de gamle bygninger. Produktionen af kalvekød blev solgt til både
slagterier og private, og
som inspiration til de private kunder blev der
blandt andet lavet en koge-

Den gamle Bjerregård, som den så ud inden restaureringen.

Spyddet er solgt i 10 lande .

Fra Niels's kontor pa Bjerregaard fra care4farm er han dagligt
i kontakt med care4all og kunder til spyddet.

Nye udfordringer
Da børnene blev voksne,
havde Niels brug for nye
udfordringer. Han blev direktør i virksomheden
Smarter Farming, der havde udviklet et produkt, der
kunne overvåge køer via
gps. Her brugte han tid på
at færdigudvikle og markedsføre produktet, inden
virksomheden blev solgt til
Tyskland. Kort efter fik han
kontakt til Jan Nørskov i Esbjerg, der har en virksomhed, som udvikler innovative gps løsninger.
- Han er en gudbenådet
opfinder, fortæller Niels,
der fik ideen til sit spyd, da
han så de små gps sendere,
som Nørskov producerede.
Niels er optaget af at lave
enkle produkter, der er
nemme at anvende, og han
er da også langt fra færdig
med at udvikle nye produkter.
- Jeg vil gerne udvikle produkter. Men vi skal også
have en sag. Det er ikke
nok bare at tjene penge,
understreger Niels.
Niels’ sag handler om at
bevare kvaliteten på vores
fødevarer, og når han kigger tilbage, kan han se, at

Niels Bjerre sammen med det spyd StackView®, som har givet ham nomineringen som årets iværksætter i Kolding.

BLÅ BOG
Niels Bjerre er 56 år og er født og opvokset i Dalby.
Bor på slægtsgården Bjerregård sammen med sin kone, der er sygeplejerske.
Er fjerde generation på gården.
Har selv gået på Dalby Skole og været med i skolebestyrelsen i 10 år,
de seks år som formand.
Sidder i bestyrelsen for Skamlingsbanke selskabet.
Har tre voksne børn på 21, 24 og 27 år.
Har islændere og nyder at ride og gå på jagt i fritiden.
Sætter pris på det gode naboskab, der er i området.
Driver virksomheden Care4Farm fra hjemmet.
Nomineret til årets iværksætter 2016.
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Kommunemesterskaber
i Kolding Kommune
Så blev der igen afholdt kommunemesterskaber i Kolding Kommune, og endnu engang var det med Dalby
GF på flere flotte placeringer.
Af Gitte Thomsen
Foto: Privat
Familien Stærmose havde
virkelig noget at fejre, da
storebror Karl Emil blev
kommunemester for U14
og lillebror Ditlev for U9.
Sidst men ikke mindst blev

farmand Morten kommunemester med Oldboys,
hvilket ikke blev forbigået i
stilhed. Vi i Dalby GF er
ikke bange for at fejre vores succeser.
Super weekend
Derfor vil vi da også bryste

os af, at vi som medarrangører af mesterskaberne
var med til at skabe nogle
fantastiske rammer om
denne gode tradition i fodboldsamarbejdet i Kolding
Kommune. Takket været
nogle engagerede trænere,
spillere og forældre havde
vi en super god weekend
rundt omkring i Koldings
haller.
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Fantastisk volley ungdomsstævne
Gymnastikopvisning
Søndag den 2. april kl. 10.30
Dalby GF’s gymnastikforening kan i år fejre 110 år jubilæum med et medlemstal på
ca. 370 gymnaster fordelt på følgende hold:
• Forældebarn-hold
• Puslingehold
• Tre springhold
• Herrehockey
• Hit Fit Dance
• Dame gymnastikhold
• Yoga
I år kan vi glæde os til at vise jer et varieret program med rigtig mange spring-serier.
I den forbindelse har vi indvielse af en ny junior-fane. Selve ceremonien gennemføres under vejledning fra Danmarks-samfundet.
Der vil være muligt at købe boller, kaffe m.m. i cafeen. Entre 30 kr. betales ved indgangen.

Det hører til sjældenhederne, at der kan samles 220
ungdoms volleyballspillere. Men søndag den 29. januar lykkedes det at fylde Lyshøjhallerne med smash,
blok og skøn volleyballstemning. Det var Kolding
Ungdomsvolley (KUV), der i samarbejde med Kolding
Volleyballklub (KVK) var arrangører og vært ved det
store stævne.

holdsvis DU18 og HU18.
Begge hold fik flotte 2.
pladser i deres række.

Af red.
Foto: Privat
De 220 ungdomsspillere
var fordelt på 31 hold. Det
er rekord for antal deltagende hold ved ungdomsstævner i denne sæson.
KUV og KVK var hver repræsenteret med to ungdomshold. Derudover bestod holdene af spillere fra
volleyballkredsen region
Syddanmark samt flere efterskolehold. Der blev spillet både herre- og damevolley i rækkerne U14,
U16 og U18.
Kolding VK var repræsenteret med to hold i hen-

Tæt finale
Kolding
Ungdomsvolley
havde to U14 hold. Det var
debut for HU14 på seksmandsbane, og de klarede
det suverænt. De tabte desværre en tæt finale til Middelfart og blev 2’er i deres
pulje. Pigerne gik hele vejen
og vandt deres række. De er
hermed stadig ubesejret i
denne sæson. Flere af ungdomsspillerene ved stævnet
har startet deres volleyballinteresse med kidsvolley. At
de er startet tidligt kan i dag

ses på deres flotte kontrollerede spil, samt måden de
læser spillet på i kampene.
- At arrangere sådan et
stort ungdomsstævne kommer ikke af sig selv. Det
kræver vilje og vedholdenhed, siger Karsten Vium
Strandrider, ungdomskoordinator i Kolding VK.
Godt samarbejde
Klubberne og efterskolerne skal kontaktes flere
gange samt hjælpes til at
skabe holdfællesskaber på
tværs af klubberne, hvis
den enkelte klub ikke har
nok spillere til at kunne
stille et fuldt hold.
- Det at KUV og KVK har
arrangeret stævnet sammen kræver et godt samarbejde, og det er dejligt, at
vi kan hjælpe og supplere
hinanden, så vi netop har
kunnet afholde så stort et
stævne, siger Jane Bech
Mathiesen fra Kolding

Ungdoms Volley som har
hjemmebane i Dalby.
Det gode samarbejde er ikke kommet af sig selv. Det
kræver en masse engagerede trænere som går for-

an og både motiverer og
flytter spillernes niveau.
Ser udviklingen
- Jeg har selv været med til
at starte Kolding Ungdomsvolley i 2010, så det er
især fedt at se de spillere,
jeg har fået lov til at ud-

vikle på gennem de sidste
syv år, tilføjer Jane.
- Vi modtog meget ros for
dette stævne, og vi forventer at gøre det til en tilbagevendende tradition. Så
Kolding kan få ry af at have
et årligt kæmpe ungdoms
volleyballstævne, siger hun.

