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ARRANGEMENTER
I FEBRUAR
Torsdag den 30. januar
-19. februar:
Emneuger i undervisningen
Tirsdag den 4.:
Klubaften for SFO’s 3.
klasser
Lørdag den 8.- søndag
den 16.:
Uge 7 - Vinterferie
Tirsdag den 18.:
Spejderforældreaften
med generalforsamling
og sommelejrinfo
Onsdag den 19.:
6. klasserne opfører
Musicalen Gummi T på
Kolding Teater
Mandag den 24.:
Dalby GF’s generalforsamling
Tirsdag den 25.:
Beboerforeningens
generalforsamling

Dalby Kirke

Dalby GF

Dalby Beboerforening

Kommunen: Vi skal passe på vores drikkevand
Vi bor ovenpå vores drikkevand, og derfor skal vi
passe godt på det. Miljøsagsbehandler Dariush
Hakimi opfordrer grundejerne til at tænke sig
godt om, inden de
blandt andet sprøjter i
haven.

GANG I DIG OG DALBY
Generalforsamling Beboerforeningen

Læs side 2-3

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Vi skal passe godt på vores
drikkevand og tænke os
godt om, inden vi sprøjter
i haverne, hvis vi fortsat vil
have mulighed for bare at
kunne dreje på hanen og
få rent drikkevand direkte
fra vandhanen.
Det mener miljøsagsbehandler Dariush Hakimi
fra Kolding Kommune.
- Vi er blandt et af de meget
få lande i verden, der har
adgang til rent drikkevand
direkte fra vandhanen. Det
er helt unikt, og derfor skal
vi også passe på vores
grundvand, hvis vi gerne vil
kunne fortsætte med at
have rent drikkevand i hanerne, siger Dariush Hakimi, der understreger, at
vi ikke skal ret langt ned
sydpå, førend det ikke

KIRKEN
To foredrag:
Ansvar for eget liv?

Læs side 5

Tved Vandværk er et af de fire vandværk, der er omfattet af en indsatsplan, som Kolding Kommune har udarbejdet
længere er muligt at drikke
vandet direkte fra hanen.
Indsatsplan
Staten har pålagt alle kommuner at lave en indsatsplan for at beskytte
drikkevandsressourcerne i
hele kommunen, og Tved

vandværk er et af de fire
vandværker, der er omfattet af den nye plan. Det betyder blandt andet, at der
skal være fokus på at begrænse kvælstof og pesticider i området.
Men også grundejerne skal
tænke på at begrænse pe-

sticider i haverne.
- Det betyder noget i sidste
ende. Mange af de problemer vi har med pesticider i
dag, går så langt tilbage
som til 1970-80’erne. Dengang var vi ikke så opmærksomme på, at pesticider
siver ned og forurener
grundvandet, men det er,
hvad der sker. Derfor skal
vi også tænke os om, når vi
for eksempel bekæmper
ukrudt i haverne. Nogle
har en tendens til at give
ukrudtet et ekstra skvat, og
det overskud, som planterne ikke suger op, kan
sive ned og forurene
grundvandet, siger Dariush
Hakimi, der opfordrer til at
bruge ukrudtsmidler med
omtanke.
Læs mere om drikkevand på
side 2-3.
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Vi bor oven på vores drikkevand

Se eventuelt mere information på kommunes hjemmeside:
http://www.kolding.dk/borger/indsatsplaner/drikkevand-og-grundvand/indsatsplan-for-vonsild-og-agtrup

Indsatsplan
Kolding Kommune er af
Staten pålagt at lave indsatsplaner til beskyttelse af
drikkevandsressourcerne i
hele kommunen. Det første område, hvor der er
lavet en samlet plan, er

Vonsild og Agtrup, og Tved
Vandværk er netop ét af de
4 vandværker, som er omfattet af planen. Indsatsplanen har været under grundig forberedelse med inddragelse af vandværkernes
bestyrelser, lodsejere i om-

rådet og berørte organisationer, herunder landbrugets organisationer.
Indsatsplanen er nu trådt i
kraft, efter byrådet i Kolding vedtog planen den 10.
juni 2013. Planen er meget
omfattende og ambitiøs. Vi

vil i næste artikel komme
nærmere ind på planen og
de konkrete tiltag, der skal
iværksættes i Dalby Tidendes geografiske område.

og kommunens hjemmeside:
http://www.kolding.dk/bor ger/miljo-natur-ogklima/drikkevand-og-grundvand

Journalist
og redaktør:
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole:
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt:
Judy Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
dalbytidende@gmail.com

Tved Vandværks produktionsbygning ved nedkørselen fra Idyl mod Dalby Mølle. Lige øst for bygningen ligger også den ene af vandværkets to boringer (105 m. dyb).
Ud fra Naturstyrelsens kortlægning af indvindingsområder for de enkelte
vandværkers boringer har
Kolding Kommune gennem en længere proces
udarbejdet indsatsplaner
for bl.a. Tved Vandværk for
at beskytte grundvandet i
store dele af Dalby Tidendes geografiske område.

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

Af Carl C. Poulsen
Kort: Kolding Kommune

Det ovale område er indvindingsområde for grundvand til Tved Vandværks boringer jfr. Naturstyrelsens kortlægning
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Fakta

Og på vandværkets hjemmeside:
www.Tved-vand.dk

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

Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen

Dalby Tidende
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Ja, kære læser, du bor oven
på dit drikkevand, og det
bør helt naturligt få enhver
beboer i vort område til at
tænke over, hvorledes vi
alle kan være med til at bevare den høje vandkvalitet,
vi har i vort område. Vand
kan mennesker og andre
levende væsener ikke undvære. Det er meget mere
livgivende end fast føde.
Det at åbne for vandhanen
og få adgang til rent og
frisk drikkevand betragtes
af de fleste som en helt naturlig del af hverdagen, og
sådan skal det også være

fremover.
Det er en fælles samfundsopgave at beskytte vort
drikkevand mod forurening, og det vil blandt
andet betyde, at vi i fremtiden skal ændre holdning
til, hvad vi lader sive ned i
jorden. Nedsivning af forurenende stoffer kan nemlig resulterer i, at stofferne
ender i grundvandsmagasinerne, hvorfra vi pumper
vort drikkevand.
I løbet af 2014 vil der i
Dalby Tidende komme artikler om grundvand og
drikkevand, der leveres af
Tved Vandværk, men ordene kunne lige så godt
være skrevet af TREFOR
Vand og Vonsild Vandværk,
som leverer vand til Dalbyområdet og Skartved.
Tved Vandværk
Tved Vandværk leverer årligt ca. 75.000 kbm vand til
700 huse i Tved og Rebæk.
Søren Bolvig har været formand siden 2009 for en
fem mands bestyrelse med
tosuppleanter. Carl C.

