DALBY

Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

Arrangementer
september
Læs mere i avisen
Søndag den 1.
Kolding City
Halvmaraton
Søndag løber alle for
Dalby GF. Du kan deltage på 5,2 km 10 km
eller på en halvmaraton.
Tilmelding på dagen på
Aksel Torv fra kl. 8.15.
Se mere på
www.halvmarathon.dk.

Dalby Kirke

Dalby GF

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Kidsvolley har længe været
i fremgang i Dalby, og om
sommeren har volleyspillerne spillet beachvolley på
banen bag klubhuset.

Men i fremtiden bliver der
også gode muligheder for at
spille beachvolley på ”Dalby
banen” i Kolding. Dalby
Volley har nemlig sponsoreret en af de 8 baner, som er
anlagt hos Kolding Beach
Volley i Koldings nye bydel
Design City.
- Vi har indgået et samarbejde med Kolding Beachvolley, hvor vi blandt andet har
sponsoreret en af banerne.
Det betyder så, at vi får lov
til at kalde den ”Dalby banen”, og samtidig får vores
spillere mulighed for at spille
noget mere beachvolley, si-

ger Morten Andersen, der er
kasserer i Dalby GF’s volleyafdeling.
Han understreger dog, at
spillerne fra Dalby stadig
skal betale et beskedent kontingent for at få lov at spille i
Kolding.
Mere beachvolley
- Man har jo oprettet en klub
i Kolding, så selv om vi har
sponsoreret en bane, så skal
medlemmerne stadig betale
lidt. Men det giver gode muligheder for vores medlemmer, og forhåbentligt giver
det flere lyst til at spille vol-
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Dalby Beboerforening

Volley i Dalby sponserer en
beachvolleybane i Kolding
Volley er ved at blive en
forholdsvis stor sport i
Dalby. Kidsvolley stryger frem, beachvolley er
også populært, og nu kan
alle komme til at spille
beachvolley på ”Dalby
banen# i den nye bydel
i Kolding, som har fået
navnet Design City.

2. årgang . Nr. 7

ley, siger Morten Andersen,
der dog understreger, at der
stadig vil blive spillet beachvolley bag klubhuset i Dalby.
Her i sommer har det været
om mandagen, hvis der har
været spillere nok til det.
Det er kidsvolley træner Anders Mathiesen, der blandt
andre har været med til at få
ungdomsvolley i gang igen i
Dalby, og som også har arbejdet for at få anlagt Beachvolleybanerne hos Kolding
Beachvolley.

GANG I DIG OG DALBY
Børneloppemarked igen

Læs mere side 3

SKOLEN
Hans Jørgens 25 års
jubilæum

Læs mere side 4

KIRKEN
Høstgudstjeneste

Læs mere side 7

Søndag den 1.
Klokken 10.30
Velkommen til ny
kirkesanger i
Dalby Kirke
Søndag den 8.
Klokken 9 / 10.30
Udflugt til Århus
med afgang fra
kirkens P-plads
Læs mere på side 7
Tirsdag den 10.
klokken 19.00
Møde: Gang i dig
og Dalby version
2 i kantinen i hallen
Lørdag den 14.
klokken 11-14
Børneloppemarked
i hallen

Tirsdag den 17. til den
20.
6. klasse på lejrskole
i Skagen
Torsdag den 19.
klokken 19.30
Debataften med
biskop Marianne
Christiansen i
Præstegården

Af Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer

Årets første skoledag på Dalby Skole blev en våd affære.
Men traditioner blev holdt.
Dannebrog var hejst, der
blev sunget ”I østen stiger
solen..”, budt velkommen til
alle nye og gamle elever, fortalt om trafikregler på skolen

og om skolens byggeri.
Som sædvanlig blev fremmødte forældre budt på kaffe
og småkager i skolegården
kl. 8.30, så eleverne kunne
koncentrere sig om undervisningen uden deres forældre stod lige bag dem. Der
måtte dog rykkes ind i de
midlertidige barakker p.g.a.
regnvejret.

Er der problemer
med computeren?
Jeg har mere end 10 års erfaring
med EDB og IT-systemer.
Jeg kører ud til både private og erhverv.

er fra
Timepris

kr. 350,EDB Lee
Christian 3 Vej 35
6000 Kolding

Tlf. 29 90 40 40
www.edblee.com
info@edblee.com
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BAGSIDEn
Portræt af Poul Erik Skøtt

Læs mere side 12

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg
mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

Søndag den 15.
Klokken 10.30
Høstgudstjeneste og
høstfest med frokost
ved Dalby Kirke

Første skoledag i regnvejr

SPORT
Fodbold forældreafslutning

GANG i DIG OG DALBY

Om
AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Chr. Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør:
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

Gang i dig og Dalby 2.0
Efter at Gang i dig og
Dalby har gennemført en
håndfuld ideer, søger vi
nu nye folk. Tirsdag den
10. september kl. 19.00
åbner det frie forum sig
for interesserede.
Af Niels Bjerre
Foto: Thomas Walbom

Folkene bag Gang i dig og
Dalby vurderer, at tiden er
kommet, hvor vi skal tage de
næste skridt. Vi trækker derfor
i fødekæden og opfordrer alle,
der har lyst og interesse for udviklende aktiviteter for Dalby
området til at komme med
ideer og input til stort og småt.

Områderedaktør
for skole:
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt:
Judy Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Annoncer
Kontakt
Jens Chr. Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
jcbi@km.dk
Avisens mailadresse:
dalbytidende@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen
med tips og ideer til avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle
husstande i Dalby Sogn og
uddeles desuden til Dalby
Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36

Niels Bjerre og de andre bag Gang i dig og Dalby glæder sig til at møde nye og
gamle interesserede, når Gang i dig og Dalby version 2.0 går i luften tirsdag
den 10. september kl. 19.00.

Vi håber, både gamle og nye
i Dalby vil dukke op i Dalbyhus, i hallens kantineområde, tirsdag den 10. september kl. 19.00. For vi tror på,
at vi sammen kan udvikle,
modne og virkeliggøre ideer
til glæde og gavn for alle i
Dalby.

Da ideen blev til
Baggrunden for initiativet
Gang i dig og Dalby var, at
Kolding Byråd for et par år
siden bestemte sig for at nedlægge 7. klassetrin på Dalby
Skole, og tilflytningen til
Dalby samtidig dalede, på
grund af at boligboblen bristede. Skolen tog initiativ
til at samle en flok for at se,
hvad man kunne gøre for at
dæmme op for den uheldige
udvikling.
Det, vi fandt frem til, var,
at vi ville være med til at
skabe mere helhed og sammenhængskraft i vores lokalsamfund, så det kunne blive
endnu mere attraktivt at leve
og bo her.

De hidtidige tiltag
Mange tiltag kom på bordet,
og bare for at nævne nogle,
så er Dalby Tidende, stien
omkring det uoverskuelige
og skarpe hjørne ved Dalby
Kirke, aktiviteter for tilflyttere, Dalby skiltepudserlaug
og senior gymnastik i Dalby
Præstegård alt sammen tegn
på, at der sker noget.
Projekterne har været præget
af virkelig godt samarbejde,
hvor andre har inspireret til
udvikling og ideer, som man
måske syntes, man stod alene med eller manglede andre
kompetencer eller kræfter til
at komme videre med.
Nu trækker vi i fødekæden
Vi synes det har været sjovt,
interessant og involverende
lige som en god leg. Men
vi synes også, at konceptet
fortjener at blive videreført
og udviklet. Også fordi vi er
overbevist om, at masser af
gode ideer, nye øjne og teamånd ligger og venter på at
blive aktiveret i Gang og dig
og Dalby, version 2.0. Til det

formål vil vi gerne udvide
gruppen og have nye folk
med omkring bordet.
Du er særdeles velkommen
tirsdag den 10. september kl.
19.00 i hallen.