De to U14 hold fra Kolding Ungdomsvolley og trænerne Kenneth Duedahl og Jane Bech Mathiesen.

Hvad kan man gå til i Dalbyy??

DA L BY S O M M E R F E S T 7 . – 1 1 . J U N I
Brug for tovholder til Børnecamping
Else-Marie og Morten Stærmose har i mange år taget
førertrøjen ved Sommerfestens Børnecamping.
Mange hjælpere er med til at gøre en forskel, og dog
har rigtig stor værdi for både børn og voksne, at der
er én tovholder. Familien Stærmose er desværre forhindret i år, så vi vil gerne bede en anden tage opgaven.

Af Mette Høi Davidsen, forælder til børn, som gerne vil på
børnecamping
Børnene elsker Børnecamping, og det er en af de allervigtigste begivenheder
ved Sommerfesten. Vi hjælper i Sommerfestudvalget
med mange af de praktiske
forhold: Tilmelding på nettet, modtagelse af betaling,
indkøb af armbånd, køb af
mad, bagning af boller og

kage, bemanding til spisetiderne samt vagterne om aftenen og natten.
Den, der bliver tovholder
på børnecampingen, kan
koncentrere sig om at være
til stede. Else-Marie og
Morten fortæller gerne om
oplevelser og hjælper med
erfaringer.
Opgaven
Morten har typisk lørdag
morgen placeret familiens

campingvogn – men det kan
også være et telt – og nogle
borde ved teltpladsen.
Alle ved, at den, der har
vagten, vil være at finde
her. Sådan er det også om
aftenen og natten, når ansvaret fordeles på forskellige forældre.
Derefter har Morten og
Else-Marie gjort klar med
indhegning af teltpladserne, placering af brandudstyr, hentet foreningens
store vandbeholdere til
drikkevand og saftevand.
Hen på eftermiddagen har
de sammen med hjælpere
været klar til at modtage
børnene og give dem armbånd på.
Endelig er frugt og kage
blevet sat frem.

Vi glæder os
Søndag morgen fjernes
campingvognen eller teltet, og de unge mennesker
rydder teltpladsen, så der
igen kan spilles fodbold.
Personen
Du kan være 30+ og have
børn, som gerne vil deltage. Du kan også være
60+. Din fornemste opgave
er at hygge om børnene og
sikre sammen med de
mange frivillige, at Børnecamping afvikles i ro og
orden.
Vi glæder os til at høre fra
årets tovholder. Ring til os
allerede nu, så vi kan vinge
opgaven af. Kontakt Morten Stærmose eller Mette
Høi Davidsen på 27 77 22
22.

Vi mødtes i Sommerfestudvalget for et par uger
siden, ikke for at arbejde, men for at hygge og nyde
hinandens selskab. Vi har alle været i vinterhi og var
enige om, at vi sammen med alle jer glæder os til at
trække i arbejdstøjet igen for at skabe en god sommerfest i 2017.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Sommerfestudvalget består
af Sanne Damgaard Frees,
Jens Roelsgaard og undertegnede. Vi arbejder tæt
sammen med Jens Christian
Bach Iversen og Dalby Tidende samt naturligvis
Dalby GF’s fodboldafdeling,
der står for afvikling af den
traditionsrige fodboldturnering Dalby Mølle Cup.
Der er rigtig mange, der
gør en stor indsats. I fodboldafdelingen har Gitte
Thomsen, Majid og Skovbakke dog være de bærende kræfter.
Sig til!
Inden længe går vi i gang
med planlægningen. Der-
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for skal der lyde en opfordring til jer: Hvis I har lyst
til at lave et løb, mødes
med tidligere skolekammerater eller andre arrangementer i forbindelse med
sommerfesten, så sig til!
For Dalby Sommerfest skal
være et socialt arrangement, som vi alle, unge
som ældre, ser frem til år
efter år. Har I idéer eller
ønsker, kan I henvende jer
til Mette Høi Davidsen på
27 77 22 22.

Se komplet liste på facebook: Gang i Dig og Dalby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bridge
Dalby Skole
Mandag
Lone Nyholm
20319220/imr@profibermail.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KFUM-spe
ejjderne
Mariesminde, Familie, ulve,
Flere forskellige
(w w w.mariesmindegruppe.dk) junior, trop, senior
dage
Susanne Jørgensen
51644024//ssfj@sam.sdu.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ældremotion
Præstegården, Tv
Tved
Tirsdag 15.00 -17
7..00
Gitte Gura
gitte@gura.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ridning
(ht tp:////dalby-rideklub.dk /DK .aspx) Dalby Rideskole
Flere forskellige dage Nina Ridelærer
60152494/nina.nielsen2@icloud.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Børnekor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 15.30 -17
7..00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Voksenkor
Vo
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 17.00 -18.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Baby rytmik
Dalby Præstegård i Tv
Tved
Tirsdag kl. 11.00 -12.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surf - windsurfing
Rebækstrand fra 1. maajj
Onsdag kl. 17
7..00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rulleskø
øjjteløb//sskater
Dalbyhal, Dalbyve
ejj 86A
Tirsdag kl. 19.00
Morten Kallmeyer
22916110 colt-kallmeyer@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doodles med opgaver
Igen i år vil vi udarbejde
Doodles med opgaver, som
I kan tilmelde jer elektronisk.
Klasserne på Dalby Skole
vil også blive engageret
igen i år.
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KALENDER
MARTS
Voksenkor: Torsdag den 2. kl. 17.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 5. kl. 10.30
1. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen
Babyrytmik: Tirsdag den 7. kl. 11.00
I præstegården
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 8. kl. 19.00
I præstegården.
Voksenkor: Torsdag den 9. kl. 17.00
I præstegården.
Morgengudstjeneste: Søndag den 12. kl. 9.00
1. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 12. kl. 10.00 – 13.00.
Se side 7.

