Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

Dalby Kirke

Dalby GF

2. årgang . Nr. 1
Februar 2013

Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

ARRANGEMENTER
FEBRUAR
Læs mere i avisen
Lørdag den 9.
– søndag den 17.
Skolen holder vinterferie (SFO åben)

GANG I DIG OG DALBY
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flag i Dalby
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Søndag den 10. kl. 10.30
Fastelavn: Familiegudstjeneste i kirken
og tøndeslagning i
præstegården
Onsdag den 20. kl. 19.00
Musical på Kolding
Teater ved Dalby
Skoles 6. klaser:
Emil fra Lønneberg
Torsdag den 21.
kl. 8.30-13.30
;WOVM\[ SWVÅZUIVder
møder
unge
nødhjælpsarbejdere
– samarbejde med
Brændkjærkirken
Mandag den 25.
Dalby GF holder
generalforsamling
Tirsdag den 26. kl. 18.30
K F UM- Spejderne
holder forældreaften
/ gruppemøde med
generalforsamling i
hytten, Mariesmindevej 4

Ny dagligvarebutik kan snart være på vej til Dalby
Flere har vist interesse
for de 1000 m2 ved
Dalbyvej, der er udlagt til
butikscenter i lokalplanen. Kommunens plan er
da også, at der med tiden
skal bygges en dagvarebutik på grunden. Lige nu
mangler kun en konkret
bygherre.
Af Lisa H. Kuang

Snart vil det være muligt for
Dalby beboerne at handle
dagvarer i deres nærområde.
Ved udstykningen ved Dalbyvej er et område på 1000
m2 udlagt til butikscenter i
lokalplanen, og grunden skal
ikke bruges til andet, fastslår
Steen Langhoff.
- Kommunen planlægger
fortsat, at der skal placeres
et butikscenter på grunden.
Hvis området i stedet skal

laves om til bolig- eller erhvervsområde, kræver det en
ændring af lokalplanen, og
det er der ingen planer om,
siger Steen Langhoff fra Byog Udviklingsforvaltningen i
Kolding Kommune.
Stort ønske
;MT^WULMZMZÆMZMLMZPIZ
vist interesse for at bygge en
dagligvarebutik på området,
så er der ingen konkrete byg-

geplaner endnu.
– Så længe vi ikke har noget
konkret, så sker der heller
ikke noget med området, siger han.
Det har længe været et stort
ønske for beboerne i området at kunne handle dagligvarer lidt tættere på.

Trafiksikkerhed forbedres med ny cykelsti og lukning af Dalbyvej
Både børn, forældre og
skoleleder er glade for
den nye cykelsti. I begyndelsen af januar kom der
asfalt på cykelstien, og inden længe er der også sat
lys op. I løbet af foråret
bliver Dalbyvej lukket.
Af Lisa H. Kuang

Allerede inden den nye cykelsti på Bøgevænget er blevet helt færdig, er cykelstien
blevet en stor succes. Både
børn, forældre og skoleleder
Henrik Nielsen glæder sig
over, at cykelstien nu står
næsten færdig.
Der er kommet asfalt på cykelstien, og inden længe er
der også sat lys op på cykelstien, lover Steen Langhoff

fra By- og Udviklingsforvaltningen.
- Vi skynder os med at få den
gjort helt færdig, siger han.
Skoleleder Henrik Nielsen er
meget glad for den nye cykelsti.
- Det betyder, at børnene
ude fra Rebæk får en meget
mere sikker skolevej. Det har
vi kæmpet for så længe, så
jeg er selvfølgelig glad for, at
cykelstien nu endelig er her,
siger Henrik Nielsen, der
samtidig opfordrer forældrene til så også at lade børnene
cykle i skole.

blevet markant forbedret, siger skolelederen.
Samtidig er der allerede nu
taget skridt til, at skolevejen
JTQ^MZ MVLV] UMZM \ZIÅS[QSker. Teknik- og Boligudvalget har fundet nogle penge,
så Dalbyvej kan blive lukket.
- Vi regner med at lukke Dal-

byvej i løbet af foråret, hvis
vi er heldige. Vi er ikke helt
færdige med at forhandle
med en lodsejer omkring
en vendeplads, men meget
tyder på, at lukningen kan
ske meget snart, siger Steen
Langhoff.

SKOLEN
Børnehavebørnene lærer i
skolen

Læs mere side 4

KIRKEN
Fastelavn for hele familien
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SPORT
Kidsvolley hitter i Dalby
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Børn kan nu cykle
- Jeg håber virkelig, at mange
vil benytte, den mulighed,
der nu er for, at børnene kan
KaSTM <ZIÅS[QSSMZPMLMV MZ Børnene er beg yndt at cykle på den nye cykelsti. Foto: Judy Reimer
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Om
AVISEN

)VYNTLZ[LYLUOLQZLYNY¥U[ÅHN
Borgmester Jørn Pedersen hejste sammen med børnene det grønne ﬂag den 7. december. Dalby Skole har fået det grønne ﬂag for at være
en grøn skole. I skoleåret 2011/12 har skolen haft særlig fokus på affald. Grønt ﬂag skal også beskytte ﬁskenes miljø i Dalby Mølleå.
Foto: Judy Reimer
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chefredaktør
Jens Christian
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Journalist
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for idræt:
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Skriv gerne til redaktionen
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Skoles elever.
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.QTQX[MV/ZIÅ[S
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/HYK\S`Z[[PSH[Z`UNLPRVY&
Voksenkorene i Dalby og Sdr. Bjert Kirke i fælles forårsprojekt:
Faurés Requiem
Korene øver samlet hver onsdag kl. 19.30-21.30. Alle er velkomne
Kontakt: Organist Line Reinvang,
Tlf. 26 83 88 73 – eller line.reinvang@gmail.com
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Dalby Skoles fremtid på skinner
50 børn skal starte i børnehaveklasserne på Dalby Skole til august 2013.
For første gang skal indskrivning til folkeskolerne i hele
Danmark foregå elektronisk
over internet.
Forældre til børn, der skal
starte i skole i år har fået brev
herom og en vejledning. Det
[MZ]L\QTI\N]VOMZMÅV\
Den elektroniske indskrivningsperiode sluttede i Kolding Kommune d. 11. januar.
Dalby Skole ser ud til (ved
redaktionens afslutning) at
få i alt 50 børn indskrevet til

de to børnehaveklasser, der
starter til august 2013. Ti
af de kommende elever bor
udenfor for skoledistriktet,
hvor forældrene har benyttet
retten til frit skolevalg.
Når der er indskrevet 25 elever til en klasse (50 elever
til to klasser) stopper muligheden for at blive optaget,
hvis man ikke bor i skoledistriktet. De sidste tre normalpladser op til det maksimale
tal på 28 elever i en klasse
MZ ZM[MZ^MZM\ \QT \QTÆa\\MZM \QT
skoledistriktet.