Poulsen har været vandværksbestyrer siden 1980.
Vand- værket er velkonsolideret og inden for de seneste år moderniseret til at
være helt på toppen driftsmæssigt og hygiejnisk.
Vandværkets to boringer er
placeret dels ved vandværket og dels bag ejendommene Idyl 21/23. Råvandet, som pumpes op i disse
boringer fra en dybde på
henholdsvis 105 meter 55
meter, ledes via vandværkets iltningstårn til seks
sandfiltre, hvor det renses,
inden det løber i en 90
kbm stor rentvandstank
Tre pumper
.Fra denne tank pumpes
vandet ud ved hjælp af tre
individuelt styrede pumper
med en max kapacitet på
60 kbm i timen til forbrugerne og med et udgangstryk på 4 bar. (4 bar svarer
til det tryk en 40 meter
vandsøjle giver). Der er af
beredskabshensyn etableret mulighed for nødforsyning til og fra TREFOR
Vand, der har en stor hovedledning liggende under
asfalten lige ud for vandværket på Idyl.
Ifølge Naturstyrelsens kort-

lægning trækker de to boringer grundvand fra et
ovalt område, der strækker
sig gennem Dalby Møllebæks løb mod Vonsild (se
tegning). Det er særligt i
dette område og de umiddelbare tilstødende arealer,
beboerne skal være agtpågivende i forhold til beskyttelse af grundvandet.
Grundvand til drikkevand
Grundvand opstår ved, at
regnvand trænger ned i
jorden. På vej mod grundvandsmagasinet renses vandet naturligt ved passage
gennem jordlagene. I lerjord, hvor kornstørrelsen
er lille og den samlede
overflade af alle partikler
er forholdsvis stor, renses
vandet bedre, end det gør i
sandjord. Om sommeren
optager planter en væsentlig del af det vand, der
kommer som nedbør. Det
er således hovedsagelig vinterens nedbør, der bliver til
grundvand. Men regnvandet er længe undervejs,
inden det bliver til grundvand. Ofte skal det i vort
område passere op til 30
meter lerlag, inden det når
ned i de grundvandsmagasiner, der fører vandet frem
til vore boringer, og det
kan tage op til 50 år eller
mere, inden vandet kommer ud af vore vandhaner.
Det er derfor vigtigt, at vi i
god tid passer på og undlader at bruge kemikalier og
miljøgifte, der kan følge
vandet ned gennem lerlagene, og som dermed kan
være med til at forurene
vandet for vore efterkommere.

Carl C. Poulsen
Vandværksbestyrer
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Dalby Tidende
Spejdernes kalender februar
UGENTLIGE MØDER

KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Gang i spejderne fra årets start

Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 18.00-19.00

KFUM-spejderne i Mariesminde indledte det nye år
med nytårsarrangement
på Grænseborgen.

Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00

Af Mette Justesen
Fotos: Mette Justesen

Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30

Kalenderen viste 4. januar,
men vejret var som en forårsdag – lunt og solrigt. Og
med en skøn udsigt over
det blikstille Lillebælt kunne det ikke være bedre.
Der var masser af aktivitet
blandt de 50 fremmødte
spejdere, ledere og forældre.

Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Senior (14 år+)
Deltager i tropmøder onsdag
Seniormøde: Hver anden torsdag kl. 19.30-21.30

SÆRLIGE DATOER
Tirsdag den 18. februar kl. 18.30-20.00:
Forældreaften hos Mariesminde Spejderne
Det årlige gruppemøde (generalforsamling)
Information om sommerlejr 2014
Underholdning ved ulvene
Kaffe m.m.
Alle spejdere og forældre er velkomne!
Vi glæder os til at se jer i hytten til en hyggelig aften!
Spejderhilsen Mariesminde Gruppe
Grupperådet ved formand Carsten Justesen
og gruppeleder Susanne Feldt Jørgensen
Uge 28
Sommerlejr for alle enheder på Port Arthur
Spejdercenter.

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
Grupperådet (forældrevalgt bestyrelse)
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

Undervejs bød køkkenfolket på lækker frokostbuffet
med stege, salat og brød.
Inden kursen atter blev sat
mod Kolding var der varm
kakao og boller til alle.

William Hilker Madsen holder
udkig efter fjenden, mens Jacob
Bundgaard Dixen, Celina Andersen, Signe Bundgaard
Dixen og Victoria Hilker Madsen lægger de sidste slagplaner
mod deres forældre i det store
Vikinge-stratego.

Silja Blasius Thomsen var en
af de friske spejdere, der steg til
vejrs ved nytårsopstarten på
det såkaldte stigeløb, hvor alle
poster var placeret så højt oppe
i træerne, at en stige var nødvendig for at nå dem.

Af Anders Justesen
Fotos: Carsten Justesen
Hvad har Albert Einstein
og H.C. Ørsted med spejderarbejde at gøre?
En hel masse faktisk. Det
fandt Mariesminde-spejderne ud af på deres årlige
gruppeweekend. Temaet var
nemlig ”Eksperimenter”, så
her kommer Einstein og Ørsted, som det mest naturlige
i verden, ind i billedet.
Overraskende aktiviteter
Alle aktiviteterne i løbet af
weekenden bar præg af temaet. Det betød, at både

store og små spejdere fik
afprøvet en masse sjove
ting. De fremstillede stjernekikkerter, og de skød
vandraketter af og oplevede, hvordan en helt almindelig cykelpumpe kunne få raketten, som i dagens anledning var en 1½
liter sodavandsflaske, til at
flyve over 20 meter op i luften. De testede også, om
der er strøm i en cola.
Endvidere var spejderne på
løb, hvor de mødte forskellige videnskabsmænd, også
H.C. Ørsted og Albert Einstein. Her hørte de om,
hvilke opdagelser videnskabsmændene havde gjort
i deres levetid, og spejderne prøvede sig også selv
frem med nogle af dem.

Sund livsstil
Foredrag og debat ved Annie Rasmussen: 360° rundt
om sund livsstil – og alt hvad du selv kan gøre. Mandag
den 3. marts 2014 kl. 19.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A, 6000 Kolding.