DALBY KIRKE

Dalby indtager Rom

Rom på kryds og tværs
Torsdag 23. marts kl. 19.00
Formålet med introduktionsaftenen er at skabe overblik
over Rom, både historisk og geografisk. Det sker ved en
fælles vandring rundt i Roms – og Roms omegns, for vi
skal også en tur til Tivoli – mange historiske lag.
De spektakulære kirker: Santa Maria Maggiore m.fl.
Der er over 900 kirker i byen Rom. Peterskirken rangerer
af åbenlyse grunde højst i opmærksomhed. Men Santa
Maria Maggiore er måske Roms smukkeste kirke, og
Santa Maria della Concezione utvivlsomt den mest bizarre, mens Il Gesu byder på en forvandlingsaltertavle.
Kirkerne fortæller alle fascinerende historier.

Babyrytmik: Tirsdag den 14. kl. 11.00
I præstegården.

De spektakulære pladser og fontæner
Piazza Navona, Trevi-fontænen, Piazza del Popolo, Peterspladsen, Den Spanske Trappe, Capitol, ja, man kunne
blive ved, for sådan er det i Rom. Byens imponerende
pladser og fontæner drager både romerne selv og byens
omkring 10 millioner turister årligt, og sammen er pladserne og fontænerne levende illustrationer af, hvordan
Roms religiøse og verdslige historie vikler sig ind i hinanden. Roms store fascination af vand har også smittet af
på omegnen, som i det nærtliggende Tivoli, der med sin
fascinerende vandkunst i Villa d’Este – det var herfra Tivoli i København fik sit navn – er et herligt udflugtsbesøg
på en rejse til Rom.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 18. kl. 10.00
Ved Ditte Freiesleben.

Babyrytmik: Tirsdag den 21. kl. 11.00
I præstegården
Voksenkor: Torsdag den 23. kl. 17.00
I præstegården.
Dalby indtager Rom. Rom på kryds og tværs:
Pladser, fontæner, spektakulære kirker, Tivoli m.m.
Torsdag den 23. kl. 19.00.
I præstegården. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag den 26. kl. 10.30
Midfaste. Ved Ditte Freiesleben.
Babyrytmik: Tirsdag den 28. kl. 11.00
I præstegården
Voksenkor: Torsdag den 30. kl. 17.00
I præstegården.

APRIL
Gudstjeneste: Søndag den 2. kl. 9.00
Maria bebudelsesdag. Ved J.C. Bach Iversen.

William Charlie
Jørgensen-Voxnæs
Goldbæk Alle 20
Malthe Emil Grubbe
Goldbækparken 19
Nicolai Toustrup
Stranden 10

5. februar
Birk Riemandsgaard
Warming-Rasmussen
Dalby Møllevej 11

19. februar
Dicte Fuglsang
Goldbækparken 65
Santa Maria Maggiore – den store Mariakirke – er en af Roms
fire hovedkirker, smuk i det ydre så vel som indvendig.

Fem minutters gang fra det hotel, Dalby-gruppen skal bo på, bruser og larmer Trevi-fontænen omgivet af et mylder af folkeliv og
turister i al slags vejr og på alle tider af året.

Konfirmation 2018 i Dalby: Indskrivning

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

Torsdag den 6. april kl. 19.00 – 20.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Den kommende konfirmand medbringer sin mor eller far samt sin dåbsattest – eller husker sit CPR-nummer.

Konfirmationsdatoer
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke Store Bededag fredag den 27. april 2018 kl. 10.30.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke søndag den 29. april 2018 kl. 10.30.
Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen. Torsdage kl. 13.30-15.00 for de Dalby-konfirmander, der går på Brændkjærskolen. Går man på andre skoler og ønsker at blive konfirmeret i Dalby Kirke,
kontakter man sognepræst Jens Christian Bach Iversen.
Man forberedes altså på kryds og tværs af de gamle Dalby-klasser, men konfirmeres sammen med kammeraterne
fra de gamle Dalby-klasser.
Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk

”Luther øren”:
Fælles musikgudstjeneste
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4. februar
Alma Søberg Hut
Odins Ager 14

Kamma Damgaard Frees
Romerparken 15

Voksenkor: Torsdag den 16. kl. 17.00
I præstegården.

Fælles musikgudstjeneste for Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup i Sdr. Stenderup Kirke:
Søndag den 19. kl. kl. 10.30
3. søndag i fasten.
Ved de tre sognes præster, organister, sangere
og kor.

Nyt om
NAVNE

DØBTE
Der er fokus på Roms spektakulære pladser, fontæner og kirker på den fjerde og sidste aften, der samler trådene fra vinterens tre tidligere aftener, der fungerer som forberedelse til Dalby Kirkes rejse til Rom i april. Aftenerne er en generel præsentation af Roms mange fascinerende sider, så man er velkommen, selv om man
ikke skal med på sognerejsen.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste: 13. maj kl. 10.00

Søndag den 19. marts 2017 kl. 10.30
i Sdr. Stenderup Kirke

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.

Nu slår præsterne, organisterne, sangerne og korene
i Dalby, Sdr. Bjert og Sdr.
Stenderup sig igen sammen igen for at holde en
fælles og flot musikgudstjeneste med de tre sognes
menigheder.
I anledning af reforma-

tions-jubilæet er temaet for
musikgudstjenesten ”Luther – i ord og salmer”.
Gamle Luthersalmer blander sig med nye salmer inspireret af reformationen,
for kirken skal altid reformeres, som Luther selv sagde.

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530, og er
blevet et udbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.
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DØDE OG
BEGRAVEDE
6. februar
Erik Johan Daniel
Hansen
Egebakken 8

9. februar
Per Freddy Hansen
Mosevej 12

Vær med til at redde liv
Igen og igen bliver der spurgt: Nytter det?
Det korte svar er: Ja!

