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Entreprenøren, der står for renoveringen af Dalby
Skole, får travlt den kommende tid, for der er stadig
meget at gøre, inden skolen gerne skulle stå færdig
den 1. april. Kolding Kommune mener, at en ekstra
måned er en acceptabel tidsoverskridelse.

Tirsdag den 25. februar
kl. 19.00
Generalforsamling i Beboerforeningen

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Mandag den 3. marts
Fastelavnsmandag i
skolen
Mandag den 3. marts kl.
19.00
Ansvar for eget liv?
Annie Rasmussen i præstegården
Søndag den 9. marts
kl.10.00-12.00
Sogneindsamling
Søndag den 9. marts
kl. 19.00
Aftengudstjeneste

Dalby Beboerforening

Skolebyggeri er forsinket en måned

Mandag den 24. februar kl.18.00
Generalforsamling i
Dalby GF

Søndag den 2. marts kl.
10.30
Fastelavnsgudstjeneste
for hele familien + tøndeslagning

Dalby GF

GANG I DIG OG DALBY
Innovationsaften med de
unge

Læs side 2

Dalby Skole kommer ikke
til at stå færdig 1. marts
som oprindeligt planlagt,
og entreprenøren har nu
fået en ekstra måned til at
gøre arbejdet helt færdigt.
Der blev ellers givet håndslag på, at den omfattende
renovering af skolen skulle
stå klar til indvielse den 1.
marts, men da byggeriet i
flere perioder har stået næsten stille, så har entreprenøren været nødt til at
bede Kolding Kommune,
der er bygherre på renoveringen, om ekstra tid.
- Der har hele tiden været
en stram tidsplan, så vi vid-

ste godt, at alt skulle gå
efter planen, hvis den
skulle holde. Men nu er vi
gået med at lave en ny plan
og forlænge tidsfristen
med en måned, og heldigvis har skolens ledelse også
været samarbejdsvillig i
den her sag. Entreprenøren får meget travlt for der
er stadig rigtig meget, der
skal gøres, men entreprenøren mener selv, han kan
nå at blive færdig til den
nye tidsfrist, siger Michael
Pagaard Madsen, afdelingsleder i by- og udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.
Ikke dyrere
Da byggeriet er udbudt

som en totalentreprise
med en fast pris på byggeriet, kommer det ikke til at
koste Kolding Kommune
ekstra penge, selv om tidsplanen skrider.
- Det er entreprenøren selv,
der må afholde de eventuelle ekstra udgifter, der
måtte komme, fordi han
selv står for hele arbejdet,
siger Michael Pagaard
Madsen, der kalder den
ekstra måned, som byggeriet bliver forsinket, for acceptabel.

- Alle har haft forståelse for,
at der har været behov for
lidt ekstra tid. Det er ikke
nemt at have byggeplads på
en skole, der stadig skal
fungere i dagligdagen, siger Michael Pagaard Madsen, der er fortrøstningsfuld omkring den nye tidsplan.
- Vi tror, det kan lykkedes at
blive færdig til 1. april,
men som sagt, så får entreprenøren meget travlt de
kommende måneder, understreger han.

Gymnastikopvisningsdagen nærmer sig

IDRÆT
Oldboys fodbold

Læs side 4

KIRKE
Fastelavnsfest i kirken

Læs side 7

Mandag den 24. marts
kl. 16.00
3. klasseklub i SFO
Mandag den 24. marts
kl. 19.00
Ansvar for eget liv?
Preben Kok i præstegården