Lejrbål omkring pejsen
Udover temaet ”Eksperimenter” stod den lørdag
aften på gedigen spejder-

Forældrene gav venligt plads til børnene, da der skulle køres sæbekasseløb på eksperiment-lejren.
hygge foran pejsen med
sang, sketcher og andre
sjove indslag.

Eksperiment-løb rundt i
skoven for alle. En supergod afslutning på en rigtig
hyggelig weekend.

Forældre med på løb
Søndag formiddag kom de
flestes forældre og søskende på besøg, og her
stod der den selvfølgelig på

Af Carsten Justesen

Spejdergruppen har igen
denne jul forsøgt at lokke
Dalby borgerne til at få deres
brugte juletræ afhentet af
spejderne. Der har været en
lille fremgang i antallet af
træer, der skulle hentes, men
spejdergruppen kan godt
mærke, at aktiviteten stadig
ikke er slået fuld igennem.

Det, håber vi, sker næste jul.
For det er en god og lidt sjov
måde at støtte Mariesmindespejderne.
Sådan fungerer det
Konceptet er enkelt. Hvis
man bor i Dalby- eller Brændkjærområdet, kan man få afhentet sit brugte juletræ for

Af Jette Juhl
Foto: Camilla Hey
For nogle måneder siden
var jeg til et foredrag med
Annie Rasmussen om Sund
Livsstil / anti-cancer livsstil.
Det var simpelthen så godt,
at jeg synes, mange flere
skal have muligheden for
at høre det, og det er derfor lykkedes at få arrangeret, at Annie Rasmussen
kommer til Dalby og holder foredrag om sund livsstil den 3. marts 2014.
Vi får jo mange input af
mange kanaler hele tiden
med hensyn til sund kost
og motion. Ja, nogle gange
så mange input, at det kan
være svært at finde ud af,

Musik og lækkerier
Samtidig har vi fået Nanna
og Anders Johansen til at
komme med musikalske
indslag, blandt andet Nannas fantastiske fortolkning
af Marie Key nummeret
”Uden forsvar”.

Få inspiration
Kom og få ny inspiration
og motivation, både hvis
du vil optimere din og din
families livsstil og sundhed,
forebygge sygdom, eller
hvis du har brug for rehabilitering under og efter
sygdom.
Tag din kollega, mand,
kone, kæreste, veninde, familie med!

Af Jette Juhl
Foto: Dorte Grann
en halvtredser. Pengene går
ubeskåret til lokale spejderaktiviteter for områdets unge.
Årets høst af brugte juletræer er nu endt i Geografisk Have, hvor de beskytter
havens roser imod frosten.

Aftenens program
Annie Rasmussen fortæller selv om aftenens program:
- Det er højaktuelt for os alle at gøre, hvad vi kan for at
holde os stærke, energifyldte og sunde. Kom og hør
mere om, hvad du kan gøre for at få et godt liv og undgå
de moderne livsstilssygdomme.
- Udgangspunktet er, at krop, sind og omgivelser er uløseligt forbundet, og hver for sig og indbyrdes har afgørende betydning for vores sundhedstilstand og
livskvalitet.
- Aftenen vil give dig indsigt, forståelse, redskaber og
masser af motivation, med udgangspunkt i den nyeste
internationale viden, så du straks kan begynde at leve
på en måde, der vil give dig masser af velvære og energi.
Annie Rasmussen, sygeplejerske, cancerguide, sundhedsmentor og terapeut, kan høres
i Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A, mandag den 3. marts kl.
19.00. Annie Rasmussen er
grundlægger af Health Creation i Danmark og af AR-CancerGuides.
Læs mere på:
www.healthcreation.dk
og www.cancerguides.dk

Pris
Kr. 50,-, inkl. let fortæring
undervejs, giver også adgang til den efterfølgende
aften ved Preben Kok om
grænserne for vores ansvar.
Ønsker du at høre nærmere eller at forhåndstilmelde en gruppe deltagere, så kontakt Jette Juhl på
mail: jj.juhl@mail.tele.dk –
eller tlf. 27 63 25 77.

En dag jeg var på banegården, faldt mit blik på en
bog – på bestsellerlistens
top 10! – med den opsigtsvækkende titel ”Skæld ud
på Gud”, og jeg kunne ikke
lade være med at købe den.
I bogen fortæller sygehuspræst Preben Kok om sit
arbejde og sin tro. Med
troen som udgangspunkt
tager han brydetag med
hverdagens situationer og
kriser: Med parforhold,
forældreroller og midtvejskrise – med skyld, magtesløshed og stress.
Nu kommer Preben Kok til
Dalby. Han er værd at stifte
bekendtskab med.

lange psykologiske og teologiske udredninger i
bogen. Han bruger sine
egne erfaringer fra samtaler om adskillelse, sygdom
og død – helt fra han som
ung ”fyrede Gud” til sit
virke som sygehuspræst.
Det gør bogen meget vedkommende.
Giv slip
Preben Koks bog anskueliggør sine pointer med
konkrete eksempler.
Blandt andet at vi som
voksne tit lægger ting til
side, som vi finder mindreværdige, men som der er
afgørende ressourcer i. Det
kan være bøn eller sang
eller selve det at indrømme, at vi ikke magter situationen.
En stressramt sygehusafdeling fik modet tilbage, da
Preben Kok ordinerede

”ynkelighed” til oversygeplejersken, og hun stod
ved, at hun kun vendte tilbage, fordi ”jeg har fået fat
i min ynkelighed”. Nu
mødes afdelingens medarbejdere til morgensang
hver dag og har mindre sygefravær end før.
Jeg tror, mange af os har
godt af at høre om, at der
er grænser for vores ansvar.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
2013
24. november
Oscar Worre Frost
Larsen
Almind
Ida Ester Lunddorf
Nyhegnet 15
29. december
Mathilde Høj-Jensen
Mariesmindevej 22
2014
12. januar
Laura Wegelbye Holm
Aagærdet 20
Nikoline Eriksen
Løjpen 38

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE

Annie Rasmussen

2013

Skæld ud på Gud

Egne erfaringer
Selv om Preben Kok er en
klog mand, er der ikke
4

hvad der er op og ned på
det hele.
Annie Rasmussen formår i
sit foredrag helt enkelt og
klart at ridse op, hvad der
er godt og skidt. Hun gennemgår bl.a. kulhydrater,
proteiner, fedtstoffer og de
forskellige fødevaregrupper på en letforståelig og
konkret måde. Man får virkelig noget med hjem fra
sådan en aften.