Her følger seks beretninger om, hvordan Folkekirkens
Nødhjælps projekter har gjort alverden til forskel i menneskers liv.
Alle viser de, hvordan hjælpen fungerer som hjælp til
selvhjælp, så modtagerne ikke fastholdes i et afhængighedsforhold, men selv bliver i stand til at skabe sig en værdig tilværelse.
Minerydning giver landbrugsjord
- Min mor og min kone er bekymrede, men jeg synes, det
er min pligt, siger 36-årige Hassan Kossar, der arbejder
for Folkekirkens Nødhjælp i Sydsudan.
Han er en af dem, der udfører det langsomme og farlige,
men livsnødvendige arbejde at rydde miner. Selv mange
år efter krig og konflikt er miner og andre krigsrester livsfarlige for mennesker og dyr. Først når minerne er ryddet, kan folk vende hjem, genopbygge deres huse, dyrke
jorden og anlægge veje og skoler på sikker jord.
- Jeg bliver stolt og glad, når vi vender tilbage til et ryddet
stykke land og ser, at jorden nu bliver brugt til
landbrug. Så ved jeg, at
jeg har gjort noget godt,
siger Hassan.
I 2015 ryddede Folkekirkens Nødhjælp 1,2 millioner m2 jord for miner
i 2015.
Foto: Paul Jeffrey.
Nye afgrøder mod sult
Etiopien er så hårdt ramt af klimaforandringerne, at
mange af de traditionelle afgrøder giver ringere og ringere udbytte på grund af tørke. Jorden udpines, og småbønderne sulter flere måneder om året.
I fem år har Folkekirkens Nødhjælp arbejdet på at indføre den latinamerikanske afgrøde quinoa i Etiopien.
Quinoa er meget næringsrig og kan klare både tørke og
frost. I 2016 uddelte Folkekirkens Nødhjælp såsæd til de
første 316 tørkeramte familier, som nu skal afprøve planten. Hvis forsøget lykkes –
hvad alting tyder på – kan
quinoa være med til at afhjælpe Etiopiens massive
sultproblemer og gøre bønderne langt mere robuste
over for de klimaforandringer, der har ramt landet for
Foto: Mette Lund Sørensen.
fuld styrke.
Nøglen til håb
Landsbyen Keku i det sydlige Etiopien har haft flere og
flere tørker de sidste 15 år. Høsten fejlede, beboerne fik
ofte kun et måltid om dagen og børnene kom ikke i
skole. Folkekirkens Nødhjælp indledte et projekt med fødevaresikkerhed i landsbyen.
43-årige Mekida Malema er en af dem, der har fået et
bedre liv.
- Min mand døde, da jeg var gravid, og jeg stod alene med
vores børn. Det var fire hårde år, indtil jeg fik starthjælp
til at åbne min butik, hvor jeg sælger ting, som jeg køber
på markedet længere væk. Og der er kunder. For mange
i vores landsby har fået det bedre. Nogle har lært at dyrke,
så høsten ikke slår fejl. Andre har fået moderne bistader
og lært at pakke
honningen pænt, så
de kan sælge den på
markedet.
Nøglen til butikken
glimter på Mekidas
bryst, og hun siger
med stolthed i stemmen:
- Nu kan jeg give
mine børn mad, tøj
og skolegang.
Foto: Gertrud Baun.

Vandreservoir mod tørke
Efter kørsel ad hullede bjergveje i det sydlige Etiopien
finder man i området Jibri et 25.000 liter stort vandreservoir, som opsamler vandet fra tre nærliggende kilder. Det
er bygget af lokale i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Der kan tappes vand tre forskellige steder. Et til
drikkevand, et vaskested og et kar til dyrene.
- Før var der altid konflikter om vandet landsbyerne imellem. Og børnene blev syge af at drikke det, når det også
blev brugt til vask og dyr, fortæller landsbyens beboere.
Nu er der vand nok, selv i tørketiden. Landsbyens beboere
skal ikke længere på vandring i tre måneder af året for at
søge mad og vand andre steder. De kan blive og lade børnene gå i skole. Kun de stærkeste af mændene må af sted
af og til. Der er endda vand til den planteskole, Folkekirkens Nødhjælp
har oprettet for at
undervise i at dyrke nye hårdføre
og sunde planter
som amarant og
moringatræer.

Foto: N. P. Bjærre.
Kanal til vanding giver større høst
- Allerede det første år efter, at jeg kunne kunstvande min
jord, høstede jeg så mange løg, at jeg kunne sælge af dem
og bygge et nyt hus med bliktag for pengene, fortæller
39-årige Sefiew Gebeyehu fra det nordlige Etiopien.
For tre år siden støbte Folkekirkens Nødhjælp to kanaler,
som leder vandet fra landsbyens naturlige kilde flere
hundrede meter ud langs kløftens sider, så 38 familier får
vand direkte ned på deres små jordlodder.
Nu kan familierne
høste tre gange om
året, og vandingskanalerne har fuldstændig
ændret
Sefiews og hans naboers livsvilkår.
Foto: Peter Høvring.
Fiskeyngel gav nyt hus
- Vi har selv gravet dammen og fyldt den op med vand,
fortæller Keo Yoeun fra den cambodjanske landsby Taing
Thong.
Tidligere var hans familie blandt de fattigste familier i
landsbyen. Nu er de dambrugere med fast indkomst,
fordi Folkekirkens Nødhjælp forsynede dem med fiskeyngel, som de har sat ud i dammen.
- Før havde vi aldrig råd til fisk, kun lidt ris. Nu har vi altid
fisk, og har også tjent penge på at sælge af dem. Det er
med til at betale for vores nybyggede hus og min datters
skolebøger, smiler Keo Yoeun.

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
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
78. årgang, nr. 3
Marts 2017
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Foto: Conor Wall.
12. marts: Gør alverden til forskel
Meld dig som indsamler hos Jette Juhl på tlf. 27 63 25
77 eller jj.juhl@mail.tele.dk
Eller tag godt imod de indsamlere, der ringer på hos
dig.
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Som beskrevet på forsiden så kommer der tre børnehaveklasser på Dalby Skole. Her kan I se, hvordan Skolebestyrelsen arbejdede for den gode beslutning.