Dalby Skoles opdatering
for 14 millioner kr. i 2013
Nu er den konkrete byggeplanlægningsproces for Dalby
Skoles første del af udbygningen – opdateringsdelen i gang.
Byggestyregruppen
med
repræsentanter for skolen,
skolebestyrelsen, Børne- og
Uddannelsesforvaltningen,
Byudviklingsforvaltningen
og med den private rådgiver
Tegnestuen Mejeriet er mødtes tre gange i december og
januar.
Skitseplanen vil blive ophængt til orientering for for-

Åbent
LÆSERBREV

ældre og andre interesserede
ved indgangsaulaen i Nybobygningen, hvor 0., 1. klasser
og SFO holder til.
Når materialet er klar forventes det sent ud i indbudt
budrunde i totalentreprise
her i foråret.
Selve byggeriet forventes
igangsat i sommeren 2013.

0UNLUQ\S\KLURY`IILZWPS
Traditionen tro opførte
Dalby Skoles 2. klasser krybbespil i kirken ind under
jul. Den 19. december var
det sognets børnehaver og
2. klassernes egne forældre
og bedsteforældre, der var
til den hyggelige forestilling
og hjalp til med at synge de
klassiske julesalmer. Den 20.
december var det skolens
elever og lærere, der fyldte

kirken og sang og ønskede
glædelig jul, så kirkens tag
var ved at lette.
*¦ZVMVM ^IZ ÅV\ ST¥L\ ]L
WO ÅS [\WZM ZW[MZ NWZ LMZM[
optræden. Sognepræst Jens
Christian Bach Iversen hjalp
til ved at agere æsel i krybbespillet.

DALBY SOM
MULTIETNISK
SAMFUND
Nogle synes, at Dalby ikke ligner det omgivende samfund nok. Jeg er enig. Vi er ikke det multietniske sogn, vi
bør være i en globaliseret verden.
Jeg foreslår derfor, at vi inviterer et halvt hundrede kapitalstærke tyske familier til at slå sig ned i vores smørhul.
,M\^QT\RMVMÆMZMNWZUsT"LMT[^QTLM\INPR¥TXMLMV^WSsende befolkningstæthed langs Kielerkanalen, og dels vil
det give os her i Dalby en mangfoldig, eksotisk og inkluderende kultur, hvor der både er plads til kålpølser og
grønlangkål og Currywurst mit Pommes.
Det bliver smukt: Forestil Dem juleaften i Dalby Kirke,
hvor den ene halvdel af menigheden synger ”Dejlig er
jorden”, men den anden stemmer i med ”O’ Tannenbaum”. Eller når kirkekoret brager igennem med Gospel-klassikeren ”Ach, glückliche Tage” (Oh, Happy
Days).
Vi skal naturligvis være large, når tyskerne kommer.
Navne og skilte skal fremover være på to sprog: Taaldorf
Sportsverein, Der Goldbäcker, Beck Speisekarte und
Akzion, Agtrupwege, Das Bergpark, Mariendenkmal,
Taaldorf Mühle Lachsetreppe, osv.
Men vi kommer nok også til at ændre os med de nye
tider:
Husorkestret Back To Blue - fremover Zurück zum Blauen - kan godt begynde at øve sig på ”Anton aus Tyrol” og
”In München steht ein Hofbräuhaus”, når de i fremtiden
skal spille til Oktoberfest i forsamlingshuset, undskyld Das Versamlungshaus.
Pigerne hos Guldbageren skal lære at sige ”Vier Brötchen, jawohl” søndag morgen, og Lone Beck skal over^MRMP^WZLIV*ZI\SIZ\WNÆMVSIVQVLOsQMV4I\QVW\IXI[
Sprogligt skal vi alle til at ranke ryggen. Navneord med
stort og udsagnsord til sidst i bisætninger. Jawohl. Dalby
bliver et El Dorado for pensionerede tysklærere og andre
med orden i sagerne!
Sponsorudvalget - Die Sponsorauswahl - behøver ikke
foretage sig noget. Formanden er Jan Lottenburger, og
det lyder jo i sig selv halvtysk. Og dog. Måske skulle Jan
tage navneforandring til Wolfgang eller Manfred for ligesom at gå all in. Manfred Lottenburger, Vorsitzender
der Sponsorauswahl des Taaldorf Sportsvereins! Det
holder. Es halt, som vi siger.
Kort sagt vil en mere tyskervenlig lokalpolitik for alvor
sætte Dalby på integrationens Danmarkskort og signalere den omstillingsparathed, vi er så kendte for i Dalby.
Nicht wahr?
Mit besten Grüssen
S. Uhresen, Einwohner, Taaldorf
PS: Jeg behøver vel ikke at tilføje, at et solidt indtag af
kapitalstærke førstegangsindvandrere fra Hamborgs forstæder vil hæve huspriserne i Dalby betydeligt. Det gør
det lidt lettere at være multietnisk, ikke.
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)¥YULOH]LI¥YULULS¤YLYPZRVSLU
Dygtige læsere
på Dalby Skole
skriver fantasy-bog

Af børnehaveklasseleder
Suna Fournais Christensen

Mange børn har store forventninger til at skulle starte
i skole. De hører måske deres
søskende snakke om skolen,
de får kommentarer fra forældre og bedsteforældre: ”Så
nu skal du i skole og lære noget”.
I år var der 27 håbefulde elever i hver klasse, ca. halvdelen af hvert køn. Jeg kan huske, da vi havde gået i skole
et par dage, kom der en forælder hen og hviskede mig
i øret: Suna, du kunne vel
ikke give dem nogle lektier
for!” Og selvfølgelig kunne
vi det, og reaktionen kom fra
børnene = stor jubel.
Vi forsøger at lære børnene
bogstaver og tal på mange
forskellige måder, vi hopper, klapper, danser, tegner,
skriver osv. Takket være vores interaktive tavler, kan vi
visualisere tingene meget tydeligere.
Vi har nogle gode undervisnings forløb i dansk og matematik, som veksler imellem
snak, bevægelse og arbejde i
bøgerne.
Vi nyder hver dag børnenes