I pausen vil der være sunde
lækkerier, blandt andet fra
Tebutikken
/
Helle
Sanderhus i Kolding.

Foredrag og debat ved Preben Kok: Om alt det vi får, når vi indrømmer, at der er
noget, vi ikke kan. Mandag den 24. marts 2014 kl. 19.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A, 6000 Kolding.

55 fik hentet brugte juletræer
Årets indsamling af 55
brugte juletræer gav de
lokale KFUM-spejdere 55
gange 50 kroner i kassen,
i alt 2.750 gode kroner til
aktiviteter for de mange
glade børn.

Ansvar for eget liv?
To mandag aftener i marts sætter fokus på det ansvar for vores eget liv, vi har som mennesker. Begge arrangementer finder sted i Dalby
Præstegård, Gl. Tved 23A, henholdsvis den 3. og 24. marts kl. 19.00.
Den første aften ser på det, vi kan gøre for at få et godt liv gennem sund livsstil, kost og motion. Den anden aften ser på grænserne for ansvaret, altså hvor vi netop skal lægge ansvaret fra os for at få et godt liv.
De to foredrag går med andre ord til emnet fra hver sin vinkel og præsenteres derfor som en samlet pakke. Entré 3. marts er kr. 50,- inkl. let
servering undervejs, og dækker også entré 24. marts. Kommer man kun 24. marts, er prisen for den aften kr. 30,-.
Ønsker du at høre nærmere eller at forhåndstilmelde en gruppe deltagere, så kontakt Jette Juhl: jj.juhl@mail.tele.dk – eller tlf. 27 63 25 77.

På lejr med eksperimenter
De lokale KFUM-spejdere
fra Mariesminde prøvede
kræfter med naturvidenskabelige forsøg den 15.17. november, da de var
på Gruppeweekend på
Houens Odde Spejdercenter.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

10. november
Erling Jørgensen
Christian 4 Vej 85

Aftenens program
Preben Kok fortæller selv om aftenens program:
- Vi rammer forbi det sandt menneskelige i os, både
hvis vi vil have ansvar for alt, og hvis vi vil have ansvar
for intet. Vi må finde ud af, hvad vi kan tage ansvar for,
og hvad vi ikke skal tage ansvar for.
- Det, vi fortrænger, giver neuroser. Når vi de sidste 25
år har fortrængt magtesløshed, så giver det den neurose, der hedder stress.
- Prøver vi at være ansvarshavende i eget liv, når krisen
rammer, som ved skilsmisse eller sygdom, bliver krisen
kun værre.

13. december
Børge Guldberg
Tidl. Løjpen 3

Preben Kok, sogne- og sygehuspræst, også kendt fra DR2-programmet Skriftestolen fra
2008. Forfatter til ”Skæld ud
på Gud”, der er solgt i over
30.000 eksemplarer. Senest
har han med tidligere korshærschef Bjarne Lenau Henriksen og journalist Eva
Jørgensen som tovholder udgivet ”Hjælp- når livet kommer
bag på os”. 24. marts kan han
opleves i Dalby Præstegård.

Pris
Entré og let fortæring undervejs kan fås som en del
af betalingen på kr. 50,- for
begge aftener. Kommer
man kun til aftenen med
Preben Kok, er prisen kr.
30,-.

Preben Kok
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Gå med i kampen mod sult

Kyndelmissegudstjeneste:
Søndag den 2. kl. 16.00
4. s. e. Hellig 3 Konger. Ved Tine Illum.

Søndag den 9. marts 2014
sætter Dalby igen alle sejl
til for at samle penge ind
til kampen mod sult ved
den årlige Sogneindsamling.

Gudstjeneste: Søndag den 9. kl. 10:30
Sidste s. e. Hellig 3 Konger.
Ved J.C. Bach Iversen / Birgit Urd Andersen.

Af Jette Juhl
Fotos: Mikkel Østergaard
og Peter Høvring

Gudstjeneste: Søndag den 16. kl. 9.00
Septuagesima søndag. Ved Tine Illum.

Lige nu og her er der ca.
870 mio. mennesker, der
lever med sult.
Der er mange årsager til, at
mennesker sulter: Naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord
og låne penge, spekulation
i fødevarepriser osv. Oveni
får klimaforandringerne
vejret til at gå amok i
mange fattige lande, hvor
man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne
af
klimaforandringerne.

FEBRUAR 2014

Gudstjeneste: Søndag den 23. kl. 10.30
Seksagesima søndag.
Ved J.C. Bach Iversen.
Kolding Natkirke: Fredag den 28. kl. 20.00-23.30
I Sankt Nicolai Kirke, Kolding.

MARTS 2014
Familiegudstjeneste: Søndag den 2. kl. 10.30
Fastelavn. Ved J.C. Bach Iversen og Birgit Urd Andersen.
Se omtale side 7.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste:
8. marts kl. 10.30.
Kontakt præstegården, hvis der ønskes dåb en lørdag senere hen på året.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og
præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone Taxa (”Taxa 4X35”) på 75 50 27
00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984, og
sig at turen går til Dalby Kirke / præstegård.

Etiopien
Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt,
er det nordlige Etiopien.
For 30 år siden blev Etiopien ramt en af verdens
største og mest omtalte
sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende
billeder mange husker. I
30-året for katastrofen går
det bedre i Etiopien, især i
byerne. Men i det nordlige
Etiopien har sulten bidt sig
fast.

der skal til, for at de bedre
kan klare sig selv, når vores
familie er med til en halv
søndags indsamling.

Vær med i kampen mod sult i sogneindsamlingens store hjælp
til selvhjælp-projekt. Meld dig som indsamler ved at ringe eller
sende en sms til indsamlingsleder Jette Juhl på 27 63 25 77. Eller
send en e-mail til jj.juhl@mail.tele.dk
Her arbejder Folkekirkens
Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle
klimaforandringerne, så de
kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres
familier.
Hjælp til selvhjælp
55-årige Derebew Mekonen er en af de dygtigste
bønder i landsbyen Tedesh
i det nordlige Etiopiens
bjerge. Hans familie klarer
sig foreløbig bedre end
mange andre, men vejret
forandrer sig. Gennemsnitstemperaturen stiger, regnen falder ikke, som den
skal, og de traditionelle afgrøder giver ikke længere
samme udbytte som før.
- Før i tiden høstede vi
mange ærter og bønner,
men nu går der insekter i

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
75. årgang, nr. 2, februar 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen

dem, så vi har næsten opgivet at dyrke dem. I maj
plantede vi sorghum i
håbet om, at den korte
regntid var på vej, men den
kom ikke. De få frø, der
spirede, blev brændt af af
solen, fortæller Derebew
Mekonen.
Det er mennesker som Derebew Mekonen, Dalby vil
støtte ved Sogneindsamlingen den 9. marts, så de kan
gå forrest og trække andre
med i en god udvikling.