Til Børne- og Uddannelsesudvalget, Kolding Kommune
Dalby Skole har fået 63 indskrivninger til vores kommende børnehaveklasser, der skal starte i glidende overgang 1. april. 44 af de indskrevne børn bor i Dalby
Skoles skoledistrikt. 6 af de indskrevne børn, der bor
udenfor distriktet, har ældre søskende på skolen. 9 af de
indskrevne børn er fra familier der har købt hus, bygger
hus i Dalby eller har plan om at flytte til Dalby. De sidste
4 børn ønsker at benytte frit skolevalg til at starte på
Dalby Skole.
Vi vil meget gerne opfordre til at Børne- og Uddannelsesudvalget beslut- ter at oprette tre børnehaveklasser
begrundet i følgende forhold:
- De 63 indskrevne børn giver allerede ved indskrivningen 3 store klasser á 21 elever.
- Vi har med de allerede planlagte pavilloner sikret den
pladsmæssige kapacitet.
- Vi vil være meget kede af at bryde princippet med søskendefortrinsret, når den pladsmæssige kapacitet er til
stede.
- Hvis elever afvises, vil mange af disse helt vælge folkeskolen fra til fordel for privatskoler.
- Den konstante debat om Dalby Skoles kapacitet skaber
en stor usikkerhed blandt kommende elever og deres

forældre, som ikke er i stand til at planlægge en skolestart, idet de ikke ved, hvor børnene skal hen.
- Sidst, men ikke mindst, vil den store tilflytning af børnefamilier til Dalby fortsætte. Der er stadig mange grunde til
salg i de nye områder i Dalby, samtidig med at mange huse
i de ældre kvarterer i Dalby også står overfor ejerskifter.
Hvis der, mod forventning, besluttes kun at oprette to børnehaveklasser til skoleåret 2017/18, vil disse med vores erfaring omkring tilflytning stå overfor etablering af en
ekstra klasse på årgangen i løbet af kort tid. Det vil både
betyde ny klassedeling og evt. skoleskift for elever, der i første omgang har fået afslag om optagelse på Dalby Skole.
Det er ikke hensigtsmæssigt og bør undgås, hvis det er muligt.

Den fortsatte tilflytning og elevtilgang til Dalby Skole
kan illustreres med følgende tabel, hvori det fremgår,
at der for de nuværende 1. og 2. klassetrin er kommet
10 hhv. 11 elever til siden indskrivningen.

Af Anne Marie Hansen,
klasselærer 6.A
Foto: Anne Marie Hansen
Hver fredag står der ”Ugens professor” på skoleskemaet i dansk i 6.A.
Eleverne udnævnes på
skift til Ugens professor.
De ved nogle uger i forve-

jen, hvornår de er på. Eleverne vælger selv, hvad de
vil præsentere for klassen.
Alt er tilladt. Og det skal
fremlægges udelukkende
mundtligt i løbet af 5-10
minutter og uden powerpoint. Det vigtigste er, at
man vælger noget, man er
interesseret i og dermed

Med venlig hilsen
Peder Damkjær
Formand for Dalby Skoles skolebestyrelse

Nuværende
klassetrin

Antal elever ved
indskrivning i januar
før deres skolestart

Antal elever ved
skoleårsstart
august 2014

Antal elever ved
skoleårsstart
august 2015

Antal elever pr.
januar 2017

2. klassetrin
1. klassetrin
0. klassetrin

49
60
56

51 (to klasser)

52 (to klasser)
62 (tre klasser)

59 (tre klasser)
71 (tre klasser)
57 (tre klasser)

Stine Feldt Jørgensen - Ugens professor om Twilight bogserien:
- Det var sjovt og fedt at fremlægge. Jeg syntes også, man lærte mere af det, fordi man
ikke blev distraheret af et power point. Jeg lærte at få mere fylde på min fremlæggelse,
altså få mere viden ind i den. Det var også rigtig fedt, at vi fik spørgsmål af vores klassekammerater inden vi gik i gang. Det var en super fed opgave.
Simon Hvelplund Overgaard – Ugens professor om OL:
- Jeg var lidt nervøs for, om jeg havde gjort det godt nok. Jeg forberedte mig ved at
søge på internettet, og så fandt min far en bog om emnet. Jeg vidste også noget i forvejen. Når vi laver Ugens professor kan ens klassekammerater se, hvad man går op i,
og så er det en øvelse i at stå selv og fremlægge.
Mathilde Thrane Wichmann – Ugens professor om dans:
- Det var super sjovt at fremlægge. Det var fedt at stå foran klassen og fortælle om
noget, man vidste rigtig meget om. Jeg tror også, det bliver megafedt at lære noget
nyt hver fredag, når de andre i klassen skal være Ugens professor.
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To skoleuger op til musicalen ”Folk og Røvere i Kardemomme by” arbejder 6. klasserne koncentreret med forberedelserne til opførelsen på Kolding Teater onsdag den 23.
februar. I samme periode er det almindelige skema for alle andre klasser på Dalby Skole også afløst af andre projekt-, emne- og faglige forløb, hvor klasserne arbejder på
tværs med deres parallelklasser. Her er et lille indblik i klassernes arbejder i musicalperioden.

3. klasserne arbejder med Burkino Faso. Her
er det Niklas Ngyen 3.A der er ved at finde inspiration til sin historie om fabeldyr.

4. klasserne har fagligt oplæg – her i dansk.

2. klasserne har emnearbejde om Zambia.

ved noget om. Denne viden bliver så pudset af
eller udvidet, og stoffet bliver struktureret i forberedelsen derhjemme. Hermed kommer den enkelte
elev på skift i centrum, og
er selv ekspert på området. Forud for at en elev
skal være Ugens professor,
stiller alle andre elever i
klassen et spørgsmål til det
emne, som Ugens professor vil fortælle om.

Hvad tænker eleverne i 6.A om Ugens professor?

Mens 6. klasserne forbereder musical

Skolebestyrelsen mener der for, at der er stærke saglige
argumenter for beslutning om oprettelse af 3 børnehaveklasser på Dalby Skole til august 2017.
Henvendelsen er besluttet på bestyrelsens møde d.
12.01 2017

Ugens professor i 6.A
Alle har særlige interesser og særlig viden. I 6.A på
Dalby Skole er eleverne på skift Ugens professor. Det
udvider både deres og kammeraternes viden og øver
sig i at fremlægge for andre.

Dalby Tidende
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Morgensamling i 1. klasserne inden
dagens arbejde med Min By sættes i
gang.