Af læsevejleder Karin Olesen

Nogle børn er meget dygtige til matematik, nogle er
de fødte atleter, andre er fantastiske tegnere, og så
er der også de børn, som har fået evnen til at læse
nærmest som en medfødt gave. De skal stort set ikke
bruge tid på at lære at afkode bogstavernes lyde for
at sætte dem sammen til ord. De skal udelukkende
koncentrere sig om at forstå det, de læser.
Sådanne børn går også på Dalby skole.
Blandt mange gode projekter på Dalby skole, startede
vi i 2011 et læsehold op, hvor en dygtig læser fra hver
STI[[MQWOSTI[[MZVMÅSU]TQOPMLNWZI\U¦LM[
med hinanden en lektion om ugen. I samråd med skoTMV[T¥[M^MRTMLMZ3IZQV7TM[MVÅSJ¦ZVMVMLQ[S]\Mret sig frem til, hvad tiden skulle bruges til. De var ret
enige om, at den litteratur, der fandtes til dem, enten
var for let at læse, eller hvis bogen var svær nok, så
handlede den ofte om personer, de ikke kunne identiÅKMZM[QOUML
Vil selv skrive fantasy-bog
Derfor blev det hurtigt klart for dem, at de gerne ville
skrive – ikke én, men syv bøger i en serie. Genren
skulle være fantasy-eventyr, og hver bog skulle slutte
med en faktadel. De satte sig omkring bordet, og trods
det, at børnene kun kendte hinanden fra skolegården,
så kunne de lynhurtigt blive enige om hovedtrækkene
i handlingen. De er naturligvis selv hovedpersoner i
fortællingen, og langsomt skrider projektet fremad. Vi
arbejder nu på andet år, hvilket betyder, at børnene
nu går i 2. – 4.klasse. Timen ligger efter skoletid, men
trods det møder alle børnene glade og med stort engagement hver gang. De arbejder hårdt og har indimellem også hjemmearbejde. Ofte skriver de passager til
bøgerne to og to, og vi har lige snakket om, hvordan
og hvem, der skal redigere bogen. Illustrationer sætter
de også pris på, og de drøfter jævnligt, hvem der evt.
skal lave dem.
Udover at skrive taler vi også om, hvad det er, der gør
en historie god. Hvilke virkemidler skal der til? Det er
der delte meninger om. Nogle vil gerne have humor,
andre spænding, og en har spurgt, om ikke hendes
hovedperson kan dø.
Hvad det ender ud med, er endnu ikke klart, og I må
væbne jer med tålmodighed, for der kommer til at gå
lang tid endnu, inden værket er færdigt.

begejstring for at lære, de
kan næsten ikke vente med
at få lov til at gå i gang med
dagens arbejde.
Vi spurgte børnene i 0.x
og 0.y hvad de havde lært
i skolen:
Sarah 0.Y: - Jeg har lært at
JZ]OMUQVMÅVOZM\QTI\ZMOne/tælle med. Jeg har også
lært at hjælpe nogen. Det
bedste er matematik.
William 0.X: -Jeg har lært at
skrive tal.
Frederik 0.Y: -Det bedste ved
skolen er matematik, især
når vi skal lave ekstra matematik.
Clara 0.X: - Jeg har lært at
skrive tal, lært at stave, jeg er
god til at lave lektier, regne,
og alt mulig andet.
Stella 0.Y: - Det er sjovt at
gå i skole. I legetimerne kan
man hygge sig. Jeg har lært
hvad bogstaverne siger, jeg
syntes at S er bedst, fordi jeg
starter selv med det.
Mathias 0.X: - Lært at blive
bedre til at tælle, og blevet
god til at tegne, skrive bogstaver, lært at læse og jeg er
blevet bedre til 2 tabellen.
Philip R 0.Y: - Det er godt at
gå i skole. Der er ikke nogen

som driller. Jeg har nogle
gode venner i 3.kl Tobias B.
er min ven, han forsvarer
mig mod 2. klasserne, når vi
har sneboldkamp. Jeg er nået
til tip en 20ér i matematik.
Jonas 0.X: - Jeg har lært alle
dyrenes navne, og alle børnenes navne i min klasse.
Johanne 0.Y: - Jeg er rigtig
glad for SFOén, der må man
selv bestemme, hvad man vil
lege, det bedste er bålhytten.
Peter 0.X: - Jeg har lært at
skrive bogstaver og tal og
meget mere. Jeg har lært at
stave og lave matematik.
Alberte 0.Y: - Jeg syntes matematik er sjovt, fordi man
skal lave meget i matematik
bogen. Man skal tegne indenfor stregerne. Det er sjovt

at have julehygge, vi hører
julehistorie om Nisselas og
Nisseline. Jeg har lært at få
lektier for, det er sjovt.
Jessica 0.X: - Jeg har lært at
høre lydene på bogstaverne,
og jeg bruger det når jeg skal
skrive og læse.
Christopher 0.Y: - Det var
sjovt at gå Lucia, vi gik rundt
WO [IVO WO ÅS T]KQIJWTTMZ
Det er meget sjovt at gå i
skole, for man får frikvarter
og legetime. Det bedste ved
skolen er at lave lektier, julehygge og at høre historie.
Amalie P: - Jeg har lært at
læse og lært at tegne, skrive
tal og bogstaver.

Børnene er glade for at lære noget i børnehaveklasserne. Foto: Judy Reimer

Bedsteforældredag i SFO’en
blev et tilløbsstykke
Der var rigtig mange bedsteforældre, der gerne ville med
deres børnebørn en tur i skolefritidsordningen på Dalby
Skole. 237 bedsteforældre

deltog sammen med 152
børn på bedsteforældredagen den 30. november 2012
til julehygge.

Blandt andet spiste Sille
Aarslev Sundahl 0.X æbleskiver med sin bedstemor,
og Kristian Solberg Gasser
1. B fandt en stille stund til

at bygge med Geo-mac sammen med sin bedstemor.
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Julehygge med engle og Lucia
i børnehaveklasserne
en harpe de spiller på. (Mads
o.x)
,MVPIZMVSZWVMLMVÆaver og den er hvid. Jeg tror at
- En engel er sådan en,
englene kigger på verdenen,
der har vinger - han har
LM Æa^MZ Z]VL\ Us[SM MZ
fødder. De ﬂyver rundt
de ude at handle englemad.
og siger hej til hinanden.
(Mathilde o.y)
(William o.x)
- Det er en med vinger. Den
har en lang kjole og over hoDecember måned i O. klas- vedet har de en rund tinge
serne har hver dag budt på not. De er oppe i himlen og
julehygge. ”Jagten på den Æa^MZUs[SMLMTMOMZXWTQ\Q
forsvundne Julestjerne” blev og røvere. ( Anders o.y)
læst højt i stearinlysets skær. - En engel har en tryllestav
Historien handler om de to som hun bruger til at trylle
nissebørn, Nisselas og Nis- noget godt frem f.eks. at få
seline, der skal redde kirkens himlen blå og dejlig igen eller
julestjerne, fra de grum- en regnbue. Engle har rigtig
me og meget ildelugtende ÆW\\M^QVOMZUMLU¦V[\MZXs
Grumser, som i øvrigt kan og de kan lave tryllestøv så
ÅVLMXsI\TI^MVQ[[MZWU\QT J¦ZVSIVÆa^M 2M[[QKIW`
nissengrød. Heldigvis går
det ikke så galt, og alt ender O. klasse gik Lucia
lykkeligt med hjælp fra Rot- Torsdag d. 13. december
ten, Gammelfars tryllehue blev der traditionen tro, gået
Lucia optog på Dalby skole,
og de to modige nissebørn.
Vi har sunget julesange og men som noget nyt, var det
leget julelege bl.a. ”Lille i år O. klasserne, der gik
søde nissefar”, hvor mandlen rundt med sang og levende
smutter rundt i grøden i en lys for at mindes Lucia.
ring, og ”Nissen sover”, hvor Optoget startede med at gå
han bliver træt og taber sin rundt i de stores klassevæske. Vi har spillet ”mus” med relser og sluttede af i aulaen,
pebernødder, og hver dag hvor de yngste klasser og
har vi åbnet 2 pakker fra vo- forældre havde taget plads.
res børnenes pakkekalender. Der blev sunget en ekstra
,MZMZWO[sJTM^M\XaV\M\ÆW\ gang, og historien om Lucia
op i klasserne, og O. Y vandt blev læst op. Bagefter delte
^IVLZMXWSITMVQsZNWZÆW\\M- børnene Lucia brød ud som
hjemkundskabsholdet havde
ste klasselokale.
bagt. Det var en rigtig god
oplevelse for børnene, der
Arbejdet med engle
Vi har arbejdet også arbej- oplevede de ældre elever vise
det med emnet engle, hvor- respekt og tage godt imod
dan ser en engel ud og hvad dem, så måske er der kommet en ny tradition på Dalby
er en engel?
- Man bliver en engel når Skole, hvor børneklasserne
UIVL¦Z,MÆa^MZWOLMPIZ fremover vil gå Lucia?
Af børnehaveklasseleder
Heidi Jacobsen