Sådan kan du være med.
Sidste år samlede indsamlerne over 18.000 kr. ind.
Igen i år håber vi på god
opbakning, så vi kan dække
alle ruter i sognet. Så inviter venner og familie med
til en festlig indsamlingsdag, hvor vi mødes i præstegården kl. 10 og får
udleveret indsamlingsbøsser. Hver rute tager halvanden til to timer. Vi har både
kaffe og kolde drikke og
hjemmelavede boller klar,
når I kommer retur.
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores
bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu
som indsamler ved at ringe
eller sende en sms til 27 63
25 77. Eller send en e-mail
til jj.juhl@mail.tele.dk

Derfor er vi med
Vi er med i Sogneindsamlingen for 15. gang.
Det er vi, fordi dagen for
det første er en oplagt
chance for at samle både
unge og ældre i sognet til
en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i
kampen mod sult.
For det andet kan det give
fattige familier den hjælp,

Nyt fra menighedsrådet
Både på personalesiden
og på anlægssiden sker
der ændringer ved Dalby
Kirke.
Af Søren Arens, formand for
menighedsrådet
Fotos: Hilmar Bjarnhoff og
Jens Chr. Bach Iversen
Årsskiftet har budt på et
skifte på kirkesangerposten
i Dalby Kirke, og også det
planlagte byggeri af sognehus er kommet til at tage
sig anderledes ud.
Kirkesanger fratræder
Vores kirkesanger siden
sommeren i fjor Rikke
Hvid har fået tilbudt fast
stilling i Sønderborg inden
for hendes fag som designer. Det tilbud har hun
ikke kunnet sige nej til,
men det betyder så også, at
det begynder at knibe med
tiden til at være kirkesanger i Dalby. Fra januar 2014
vil Rikke ikke længere være
fast tilknyttet som kirkesanger.
Både Rikke og Dalby menighed ønsker at holde fast
i den gode relation, der i
løbet af så kort tid er blevet
opbygget. Rikke vil stadig
være behjælpelig som afløser for kirkesangeren og i
forbindelse med arrangementer som sogneaftner
og kirkefrokoster.

Stress af i Dalby Kirke

DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

En halv time fire tirsdage i marts:
Den 4., 11., 18. og 25. kl. 17-17:30.

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

Et forløb med billedmeditation over Bibelens fortællinger – i en enkel ramme af Davids salmer, Fadervor
og Velsignelse.
Mere i næste nummer af Dalby Tidende.
Den etiopiske bjergbonde Derebew Mekonen har pløjet sin stenede
mark og gjort klar til at så. Hvis regnen altså kommer. Den korte
forårsregn udeblev, så såsæden ikke spirede, men blev svedet af
solen.

Med venlig hilsen fra organist Line Reinvang og præst
Birgit Urd Andersen
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Rikke Hvid fratræder stillingen som kirkesanger, men forbliver ”madmor” ved sogneaftener og kirkefrokoster.

Kirkesanger-duo
overtager
Hvad gør vi så? Ja, vi har pr.
1. januar hyret en duo bestående af Eva Marie Georgi og Malthe Illum, som
på skift vil varetage funktionen som kirketjener.
Når det bliver en duo, er
det, fordi hverken Eva
Marie eller Malthe kan
dække alle tjenester, der er
behov for. Denne konstellation er et forsøg, hvorfor vi
har lavet en aftale om en 6
måneders prøveperiode.
Eva Marie kommer fra Sdr.
Stenderup, hvor hun også
er tilknyttet kirken som kirkesanger, så hun er vant til
at indgå i den arbejdsfunktion, og vi har i Dalby i
flere omgange haft glæde
af hende som afløser.
Malthe kommer fra Sdr.
Bjert, og efternavnet Illum,
rigtigt gættet, har han med
fra præstefamilien i Sdr.
Bjert. Malthe er med
denne baggrund vandt til
livet i og omkring kirken
og har da også selv sunget i
kor i Sankt Nicolai Kirke i
Kolding.
Vi byder jer velkomne ved
Dalby Kirke, og vi glæder
os til at se mere til jer og
høre jeres dejlige sangstemmer.
Sidste nyt om sognehus
Man kunne også bruge udtrykket to skridt frem og et
tilbage.
Et enkelt skridt frem, fordi
vi i budget 2014 har fået
bevilget slutbeløbet til at
gennemføre projekteringen af nyt sognehus.
Og endnu et skridt frem,
fordi vi i budget 2014 har
fået bevilget beløb til forrentning og afdrag på det
lån, der skal optages for at
gennemføre byggeriet. Det
er netop det skridt, vi har
ventet på, så nu er vi for
alvor i gang.
Men altså også et skridt tilbage, fordi vi igen drøfter
muligheder for placering.
Denne proces har vi tidligere været igennem under
hensyntagen til frednings-

Status for jul i Dalby Kirke
Juleaften slog 1.208 forventningsfulde kirkegængere vejen forbi Dalby Kirke.
Nytårsaften kom der 235.
Så mange har der aldrig før været nogen af dagene.
Det slår fast, at kirken stadig spiller en rolle i vores liv
sammen i Dalby Sogn, også selv om det selvfølgelig ses
tydeligere nogle dage end andre.
Julens indsamling gav kr. 6.672,50 til Folkekøkkenet,
så der også i år 2014 kan holdes jul for Folkekøkkenets
brugere. Også indsamlingsbeløbet var højere end
noget tidligere år. Det slog faktisk sidste års resultat
med mere end 50 %.

Dalby sogns menighedsrådsformand Søren Arens fortæller
om nyt om kirkens personale
og anlægsprojekter.
områder, kirkens placering
og øvrige bebyggelser.
Denne proces er gennemført i tæt samarbejde med
landskabsarkitekter, Haderslev Stifts bygningsrådgivere og Kolding Kommune.