5. klasserne arbejder også med flere forløb – her
er det introduktion til regneark.

Fire nye pavilloner til Dalby Skole
Der er gang i Dalbys udvikling. Der bygges mange
nye boliger og familier flytter til vores område og
skole. Dalby Skoles stigende elevtal betyder, at vi til
de kommende år får fire årgange med tre klasser - 0.3. klassetrin. Skolens gode SFO får hermed også et
stigende børnetal og har behov for mere plads. Kolding Kommune har besluttet og bevilget fire nye pavilloner, så skolens behov kan dækkes indtil den
besluttede udbygning af skolen er klar.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Ugens professor Simon Hvelplund Overgaard, 6A, fremlægger i Ugens professor.
Eleven øver sig
Gennem arbejdet som
Ugens professor får eleverne mulighed for at øve
sig i at indsamle ny viden,
sætte ny viden samme med
eksisterende viden, og formidle denne viden til klassekammeraterne. De øver sig
på at strukturere en fremlæggelse og at tænke over:
Hvad vil jeg gerne med min
fremlæggelse? Hvad skal jeg

formidle til mit publikum?
Hvordan skal jeg formidle
det til tilhørerne?
I en opgave som ”Ugens
professor” er rammerne
meget frie. Det stiller krav
til den enkelte elev i forhold til selv at planlægge
og organisere sin egen tid
og fremlæggelse.
Når Ugens professor så står
foran klassen, gælder det.
Eleverne får på en god

måde oplevet, hvordan det
er at formidle noget, så
andre får ny viden. De får
mulighed for at arbejde
med sproget på en vedkommende måde, og tilhørerne får øvet sig i at lytte,
lytte til en begejstret kammerat, der ved hvad han/
hun taler om. Og vi bliver
alle sammen meget klogere, på mange forskellige
nye områder og emner.

Dalby Skole har igennem
de seneste år haft en meget
positiv udvikling i elevtallet. I 0., 1. og 2. klassetrin
har vi nu tre klasser på
hver årgang, og til august
kommer der igen tre nye
børnehaveklasser. Vores
børnetal i SFO stiger også,
både fordi der kommer
flere elever i indskolingen,
og fordi vores gode SFO
har en meget høj tilslutningsgrad på hele 94%.
Det giver skolen nogle ud-

fordringer med at have klasselokaler og faglokaler nok
til undervisning og SFO.
Udbygningen kommer
På lang sigt bliver denne
udfordring løst med den af
Byrådet besluttede udbygning af Dalby Skole. På
kort sigt er der bevilget og
bestilt nye pavilloner, der
indrettes til klasselokaler.
Skolen fik til 1. april 2016
sat to nybyggede pavilloner
op ved skolens indskolingsafdeling. Her startede vores
nye børn i Glidende over-

gang, og vores to 3. klasser
rykkede ind i de nye lokaler
til dette skoleårs start.
Det er nogle gode pavilloner, der opfylder nye bygningskrav til isolering og
ventilation. Pavillonerne er
indrettet med klasselokale,
garderobe og toilet.
Siden disse pavilloner blev
opsat, har skolen fået to
ekstra klasser og skolens
tidligere basislokale har
også i flere år været udnyttet som klasselokale, derfor
er der nu behov for ekstra
pavilloner.
Fire nye pavilloner ved
skolens mellemtrin og
hallen
Derfor opsættes der nu flere pavilloner til skolen. De
første to skal tages i brug til
1. april 2017, hvor skolen
modtager de kommende
børnehaveklassebørn i Gli-

dende overgang. De næste
to pavilloner bliver færdigbygget og opsat inden sommerferien 2017, så de står
klar til det nye skoleår fra
august 2017. De kommende pavilloner opsættes på
græsområdet foran omklædningslokalerne.
Vores 3. klasser rykker til de
nybyggede pavilloner i slutningen af marts måned og
bliver fremover knyttet til
vores mellemtrin. Eleverne
i 3. klasserne hører stadig til
vores SFO, og vi vil sørge for
god overgang efter undervisningstiden og særlige muligheder for disse, vores
ældste børn i SFO.

0.Z gennemgår kalenderen og
dagens program som fast morgenrutine.

her den nemmeste adgang
til vores naturlegeområde –
Jordstykket.
Når det nye skoleår starter
til august 2017, rykker
vores kommende 3. klassetrin med tre klasser over til
mellemtrinnet og gør plads
til de nye børnehaveklasser
og til genetablering af
vores savnede SFO-basislokale ved indskolingen.
Mere lege- og spilleplads
til mellemtrinnet
En af vores udfordringer

med flytningerne bliver at
finde ny og større plads til
gynger,
legeredskaber,
boldspil og andre frikvartersaktiviteter for vores elever på mellemtrinnets 3. –
6. klasser.
Skolebestyrelsen og skolens ledelse arbejder p.t.
aktivt for at skaffe plads og
midler til nye lege- og spilleområder for vores elever
på mellemtrinnet, tæt på
vores udendørs multibane.

De små i pavilloner
Glidende overgang starter
1. april i pavillonerne ved
indskolingen. Det havde vi
en god erfaring med fra
sidste år, og børnene får
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Folk og røvere i Kardemommeby
Dalby Skoles 6. klasser skal igen i år opføre musical
på Kolding teater. I år er det Folk og Røvere i Kardemommeby, der spilles. Den er oversat til dansk af
Halfdan Rasmussen. To elever fra skolen optræder
som rapportere og har interviewet andre elever og
lærere om arbejdet op til musicalens opførelse 23. februar.