SKOLE

Skolen klar til Tyvstarterne

Læs side 9
Søndag den 30. marts
kl. 10.30
Musikgudstjeneste

ERHVERV
Svane Shipping er et familiefirma i vækst

Søndag den 6. april er der traditionen tro gymnastikopvisning i hallen. Så sæt kryds i kalenderen og kom og se de mange dygtige
gymnaster. Opvisningen begynder klokken 11.00.
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De unge kom med mange ideer til at få gang i Dalby
Om
AVISEN
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Der kom masser af gode ideer på bordet, da skolen,
præsten og Værestedet havde inviteret 8 unge til innovationsaften i Værestedet en tirsdag i januar. De
unge ville både have svømmehal, teater for alle, fitness
rum, computer party og ikke mindst en multibane.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Jens Christian Bach Iversen
Der skal mere gang i Dalby,
og Dalby skal også være et
attraktivt lokalområde for
de unge. Det var baggrunden for den invitation som
skolen, Værestedet og præsten havde sendt ud til i alt
12 unge om at deltage i en
unge-workshop, hvor de
skulle komme med ideer til
aktiviteter for Dalbys unge,
så de får mere lyst til at
blive i Dalby i fritiden i stedet for at tage ind til Kolding.
Skoleleder Henrik Nielsen,
præst Jens Christian Bach
Iversen og væresteds leder
Hanne Søndergård havde
allieret sig med Niels-Christian Bjerre og Mads Egholt Rasmussen, der til
daglig går på innovationslinjen på IBC, og fået de to
studerende til at komme
og lave ideudvikling med
de unge mennesker. Der
var i alt inviteret 12 elever
fra 6.-8. klassetrin, en
dreng og en pige fra hver
af skolens nuværende 6.
klasser og fra de to forudgående år, og da 8 nuvæ-

rende og tidligere elever
fra Dalby Skole dukkede
op i Værestedet en kold
tirsdag i januar for at
komme med gode ideer til
kommende aktiviteter, så
var der lagt op til en særdeles iderig aften.
De unge holdt for
Celina Andersen og Rasmus Berg repræsenterede
6. a, mens Kristine BrøndJensen og Tobias Tophøj
Johansen var der fra 6.b.
Jesper Lautrup var ene om
at repræsentere 7. klasse,
mens Sille Langberg, Rasmus Feldt Jørgensen og
Simon Thingmann Nissen
var dem, der talte for 8.
klasserne.
De to studerende fra IBC
lagde ud med at præsentere sig selv og fortalte lidt
om formålet med aftenen.
- Vi skal have fundet ud af,
hvad der er jeres interesser,
og hvad I gerne vil bruge
jeres fritid på. Hvad kan vi
gøre for at holde på de
unge, så de ikke synes det
er alt for kedeligt her i

Dalby. Hvad kan vi gøre, så
der ikke går kryds og tværs
i den, og for at de eneste
aktiviteter ikke kun bliver
rolator ture og gammelmandsgynnastik,
sagde
Mads Egholt Rasmussen.
- Vi skal lave en brainstorm
og få alle ideer på bordet.
Der er ingen dårlige ideer
og selv om der selvfølgelig
er et budget, så skal I ikke
lade penge begrænse jer,
lød det blandt andet fra
Niels-Christian Bjerre.
Eleverne delte sig i to grupper med de to studerende
for bordenden i hver
gruppe, og så gik det ellers
løs med ideudviklingen.
Masser af ideer
Da der først kom hul på
bylden, væltede ideerne
frem.
En parkurbane, klatrebane, kunstgræsbane, ishockeybane og hvorfor
ikke lige snuppe en svømmehal, når man nu var i
gang. Der var også et forslag om en skitur for alle,
og et forslag om at få skolen til at gå helt til 10.
klasse.
Flere skolefester, ungdomsbanko, sjov fredag i hallen,
computerparty, fitnessrum,
cykelbane, Fifa-turnering
var bare nogle af det
mange forslag, der var i spil
i gruppe 1.

I gruppe 2 foreslog Celina
Andersen, at man kunne
lave en læseklub, og andre
foreslog flere kreative aktiviteter.
Men også skuespil, salsadans, zumba, musik, natløb
og en klatrevæg var ideer,
der blev skrevet ned på papiret.
Pause med pizza
Efter alle havde fået spist
pizza og holdt en lille
pause, var det tid til at
finde frem til de bedste
ideer.
- Nu skal I snakke lidt dybere om ideer og vælge de
bedste ud, sagde Mads Egholt Rasmussen.
- Og nu er det også tid til at
kigge lidt på, hvilke ideer,
der kan realiseres. Nogle
ideer er lettere at føre ud i
livet end andre, understregede Niels-Christian Bjerre.
Det satte gang i endnu en
livlig debat, og ideerne blev
diskuteret igennem.
Nogen egentlig konklusion
blev der ikke draget, men
alle blev klar over, at det er