I første omgang fravalgte vi
nogle mulige placeringer,
blandt andet med baggrund i en fredningslinje.
Gennem arkitekten, som vi
bedt om at udarbejde de
første skitseoplæg, åbner
der sig nu måske muligheder for alligevel at gøre
brug af tidligere fravalgte,
men nærliggende placeringer. Dette indtil videre med

alle mulige forbehold, men
vi har besluttet at bruge lidt
ekstra tid på at undersøge
denne åbning for at træffe
det optimale valg. For vi
skal naturligvis have det
lange lys på, når vi træffer
så stor en beslutning.
Vi arbejder dog stadig ud
fra en overordnet tidsramme,
der
hedder
2014/2015.

Fastelavn for hele familien

Vejviser
Sognepræst:
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A,
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Midlertidig præst:
Birgit Urd Andersen
Januarvænget 8
6000 Kolding
Tlf. 28 94 02 73
Træffes efter aftale
e-mail: bua@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
Kirkesangere:
Eva Marie Georgi
Stenderupvej 191D
6092 Sdr. Stenderup
41 28 91 48
marie.andrea
@hotmail.com
Malthe Illum
Gl. Bjert 27, 6091 Bjert
Tlf. 27 58 17 24
Illum94@gmail.com

Søndag den 2. marts 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!

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

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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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 februar:
Torsdag d. 30. januar –
19. februar: Emneuger i
undervisningen

DALBY SKOLE

Dalby Skole er Grønt Flag-skole igen

En skoledag med LEGO
LEGO-StoryStarter til undervisningsbrug blev afprøvet af 4.b. Alberte fra
4.b fortæller om sin dag
med LEGO.

Borgmester Jørn Pedersen
overrakte Dalby Skole
Grønt Flag for andet år i
træk. I år fik skolen Grønt
Flag for at spare på el- og
varmeenergiforbruget
med hjælp af elevernes
indsats.

Af Alberte Flaskager Stentoft,
elev i 4.b
Fotos: Else-Marie Nygaard

Af skoleleder Henrik Nielsen

- Jeg elsker at bygge med
Lego og en dag kom min
lærer Rie ind og sagde, at vi
skulle have en hel dag med
Lego. Det glædede jeg mig
til. Endelig kom dagen,
hvor vi skulle lave Lego.
Det startede med, at Thomas Rose fra Lego Education kom ind i 4.b og vi
blev delt op i 6 grupper.
Hver gruppe fik en kasse
med Lego, men vi måtte
ikke begynde at bygge, før
vi havde lavet en masse indledende arbejde.
Bygge scene
- Det første vi skulle arbejde med var, at hvert
hold skulle bygge den
scene, man syntes var vigtigst fra Ronja Røverdatter.
Filmen havde vi set sammen med Line i dansk.
Min gruppe og jeg valgte
scenen, hvor Ronja og Birk
stod ved Helvedeskløften.
Nu skulle vi i gang med at
planlægge, hvordan scenerne skulle bygges op. Til
hjælp fik vi et papir af Tho-
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Stormen den 28. oktober
2013 væltede næsten skolens
flagstang og rev det Grønne
Flag, som skolen blev tildelt
i 2012 næsten i stykker. Det
var derfor endnu mere perfekt, at Dalby Skole igen i
2013 fil tildelt Grønt Flag.
Flagstangen blev udskiftet,
og borgmester Jørn Pedersen kunne hjælpe det nye
grønne flag til tops ved en

fælles morgensamling den
26. november.
Flag igen
Skolens naturfagsvejleder,
lærer Jens Bank, har været

Thomas Rose spørger ind til detaljerne i den scene, som Jonas Mikkelsen, Tobias Kold Brændstrup og Kristian Lautrup har bygget.
mas, hvor vi skulle skrive alt
ned på. Endelig sagde Thomas, at vi skulle i gang med
at bygge, og det var vi glade
for, da det var det, vi havde
glædet os mest til. Tiden
pressede os, og det var vildt
stressende, men det var
sjovt med lidt udfordring.
Vores byggeri skulle nu
vises til de andre i klassen,
og vi skulle også se deres

arbejde. Det var virkeligt
flot, det de havde fået lavet.
Historien
- I anden opgave skulle vi
bygge videre på en historie,
som Thomas fortalte os. Historien handlende om
drengen Simon, som får et
skateboard. Thomas stoppede historien lige der,
hvor Simon opdager, at

han er på vej ned af en
bakke, hvor han ser en pige
fra klassen med sine forældre. Vi fik et papir igen af
Thomas, og vi skulle det
hele igennem igen, bare
denne gang hvor vi digtede
afslutningen. Grupperne
havde mange forskellige afslutninger, og det var sjovt
at se.
Afslutningen
- Det sidste vi skulle lave
med Thomas den dag, var
at tage billeder af vores afslutning. Billederne skulle
lægges ind i et program fra

Tirsdag d. 4. kl. 17-19:
Klubaften for sfo’s 3.
klasser. Svømmehal –
Slotsøbadet

Lego, hvor man så kunne
lave en tegneserie. Da alle
grupper var færdige, så vi
alle tegneserierne på tavlen
i klassen. Jeg syntes, at alle
tegneserierne var gode.
En hel dag med Lego var
slut. Det havde været en
spændende dag, undervisningen var anderledes,
man tænkte næsten ikke
over man var i skole. Jeg
lærte også noget af det,
bare på en anden måde
end jeg plejer. Jeg lærte at
være kreativ og lade fantasien få frit løb.

Onsdag d. 19. kl. 19:
6. klasserne opfører Musicalen Gummi T på Kolding Teater. Alle skolens
elever, forældre, søskende og bedsteforældre er inviteret.

Borgmester Jørn Pedersen, naturfagsvejleder Jens Bank og alle elever følger det Grønne Flags vej til tops.
tovholder på projektet og
fortalte alle elever om,
hvorfor skolen igen fik et
Grønt Flag. I år var det arbejdet med energi: Hvordan laves den energi, vi

Skolebestyrelsesarbejdet
drejer sig om elevernes
forhold på skolen, men
der er også plads til
hyggeligt samvær.

Jeg hedder Pernille Bruun
Schmidt, og jeg er mor til
Frederik BS fra 6A og Alexander BS fra 3B. Jeg er
valgt ind i skolebestyrelsen
i 2012.
Da jeg begyndte i skolebestyrelsen i 2012, havde jeg ikke

Her har vi hovedpersonen Simon, som netop er kørt ned af bakken – hvad sker der mon nu?

arbejdet med, og samtidig
er eleverne blevet engageret i at spare på energiforbruget på skolen. Der er
sparet 12 procent i forbruget i skolens nye afdeling

over det sidste år. Målet for
det kommende år er at
spare yderligere 10 procent.