Af eleverne Oliver Ravn, 6B,
og Malte Ruiter, 6B,
Korrektur: Malou Frisk, 6B
Fotos: Dalby Skole
Vi startede med at ønske
tre roller, som vi kunne
tænke os at være, enten
musiker, skuespiller eller
statist/kulisse. Vi fik fortalt
hvilken rolle vi skulle spille
tre uger senere og kunne
begynde at tænke over opgaven. To uger før vinterferien begyndte vi med at øve
os på rollerne og lave kulisser, og nogle, der havde
fået en stor rolle, skulle begynde med det samme at
øve deres rolle. Samtidig
begyndte vi at male bagtæppet og de store plader
til husene i byen, og dem,
der havde musik, de skulle
over. Musikholdet begyndte på at øve de 14
numre, de skulle lære at
spille. På to uger skulle det
hele være klar. Den første
lille generalprøve var for
hele skolen fredag før vinterferien, hvor vi første
gang var udklædte og sang
flere af musicalens sange.
Interview med en lærer
Den første vi interviewede,
var en af skolens lærere

Charlotte Jacobsen, der arbejder med kulisserne.
- Hvordan er det at arbejde
med det her projekt?
- Det er spændende, der er
mange forskellige processer og mange forskellige,
der skal sættes i gang, og
mange farver der skal blandes, siger Charlotte.
- Hvordan har du forestillet
dig, det kommer til at se
ud, når vi er færdige med
det her?
- Brand godt, jeg er sikker
på det bliver godt, siger
Charlotte.
- Hvad tænker du på, når
du står op om morgen og
tænker på, at du skal bruge
en hel dag på musical?
- Det fedt at komme ud og
lave noget andet, siger
Charlotte
- Hvordan synes du, at eleverne har klaret sig. Har de
gjort det godt?
- Ja, helt vild godt, første
dag fik vi tegnet hele tæppet op og lavet en masse
andre ting.
Interview med en musiker
Herefter interviewede vi
Rasmus Juhl Knudsen fra
6B, som er en af musikerne, der undervises af
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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

Dalby Skole samlet til at høre musicalholdets første numre fredag inden vinterferien.
Christina Graversen og
Mads Balle.
- Er det svært at huske de
forskellige sange og melodier?
- Nej det er ikke svært, jeg
husker det ved, at vi har
noder, og når man har spillet dem igennem, så husker man dem nemmere,
fortæller Rasmus.
- Hvordan er det at bruge
en hel dag på at spille
musik?
- Det er fedt at have musik,
fordi der er altid godt
humør, men til sidst bliver
man lidt død i hovedet,
siger Rasmus.
- Ville du hellere have haft
en anden rolle end at spille
musik?
- Nej det ville jeg ikke.
- Får du ondt i hovedet af at
spille musik?
- Nej ikke rigtigt, fordi man
får nogle pauser, så man får
ikke den sygeste hovedpine, fortæller Rasmus.
Interview med en maler
Den sidste vi spurgte om

arbejdet med musicalen
var Andreas Priske Thune
fra 6A.
- Ville du gerne have lavet
andet end at male og ikke
øve så meget?
Nej, jeg synes, det er fint
med at skulle male mere
end at øve, siger Andreas.
- Er det fint med dig at dit
tøj bliver malet til?
- Det er ok, fordi jeg tænker ikke rigtigt på det, fordi
vi maler og hygger os med
det, siger Andreas.
- Synes du det er sjovt at
male?

- Nogle gange er det, men
når vi skal male præcist, så
skal man koncentrerer sig
meget. Det er ikke så sjovt,
men når vi skal male hvidt
med store pensler er det
fint nok, fortæller han.
- Hvordan tænker du om
morgenen, når du står op
og tænker på, at du skal
bruge hele dagen på musical?
- Det er rigtig dejligt, fordi
vi skal ikke have de normale timer. Så jeg ser det
på den lyse side.

Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer:
Peder Damkjær
(formand),
Tove Klingenberg,
Luise Jakobsen,
Jette Berg Bruun,
Carsten Reinert,
Stine Weltstrøm,
Signe Thorsø Pedersen,
Sidse Østergaard
(1. suppleant)

Tved Vandværk
Generalforsamling
Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30
på restaurant ”Den Gyldne Hane”
Dagsorden i flg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges
5. Behandling af indkomne forslag

Generalforsamling
Dalby Beboerforening
Torsdag den 30. marts kl. 19.00 i Dalbyhus
Dagsorden ifølge vedtægternes § 8
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Forslag: 100 kr.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Ikke på valg er:
Caja V. Nielsen
Per Rosiak
Ole Davidsen
Michael Nielsen (udtræder)
Svend Henning Vilhemsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen vært for lidt godt til ganen.
Eventuelle forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til: per@rosiak.dk
Foreningens vedtægter kan læses på: Facebook.com / Beboerforening for Dalby sogn

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Søren Bolvig
Formand

Lars Rabæk 6.B. introducerer sangene.

OBS!
Som ekstra service indfører Tved Vandværk snarest den service, at man kan få
SMS besked ved driftsforstyrrelser. Alle interesserede bedes maile navn, adresse
og mobilnummer til sms@tved-vand.dk

Årets Dalbyborger
Indstil en ildsjæl /person, som fortjener anerkendelse som årets Dalbyborger 2016.
Betaling af kontingent 2017: 100 kr. (gælder hele husstanden året ud)
Uanset den valgte betalingsform, angives tydeligt navn og adresse ved betalingen.
a) Reg.nr. 1551 / Kontonr. 3566927.
b) MobilePay: Ole Davidsen 24 65 30 22.
c) Kontant til kasserer Ole Davidsen, Romerparken 45.
Foreningens fremtid med Børneloppemarked og Banko? Du kan gøre en forskel!
Har du lyst til at være medarrangører til de årlige begivenheder (loppemarked, bankospil), tage initiativer i sognet eller komme med nye input, så mød op til generalforsamlingen og hør mere om det at være med i bestyrelsen. Sognet har brug for dig!
Med venlig hilsen og på gensyn
På bestyrelsens vegne
Formand Per Rosiak, tlf. 22 36 10 57

Info-møde 30. marts kl. 17.30 i Dalbyhus / Hallen
Ringvej gennem / rundt om Dalby
Beboerforeningen inviterer til informationsmøde om ny sydlig ringvej igennem /
rundt om Goldbæk-området i Dalby. Mødet finder sted i tilknytning til foreningens
generalforsamling. Mød op torsdag den 30. marts kl. 17.30 i Dalbyhus, Dalbyvej 118,
og hør mere om fremtidens lokale trafikforhold.

Kolding Kommune fremlægger planer
Kolding Kommune fremlægger planerne for den kommende ringvej: Hvordan kan
vejen blive en fordel for vores lokalsamfund?
Ved afd. leder Martin Pape, Trafik og Mobilitet; Jakob Revsbeck, Plan; Bent Sørensen, Cowi; og ingeniør Steen Langhoff, Trafik og Mobilitet.