De bedste ideer
De bedste ideer:
Multibane
Computerparty
Fitnessrum
Sjov fredag
Teater for alle
Skaterbane
svært at finde en aktivitet,
som alle aldersgrupper vil
være med til.
- I 8. klasse begynder det så
småt med fester, og så kan
det være svært at samle folk
til aktiviteter sammen med
de lidt mindre børn, sagde
Simon Thingmann Nissen.
De bedste ideer blev samlet
og givet videre til præsten,
skolelederen og væresteds
lederen, der nu sammen
skal kigge på ideerne og se,
hvad der kan lade sig gøre
i praksis. Men det er ikke
ideer, der manglede og alle
var enige om, at det havde
været en spændende aften.
- Det vil jeg gerne være
med til igen, sagde Tobias
Tophøj Johansen.
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Sommerfesten: Datoer er nu på plads
Årets sommerfest ligger i dagene onsdag den 11. juni til søndag den 15. juni.
Af Gitte Thomsen
Foto: Judy Reimer
Årets sommerfest skydes i
gang onsdag den 11. juni
med skolens sommerkoncert.
Herefter følger dage med
banko og fodboldstævne,
høvdingebold og grillmad,
børnecamping og forældreparkering, boder og
tombolaer, spejderaktiviteter og friluftsgudstjeneste
samt masser af andre aktiviteter for børn og voksne.
Det fulde program kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Støt dit sogn
Succesen sidste år med et
overskud på 40.000 kroner
kom kun i hus, fordi så
mange frivillige hjalp til.
Igen i år vil vi bede om hjælp
til vores mange aktiviteter:
Kagebagning, dommertjanser, campingvagter, pasning
af grillen, ølvognen og cafeen samt meget mere.
Tilmelding kommer ud via
skolens forældreintra og
Dalby GF. Men hvis du ikke
har tilknytning til hverken
Dalby Skole eller Dalby GF,

så kontakt gerne Sommerfestudvalget direkte og tilbyd din hjælp.
Herudover skal vi også
bruge en masse sponsorgaver til banko og tombolaer.
Hvis I vil give et bidrag hertil, så kontakt allerede nu
sponsorudvalget via Jan
Lottenburger på halvmaraton@dalbygf.dk.
Efterlysning
I mange år har børne-tombolaerne været drevet af
Irene Mortensen og hendes familie. Det har været
det helt store tilløbsstykke
for Dalbys mindste. Hvem
har ikke bemærket de
lange køer foran fiskedammen, dåsekast, guldgravning og bamse-tombola?
Da Irene Mortensen også
er en af de bærende kræfter i sommerfestudvalget,
så søger vi en anden ansvarlig for børne-tombolaerne.
Så har du lyst til at blive
tombola-bestyrer, selvfølgelig med god oplæring, så
hører vi meget gerne fra
dig.

Dalby Sommerfest 2014
Onsdag den 11. – søndag den 15. juni
Smagsprøver på årets program
● Onsdag den 11. juni: Skolens sommerkoncert

Irene Mortensen, 60 54 41 01
irene.mortensen@skolekom.dk
Gitte Thomsen, 22 46 79 30
gbot84@gmail.com
Mette Davidsen, 27 77 22 22
mhd@bokagroup.dk
Jens Schmidt, 28 11 88 32
schmidt_jens@hotmail.com

Dalbyfest
Lørdag den 1. november 2014.

● Torsdag den 12. juni: Banko

En ny tradition er skabt! Hvert år den første lørdag i
november holder vi Dalbyfest i Dalbyhus for alle voksne med tilknytning til Dalby.

● Fredag den 13. juni: Fodbold Senior Dalby Møllepokal

Sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu.