Koldings bedste 2. klasse
går i Dalby Skole
spændende dyst. Dalbydrengene har normalt problemer
Torsdag d. 27. december
med at slå Harte i klubtukl. 7.40 mødtes 5 elever fra
neringen, men efter deres
Dalby skoles 2. A til årets
bedste kamp på dagen mod
skoleturnering i KFUM halAlminde-Viuf, var forventlerne. Igen var det den ihærningen høje. Hvad vinder
dige forælder og træner Lars
man, spurgte gutterne Lars,
Ravn som havde taget det
som svarede at nu skulle de
ÅVM QVQ\QI\Q^ \QT IN Ns [IUTM\
koncentrere sig om kampen
drengene. Holdet bestod af Finalekampene
og ikke om præmierne.
Oliver Ravn, Oliver Krøller, 3^IZ\ÅVITMV ^IZ UWL >WV- Selvom det efterhånden var
Mikkel Ravn Hansen, Mar- sild. Dalbydrengene spiller et noget svagt Dalbyhold
cus Enemark Radfelder og normalt på hold med en af med Oliver Krøller med maJamie Michaelsen.
Vonsilds spillere. Han hed- veonde og Jamie Michaelsen
Det var tydeligt at se på der Victor, men det var der med mere og mere ondt i
drengene, at de havde sav- ikke noget at gøre ved nu. halsen og blanke øjne endte
net hinanden i skoleferien. Kampen var spændende og ÅVITMV\QT,ITJa[SWTM
Straks blev der snakket og længe stod det 1-1 før Dalby Stort tillykke til 2. A som
grinet. ”Jeg fryser”, sagde scorede til slutresultatet 2-1.
dermed fastholder deres poJamie – hal to i KFUM var Seminalen mod Alminde- sition som Koldings bedste
ikke så godt opvarmet som Viuf endte også 2-1 til Dal- skolehold i deres alder. Sidst
hal et. Øv, at det ikke er os, Ja P^WZMN\MZ LMZ Q ÅVITMV de vandt en skoleturnering
der skal spille derinde, fort- mod Harte var lagt op til en var i juni måned på KB.
Af Judy Reimer

satte han ihærdigt, mens han
havde sin vintergrå jakke på
mellem kampene.
På trods af kulden, tunge
maver efter julemaden og
søvnige øjne, lykkedes det
at vinde de første tre puljekampe, før gutterne var klar
\QTS^IZ\ÅVITMV

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen
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 februar:
Vinterferie i uge 7: Lørdag
d. 9. til søndag d. 17. februar. (SFO er åben)
Onsdag d. 20. februar
2013 kl. 19. Musical på
Kolding Teater. 6. klasserne fra Dalby Skole opfører
Emil fra Lønneberg. Alle
elever, forældre, søskende,
JML[\MNWZ¥TLZMUÆMZQVviteret.

ING
SKOUSEN11K(7O+LD
5,,6%25*
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DALBY KIRKE

KALENDER
FEBRUAR
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 2. kl. 11.30
Sammen med Vonsild. I Dalby Kirke.

4LUPNOLKZYrKL[
I dette nummer af Dalby
Tidende og de kommende
to vil Dalbys menighedsråds medlemmer
blive præsenteret. Først
formanden og næstformanden.

Morgengudstjeneste: Søndag den 3. kl. 9.00
Seksagesima. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde:
Onsdag den 6. kl. 19.00
I præstegården.

Søren Arens,
formand

.WZ¥TLZMU¦LMWUSWVÅZUI\QWV"
Torsdag den 7. kl. 19.00. I Dalby Kirke.
Familiegudstjeneste:
Søndag den 10. kl. 10.30
Fastelavn. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Tøndeslagning og boller i præstegården efter gudstjenesten. Se særlig omtale i Dalby Tidende.
Gudstjeneste: Søndag den 17. kl. 10.30
1. s. i fasten. Ved Klavs Bo Sørensen.
<MUILIONWZSWVÅZUIVLMZWUV¦LPR¥TX"
Torsdag den 21. kl. 8.30-13.30
3WVÅZUIVLMZNZI,ITJaWO*Z¥VLSR¥ZU¦LMZ]VOM
danskere, der har rejst rundt i ulande. I Brændkjærkirken.
Morgengudstjeneste:
Søndag den 24. kl. 9.00
2. s. i fasten. Ved Tine Illum.
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. 2,
februar 2013
Tekster: Jens Christian Bach Iversen
Fotos: Hilmar & Edith Bjarnhoff, Arne Byrialsen,
Mikkel Lysgaard, Judy Reimar, Tomas Vahlkvist,
Jesper Wichmann, Jens Christian Bach Iversen
UÆ

- bund af marcipan, cremet vanille skum
og et tykt lag mørk chokolade
.... Stærkt, stærkt vanedannede!