Interesseret i Gang
og dig og Dalby?
Duk op på mødet den
10. september.
Eller kontakt:
Niels Bjerre
Bjergegaard
Stranden 70
Tlf. 2275 8000
bjergegaard@stofanet.dk

Sæt mere Gang i dig og Dalby
Tirsdag den 10. september kl. 19.00-21.30
Dalbyhus, hallens kantineområde

Deltag en aften i Gang i dig og Dalby og vær med til at træde ”nye stier” for Dalby.
Vi sørger for rammerne, så vi sammen kan udvikle, gode, gamle, skøre, skæve, nytænkende, kreative ideer som Dalby kan udvikle
sig med.
Det er uforpligtende, men der er risiko for, at et hold synes, at din ide skal føres ud i Dalby…

Aftenens program

Velkomst
Status på Gang i dig og Dalby
Idéer
Idéation
Idébesøg
Idévalg
Opsamling og hvad går vi i gang med
Evt.
Alle er velkomne. Tag din nabo med.
Niels Bjerre
Gruppen bag Gang i dig og Dalby

Her er der plads
til din annonce
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Børneloppemarked i hallen
Dalby Beboerforening og
6. klasserne fra Dalby
skole inviterer til børneloppemarked i Dalbyhus
(hallen) lørdag den 14.
september kl. 11.0014.00.
Af Per Rosiak
Foto: Eddie Lorenz

Så er det tid til at gentage
de sidste mange års succesrige børneloppemarked.
Det er i år 10. gang, at Beboerforeningen afholder det
traditionsrige loppemarked
i samarbejde med Dalby
skole, hvis 6. klasser står
for forplejningen på dagen.
Så se at få ryddet op på dit
værelse, og tilmeld dig en
stand / bod ved det årlige
børneloppemarked i Dalby-

hus, hvor du kan sælge dine
ting og tjene nogle penge.
Standen er gratis for dig, og
du beholder selv alle pengene fra dit salg.
Gratis adgang
Alle er selvfølgelig meget velkomne til at komme i Dalbyhus, Dalbyvej 118, hvor børnene er kræmmer for en dag.
Står du og mangler noget til,
når børnebørnene kommer
på besøg, så kig bare forbi for
at gøre en god handel.
Vi håber igen på at få massiv opbakning både foran og
bag standene, så tag gerne
familie og venner med.
Standene er bemandet af
børn, som har tilknytning til
Dalby Sogn på den ene eller
den anden måde. Forældre

må gerne hjælpe børnene.
Sådan tilmelder du dig
Børnenes sidste tilmeldingsfrist for at få en stand er torsdag den 12. september. Skriv
til tilmelding@dalbybeboerforening.dk eller send sms til
22 36 10 57 (1 bord pr. barn)
Du skal oplyse et kontaktnavn på den/dem, der står i
boden.
Ved tilmeldingen får du et
kontrolnummer. Ved ankomsten finder du selv en
plads, hvor du ønsker at stå.
Der er 64 stande, som bliver
fordelt efter først til mølle
princippet. Beboerforeningen garanterer blot, at der er
en plads på ca. 1 X 2 m, når
du kommer.
Du skal selv sørge for at få

alle dine ting ind i hallen og
sat på plads. Du kan komme
ind i hallen fra kl. 10.00.
Bliver du sulten
Der kan købes kaffe/te, juice
og vand, som 6. klasserne
står for, samt pølsehorn og
kager, som forældre har
bagt/sponseret til dagen.
Overskuddet fra deres salg
går til klassens lejrtur. Så støt
dem gerne.
Næste arrangement
Dalby Beboerforenings næste arrangement er torsdag
den 21. oktober kl. 19.00,
når det traditionsrige bankospil løber af stabelen. Sæt X i
kalenderen allerede nu.
Det er lørdag den 14. september, årets børneloppemarked finder sted i hallen.
Kom og gør en god handel – som køber eller sælger.

Boligsalget er på vej frem i Dalby
Dalby er et af Koldings
attraktive boligområder.
Mange vælger at købe
nyt hus i området, når de
har solgt det gamle, og
liggetiderne på husene er
ikke helt så lange, som
de har været.
Af Lisa H. Kuang

Dalby er et af de områder,
hvor folk gerne vil bo, og
mange har slet ikke lyst til at
flytte væk, selv om de sælger
huset. Rigtig mange vælger
at købe hus igen i Dalby.
- Dalby har en attraktiv
placering, tæt på fjorden og
Rebæk Strand. Desuden har
de en god skole og en god
sportshal, og det betyder

noget for børnefamilierne.
Derfor ønsker mange ikke at
flytte fra området igen, når
de først er flyttet til Dalby, siger Henning Kristensen, der
er afdelingsleder hos EDC
Poul Erik Bech. Henning
Kristensen har indgående
kendskab til området.

Hussalg i bedring
Hussalget er så absolut i bedring, og Henning Kristensen
spår, at det langsomt vil blive
endnu bedre.
- Der er kommet pænt gang i
hussalget, især blandt de billige huse og huse i mellemklassen. Dalby er så heldig
stillet, at der både er ældre
huse og helt nye huse til salg,

og det betyder, at der er noget at vælge imellem. Liggetiderne er ikke helt så lange,
som de har været, siger Henning Kristensen.
Dog er der stadig lange liggetider på de nybyggede huse i
de nye udstykningerne, men
det er der en god forklaring
på, mener Henning Kristensen.

- Mange af de huse, der er til
salg i de nye områder koster
over tre millioner kroner, og
huse i det prisleje er der ikke
så mange købere til. Derfor
ligger de dyre huse også generelt lidt længere, inden de
bliver solgt, siger ejendomsmægleren.

Beboerforeningen fyldte 25
Lørdag den 8. juni kunne
Dalby Beboerforening
fejre sit 25 års jubilæum.
Jubilæet var for alle
nuværende og tidligere
beboere i Dalby Sogn, og
blev afholdt ved Dalbyhus.
Af Jeanette Kjærhus Pedersen
Fotos: Edith Bjarnhoff

Jubilæumsfesten bød på et
super program hele dagen i
og uden for hallen, både for
børn og voksne.
Borgmesteren åbnede dagen
med at holde en tale om sognets udvikling gennem tiderne og lidt omkring visioner
fremover. Derudover var der
trylleshow med ballondyr
til børnene, og den gamle
Dalbydreng Ulf Hedeman
fortalte om sine eventyr.
Livemusik med de bedste af
Gasolins klassikere krydrede

øregangene, og pandekager fra Le crepe kælede for
smagsløgene. Der var også
opstillet halmborg, som børnene kunne boltre sig i.
Festen forløb rigtig fint, med
godt vejr, skøn underholdning og gratis mad og drikke
hele dagen. Se de fine billeder her på siden.
Beboerforeningens bestyrelse siger tak til de fremmødte.
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DALBY skole

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Jens Roelsgaard (formand)
Lars Lohmann
Sanne Safarkhanlou
Ritt Sønnichsen
Mette Deichmann
Pernille B. Schmidt
Ulrik Søgaard
Det sker i september:
Onsdag d. 4. september:
Blokdag
17.-20. september:
6. klasser på lejrskole
i Skagen
Mandag d. 30. september:
Blokdag

25 år på Dalby Skole
1. august 1988 blev
Hans Jørgen Stoklund
ansat som lærer på Dalby
Skole.
Alle elever på skolen
kender Hans Jørgen –
blandt andet som den
gode fortæller til fælles
morgensang.
Hans Jørgen, der er i dag
er skolens viceskoleleder, har været bærende
kraft på skolen i 25 år
og i høj grad været med
til at give Dalby Skole en
stærk faglig og praktiskmusisk profil.

sagde Hans Jørgen heldigvis
ja til – Det har Dalby Skole
nydt godt af i 25 år!