● Lørdag den 14. juni: Fodbold Ungdom – Spejderaktiviteter – Gokart – Høvdingebold
● Lørdag-søndag den 14-15. juni: Børnecamping (Forældreparkering med god menu lørdag aften)
● Søndag: Fodbold Ungdom – Friluftsgudstjeneste
Tilføjelser og andre justeringer vil med 100 % sikkerhed forekomme… Sommerfestudvalget tager gerne mod dine ideer!
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Kontakt Sommerfestudvalget

✘
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Mugne grønne støvler bliver årets modehit
Den grønne mug har i de mørke vintermåneder haft gode vækstbetingelser på de
SOB-fodboldstøvler, som ikke blev rengjort efter sidste udendørs slag tilbage i september 2013. Og der vil være en del støvler, som endnu befinder sig i en lummer
sportstaske, der blev slænget hen i den fjerneste krog af bryggerset af en træt sobber, der håbede på konen eller kærestens velvilje til at klare en fransk vask og
strygning.

Af Søren Viborg
Foto: Judy Reimer,
fotostylisten.dk
Men ak, det blev nok, som
det plejer. Så nu kan vi så
håbe på, at netop grønne
støvler vil blive det hotteste
sob-modehit i foråret 2014.
2013 blev året, hvor 2 solide SOB-runkedorer måtte
se kendsgerningen i øjnene. Bentøjet var ikke
længere af SOB-standard,
og de klarede ikke den barske, men aldeles uretfærdige, DGF-sobtest. Og med
tåre på en rynket og vejrbidt kind måtte såvel Bent
Leon Nielsen og Bent Christensen takke af som aktive
sobbere efter så mange
kampe, at selv de mest
avancerede excel-regneark
måtte give op i forsøget på
at opgøre deres samlede
antal kampe for DGF. Men
det skulle være ganske sikkert, at farve TV knap nok
var opfundet, da de spil-

lede den første kamp for
DGF. Imponerende!
Heldigvis har de begge accepteret at blive ”hangouts” (på prøve forstås) hos
det kendte slæng ”Arnth
Vallentins rygklappere”,
hvis eneste formålsparagraf
er verbalt at genere sobberne 2 – 3 gange om året.
Man kan godt frygte lidt
for Bent og Bents førlighed
fremadrettet, idet optagelsesritualet til denne ”barske-børster-klub” skulle være blandt de mest rå i
denne genre. Held og
lykke til de herrer, og så
skal der lyde en stor tak til
Bent og Bent for den beundringsværdige indsats, de
har gjort både på og uden
for banen gennem mange
år, og jeg håber, at vi fremover ofte vil se dem i Dalby,
da vi har brug for støttepædagoger med speciale i
bandagelægning, iltflaskebetjening samt ikke at forglemme ølhentning.

Uheld undervejs
En ulykke kommer sjældent alene, og da Bent
Christensen som beskrevet
humpede ud af Dalby
Idrætspark for sidste gang,
ja så måtte vi også finde en
ny kassemester, idet Bent
C. har styret sobberne igennem diverse finanskriser,
skiftende regeringer af forskellig farveobservans og et
årtusindskift; alt sammen
uden at ryste på hånden.
Tung på kassen
Også for denne indsats skal
der lyde et højt hurra. Men
vi glæder os over, at Ivan
Mortensen har overtaget
kassen, så vi fremover kan
betale med Dankort m.m.,
og vi får så forhåbentligt
lov til at se lidt af vore indbetalinger igen (måske til
træningslejre, lidt festivitas
samt ikke mindst psykologhjælp), for her har Bent
Gammel Smølf godt nok
siddet tungt på kassen. Ja

Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer, fotostylisten.dk

selv dommerne har haft
svært ved at hive deres
kamp-honorar ud den nærmest hermetisk lukkede
”Von And-pengeboks”.
Hårde modstandere
Et brandvarmt forår med
lutter kassekampe venter
på sobberne, og modstanderne bliver nogle af de
hårdeste nysere i Kolding
og omegn, bl.a. Nr. Bjert,
Vester Nebel, Vamdrup og
ikke mindst Seest, så allerede nu bliver der indhentet tilbud på gazebind,
tøsejod, knæbind, STORE
benskinner samt en snes
trusseindlæg til nogle af de
yngre sobbere, som endnu
ikke har prøvet disse nerveflænsende, mareridtsfremkaldende lokalopgør, der

Lørdag d. 11. januar var Kolding Ungdoms Volley vært
for et velorganiseret kidsvolley-stævne i Dalbyhallen,
hvor cirka 150 børn og holdledere og forældre var samlet til det lørdag i sportens tegn.
Af Jane Kristensen
Foto: fotostylisten, Judy Reimer