Søren Arens tager fat på sin
tredje periode i Dalby menighedsråd. Han er valgt
som formand og – sammen
med præsten – som kontaktperson til de ansatte ved kirken.
”Det er mit håb, at jeg kan
være med til at fortsætte det
store arbejde, der gøres for
kirkens placering i lokalområdet. Kirken og dens aktiviteter er en naturlig og aktiv
medspiller i ”Gang i dig og
Dalby”.
Særlig ønsker jeg at være
med til yderligere at gøre det
muligt for børn og deres familier at få gode oplevelser
og værdier, som knytter sig
til den kristne tro og livshold-

ning. I samme åndedrag skal
siges, at vi ikke skal glemme
øvrige aldersgrupper i vores
voksende lokalsamfund. Vi
skal skabe helhed.
Jeg ser frem til endelig at
tage fat på at få projekteret
og bygget et sognehus i tilknytning til kirken.
Gennem de sidste år har rådet arbejdet med målsætninger og tiltag for at udvikle
gudstjenester og involvere
menigheden. Jeg glæder mig
til input fra nye medlemmer
i rådet og også meget gerne
fra menigheden.”
Søren Arens er 52 år og bor
sammen med sin kone Lotte
på Solbakken 16. Sammen
har de Jeppe (24), Cille (20)
og Agnete (16). Søren Arens
er til daglig fabrikschef i
Polen. Han kan træffes på
25 16 80 76 og på s.arens@
stofanet.dk
Elly Petersen,
næstformand

Elly Petersen har tidligere
været formand for Dalby
Menighedsråd i tre valgperioder. Efter en kort pause er
hun tilbage som rådets næst-

Stort og småt
fra Dalby Kirke
formand og som formand for
kirkens aktivitetsudvalg.
”Jeg vil gerne være med til at
gøre en indsats for det kirkelige arbejde. Det er mit håb,
at folkekirken vitterligt må
være folkets kirke, ikke bare
en bygning, men et sted,
hvor mennesker kan søge
hen i glæde og sorg.
Jeg glæder mig til igen at
være med i menighedsrådsarbejdet. Et arbejde, der er
vigtigt, da vi både har indÆaLMT[MXsLM\LMZ[SMZQSQZken, og kan medvirke til at
skabe gode rammer for menighedslivet.
Et nøgleord for mig er samarbejde. Jeg vil arbejde for et
godt samarbejde i rådet og
mellem de ansatte ved kirken
og menighedsrådet.
I aktivitetsudvalget vil jeg
arbejde for, at vi kan få gode
oplevelser med koncerter og
foredrag. I år har vi samarbejdet med Sdr. Stenderup
og Sdr. Bjert sogne omkring
foredrag, og jeg håber, at det
kan fortsætte og budbygges.”
Elly Petersen er 73 år og er
NWZVaTQOÆa\\M\NZI[WOVM\\QT
Nyborgvej 4A i den nordlige
bydel. Hun har tre voksne
børn og seks børnebørn.
Elly Petersen har været folkeskolelærer i 37 år, bl.a. på
Brændkjærskolen. Hun kan
træffes på 75 53 18 60 og på
ellysmail@stofanet.dk

Juleindsamling
Juleindsamlingen i Dalby
Kirke til Folkekøkkenet indbragte kr. 4.117,50. Fra Dalby
sogn er vi glade for at kunne
gøre det lidt nemmere for Folkekøkkenets medarbejdere og
brugere at se frem til at holde
en god jul også i 2013.
Indsamling til venskabsmenigheden i Bagdad
År 2012 gjorde det muligt at
overføre kr. 18.282,32 til Dalby Kirkes venskabsmenighed
St. George Kirke i Bagdad,
bl.a. efter en fornem donation
på kr. 5.000,- fra Kolding 1
Y’s Men’s Club. Pengene bliver brugt til kirkens kolossale
indsats med blandt andet sygehusdrift i et af Bagdads allermest plagede områder.
Spejdere holder
forældremøde /
generalforsamling
Dalby Kirkes gode samarbejdspartnere KFUM-spejderne i Mariesminde holder
såkaldt gruppemøde (kombineret forældremøde / generalforsamling) tirsdag den
26. februar kl. 18.30-20.00.
Det foregår i spejderhytten,
Mariesmindevej 4.
Benny Andersen
i præstegården 7. marts
Overskriften snyder. Det
er Ole Sønnichsen, der slår
vejen omkring Dalby Præstegård med sin aktuelle bioOZIÅWU,IVUIZS[VI\QWVITpoet: Forfatteren, musikeren
og komponisten Benny Andersen. Mere i næste nummer af Dalby Tidende. Sæt X
i kalenderen nu.

Vi ses på Haderslevvej 106
Lige ved siden
af FAKTA

THEHUSET
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DALBY KIRKE

Kirkehøjskolen: Søren
Kierkegaard 200 år

Fastelavn for
hele familien

Søndag den 10. februar kl. 10.30 i Dalby Kirke
Traditionen tro byder Fastelavns søndag på en festlig
familiegudstjeneste lagt særligt til rette for alle udklædte
og ikke-udklædte børn – i alle aldre...
Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden” og
spiser boller i præstegården. Vi kårer kattekonger,
kattedronninger og de bedst udklædte børn – og voksne!

Biskop Kjeld Holm ser på
Kierkegaards betydning
i dag, og Jakob Høgsbro
Kvintet bidrager med en
Kierkegaard-inspireret
jazzkoncert om livets mening. Sæsonens tema om
Søren Kierkegaard tager
sin anden runde lørdag
den 23. februar.
Hvad var det, der påvirkede
moderne tænkere og digtere
som Johs. Sløk, Martin A.
Hansen, Tage Skou-Hansen
og mennesker fra både det
konservativt-kirkelige miljø
og kulturradikalismen?
Bagefter åbnes dørene til
koncert i Skt. Nicolai Kirke,
hvor komponisten og saxofonisten Jakob Høgsbro
skaber en række variationer
Programmet løber fra kl. 10- med udgangspunkt i en lille
14.30, afbrudt af en frokost- melodi. Det er blevet til konpause, med mødested i Jens certen ”Variation – Jazz’n
Holms Hus, Nicolaiplads Pastoral Poetry”, hvor Jakob
2. De nærmere forhold om Høgsbro Kvintet spiller og
tilmeldingsfrister, betaling en håndfuld lokale præster
og andet praktisk kan man læser poetiske tekster med
ÅVLMXsNWTLMZMQSQZSMVMTTMZ stikordene ”Variation og
ved at kontakte Sankt Nico- meningen med livet”.
lai Kirkes kirkekontor på telefon 75 52 02 47. En enkelt Hvad er Kolding Kirkehøjskole?
højskoledag koster 100 kr.
Kolding Kirkehøjskole er et
samarbejde mellem kirkerne
Lørdag 23. februar
Under overskriften ”Søren i Kolding Provsti. Hver sæKierkegaard og os” skil- son byder på et nyt emne,
drer biskop Kjeld Holm og denne gang er det altså
den virkningshistorie, Sø- den højt roste og ofte latren Kierkegaards tænkning terliggjorte tænker, Søren
har haft på menneskers syn Kierkegaard, der er på propå kristendommen, på sam- grammet under overskriften
fundet og på vort forhold til ”Variation og gentagelse”.
kærligheden og døden. Hvad Arrangementerne den 23. fevar det i hans tænkning, der bruar er anden lørdag i rækUMLN¦Z\M LMV QVLÆaLMT[M ken, der slutter lørdag den
og som man ikke siden har 16. marts.
kunnet komme uden om?