Af skoleleder Henrik Nielsen

Praktisk-musisk profil
I 1992 Inger Marie Holck
blev skolens nye inspektør.
Hun gav skolen en styrket
praktisk- musisk profil. Der
blev lagt vægt på musikundervisningen, fortælletimen
for 0.-3. klasseblev indført,
morgensang
prioriteret,
skuespil af 5. klasser til skolefest og musical med skolens
ældste klasser blev startet.
Hans Jørgen har været en
bærende kraft i denne udvikling. Han var en af skolens bærende musiklærere,
var med til at musical blev
løftet med opførelse på Kolding Teater, første gang med
Skatteøen i 1998.
Hans Jørgen var og er en af
skolens rigtig gode og medrivende fortællere, som elever
nyder godt af både i fortælletimerne og ved fælles samlinger – og Hans Jørgen tog
også linjefagsuddannelse i
sløjd, da skolen manglede lærer med denne kvalifikation.

Året er 1988 og Hans Jørgen
Stoklund er netop uddannet
som lærer fra Kolding Seminarium med dansk og musik
som linjefag. Hans Jørgen er
30 år på dette tidspunkt og
har fra før og under sin uddannelse erhvervserfaring
fra bl.a. DSB’s togværksted,
slagterarbejde og pædagogmedhjælper i fritidshjem – så
det er overvejet og bevidst, at
Hans Jørgen vælger at blive
lærer.
Headhuntet
Hans Jørgen havde slet ikke
søgt specielt til Dalby Skole,
men blev nærmest headhuntet af skolens daværende
skoleinspektør Vagn Christensen - før begrebet var
opfundet. Dalby Skole havde
nemlig brug for en lærer med
netop Hans Jørgens kompetencer i dansk og musik, og
da Vagn Christensen faldt
over Hans Jørgens CV i Koldings
Skoleforvaltningen
kontakte han Hans Jørgen
for at tilbyde en stilling. Det

Lille skole
Dalby Skole var en lille skole
i 1988. Skolen havde 88 elever og der var 8 lærere ansat.
Få år før havde skolen været
lukningstruet, men en lokal
folkeafstemning i Dalby omstødte en byrådsbeslutning
om at lukke skolen. Hvis
Dalby Skole skulle have en
fremtid var der brug for elevfremgang og vækst.

Først souschef og så viceskoleinspektør
Dalby Skole voksede i denne

periode. Hans Jørgen blev
udnævnt til skolens souschef
og da skolen i 1998 var vokset til at der skulle være en
viceinspektør blev Hans Jørgen valgt til stillingen.
Dalby Skole bliver
udbygget
En af de mange opgaver
Hans Jørgen har engageret
sig i er Dalby Skoles udbygning. Her har Hans Jørgen
i byggestyrearbejdet brugt
energi på at rammerne for
elevernes undervisning, sfo
og for personalets arbejde
blev gode. Første trin kom
med bygning af Nybo 1998
med gode lokaler til indskolingen og sfo. Men knap var
byggeriet færdig før der begyndte at komme to parallelklasser på flere årgange og
skolen manglede igen plads.
Hans Jørgen var også central
i byggestyreprocessen til skolens næste udbygning, hvor
den nye afdeling, Dalbyhus,
blev bygget med 6 klasselokaler og hal. Her kom skolens mellemtrinsklasser (3.
– 7. klasser) til at have deres
lokaler og Hans Jørgen blev
afdelingens daglige leder.

Lærerpersonlighed
Ledelsesopgaverne er naturligt kommet til at fylde
mere i Hans Jørgens arbejde
mens skolen er vokset. Men
Hans Jørgen har hele tiden
også vægtet sit arbejde som
underviser og lærer for eleverne.
Der er kvalitet og engagement i hans undervisning.
Eleverne mærker, at han giver dem hver især betydning
og han er en tillidsfuld rolle-

model for dem.
Mange af hans tidligere elever, særlig dem han har været klasselærer for, kontakter
ham af og til for at fortælle
om, hvordan det går dem i
deres liv nu. En bedre tilbagemelding på, at man er en

god lærer, der har stor betydning for ens elever, kan man
næsten ikke få.
Tak til Hans Jørgen for 25
års rigtig godt arbejde på
Dalby Skole – Vi glæder os
til det fortsatte samarbejde.

Fakta
1. august 1988 – Hans Jørgen Stoklund bliver ansat. Dalby
Skole har 88 elever og 8 lærere ansat.
1. august 1998 – Hans Jørgen bliver viceskoleleder på
Dalby Skole. Skolen har 150 elever og får bygget Nybobygningen.
1. september 2003. Skolen indvier den nye afdeling, Dalbyhus, med 6 klasser og hal. Hans Jørgen bliver afdelingens
leder. Dalby Skole har 250 elever
1. august 2013. Hans Jørgen Stoklund har 25 års jubilæum
på skolen. Dalby Skole er netop gået i gang med udbygning
og opdatering til 14 mio. kr. Skolen har 300 elever.

Viceskoleleder Hans Jørgen Stoklund – 25 år på Dalby Skole 1. august 2013

Borgmesteren tog første spadestik til Dalby Skoles nye byggeri
Af Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer

21. juni 2013 var en festdag
på Dalby Skole. Borgmester
Jørn Pedersen og tidligere
skolebest y rel sesfor ma nd
Tonny Lunø tog sammen

første spadestik til Dalby
Skoles nye byggeri.
Alle skolens elever, byrådspolitikere,
forvaltningsledere,
hovedentreprenør,
håndværkere og arkitekt var
mødt frem for at fejre starten
af byggeriet.

Borgmester Jørn Pedersen tog det
første spadestik

Få bedre råd i...
Her er der plads
til din annonce

Gratis salgsvurdering - Ring 75 50 26 00

danbolig Kolding

Statsaut. ejendomsmæglere, valuar, MDE · www.danbolig.dk
Skippergården, Buen 12 · Tlf. 75 50 26 00 · kolding@danbolig.dk
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En cykeltur for livet
DALBY SKOLE

Pia Nielsen kørte sammen med Team Rynkeby
1420 kilometer til Paris
for at samle penge ind til
børnecancerfonden. Det
var en udfordrende tur,
som hun nok ikke ville
gøre om igen.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Michael Kjærsgaard Hansen

Den 47-årige Pia Nielsen,
der er lærer på Dalby Skole,
er ikke bange for at tage en
udfordring. Hun er idrætslærer, har løbet maraton,
og ved siden af lærerjobbet
har hun taget en uddannelse
som diætist, så hun var også
klar til at cykle til Paris med
Team Rynkeby, da hun blev
udvalgt til turen.
- Jeg tænkte, at det kunne
jeg godt klare, men jeg er

ikke bleg for at indrømme, at
det var rigtigt hårdt at cykle
1420 kilometer på syv dage.
Jeg fik virkelig min sag for,
og de sidste kilometer stod
jeg op på cyklen, for da var
jeg helt tyndslidt bagi, fortæller Pia Nielsen.
Bliver udvalgt
Hvert år udvælger Team
Rynkeby nogle deltagere,
der både kan cykle den
lange tur til Paris samtidig
med, der bliver kørt Tour de
France, og som også er gode
til at samle penge ind til børnecancerfonden.
Pia Nielsen har blandt andet
sammen med sin klasse løbet
penge ind til projektet, og de
52 ryttere, der alle kom i mål
i Paris, har samlet tæt på tre
millioner kroner ind til pro-

jektet.
- Det har været en oplevelse
for livet, men jeg tror ikke,
jeg ville gøre det igen. Jeg
har brugt rigtig mange timer på træningen, for man
er nødt til at være i god form
for at kunne cykle hele vejen.
Jeg har aldrig siddet på en
racercykel før, fortæller hun.