Tilmelding til informationsmødet
6. klassernes plakat til musicalen er ophængt mange steder på
skolen.
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Bagtæppet til Folk og Røvere i Kardemommeby er et kæmpeprojekt.

Tilmelding nødvendig til per@rosiak.dk eller 22 36 10 57 senest tirsdag den 28.
marts.
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LOKALT

Familievirksomhedens bygninger består
Christian Schmidt er ikke ked af, at familievirksomheden Schmidt og Sønner i Tved ikke eksisterer længere. Vi fortæller her virksomhedens historie, og dette
er første artikel i en serie, hvor Dalby Tidende fortæller om det gamle Dalby.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Bygningerne, der engang
husede maskinfabrikken
Schmidt og Sønner, ligger
der stadig, men det er flere
år siden, der har været aktivitet på stedet. Men den
82-årige Christian Schmidt,
der stadig bor lige bag bygningerne sammen med sin
kone Ester, husker stadig,
da virksomheden havde 90
ansatte og stor eksport til
udlandet. Han er også vokset op her og drev i mange
år virksomheden først sammen med sin far og siden
alene, inden virksomheden
blev opkøbt af en konkurrerende koncern.

Christian foran udsigten til
Rebæk og Kolding Fjord.

- Fabrikken har jo været
her i fem generationer.
Den har været en stor del
af mit liv, fortæller Christian Schmidt.
Det begyndte småt
Det hele startede som en
landsbysmedje, der var ejet
af bønderne selv, og dengang det var almindeligt, at
hver gård havde en adgang
til smedjen en dag om
ugen. Christian Schmidts
oldefar Thomas Schmidt
kom til Tved i 1868 som karetmager, efter han deltog
i krigen i 1864, og han
etablerede sig hurtigt som
en dygtig karetmager. Efterhånden som de næste
generationer kom til, blev
den gamle smedje og karetmagerforretning omdannet til en moderne industrivirksomhed.
Da Christian Schmidts far,
Martinus Schmidt overtog

fabrikken, begyndte han at
producere tærskeværker,
en produktion, der dog ophørte efter krigen. I Martinus Schmidts tid begyndte
man også at lave kværne og
kornrensemaskiner.
Da
mejetærskeren kom til,
slog det helt bunden ud af
markedet, og der skulle
nye tiltag til.
Uddannelse skulle der til
Christian Schmidt, der voksede op i baghaven til fabrikken, tog en uddannelse som maskinist.
- Min far ville have at alle,
der skulle i lære hos ham
skulle tage en uddannelse
som maskinist på aftenskole
i læretiden, så man havde
forstand på maskiner, fortæller Christian Schmidt,
der blev færdiguddannet i
1955 og siden uddannet
som ingeniør i 1958.
Efter ingeniøruddannelsen
blev han taget til Søværnet,
der manglede officerer, og
under den kolde krig blev
han udstationeret som søløjtnant ved Lillebælt ved
Sdr. Stenderup, hvor han
sammen med en kollega

Kom ind i virksomheden
I 1960 kom Christian
Schmidt ind i familievirksomheden, der begyndte
at lave færdige foderanlæg, siloer, anlæg til fiskemelsfabrikker og produktionsanlæg til foderstofindustrien. Der blev også
fremstillet pelleteringsanlæg til produktion af dyrefoder, og det gik godt.
Virksomheden havde 90
ansatte og eksport til en
række lande. Samtidig etablerede Christian Schmidt
en ingeniør- og salgsafdeling i Vonsild.
Men konkurrencen blev
for hård, og i 1982 blev
virksomheden købt af Sophus Berendsen A/S i Vejle, hvor Christian Schmidt
fortsatte som direktør.

Diesella var sidste firma i bygningerne.

Fabrikken og Christians barndomshjem - idag bor han på grunden foran.
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skulle holde øje med, at
russere ikke kom.
- Vi holdt til i et sommerhus helt nede ved vandet,
hvor vi skiftedes til at holde
vagt. Det hele var hemmeligt, så vi var altid i civil, og
ingen måtte vide, at vi sad
og observerede farvandet
fra vores hemmelige Nato station. Men der skete jo
ingenting, og da jeg var udstationeret sammen med
en bygningsingeniør, så fik
vi den ide at indrette en
tegnestue dernede, og så
begyndte vi at tegne siloer
og tørrerier. Det måtte vi
sikkert ikke, men det var
sådan det begyndte, fortæller Christian Schmidt.

Videre til USA
- Selv om det var vemodigt
at sælge virksomheden,
hvor jeg har været siden
1960, så var det sådan det
var, fortæller Christian
Schmidt, der senere kom
til Jesma-Matador i Esbjerg
og overtog ledelsen af fabrikken der. Det bragte
ham og Ester til USA i
1994, hvor de boede i alt i
fire år.
- Vi var to år i Pennsylvania
og to år i Atlanta, hvor jeg
var direktør på virksomhedens fabrikker derover. Det

Gamle avisudklip fra dengang fabrikken Schmidt og Sønner var
i drift.
var en spændende tid, fortæller Christian Schmidt.
I 1971 byggede Christian
Schmidt det hus, hvor han
har boet lige siden og hvorfra han altså stadig kan se
den gamle fabrik, selv om
den ikke længere er i familiens eje.
I 1984 købte Diesella bygningerne, der siden solgte
det til en mand fra Haderslev, der fik tilladelse til at
bygge 15 luksus seniorboliger på grunden. Han gik

dog konkurs, og Poul Møller købte projektet. Lige nu
står det hele stille, og Christian Schmidt ved ikke,
hvad der kommer til at ske
med familiens gamle industrivirksomhed.
- Det kunne da være fint,
hvis der bliver bygget boliger. Jeg har ikke noget
imod, at en familievirksomheden sluttede med mig.
Det var en spændende tid,
mens det varede, siger
Christian Schmidt.

BLÅ BOG
Christian Schmidt er 80 år og gift med Esther.
Sammen har de to børn og to børnebørn.
Han er uddannet maskinist og ingeniør.
Overtog familievirksomheden Schmidt og Sønner
i 1960.
Udviklede den til en moderne industrivirksomhed.
Solgte i 1982.
Købte huset der lå foran fabrikken i 1971 og byggede
et nyt hus, hvor han stadig bor.

Fabrikken som det ser ud idag.