HVER DAG
9.00-20.00

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
Midlertidig
kirkesanger:
Lis Jensen
Primulavej 11
Tlf. 75 52 09 42
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
Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

TEKNIKPARTNER

Bestil en gratis salgsvurdering - Ring 7550 2600

VONSILD

Vejviser

danbolig Kolding
Statsaut. ejendomsmæglere, valuar, MDE · www.danbolig.dk
Skippergården, Buen 12 · Tlf. 75 50 26 00 · kolding@danbolig.dk

- kvalitet, effektivitet, kompetence
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Nyt om NAVNE

Deltag i kampen mod sult

DØBTE
3. november
Clara Marie Poulsen, Christianshave 11
Gabriella Granly Schmidt Petersen, Nøddebo 13
Jonatan Ranzau Nikolajsen, Esbjerg
Julian Willads Toft Monberg Skøtt-Christensen,
Solsikkehaven 82A
11. november
Margrethe Jakobi Wolff Madsen, Nyhegnet 8
Nikoline Overgaard Reinke, Vangen 23
17. november
Frederikke Sjørup Freksen, Teglparken 31
2W[MÅVM+PZQ[\MV[MVhLIT[XIZSMV
25. november
Sofus Yde Antonsen, Idyl 10

VIEDE OG VELSIGNEDE
3. november
Pia Monberg Skøtt & Torben Toft Christensen, Solsikkehaven 82A
10. november
Sara Eriksen & Bo Eriksen, Løjpen 38

DØDE OG BEGRAVEDE
23. september
Marie Christensen, Vonsildvej 48
23. november
Hans Peter Juul, Krogen 3
13. december
Birthe Sørensen, Lien 8
17. december
Carl Christian Hoffmann, Romerparken 2
19. december
Ingeborg Bølling-Ladegaard, Engen 8

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn af sin hiv-medicin. To geder og en køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig talt givet Kasif et nyt liv.

Søndag den 10. marts
sender Dalby Sogn igen
frivillige indsamlere på
gaden for at bekæmpe
sult ved Folkekirkens
Nødhjælps årlige Sogneindsamling.
Udviklingshjælp
nytter.
Kampen mod fattigdom
kan vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En
af de helt store udfordringer
er sult. 870 mio. mennesker
lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund
dør et barn af sult. Sult og
fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig
forstærker sult alle andre
dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.
Uden mad virker hiv-medicin ikke
Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda var et svageligt
og udmarvet barn. Da hun
var 10 år, viste det sig, at hun
var blevet smittet med hiv, da
hun lå i sin mors mave. Både

Kasif og hendes mor kom i
gratis behandling med hivmedicin. Men for at medicinen kan virke, skal patienten
spise godt og regelmæssigt.
Kasif og hendes mor brugte
ÆMZM\QUMZP^MZLIOXsI\ÅVde spiseligt ukrudt omkring
landsbyen. Alligevel var der
aldrig mad nok.
1ÅS3I[QN[UWZ\WOMLMZ
og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig
ÅSUWLMZMV3I[QNWOIVLZM
hiv-smittede i landsbyen undervisning i, hvordan man
kan leve et godt liv med hiv.
I dag sikrer køkkenhaven, at
de får den sunde og varierede kost, de har brug for, og
som styrker deres immunforsvar. De har begge fået mere
sul på kroppen, og ingen
kan længere se, at de er syge.
Faktisk har Kasif fået det så
godt, at hun er begyndt at
drømme om fremtiden.
Der er også brug for din
hjælp
Den 10. marts 2013 vil Dal-

by Sogn sammen med 1300
andre sogne og Folkekirkens
Nødhjælp igen gøre en fælles
indsats i kampen mod sult.
”Vi er med i Sogneindsamlingen for 14. gang, fordi
det giver rigtig god mening.
Dels vil vi gerne være med til
at bekæmpe sulten i verden.
Dels bliver kirken synlig på
en særlig måde, når indsamlerne kommer rundt i hele
sognet. Det bliver klart, at
det at være kirke er noget,
der rækker ud over os selv,”
siger indsamlingsleder Jette
Juhl.
º2W ÆMZM QVL[IUTMZM LMZ
UMTLMZ[QORWÆMZMOILMO¦ZM
SIV ^Q Vs ]L \QT WO RW ÆMZM
mennesker kan vi hjælpe på
fode”, fortsætter Jette Juhl.
Hun understreger, at både
de Dalby-borgere, der går
ud med indsamlingsbøsserne, og de, der putter noget i
dem, bidrager til at forbedre
fremtiden for helt konkrete
mennesker, der med hjælp til
selvhjælp får mulighed for at
tage langt bedre vare på de-

res eget liv.
De frivillige indsamleres
fælles indsats er afgørende
for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede
20.000 indsamlere godt 15
mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.
I Dalby kom der 19.000 kr.
ind.

Du kan være med til at give verdens
fattigste mulighed for at ændre deres liv. Meld dig som indsamler hos
Jette Juhl på 27 63 25 77 eller på
jj.juhl@mail.tele.dk

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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DALBY GF – MARIESMINDE SPEJDERNE

2PKZ]VSSL`Z[¤]ULP+HSI`OHSSLU
Sveden løb som glædes
tårer fra børnene på
begge sider af volleyballnettet lørdag d. 5. januar
2013, da de mødtes til
stort stævne i Dalbyhus
Hallen.
Af Jane Kristensen
Foto: Judy Reimar

- Juhuu, kom så, godt gået,
sådan. Udbruddene og beOMR[\ZQVOMVÆ¦ROMVVMUPITlen, da 90 børn i alderen 6-13
år, var samlet for at spille
kidsvolley i 5 timer. Det var
Kolding Ungdoms Volley
afholdt det store stævne.

På dagen deltog bl.a. hold
fra Varde Ungdoms Volley,
Andst Volley, StenderupKrogager, Vojens og naturligvis Kolding Ungdoms
Volley. I alt 20 hold fordelt
på level 1, 2, 3 og 4. Kolding Ungdoms Volley stillede med 6 hold, hvoraf det
ene level 2 hold vandt i deres
række. De andre hold leveZMLM WO[s ZQO\QO ÆW\\M XZ¥stationer.
- Som klub er vi utroligt
glade for arrangementet.
Det betyder meget for os
at kunne afvikle stævnet
for vores børn, siger Jane

Kristensen, kidstræner fra
Kolding Ungdoms Volley og fortæller videre:
- Arrangementet var klart
en succes, som vi ønsker at
gentage.
Hvorfor spille Kidsvolley
Både børn, trænere og forældre havde en dejlig dag med
masser af grin, kampråb og
sjov kidsvolley.
- Kidsvolley er et fantastisk spil for alle børn. Det
er opbygget med masser af
bevægelse og sjov, hvor børnene udvikler sig på alle niveauer. Det spilles fra du er

6 til 13 år, og på spillets fem
forskellige levels bliver der
udfordringer til alle børn,
fortæller Jane Kristensen og
forklarer videre:
- Kidsvolley er blevet utrolig populært, og det skyldes
primært, at spillet er udviklet på børnenes præmisser
og bygger på værdier som
glæde, udfordring, bevægelse og samarbejde. Alle børn
er velkommen til at komme
og prøve om det er noget for
dem. Vi træner hver fredag i
Dalbyhallen fra kl. 15 – 18.
Se nærmere træningstider på
www.kuv.dk. Kolding Ung-

doms Volley er en klub med
50 aktive kids- og teenspillere. Vi har i klubben nogle
NIOTQO\LaO\QOMWO^MTS^ITQÅcerede trænere, der arbejder
pædagogisk og struktureret.
I klubben lægger vi vægt på
at give børnene et godt og
trygt idrætsmiljø, understreger hun.