Hårdt arbejde
Pia Nielsen synes også, det
var en tur, der gik lidt for
meget ud over familien.
- Både før og under turen var
jeg jo ikke sammen med min
familie. Det var mit eget projekt, og jeg savnede at gøre
noget sammen med dem til
sidst, siger Pia Nielsen, der
har tre børn.
Selve cykelturen var dog en
kæmpe oplevelse. Teamet

cyklede hver dag fra k lokken
7.30 om morgenen til klokken cirka 19 om aftenen med
få pauser undervejs. Der var
også et stort hjælpeteam, der
hjalp til undervejs og altid
havde god mad og underholdning parat, når holdet
kom frem om aftenen.
- Heldigvis havde vi ingen
alvorlige uheld undervejs, og
alle kom i mål i Paris. Det
var fantastisk at køre ind i
Paris sammen med alle de
andre hold fra Team Rynkeby, fortæller hun.
Alligevel vil hun ikke gøre
det igen.
- Nu har jeg prøvet det. Næste
mål er at gennemføre en halv
ironman, siger Pia Nielsen.

Byggeriet er godt i gang
Af Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer

Byggepladsen er blevet ryddet og gjort klar til byggeriet.
Der er blevet opsat midlertidige pavilloner til personalets frokost- og arbejdsrum.
De er gamle og slidte, men
skal også kun holde til april
2014!
Samtidig er Dalby Skoles
gamle sal under ombygning
til foglokaler til billedkunst,
håndarbejde, håndværk og
design samt til SFO’s kreative værksted. Der er byggerod på skolen, men det er vejen frem til en helt ny Dalby
Skole.
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- fordi skønhed kommer indefra
Din lokale fotograf
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Agtrupvej 125 - 22 40 99 16 - Judy Reimer
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Frydkjær tilbyder samlet køb
af hus & grund til en
meget fordelagtig pris!
Kontakt Ida Skare • is@skarebyg.dk • Tlf: 26 88 69 19

Nordager 2 • Industri N2 • 6000 Kolding • www.frydkjaer.dk
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Dalby KIRKE

Vær med til at byde ny kirkesanger velkommen
KALENDER
SEPTEMBER
Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
14. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Velkommen til ny kirkesanger.
Se omtale her på siden.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 4. kl. 19
I præstegåden.
Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 9.00
15. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Udflugt til Århus: Søndag den 8. september
Udflugt til bl.a. Den Gamle By. Se omtale side 7.
Inspirationsdag for Kolding Provsti:
Lørdag den 14. kl. 9.30-17.00
I Brændkjærkirken. For kirkernes menighedsråd
og ansatte.
Høstgudstjeneste: Søndag den 15. kl. 10.30
16. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkefrokost ved kirkens P-plads. Se omtale side 7.
Kirkeministeren i Kolding:
Onsdag den 18. kl. 15.00-17.00
I Simon Peters Kirke. For kirkernes menighedsråd
og ansatte.
Debataften med Marianne Christiansen:
Vores nye biskops visioner for folkekirken
Torsdag den 19. kl. 19.30
I præstegården. Se omtale her på siden.
Gudstjeneste: Søndag den 22. kl. 9.00
17. s.e. Trinitatis. Ved Tine Illum
Jesus på Slottet: Onsdag-torsdag
den 25.-26. september
På Koldinghus. For alle kommunens 3. klasser.
Gudstjeneste: Søndag den 29. kl. 10.30
18. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
SEPTEMBER
Sæt X i kalenderen.
Mere i næste nummer.
KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og gangbesværede til alt, der står i kirkens kalender. Ønsker
man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone
Taxa (”Taxa 4X35”) på 75 50 27 00 senest kl. 12
dagen før. Opgiv aftalenr. 2984, og sig at turen går
til Dalby Kirke / præstegård.
Kirkesiderne: Dalby Kirkeblad 74. årgang, nr. 7,
september 2013.
Dalby Kirkes faste fotograf: Hilmar Bjarnhoff
Se også: www.dalbykirke.dk

God te & lækre chokolader....
Vi glæder os til at se dig!

Dalby Kirke har fået ny
kirkesanger. Søndag den
1. september kan kirkegængerne tage godt imod
Rikke Hvid ved gudstjenesten og den efterfølgende kirkekaffe, hvor de
for første gang kan høre
hende synge og bede indog udgangsbøn.
Foto: J.C. Bach Iversen

Rikke Hvid har broderet
messehagler. Hun har været højskolelærer. Som korsanger har hun sunget store
klassiske værker. Og som
forsanger i familiebandet
har hun sunget jazz, folk og
country. Nu står den snart
på salmesang sammen med
kirkegængerne i Dalby.
Rikke Hvid er sprunget til
opgaven med gåpåmod og
engagement og blev valgt i
et stærkt felt på syv dygtige
sangere.
Dalby Tidende har talt med
Rikke Hvid, så sognet får
mulighed for at lære hende
lidt at kende her inden tiltrædelsen.
Hvad har fået dig til at tage
springet til at blive kirkesanger? Du har jo sunget og lavet så meget andet. Hvorfor
nu salmer?
- Jeg har altid elsket at synge
i kirken, og salmer er jo, for
det meste, virkelig smukke.
Al musik kan være budbringer, det kan være følelser,
tanker og stemninger, men
salmer har en særlig kvalitet,

da de er med til at give os
håb og lindring og få os til at
se på det smukke i livet.
Er der nogle udfordringer i
stillingen, du har tænkt særligt over? Før og efter du fik
stillingen?
- Jeg håber, jeg kan finde et
godt ståsted for mit virke i
Dalby Kirke, og at jeg med
tiden vil blive fortrolig med
alle de opgaver, jeg bliver
stillet. Jeg har for eksempel
ikke tidligere læst en bøn
højt i kirken, det er en ny og
spændende udfordring og for
mig.

Er der andet, du vil fortælle?
- Ved siden af mit arbejde
som kirkesanger, arbejder
jeg som underviser i AOF,
hvor jeg har eftermiddagsog aftenhold i modesyning.
Jeg har også mit eget firma,
hvor jeg syr til folk og laver
forskellige designprodukter.
Desuden underviser jeg stadig lidt på højskolen i Skals.

Hvad tænker du om at synge
solo ved gudstjenesterne ind
imellem?
- Jeg håber på et godt samarbejde med Dalbys Organist,
Line, og tænker, at vi sammen vil kunne lave nogle fine
musiske arrangementer, der
også rummer solosang.
Vil du fortælle lidt om dig
selv privat?
- Jeg er født i København,

Byd Dalby Kirkes nye kirkesanger Rikke Hvid velkommen 1. september.

Ny biskop lægger op til debat: Hvor er folkekirken på vej hen?
Torsdag den 19. september kl. 19.30 holder
Dalby, Sdr. Bjert og Sdr.
Stenderup fælles sogneaften i Dalby præstegård,
Gl. Tved 23A. Biskop
Marianne Christiansen
lægger op til debat om
folkekirkens fremtid.
Foto: Gitte Volsmann

Haderslev Stifts nyvalgte biskop Marianne Christiansen
slår vejen omkring Dalby
præstegård den 19. september og spørger: Hvor er fol-

kekirken på vej hen?
Hun spiller selv ud med en
mængde mulige svar:
- Ingen steder? Ud ad en tangent? Mod Guds rige? Folkekirken finder sted. Den er en
geografisk størrelse, sogne,
der dækker hver kvadratcentimeter af landet, så hver
eneste indbygger har adgang
til en sognekirke og en sognepræst. Og samtidig er den
en del af en bevægelse sat i
gang af Jesus. Hvordan ser vi
på folkekirken, og hvordan
lever vi med den – og i den?

Vi ses på Haderslevvej 106

THEHUSET
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skole i forhold til det kreative
og musikalske. Min ældste
datter skriver nu sin egen
musik og er ved at indspille
sin første cd.