Husk

Gymnastikopvisning i Dalbyhallen
Søndag d. 6. april kl. 11.00

Børnene fra 6-13 år kom
fra klubber i syd- og Sønderjylland og var fordelt på
33 hold.
- Grundet den store tilmelding til stævnet, måtte vi
udvide stævnet fra planlagt
6 timer til 8 timer, og samtidig afvikle med forskudt
start, for at det ikke skulle
blive en for lang dag i hallen for børnene. Så var det
kun os trænere som fik en

Kraftspring med kærlighed
Gode kræfter, høje, glade spring og masser af
kærlighed var samlet på Aagaard efterskole søndag
den 19. januar, hvor Dalby gf inviterede springgymnaster fra klubben til en aktiv eftermiddag på skolen.
8 forældre instruktører fra klubben har valgt at bruge
en søndag på børn, aktiv leg og spring.

så ofte har gjort drenge til
mænd.
Partipolitiske henvendelse
Og de fleste landsdækkende aviser har været nysgerrige efter rygter om nye
sobbere i Dalby-trøjen,
men der forestår stadig
nogle barske forhandlinger, inden vi er i mål. Men
det kan nævnes, at i den seneste uge har der været en
sand stormflod af partipolitiske henvendelser, idet
mange af disse overløbere
og bortløbere har kunnet
finde en vis trøst i den røde
Dalby- trøje. Dog er alle
blevet afvist grundet deres
åbenlyse hang til at forlade
fællesskabet, når der er
brug for sammenhold. Og
den slags underligheder

Det sker i gymnastik- Stort volleystævne i Dalbyhallen
afdelingen i 2014
Ultimo den 6. april 2014: Gymnastikopvisning
Primo september: Sæsonstart
Ugen op til jul: Juleafslutning
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spilleren udvikles fra level
0 til level 4. Level 0 er for
de mindste, som spiller et
spil, hvor bolden kastes
over nettet, og herefter udvikles spillet frem til at være
rigtig volleyball på en bad-

kan vi ikke leve med hos
Dalby sobbere.
For at holde stivheden i ave
i de hærgede sob-kroppe,
så bliver der hygget med
lidt indendørs bold nogle
gange i vinterens løb, og vi
forsøger også her at holde
fanen højt. Det lykkes ikke
hver gang, men det er ikke
til at undvære, det skidt.
Dagene bliver længere,
sneen smelter, græsset dukker frem hist og her, og
snart ruller bolden igen.
Og til udelt glæde for vore
trofaste fans, har vi i år besluttet, at entréen skal være
gratis på ”Drømmenes Teater” i Dalby i hvert fald, når
sobberne optræder. Kom
og støt os. Vi har brug for
alle rygklappere.

mintonbane på level 4 med
nethøjde omkring 2 meter.
- Det var 2. gang vi afviklede stævnet, og vi gør det
gerne igen. Alle havde en
forrygende dag, og børn
som voksne var godt trætte,
slutter Jesper, som var organisatoren bag stævnet.

Øjnene tindrer hos de 2530 børn i alderen 6-8 år, da
de træder ind i de to
kæmpe sale på Aagaard
Gymnastikefterskole.
Trampoliner i gulvet, kæmpemadrasser, springmåtter
og masser af engagerede
instruktører fra Dalby gf.
Rasmus Seebachs ”Olivia”
afløses af Crazy Frog, mens
ungerne løber omkring
under opvarmningen. 2
timer i drømmegymnastikland. Armbøjninger, baglæns løb, sideløb og
opvarmningsfangeleg.
Efter 20 minutters sveddryppende bevægelse til
højt musik deler lederne
ungerne ind i 5 grupper
bestående af cirka 8 børn.
Derefter springer de.
Nogle slår vejrmøller, mens
andre prøver kræfter med
baglæns salto, overslag og
andre mere eller mindre
vinde og udfordrende
spring.
Hver 10. minut pifter Simons far, og grupperne roterer.