Fakta
erspil for
Kidsvolley er et begynd
2 år, der
6-1
børn i aldersgruppen
børnenes
tager udgangspunkt i
t er ikke
motoriske udvikling. De
, men
et til lempet volleyspil
s præ ne
rne
bø
udviklet helt på
på en
let
vik
misser. Spillet er ud
sp
ng unkt
klar ﬁlosoﬁ med udga
rnenes
i legen, glæden og bø
motorik.
bber over
Kidsvolley spilles i klu
i dag
er
hele landet, og der
svolley
3.500 registrerede Kid
spillere.

Spejdernes
kalender
februar 2013
SÆRLIGE DATOER
Tirsdag den 26. februar
Gruppemøde /
forældreaften
kl. 18.30-20.00 i hytten.
Uge 7
>QV\MZNMZQM5¦LMZIÆa[\

UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 18.0019.00
Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.3020.00
Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.3020.30
Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.3020.30
Har du lyst til at prøve,
hvordan det er at være
spejder: Sove i telt, lave
mad på bål, bygge med
ZMJ WO ZIN\MZ ÅVLM ^MR Q
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.
KFUM-Spejdernes hytte
på Mariesmindevej 4
summer af liv og glade
børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside
på
www.mariesmindegruppe.dk

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
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Rundvisning i
VÆRESTEDET DALBY
Kære forældre til børn 3. klasse,
Værestedet Dalby inviterer dig og dit barn til:
RUNDVISNING I VÆRESTEDET DALBY
Dalbyvej 122
Onsdag, d. 6. februar 2013 kl. 19.00
Kom og oplev de mange spændende aktiviteter,
Værestedet byder på. Prøv et af vore åbne kreative
værksteder, spil et spil eller få dig en snak med et af
de allerede tilmeldte børn.
Efter rundvisningen vil Værestedet være vært ved
en forfriskning og der vil være generalforsamling
med valg til bestyrelsen.
Generalforsamlingens dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab og budget.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsens 4 medlemmer samt 2 suppleanter for disse.
6) Eventuelt
Værestedet Dalby er et fritidstilbud for elever fra
4. - 7. klasse.
Læs mere om Værestedet på
www.dalbygf.dk
SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN!
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

Vi vil være Danmarksmestre i foreningsudvikling
Det har pigerne sat sig for at
undersøge.
Den 29. september, hvor DM
I Dalbys gymnastikafde- i foreningsudvikling formelt
TQVO MZ ÅZM XW_MZXQOMZ OsM\ JTM^Æ¦R\M\QOIVOLMT\WO1ZM[IUUMV NWZ I\ ÅVLM ]L IN ne Mortensen, Simone Morhvordan de og Dalby GF kan tensen, Phie Lambert og PerSWVS]ZZMVKMUWLÅ\VM[[KMV- nille Andreasen derfor i en
tre og andre kommercielle konference i DGI. huset i Vejcentre som forening.
le (DGI: Danske gymnastik
.TMZM WO ÆMZM ^WS[VM WO [M- og idrætsforeninger) sammen
niorer dyrker idræt og mo- med 32 andre foreninger.
tion, og det stiller nye krav til Konferencen gav inspiration
Dalby GF som forening. Men til udvikling af klubben, genhvad skal vi gøre for at kunne nem en håndfuld workshops,
konkurrere mod alle de an- som satte fokus på nye tendre tilbud Kolding byder på? denser. Vi blev præsenteret
Af Pernille Andreasen,
formand g ymnastik

for konkrete eksempler fra
foreninger, der har forstået
]L^QSTQVOMVWOÆa\\M\[QO
Forsynet med inspiration,
udfordringer og udviklingsredskaber foregår de næste
skridt i DM i foreningsudvikling hjemme i foreningen
med hjælp fra en konsulent
fra DGI.
Arbejdsgruppen i Dalby GF
vil bl.a. arbejde på at tilbyde
ÆMS[QJTMQLZ¥\[\QTJ]L\QT^WS[ne i lokalområdet. Vores mål
er, at det bliver Dalby GF’s
tilbud som benyttes frem for
Å\VM[[KMV\ZMVM[

En af ideerne er, at der sideløbende med aktivitet for
børn, er motionstilbud til de
voksne. Forældre og børn skal
kunne træne på samme tid.
Vi ønsker også at samarbejde
med foreningens andre afdelinger, så alle sportsaktiviteter bliver synlige for lokalbefolkningen, så det i fremtiden
bliver muligt at dyrke idræt 7
dage om ugen med de idrætstilbud som ønskes lokalbefolkningen fra 0-100 år.

<ƆƌĞƐŬŽůĞ

ǁǁǁ͘ůŝƐďĞƚŚ͘ĚŬ
10

DALBY GF

Kidsvolley hitter i Dalby
Af Jane Kristensen
Foto: Judy Reimer

15.00-17.45. Spillet er for
både teenagere og for børn.

let i idrætsundervisningen på
skolerne.

Kidsvolley dyrkes i Dalby af
både børn og teenagere. De
mødes med deres 11 trænere
i hallen hver fredag. Her
øves kaste og gribeteknik,
baggerslag, serv og smash så
alle får sved på panden mens
de morer sig med kammeraterne.
Sportsgrenen bygger på værdier som glæde, udfordring,
bevægelse og samarbejde.
Derudover er spillet udviklet på børnenes præmisser,
hvor alle spillere udfordres
– uafhængigt af alder, talent
eller erfaring. Træningstiden afhænger af alder og level – men det ligger mellem

Turnering i skolevolley
Seks 3. klasser fra henholdsvis Dalby Skole, Vonsild
Skole og Sct. Michaels Skole
stod klar i Dalbyhus d. 12.
september 2012. Hallen var
fyldt med aktivitet, jubelråb
og glæde fra de 125 deltagende unger. Vinderne blev i år
3.a fra Vonsild Skole.
Skoleturneringer er en stor
succes. Rigtig mange børn
får prøvet spillet, og derigennem rekrutterer vi nye medlemmer til klubben. Samtidig kommer der fokus på
kidsvolley hos de lærere som
deltager til stævnet, og de
kan efterfølgende bruge spil-

Kulturdag i legeparken
Kolding Ungdoms Volley deltog i kulturdagen i legeparken
for SFO’er i august. Det var
super sjov dag, hvor en masse
børn kom forbi og prøvede at
snuse til kidsvolley.
Spillerne elsker at deltage i
stævner mod andre klubber.
Som træner kan vi se, at det
giver dem en større forståelse
for spillet, kampgejst – og en
”vi kan godt”-oplevelse.