Hvad har du gjort dig af tanker om det at møde en hel
menighed i et helt nyt sogn?
- Jeg ønsker først og fremmest at rumme alle og møde
menigheden med et åbent og
venligt sind. Og så håber jeg
også på, at menigheden kan
rumme mig.
Jeg glæder mig til at lære
både sogn og menighed bedre at kende.

Lige ved siden
af FAKTA

City • Søndergade 1 • 7553 2755 • info@tehuset.dk

men det meste af min opvækst er tilbragt i det jyske.
Jeg boede blandt andet i Kolding i 2 år og har nu bosat
mig i Kolding igen. I 1997
blev jeg færdiguddannet
som beklædningsdesigner
fra Designskolen Kolding,
og herefter blev det til 14 års
ansættelse på Designskolen
Kolding. De sidste par år har
jeg arbejdet på Højskolen
for design og håndarbejde i
Skals ved Viborg.
Jeg har to døtre, som begge
er opvokset her i Kolding.
De har gået/går på Kolding
Friskole, som er en rigtig god

Haderslevvej 106 . 6000 Kolding . Tlf. 7552 8820 . www.ibkristensen.dk

Marianne Christiansen giver sine bud på svarene og
lægger op til den videre samtale.
Praktisk
Alle er meget velkomne. Fri
entré.
Der serveres en let forfriskning undervejs.
Der samles ind til Dalby
Kirkes venskabsmenighed i
Bagdad.

Haderslev Stifts nye biskop Marianne Christiansen kommer til Dalby
torsdag den 19. september for at diskutere kirkens fremtid.

DALBY KIRKE

Udflugt til Århus
8. september
Turen går til Den Gamle By og Gellerup Kirke, når Dalby og Sdr. Bjert
tager på fælles udflugt for børn og voksne, unge og gamle.

Program

09.00
10.30
18.00

Gudstjeneste og kirkekaffe
Afgang med bus fra kirkens P-plads.
Gjellerup Kirke: Rundvisning og frokost
Den Gamle By: Rundvisning og eftermiddagskaffe.
Forventet hjemkomst

Tilmelding

Senest 1. september på opslag i kirken eller til
Elly Petersen på 75 53 18 60 / ellysmail@stofanet.dk

Pris

Kr. 175,- inkl. bus og frokost samt entré,
kaffe og rundvisning i Den Gamle By.

Høstgudstjeneste med frokost
Søndag den 15. september kl. 10.30 er det tid
for den traditionsrige
høstgudstjeneste i Dalby
Kirke. Og for 8. gang
ruller Hans Jørgen Krab
fra Bøgelund sin mejetærsker og andre maskiner
frem for at skabe de helt
rigtige rammer for kirkefrokosten.
Fotos: Edith Bjarnhoff

Kirken er pyntet flot til høst.
KFUM-spejderne fra Mariesminde har faner med.
Vi siger velkommen til årets
mini-konfirmander, der bruger høstgudstjenesten som
startskud til efterårets oplevelser i kirken. Der bliver
også barnedåb. Og kirkens
børne- og ungdomskor medvirker. Alt sammen ved en
festlig høstgudstjeneste for
hele familien.
Kirkefrokost i flotte
rammer
Efter gudstjenesten er der
frokost ved kirkens P-plads,
hvor den musikalske høststemning skabes af lokale
spillemænd. Folk i sognet

har bagt brød til, så alt er
helt friskt, og spejderne sætter mastesejl op, så maden
kan stå tørt i tilfælde af et
par dryp ovenfra. Som prikken over i’et ruller Hans Jørgen Krab fra Bøgelund sin
mejetærsker og andre maskiner frem – og bygger halmborg op.
Pris for frokosten: Kr. 20,pr. person + drikkevarer, kr.
5,- for vand, kr. 10,- for øl.
Alt går ubeskåret til det lokale spejderarbejde, som der
også samles ind til i kirken.
En høstgudstjeneste er fra
gammel tid en takkefest,
hvor man kan give af det
ekstra, man har, for at skabe
glæde andre steder. Tidligere var Dalby et udpræget
landsogn, hvor næsten alle
havde direkte kontakt med
landbruget. Men også i dag
er det godt at blive mindet
om, at vores rigdom og overflod er en eftertanke værd.

Vejviser
Sognepræst:
Jens Christian
Bach Iversen
Gl. Tved 23 A,
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist:
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Kirkesanger:
Rikke Hvid
Frydsvej 34, st.tv.
Tlf. 29 45 33 14
rikke.hvid.14@gmail.com
Menighedsrådets
formand:
Søren Arens
Solbakken 16
Tlf. 25 16 80 76
s.arens@stofanet.dk
Menighedsrådets
Kasserer:
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk

Gense 1970’erne i Den Gamle By.

Det stemningsfulde Lille Torv i Den Gamle By.

Den Gamle By er også for børn.

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

Fotos: Den Gamle By

Her er der plads
til din annonce

TeknikparTner

- kvalitet, effektivitet, kompetence

www.stp.dk
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Dalby KIRKE / spejderne

Nyt om
NAVNE
DØBTE
30. juni
Janus Levi Baltzer Bonde
Vonsild
4. august
Zander Christian Ljung
Thrane
Sjøllund
18. august
Eddie Højrup Jespersen,
Regnars Ager 58
Cecilie Brix Aarhus,
Idyl Allé 3

Mini-konfirmander
Hvad er de for nogle, de
der ”mini-konfirmander”?
Er konfirmanderne blevet
mindre? Eller er der kommet en ny konfirmation
for børn, der er yngre?
Dalby Tidende fortæller
om en af folkekirkens
helt store successer.
Af J.C. Bach Iversen
Fotos: Hilmar Bjarnhoff

VIEDE OG VELSIGNEDE

brug i Dalby Kirke til formålet, for ellers er der ikke plads
nok til de mange livlige, nysgerrige og lærevillige børn.

6. juli
Pia Boysen Roth
& Lasse Boysen Roth,
Vonsild
Ea Jane Bartels
& Peter Jarl Bartels,
Vonsild

DØDE OG BEGRAVEDE
14. juni
Gerda Birgitte Christiansen
Romerparken 16
17. juli
Erick Ernst Heinrich Bock
Lassen
Vonsild
18. juli
Jakob Herrmann Sørensen
Vonsild
21. juli
Holger Johannes Schneider
Tidl. Fjordbakken/Idylparken
24. juli
Niels Bjørn Larsen
Aabakken 13
6. august
Knud Brøchner Nielsen
Tidl. Vangen

Morgenfrue

[ Betydning: Stille dyb sorg ]

Beretningen om kirkens altersølv,
der blev stjålet og fundet igen, bliver
mini-konfirmanderne selvfølgelig ikke
snydt for.

Chancen for se kirkens gamle klokke
og ligefrem selv at ringe med den rangerer højt hos mini-konfirmanderne år
efter år.

Når børnene i Dalby Skole
kommer i 3. klasse, får de
et tilbud fra kirken om at
blive
mini-konfirmander.
Det betyder, at de i løbet af
en 3 måneders periode møder op i kirken en gang om
ugen. Ja, faktisk sørger menighedsrådet for, at børnene
bliver hentet i bus ved skolen
og bragt sikkert tilbage igen.
Det er helt frivilligt, om man
vil deltage i undervisningen, som varer ca. 1½ time
pr. gang. Og man kan godt
gå til præst og blive konfirmeret, når man kommer i
8. klasse, selv om man ikke
gik til mini-konfirmand i 3.
klasse. Ikke desto mindre er
opbakningen til mini-konfirmand-forløbet her i Dalby
år efter år, næsten, 100 % for
skolens to 3. klasser.
Det betyder, at der hvert
efterår er to eftermiddage i

Det hanDler om trygheD i tiDen
hvor savnet overskygger alt

Hvorfor nu det?
Ideen om ”mini-konfirmander” dukkede op midt
i 1980’erne midt i en langstrakt debat om, hvilket
ansvar kirken har for, at de
børn, der bliver døbt, også
får lært noget om, hvad kristendommen går ud på.
Her var der nogle, der
mente, at det var på tide,
at kirken selv gik ind i undervisningen af de mindre
børn for at give forældrene
et tilbud om hjælp med dåbsundervisningen – også for
dermed at styrke grundlaget
for den almindelige konfirmationsforberedelse. Problemet var blandt andet, at
faget kristendomskundskab

Mini-konfirmanderne finder ud af,
hvorfor der er et umotiveret gelænder
midt i en væg i kirken.