Skolebestyrelsesarbejde med julefrokost
nogen ide om, hvad skolebestyrelsesarbejdet gik ud på,
kun at mødernes omdrejningspunkt var skolen.

Af Pernille Bruun Schmidt,
forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem

Uge 7: lørdag d. 8. – søndag d. 16.: Vinterferie.

bruger til el og varme?
Hvordan kan vi spare på
energien? Hvordan kan vi
bruge vedvarende energi
fra solen og fra vinden? Det
har især skolens 6. klasser

Pernille Bruun Schmidt

På mit første møde i skolebestyrelsen fik jeg en introduktion til skolebestyrelsesarbejdet af skoleleder Henrik. Og siden mit første
møde har vi haft mange
punkter på dagsordenen
f.eks.: ændring af rygelov
på skolerne, “Gang i Dalby”, skolemad, kvalitetsrapport, ferieplan, cykelsti,
lockout og meget andet.
En del af skolebestyrelses
arbejdet er også at være
med til ansættelsessamtaler
og deltage i brugernævnsmøder.
Det sidste halve år har in-

klusion og ombygning af
Dalby skole fyldt en del på
skolebestyrelsesmøderne,
og mon ikke skolereformen kommer til at fylde en
del det næste halve år,
inden den træder i kraft
august 2014.
I skolebestyrelsen er der
også plads til det sociale
samvær blandt andet holder vi både sommerafslutning og julefrokost med
spisning. Til julefrokosten i
år var vi var samlet hjemme
hos mig til både møde og
julefrokost.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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Dalby SFO vandt Filmfestival 2013
3. klasserne har vundet en
flot pris. De blev dette års
vinder af SFO-Filmfestivalen.
Af SFO-leder Leon Jensen
Fotos: Leon Jensen

nechampagne.
2. klasserne stod for et
meget flot underholdningsnummer, hvor der
blev danset og kørt på løbehjul til sangen ”What does
the fox said”.

Alt i alt et super flot show
på Kolding Teater.

Vi ser frem til 2014, hvor vi
blandt andet skal besøge
Aagaard Efterskole, og det
store springhold skal lave
opvisning i DGI huset i
Vejle.

Mandag
24. februar
kl. 18-21
i Dalbyhus
/ hallen

at lukke deres heste i hal
om søndagen, så hestene
kommer ud at røre sig om
vinteren, hvor de ikke kommer på fold. Der kører en
turnusordning, hvor ridepigerne på skift tager ud på
rideskolen om søndagen
og lukker de 14 heste ud i
hallen. To heste ad gangen
i cirka 10 minutter. Derudover nyder Helene hendes
tre ridedage, som lejeordningen indeholder.
Helenes lillesøster Natasha
på 12 år går også til ridning
i Dalby Rideklub en gang
om ugen.

gelig dag i julens tegn.
250 bedsteforældre havde
taget imod indbydelsen, og
vi havde en fantastisk dag i
Dalby SFO. Børnene kunne vælge imellem 5 værksteder: Juledekorations-,
trænisses-, sy-, klippe og klistre- og bageværksted. Her
kunne børnene hygge og
være kreative sammen med
deres bedsteforældre.

Af Judy Reimer
Foto: fotostylisten,
Judy Reimer
Helene elsker at sende hestene på fold i foråret.
- Når græsset er perfekt,
vandet og dermed mudret
er væk fra jorden, og solen
skinner, så er det blevet tid
til, at hestene kan komme
på græs. Det svinger lidt,
om det er i april eller maj.
Hestene bliver helt ekstatiske, når vi sender dem ud i

Et lille udsnit af de vundne
gevinster kan ses på fotoet
her.

Julecafeen bød på gløgg og
æbleskiver og rød nissesaftevand.
Bedsteforældredag er en
tradition, som vi i Dalby
SFO er meget glade for, og
som vi helt sikkert vil tilbyde igen til næste år.

DALBY GF

Generalforsamling

Helene Vangsgaard Nielsen, der er 14 år og fra
Løjpen i Dalby, har redet
på Dalby Rideskole i knap
9 år. Hun rider tre gange
om ugen på sin elskede
hest Petruska, som hun
lejer, hvilket er det samme
som at have en ½-part.

Bedsteforældredag i SFO

Igen i år havde vi i SFO’en
inviteret alle vores børns
bedsteforældre til en hyg-

en tur. Og til sidst var der
selvfølgelig en sund slikpose til alle børn.
Tak til instruktører og hjælpere for afvikling af en rigtig god juleafslutning.

Henrykte heste er det bedste Helene ved

Det blev Stine Crenzien
Klingenbergs SMS, der
blev udtrukket, så 3A blev
de heldige vindere. Nogle
af boldene og legetøjet gav
3A storsindet videre til
deres parallelklasse 3B.

Af SFO-leder Leon Jensen
Fotos: Leon Jensen

Året blev af sluttet af med
en sjov, hyggelig og dejlig
juleafslutning på vores to
springhold. Der blev lavet
gymnastik, leget og brugt
kræfter på redskaber.

Den største succes var den
store gynge. Her bliver der
hvinet og grinet. Køen var
lang, men alle nåede at få

3A vandt for 20.000 kroner udendørs legetøj

Der var stuvende fuldt af
både børn og bedsteforældre, da SFO’en traditionen tro havde inviteret til
bedsteforældredag før jul.