Dalby GF
Gymnastikopvisning
2012
Søndag den 17. marts kl.11.00
i Dalbyhushallen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Gymnastikudvalget Dalby GF

OPLYSNINGSKOLOFON
Formand
John Deichmann
johndeichmann@live.dk
Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk
Fodbold senior
Jesper Kristiansen
jak@jk-vvs.dk

Prøv selv
Prøv kids- eller teenvolley
om fredagen i Dalby hallen.
Se træningstider og mere
info på www.kuv.dk.

Fodbold Junior
Gitte Bugge
dalbygf2005@gmail.com
Lars Ravn Hansen
ravn@hansen.mail.dk
Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk

Vi ønsker os en Multibane i Dalby
Dalby GF søger en arbejdsgruppe som har mod på at
føre vores ønske om en Multibane ud i livet.
Multibanen skal være samlingspunkt for områdets
børn, både i skole- og fritid.
Projektet er pt. på idéstadiet.
Vi forestiller os, at arbejdsgruppen skal stå for hele projektet fra start til slut, herun-

der at skaffe penge til banen,
indhentning af tilbud, opsætning og ibrugtagning.
Her du lyst til at være med
til at give områdets børn, et
sted hvor de kan være aktive
sammen, kan du kontakte
Pernille Andreasen på mail
plnielsen@mail.dk eller tlf.
22 24 51 27.

Badminton
Christian Frank
Andersen
chr.frank.andersen@
gmail.com

NOTITSER
Dalby GF afholder
generalforsamling
d. 25. februar 2013
Hilsen formand:
John Deichmann

Sydbank Kolding
Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
tlf. 74 37 50 00 · sydbank.dk/kolding
Vi har åbent:
Mandag-fredag kl. 10-16
torsdag dog 10-17.

Du kan også kontakte vores
Kundeservice på tlf. 70 10 78 79:
Mandag-torsdag kl. 8.30-20
Fredag kl. 8.30-18
Læs mere på sydbank.dk/kundeservice.

HAPPY
YS
MONDA på
sushimanga.dk

70 70 27 74

at
15% rab og 4
3
menu 2,
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Dalby Mølle er en ægte erhvervssucces
Dalby Mølle har udnyttet
sin trange plads optimalt.
Maskinerne kører døgnet
rundt, og de 11 medarbejdere arbejder i treholdsskift. Dalby Mølle er
en ægte succeshistorie
midt i en krisetid.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimar

Korn og foderstoffer har altid ligget i blodet hos administrerende direktør Claus
Sønniksen. Men selv om familien allerede købte Dalby
Mølle i 1995, så havde Claus
Sønniksen alligevel ikke regnet med at skulle stå i spidsen
for en succesfuld mølle, der
kører i døgndrift i de smukke
omgivelser ved Dalby Mølle.
Dalby Mølle er den eneste
dansk ejet virksomhed, der
forsat producerer primært
havregryn til hjemmemarkedet og som har eksport til
Tyskland.
- Havregryn er vores hovedprodukt, men vi laver alt indenfor valsede og knækkede
produkter, fortæller Claus
Sønniksen.
Heldigvis valgte familien at
beholde Dalby Mølle, da de
i 2000 solgte resten af familievirksomheden. Familien

;¦VVQS[MV PIZ Q ÅZM OMVMrationer drevet en korn- og
foderstofforretning i Møgeltønder, men da virksomheden blev afhændet, valgte
Claus Sønniksen at læse til
erhvervspilot for at prøve noget andet.
Korn i blodet
Claus Sønniksen er ellers
uddannet indenfor korn og
foderstof industrien, ligesom
han er faglært landmand og
uddannet landbrugstekniker, så egentlig lå det lige for,
at han skulle fortsætter med
kornet.
Sådan blev det heldigvis
WO[s +TI][ ;¦VVQS[MV ÅS
aldrig brugt sin uddannelse
som erhvervspilot, og i 2002
Æa\\MLM PIV \QT ,ITJa 1 JMgyndelsen boede han i den
ene af de to lejligheder, der
ligger ved møllen og kom i
gang med arbejdet på møllen.
I 2007 kom produktionschef
Hans Peter Petersen med i
ÅZUIM\ WO [QLMV PIZ LM \W
ikke set sig tilbage.
De producerer 36.000 poser
i døgnet, de har 11 mand ansat i treholdsskifte, og møllen
ligger kun stille fra lørdag
formiddag til søndag aften,
hvis der ikke er overarbejde,

hvad der hyppigt sker.
- Vi pakker kun i 19 timer i
døgnet, selv om vi producerer i 24 timer. Vi har ikke
så meget lagerplads, så vi
producerer lidt til silo, siger
Claus Sønniksen, alt imens
ÆMZM [\WZM TI[\JQTMZ UML IVhængertræk fylder op i den
lille gårdsplads for at hente
havregrynsposer.
Lidt plads
Der er ikke meget plads i
bygninger, og omgivelserne
gør, at virksomheden ikke
har mulighed for at udvide
på den nuværende adresse.
I stedet har Claus Sønniksen og Hans Peter Petersen
løbende investeret i produktionsapparatet, så det i dag
er super operationelt. I 1991
brændte hele fabrikken, så
de nuværende bygninger er
fra 1992.
- Vi har ingen planer om at
udvide. I så fald skal vi bygge
en fabrik på en mark et sted,
og det har vi ikke lyst til, siger Claus Sønniksen.
Dalby Mølle ligger da også
naturskønt. Virksomheden
har doneret penge til at få
frilagt åen, der tidligere var
rørført. Samtidig har de fået
gravet mølle søen op og fået
den tilbage til sin oprinde-

lige udseende. Tidligere var
søen næsten groet helt til.
- Der kom en EU forordning
om, at å projektet skulle laves, og da vi syntes, det var et
godt projekt, og det ville løfte
hele området, så valgte vi at
give nogle penge til projektet og samtidig ordne søen.
Dalby Mølle har ligget her
siden 1400 tallet, og så vi er
da glade for at kunne drive
en moderne virksomhed her,
siger Claus Sønniksen.
Sammen driver Claus Sønniksen og Hans Peter Petersen en moderne og effektiv
virksomhed på lidt plads.
Foto: Judy Reimer

Fakta
I 1950’erne begyndte
man at producere havregryn i møllen
Dalby Mølle er brændt
ÆMZM OIVOM WO T¦JMVLM
blevet ombygget
Tidligere havde sognets
landmænd leveringspligt
til møllen, ligesom de
skulle stille med arbejdskraft, når møllen skulle
graves op