Hvad foregår der så i Dalby?
Undervisningen følger en
nogenlunde fast skabelon. I
alt fald forsøger vi at starte
ens hver gang. Det synes
børnene faktisk rigtig godt
om.
Den første gang får hvert
barn sin egen bænk. Her går
de stille ind og lægger sig ved
ankomsten hver gang derefter. Så hører de et stykke
musik på orgel, hvor børnene prøver at gætte sig ind
på, hvilken slags musik det
er: Passer det til bryllup eller
begravelse? Påske eller jul?
Eller en almindelig søndag
morgen? Sådan kommer vi
til at tale om alle de anledninger, der er til at komme i
kirken, og om de stemninger,
der er plads til.
Vi synger også nye og gamle
salmer. De bedste synger vi
hver gang og laver fagter eller danser til.
De første gange bliver der
bygget mere og mere på den
faste indledning, så den også
kommer til at rumme Fadervor og velsignelse.
Næsten hver gang får børnene fortalt bibelhistorie, og
så har vi en aktivitet: Det kan
være en praktisk opgave, en
leg eller noget helt tredje. Der
er for eksempel rigtig meget
at udforske i kirken, og i kirkens graverhus er det godt at
male og klippe/klistre.
Ikke mindst udforskningen

tlf. 75 52 65 77
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se mere på www.se-andersen.dk

Et tæt samarbejde med
skolen
Det hele foregår i et tæt samarbejde med Dalby Skole og
SFO, så vi kan planlægge
undervisningen med størst
muligt hensyn til børnenes
skema og fritidsaktiviteter.

Først var det der. Så blev det dækket
af et tæppe. Men nu er det der igen.
Den løjerlige historie om kirkens
smukke stjernegulv, foran alteret, er
en fast del af mini-konfirmandernes
program.

Køreskole
Her er der
plads
til din annonce

Mørk blå = pantone 281
Lys blå = pantone 5435

søren erik andersen grundl. 1897

svarer også aften og weekenD

af kirken er et hit blandt børnene. Allerøverst på listen
står hvert år turen op i tårnet, hvor mini-konfirmanderne prøver at ringe med
klokken. Kirkens naboer
har efterhånden vænnet sig
til den noget uregelmæssige
klokkeringning et par gange
hvert efterår.
I godt vejr kommer vi lidt
rundt på kirkegården, og i
mindre godt vejr snakker vi
inden døre om kirkens egen
lange historie og dens gamle
inventar. Børnene får også
lov at spille på kirkens orgel
– og hører om orglets piber,
stemmer og alt det, der får et
orgel til at spille.
Undervejs når vi at få os lidt
godt at spise, som børnene
selv og deres forældre står

Hvem står for det?
I Dalby er det kirkens præst
Jens Christian Bach Iversen og kirkens organist Line
Reinvang, der sammen varetager undervisningen.

SALGSTJEK

• Vi kommer gerne i deres hjem for samtale

Dyrehavegårdsvej 1
6000 kolding

Kirkens ældste inventar, den 800 år
gamle døbefont, får mini-konfirmanderne at se indvendigt.

Forløbet starter
og slutter
Forløbet indledes og afsluttes
med to festlige gudstjenester
for alle dem, der kan være
med.
Høstgudstjenesten,
som i år er den 15. september, er den første fest. Familiegudstjenesten 1. søndag i
advent er afslutningsfesten,
hvor mini-konfirmanderne
og deres familier bagefter
mødes til frokost i præstegården.

Ring og få et gratis

• Begravelse og bisættelse for Kolding og omegn
• Eksaminerede bedemænd med garantiordning

kolding Bedemandsforretning

for. Tiden flyver. Inden vi
har set os om, er vi på vej tilbage til skole og SFO i bus

i Folkeskolen ikke havde så
mange timer som tidligere.
Så nu måtte kirken altså selv
tage fat. Ganske oplagt kunne man nok mene i dag, men
alligevel et kæmpe nybrud
dengang.
Det var i Århus, mini-konfirmanderne først mødtes. Men
ideen bredte sig hurtigt til
resten af landet og er blevet
en af folkekirkens allerstørste
successer de seneste årtier.

Poul Erik Bech
Jernbanegade 25
6000 Kolding

E-mail: 602@edc.dk
Tlf. 75 50 36 00

www.lisbeth.dk

DALBY KIRKE / SPEJDERNE

Tak til Hanne Schneider
Dalby menighedsråd
siger stor tak til Hanne
Schneider for de mange
år, hun har varetaget adskillige funktioner i Dalby
Kirke.

koreret Dalby Kirke til den
traditionsrige høstgudstjeneste med et utal af blomster og
frugter fra sin egen have og
fra naturen i nabolaget, så vi
er sikre på, at vi har haft landets smukkest pyntede kirke.
Vi vil gerne sige en stor tak
til Hanne Schneider for hendes mange fornemme bidrag
til kirkelivet i Dalby og ønsker hende alt godt.

Af Søren Arens
Foto: Hilmar Bjarnhoff

Det var en noget alternativ
indgang, Hanne Schneider
i sin tid fik, da hun blev tilknyttet Dalby Kirke som
en af kirkens medarbejdere.
Nemlig da hendes dengang
18 årige datter Ida i 1999
blev ansat som kirkesanger
og friskt meldte ud, at hvis
hun ikke kunne komme,
sendte hun bare mor som
vikar…
Siden har Hanne Schneider
trådt til som både kirkesanger
og graver og ikke mindst som
en højt skattet værtinde ved
møder i præstegården, hvor
Hannes hjemmebag, fra roulader over æblekager til klejner og andre julesmåkager,
har vakt begejstring hos alle.
Derudover har Hanne Schneider gennem en årrække de-

Tak til Lis Jensen
Dalby menighedsråd siger tak til Lis Jensen for
det år, hun har fungeret
som kirkesanger i Dalby.
Af Søren Arens
Foto: Hilmar Bjarnhoff

Sådan har det set ud midt i kirken,
når Hanne Schneider gennem flere år
har pyntet op til høst.

Da Ida Schneider, kirkesanger gennem mere end et årti

ved Dalby Kirke, i sommeren 2012 vinkede farvel for
at virke som læge på Bornholm, var vi i Dalby så heldige, at Lis Jensen stod klar
til at springe midlertidigt til.
Vonsild Kirke havde nemlig
just påbegyndt restaurering,
og Lis stod som kirkens sanger derfor uden kirke. Nu er
Vonsild Kirke klar til at blive
brugt igen, og vi i Dalby har
i Rikke Hvid fået vores egen
nye kirkesanger. Derfor vil
vi gerne sige mange til Lis
Jensen for loyalt og trofast
samarbejde det sidste års tid
og ønsker Lis alt godt tilbage
i den restaurerede Vonsild
Kirke.

Seje spejdere går 100 km
I mål!
Denne sommer fik ni seje
spejdere og ledere tilbagelagt 100 km til fods. Ja, faktisk 103,7 km for at være helt
præcis.

Præmien var vaffelis med
3 kugler foruden et 100kmvandreskjold til uniformen.