Juleafslutning Dalby GF’s to springhold
Af Pernille L. Andreasen
Foto: Pernille L. Andreasen

Igen i år var Dalby SFO deltager ved årets SFO filmfestival.
Denne gang lykkes det for
3. klasserne at hente den
store pokal for 1. pladsen
hjem med filmen
”God tur hjem”.
En fantastisk dag på Kolding Teater med 800 børn
og voksne, der var samlet
for at finde dette års vinder
af SFO-Filmfestivalen.
Den flotte 1. plads blev
næste dag fejret med tale,
chokolade-muffins og bør-

På
forældreopfordring
deltog 3A i en SMSbaseret konkurrence udskrevet af firmaet LIVOL
om at vinde for 20.000
kroner udendørs spil og
legetøj.
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livet, siger Helene med iver
i stemmen og tindrende
øjne.
Min bedste rideoplevelse
Helene havde allerede sin
bedste rideoplevelse for

snart 6 år siden. Det var til
hendes første ridestævne,
hvor hun var så heldig at få
en god placering. Derudover var den helt specielle
atmosfære, som findes ved
et ridestævne, meget fasci-

nerende for Helene at opleve, husker hun tilbage.
Det bedste ved ridning
Helene rider som øvet rytter og glæder sig til at
komme ud på rideskolen
for at være sammen med
sin hest.
- Jeg synes, det er fedt at gå
til ridning af flere grunde,
fortæller Helene stolt. Det
er fedt at være sammen
med Petruska og alle de
andre piger ude på rideskolen. Jeg kan også godt
lige at lære noget, og så er
det god motion, fortæller
Helene videre.
½-part og fordele
Som lejer af en hest, får
man flere fordele på Dalby
rideskole. Helene fortæller,
at hun for eksempel får lov
til at deltage i klubstævner
og ikke kun elevstævner.
Endvidere får lejerne lov til

Fællesspisning
fra kl. 18.
Dagsorden ifølge
vedtægterne.
Se www.dalbygf.dk
–––––––––––––
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 Junior
Gitte Bugge
dalbygf2005@gmail.com
Lars Ravn Hansen
ravn@hansen.mail.dk

Halvpart
Hesteleje- ½ part som Helene har i Petruska koster
700 kr. pr. måned inkl. tre
gange ridning med undervisning.
Ridning for begyndere:
Fredag eller lørdag. Prisen er 230 kr. i måneden.
Se mere på www.dalby-rideklub.dk

Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk
Volleyball
Flemming Wolff Madsen
Flemming.madsen
@velux.com
Kidsvolleyball
Anders Bech Mathiesen
andersbmath@
hotmail.com

Glimt fra rejsegilde på Dalby Skole 17. januar

Christian Haugks tale endte ud med tre hurra råb for Dalby
Skoleles nye byggeri
10

Bygningen som forbinder de to gamle bygninger og hvor der
fremover bl.a. skal afholdes morgensang

To pølser per mand samt en sodavand til alle
11
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Hårdt arbejde og
viljestyrke har givet
EDB Lee succes
EDB Lee er en ung virksomhed med vokseværk.
Men hvis man kigger
tilbage på hans fortid, var
der ikke mange, der
havde troet, at Lee
Hansen ville få succes
med sin virksomhed.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Hvis man kigger tilbage på
Lee Hansens skolegang,
var der sandsynligvis ikke
mange, der havde troet, at
Lee Hansen i dag ville
drive en veldreven virksomhed med overskud. Men
den snart 26-årige Lee
Hansen driver på 8. år itvirksomheden EDB Lee og
har succes med den.
- Der var nok ikke mange,
der troede, jeg kunne gøre
det, men jeg må også indrømme, at jeg er lidt stolt af
det, som jeg har opnået,
siger Lee Hansen.
Og Lee Hansen har også
god grund til at være stolt

af sig selv. Han er en ægte
mønsterbryder, der har klaret sig på trods af, at han
kommer fra en familie
med problemer med stoffer og alkohol. Han har
også haft en dårlig skolegang med meget pjækkeri
og mobning.
- Jeg blev mobbet rigtigt
meget i skolen på grund af
mit navn, og fordi jeg var
genert. Så begyndte jeg at
pjække en del, fordi jeg
ikke kunne lide at gå i
skole, fortæller Lee Hansen.
Lee Hansen har både gået
på Munkevængets Skole,
Lykkegårdskolen og til
sidst i på specialklasse Parkskolen.
- Det var først på Parkskolen, hvor jeg fik en rigtig
god klasselærer, der troede
på mig, at jeg begyndte at
få lyst til at gå i skole igen,
fortæller Lee Hansen.
Skole og praktik
På Parkskolen var der un-

dervisning om formiddagen og erhvervspraktik om
eftermiddagen, og efter et
vellykket praktikophold i
virksomheden Master Data,
som ikke findes længere,
fik han arbejde i virksomheden.
- Først ville de ikke ansætte
mig, men jeg ville gerne
lære noget og pressede lidt
på. Efter et halvt år ansatte
de mig så, fortæller Lee
Hansen.
Efter et år fik han mere ansvar og ville derfor gerne
have noget mere i løn.
- Det ville de ikke give mig,
og så besluttede jeg mig for
at starte for mig selv, siger
han.
Som 18-årige sprang Lee
Hansen ud i det og startede virksomheden hjemme i villaen hos sin far. Der
har han stadig kontor og
værksted.
- Min far ville gerne hjælpe
mig, og jeg har kunnet
holde udgifterne nede. Jeg
har altid sat en ære i ikke at

skylde penge væk, og det er
nok grunden til, at jeg har
kunnet holde virksomheden kørende. De første år
kunne jeg ikke leve af det,
men det kan jeg nu, fortæller Lee Hansen, der er selvlært inden for it branchen.
- Når jeg har sat mig for at
finde ud af noget, så skal
jeg nok finde ud af det,
siger Lee Hansen, der i dag
har både private og erhvervskunder. Han reparerer både computeren og
programmerne.
Vil vokse
Lee Hansen vil gerne vokse
endnu mere med virksomheden, og med tiden håber
han at kunne ansætte en
mand til at hjælpe på værkstedet. Men allerhelst vil
han gerne stifte familie og
have børn.
- Jeg har virkelig knoklet
for at nå hertil, hvor jeg er
i dag, og jeg har også haft
mange søvnløse nætter,
hvor jeg har spekuleret
over, hvordan det nu skulle

gå. Det er ikke alle steder,
hvor jeg blev taget lige seriøst i starten. Men jeg
synes selv, jeg er et godt eksempel på, at selv om man
har haft en hård barndom,
så har man de samme muligheder som alle andre.
Det kan godt være, at man
skal arbejde meget hårdere
for at nå dertil, men det
kan lykkes, hvis bare man
selv vil, siger Lee Hansen.

FAKTA
Driver
virksomheden
EDB Lee fra adressen
Christian den 3.’s vej 35 i
Kolding
Reparerer hardware og
software og servicerer
kunderne ude hos dem
selv og hjemme på værkstedet
Er selvlært indenfor itbranchen, men har også
knoklet for at nå dertil
Sætter en ære i at levere
kvalitet til en god og konkurrencedygtig pris

Støt Dalby Tidendes annoncører.
De støtter dit lokalområde.