Motion for dig,
der er blevet ældre

Spejdernes kalender September 2013
UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 17.30-19.00
Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Senior (14 år+)
Hver anden torsdag kl. 19.30-21.30
SÆRLIGE DATOER
Overnatning og vandreture (ikke alle)
14.-15. september
Høstgudstjeneste i Dalby Kirke
15. september kl. 10.30
Distriktsturnering: Junior, trop og senior
20.-21. september
Ny spejder? Ny leder?
Har du lyst til at prøve, hvordan det er at være spejder:
Sove i telt, lave mad på bål, bygge med reb og rafter, finde
vej i naturen, få gode værdier og lære at passe på hinanden?
Eller er du tidligere spejder med lyst til at blive leder og
genopleve et forrygende fællesskab?
Kontakt Susanne Jørgensen, Christoffer 2 Vej 3, på 51 25
35 16 eller Susannejoergensen2@spejdernet.dk.
Adresse
KFUM-Spejdernes hytte på Mariesmindevej 4 summer
af liv og glade børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside på
www.mariesmindegruppe.dk

Prøv, om det er noget for dig
Hver tirsdag kl. 15.00-16.30
Første gang 3. september 2013

Grupperådet (bestyrelsen)
Carsten Justesen, formand, Nyhegnet 25
Finn Mortensen, kasserer, Stranden 8
Benny Andersen, Aagærdet 44
Lene Bundgaard, Lundgærdet 3
Lars Hilker, Løjpen 28
Lene Hornstrup, Skovgærdet 9
Ole Mehlsen, Mariesmindevej 6
Trekantsområdets
Jens Roelsgaard, Fjordvang 9

Konfirmandstuen i Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A
God motion til glad musik
Hygge og kaffe
Instruktør Gitte Gura 26 18 04 76

shippingvirksomhed

PS! Se også sidste nummer af Dalby Tidende

- med mere end 80 års erfaring

Annonce 86 x 60 mm

07/11/12

8:38

Side 1

Din lokale håndværker
Vi er lige i nærheden,når det gælder:
Boligfornyelse
Tagrenovering
Kviste
Garager/carporte

Udestuer/havestuer
Køkkener
Døre/vinduer
Gulve

TØMRERFIRMA

ERIK SKOV’s
efterfølger

Domhusgade 1B . 6000 Kolding
E-mail: info@skovs-eftf.dk

3 1161
Tlf. 755 46 6561
0
4
il
b
Mo

www.skovs-eftf.dk

100km-vandrerne var fra venstre: Anne N. Mortensen, Maria Justesen, Jakob
B. Thomsen, Christian J. Jørgensen, Susanne F. Jørgensen, Christian Viuff,
Morten K. Kristoffersen, Mette N. Mortensen og Rasmus F. Jørgensen.
Foto: Carsten Justesen

Svane Shipping tilbyder en
komplet logistikløsning, når dine
varer skal fragtes den direkte
vej frem til modtageren. Du får
en lokal partner med et globalt
netværk, der sikrer, at vi kan
løse enhver opgave.

Sydbank Kolding
Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
tlf. 74 37 50 00 · sydbank.dk/kolding
Åbningstider
Mandag-fredag kl. 10-16
Torsdag dog kl. 10-17
Nordkajen 2 - 6000 Kolding
Tel: 75 52 18 11
Mail: info@svaneshipping.dk - Web: www.svaneshipping.dk
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DALBY GF

Træningstider efteråret 2013
Årgang-baner/dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

U14-piger 2000/1998
1 7mands bane

17.00-18.30

17.00-18.30

U17-drenge 1996-97
2 7mands baner

Bjert
18.00-20.00

18.00-20.00

U14-drenge 2000
2 7mands baner

Bjert
16.30-18.00

17.00-18.30

U13-drenge 2001-02
2 7mands baner

17.00-18.30

Bjert
17.00-18.30

U11-drenge 2003
1 7mands bane

17.00-18.30

Bjert
17.00-18.30

U10-drenge 2004
1 7mands bane

17.00-18.30

KB
17.00-18.30

U9-drenge 2005
1 5mands bane

17.00-18.30

U8-drenge 2006
2 5mands baner

16.45-17.45

U7 og U6-drenge 2007/2008
3mands baner

16.45-17.45

16.45-17.45
17.15-18.45

U5-Mix 2009
3mands baner

16.00-17.00

Træneroversigt efteråret 2013
Årgang

Træner

Mobil

Mail

Kampfordeler
3-5 og 7 mands hold

Mette Grønning Berg

30682087

mettegberg@msn.com

Kampfordeler
11 mands hold

Allan Wolder

23801968

wolder@waoomail.dk

U14-piger 2000/1998
Dalby GF

Erik Jessen

22103240

erikjessen@hotmail.dk

U17-drenge 1996-97
FC Kolding Syd

Nicolai Jessen
Lars Knudsen

22272187
40211751

nicjessen@hotmail.com
imback2809@outlook.dk

U14-drenge 2000
FC Kolding Syd

Peter Bork

20307443

peter.bork@effem.com

U13-drenge 2001
Dalby GF

Rene Berg
Rene Poulsen
Glenn Kjær

26872203
20666942
20318001

r.berg@bsidk.com
poulsen@macron.dk
gk@ad-work.dk

U11-drenge 2003
Dalby GF

Frank Nielsen
Peter Bonnichsen

21659391
23266560

fn@ari-armaturen.dk
peterbonnichsen68@hotmail.com

U10-drenge 2004
Dalby GF

Lars Ravn Hansen
HC Krøller

21681724
40278566

ravn@hansen.mail.dk
imexmeat@mail.dk

U9-drenge 2005
Dalby GF

Gitte Thomsen
Morten Sørensen

22467930
27255063

dalbygf2005@gmail.com

U8-drenge 2006
Dalby GF

Uffe Nielsen
Jesper Christiansen
Mikael Juul Jensen

40356389
25350203
51384850

ufni@lemu.dk
jc@aj.dk
mikael.juul@jensen.mail.dk

U7 og U6-drenge 2007/2008 Dalby GF

Kim Brogaard
Henrik Svane

20418805
51169945

dalbygf2008@gmail.com

U5-Mix 2009

Gitte Thomsen

22467930

Dalbygf2009@gmail.com

Kolding City
Halvmaraton

Kolding City
Halvmaraton

Kolding City
Halvmaraton

Dalby GF er løbsarrangør.
Overskuddet 1. september giver Dalby GF
mulighed for nye tiltag,
oplevelsesmuligheder for
klubbens medlemmer og
økonomisk råderum for
klubben som helhed.

Den 1. september har du
mulighed for at give en
hånd i 1 til 2 timer og derved støtte Dalby GF på en
aktiv og social måde. Er
du ikke allerede tilmeldt
som frivillig, kan du kontakte Jan Lottenburger på
28 87 44 88.

Den 1. september løber
alle for Dalby GF. Du kan
deltage på 5,2 km 10 km
eller på en halvmaraton.
Tilmelding på dagen på
Aksel Torv fra kl. 8.15. Se
www.halvmarathon.dk

Støtter idrætslivet i Dalby
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Giv en hånd som hjælper

Løb med

DALBY GF

Kidsvolley er klar igen
Nu er Kolding Ungdoms
Volley igen klar hver fredag for alle børn i alderen
6-15 år. Du er velkommen, lige meget om du
er totalt nybegynder eller
øvet, er god eller dårlig
med en bold, er ung eller
meget ung.
Af Jane Kristensen
Foto: Judy Reimer v/fotostylisten

Fordelen ved kidsvolley er, at
det er opdelt på levels, så du
kommer ind på det level som
passer til dine færdigheder.

Vi starter op fredag den 6.
september 2013.
Vi spiller kidsvolley hver
fredag eftermiddag, tager til
klubstævner, afholder skolestævner samt tilbyder deltagelse på kidsvolley camps.
Kom og prøv et par gange
og se, om det er noget for dig.
Tilmelding
Se mere information på vores hjemmeside www.kuv.dk
Træner: Jane Kristensen,
Kolding Ungdoms Volley.
Mobil: 51 90 31 43

Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer, fotostylisten

Klokken er 18.00, og der
kæmpes på begge hold. Det
står 3-6. Alle sprøjtsveder.
Nogle mødre er med under
hele kampen, mens andre lader sig skifte ud på eget initiativ. Farmand Bo udgår med
en fiber. Pludselig er det ”tabende hold” helt oppe på 5-6.
Træner Lars råber højt:
- Vi spiller til næste mål.
Hvilket hold mon han er på?
Fiber Bo humper på banen
igen, han vil alligevel ikke se sit
hold tabe. Koste hvad det vil.

Formand
Pernille Høxbro
pernille.hoexbro@
gmail.com
Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk
Fodbold senior
Jesper Kristiansen
jak@jk-vvs.dk

Fodbold i Dalby er også familiehygge
U9 trænerteamet inklusiv
festudvalg inviterer årligt
på sommerafslutningshygge. En aften med
forældrebold og grillsamvær lige inden ferien. I år
var datoen sat til den 26.
juni, hvor cirka 40 forældre, søskende og spillere
mødte op med egen medbragt mad, kolde øl og
vand samt kanon humør
og stive fodboldstøvler.

OPLYSNINGSKOLOFON

De løber, og der tackles. Ungerne flyver omkring. Hviner
over fædrenes arrangement.
Hovedstød. Øv, Johnnie er
den højeste. Det er ikke fair.
Uafgjort og pølser til vinderne
6-6. Vi stopper. Alle vinder,
men det hold, der førte hele
kampen, føler sig som tabere.
Med højt humør og trætte
ben, trasker alle over mod
de gamle omklædningsrum,
hvor de før så højtråbende

fædre hurtigt får gang i grillen. Campingtallerkner, dåse
sodavand og engangsbestik
danser rundt på langbordet i
et røgfyldt kaos. Vi sidder og
sludrer, mens grillmændene
klargør pølser, majskolber og
bøffer. To har medbragt lækker og sukkerløbende kage til
alle. Stor succes.
Mere sport og boldspil
Under og efter spisning træner unger og enkelte ihærdige fædre ufortrødent videre.

Beach volleyballbanen tages
i brug. Nogle spiller stadig
fodbold, mens andre prøver
kræfter med basketball kast.
To spillere kravler til tops i
træerne, og ser det hele lidt
ovenfra. Efter et par timers
råhygge bryder alle op. Trætte, mætte og nu helt klar til at
drage på sommerferie efter
endnu en vellykket forældre/
børn fodboldaften i Dalbyregi.

Fodbold Junior
Gitte Bugge 		
dalbygf2005@gmail.com
Lars Ravn Hansen
ravn@hansen.mail.dk
Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk
Badminton
Christian Frank
Andersen
chr.frank.andersen@
gmail.com

Kidsvolley og Teenvolley
i Kolding Ungdoms Volley
For piger og drenge mellem 6 og 15 år.
Kom og prøv om det er noget for dig.
Ny sæson starter fredag
d. 6. september 2013 i Dalbyhallen
Se mere på www.kuv.dk
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ERHVERV Lokalt

Tømrerfirma med sans for kvalitet og historie
Poul Erik Skøtt har været
igennem både gode og
mindre gode tider med sit
tømrerfirma. Firmaet er
opkaldt efter hans gamle
mester, der stadig kommer i firmaet hver dag.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Jens Christian Bach Iversen

Poul Erik Skøtt fik ikke lang
tid at betænke sig i, da den
daværende
tømrermester
Erik Skov for 25 år siden
spurgte, om Poul Erik Skøtt
ville overtage hans forretning.
- Jeg arbejdede som svend
dengang, og lige før jeg skulle på ferie, så spurgte Erik
Skov, om jeg ville overtage
det hele, fortæller Poul Erik
Skøtt.
Erik Skov, der selv startede
tømrerforretningen i 1962,
arbejdede ved Kreditforeningen, og han kunne ikke
både havde egen virksomhed og beholde det faste job,
så Erik Skov valgte at sælge

forretningen. Men Erik Skov
ville kun sælge til sin svend.
- Jeg havde vel været der
nogle år, da han bad mig
tænke over tilbuddet i ferien.
Jeg kunne ikke få at vide,
hvad jeg skulle give for forretningen, og da jeg kom
tilbage, spurgte han bare,
om jeg havde tænkt over, om
jeg ville købe, fortæller Erik
Skøtt.
Købte alt
Poul Erik Skøtt købte hele
forretningen med lærling,
biler, værksted og alt værktøj.
Men der gik flere måneder,
inden han fik at vide, hvad
det hele skulle koste. Og
dagen efter Poul Erik Skøtt
havde sagt ja til at købe, kom
Erik Skov ikke på arbejde.
Og da Poul Erik Skøtt ringede til ham, sagde han bare.
”Nu er det dit, nu skal du
passe det.”
- Men sådan er Erik. Han er
helt reel og har aldrig blandet sig. Men han har været

en kæmpe hjælp igennem
årene. Han kommer stadig
forbi hver dag, og han har
hjulpet mig på så mange måder, siger Poul Erik Skøtt.
Der er ingen tvivl om, at
Poul Erik Skøtt har stor respekt for sin gamle mester.
Så meget at tømrerfirmaet
stadig hedder Erik Skov Eftl.
- Det har der aldrig været
grund til at ændre. Alle kender Erik Skov, og det har kun
været en fordel at beholde
navnet, siger tømrermesteren,
der gerne vil kendes på den
kvalitet, som firmaet leverer.
Den 1. august holdt han selv
25 års jubilæum, men Poul
Erik Skøtt har aldrig haft
behov for at se sit navn på
facaden.
- Nej, hvad skulle jeg det for.
Det er jo gået rigtig fint alligevel, ler han.
Laver alt
Tømrerfirmaet laver alt indenfor byggeri, og intet er for
småt for firmaet.

- Vi kommer ud til alle opgaver, siger Poul Erik Skøtt,
der dog mest kører i lokalområdet.
Poul Erik Skøtt er også en af
de eneste af de små tømrerforretninger, der stadig har
eget værksted. Det betyder,
at han kan lave alle specialopgaver, som en af de få i
området.
Tømrerfirmaet har også lavet en hel del opgaver for
KIF, og det er også Erik
Skovs skyld, understreger
Poul Erik Skøtt.
- Erik Skov har altid været
en stor fan, og han har arbejdet for håndbolden i masser
af år, så han har altid været
flink til at give lidt arbejde
videre til mig, hvis der skulle
laves noget i hallen eller på
området, fortæller Poul Erik
Skøtt, der sammen med sin
kone Inge har støttet Koldings håndboldhold fra bænken.
- Vores datter Maja har også
spillet håndbold i mange år,

så vi har set masser af håndbold gennem årene, siger
han.
Selv om Poul Erik Skøtt har
holdt 25 års jubilæum og nu
er 58 år, så har han ingen
planer om hverken at trappe
ned eller gå på efterløn.
- Selv om vi som regel kun
holder en uges ferie, og der

altid er regnskab og ting,
der skal ordnes, så kunne jeg
ikke affinde mig med at gå
hjemme. Jeg har en dygtig
svend, der har været hos mig
i 13 år nu, og jeg er glad for
mit arbejde. Så jeg fortsætter, så længe helbredet holder
til det, siger han.

FAKTA
Poul Erik Skøtt er 58 år
Han er gift med Inge
Sammen har de Maja, og de har hver to børn fra tidligere
forhold
I firmaet har Skøtt ansat en svend og en lærling
Han har tidligere haft 6 ansatte i firmaet
Firmaet blev grundlagt i 1962
1. august havde Poul Erik Skøtt selv 25 års jubilæum som
mester
Han har eget værksted på Domhusgade 18 i Kolding