der er tid til kærligbagt kage,
springboller,
energifyldt
frugtjuice og søde frugter.
Ungerne kan ikke sidde stille
ret længe, før de vil tilbage til
redskaberne.
Efter to timer intensivt
spring sidder ungerne i
rundkreds med røde kinder og nu trætte, men
glade øjne.
- Har det været sjovt? Ja,
svarer de alle i kor.
- Har I lært noget, I ikke
kunne, da I kom? Ja, råber
de tilbage.
- Tak for i dag og kom godt
hjem. Klokken er nu 15.00,
og de første 30 børn drager
hjemad. Instruktørerne er
ikke trætte. De er klar til at
tage imod 30 nye springgymnaster fra klubben. Nu
i alderen 8-11 år.
Musikken starter igen, og
Rasmus Seebachs ”Olivia”
drøner atter fra højtaleren,
mens det friske kuld børn
leger ta’ fat. Svinger med
armene og gør sig klar til
flik flak, kraftspring og
salto i springland.

DALBY GF

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

Mad bagefter
En time er hurtig gået, og

god men lang dag, siger
KUV træner Jesper Nielsen
med et smil på læben.
- Det er skønt at se, hvordan børnene udvikler sig
og specielt, hvordan koncentration og fokus skærpes til stævner. Vi havde
selv 30 af vores 56 medlemmer fra Kolding Ungdoms
Volley med til dette hjemmestævne, uddyber Jesper.
Kidsvolley udvikles som

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
4
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KALENDER

Ansvar for eget liv?

MARTS

Den 3. og 24. marts sættes der i Dalby Præstegård fokus på det ansvar for eget liv, vi har som mennesker: Hvad
kan vi selv gøre for at få et godt liv gennem sund livsstil, kost og motion? Hvor skal vi netop lægge ansvaret fra
os for at få et godt liv?

Familiegudstjeneste: Søndag den 2. kl. 10.30
Fastelavn. Ved J.C. Bach Iversen og Birgit Urd Andersen. Se omtale side 7.
Ansvar for eget liv? Mandag den 3. kl. 19.00
Annie Rasmussen i præstegården. Se omtale her
på siden.
Stress af i Dalby Kirke: Tirsdag den 4. kl. 17.00
Ved Birgit Urd Andersen og Line Reinvang.
Se omtale side 7.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 8. kl. 10.30.
Sogneindsamling: Søndag den 9. kl. 10.00-12.00
Med start i præstegården. Se omtale side 8.
Aftengudstjeneste: Søndag den 9. kl. 19.00
1. s. i fasten. Ved J.C. Bach Iversen og Birgit Urd
Andersen.
Stress af i Dalby Kirke: Tirsdag den 11. kl. 17.00
Ved Birgit Urd Andersen og Line Reinvang.
Se omtale side 7.
Morgengudstjeneste: Søndag den 16. kl. 9.00
2. s. i fasten. Ved Tine Illum.
Stress af i Dalby Kirke: Tirsdag den 18. kl. 17.00
Ved Birgit Urd Andersen og Line Reinvang.
Se omtale side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 23. kl. 10.30
3. s. i fasten. Ved Jens Christian Bach Iversen
Ansvar for eget liv? Mandag den 24. kl. 19.00
Preben Kok i præstegården. Se omtale her på
siden..
Stress af i Dalby Kirke: Tirsdag den 25. kl. 17.00
Ved Birgit Urd Andersen og Line Reinvang.
Se omtale side 7.
Kolding Natkirke: Fredag den 28. kl. 20.00-23.30
I Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Musikgudstjeneste i Dalby Kirke:
Søndag den 30. kl. 10.30
Midfaste. Fælles musikgudstjeneste med Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. Se omtale side 7.

LØRDAGSDÅB
Næst lørdags-dåbsgudstjeneste
14. juni kl. 10.30.
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.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE / KFUM-SPEJDERNE

Fastelavn

Vejviser

Søndag den 2. marts kl. 10.30
i Dalby Kirke

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

Annie Rasmussen: Preben Kok:
Skæld ud på Gud
Sund livsstil
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.

Om de ressourcer 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.

Foto: Camilla Hey

Foto: Dorte Grann

Inspiration og motivation
til at optimere din og din
families livsstil og sundhed,
forebygge sygdom, eller
hvis du har brug for rehabilitering under eller efter
sygdom.
Gennemgang af kulhydrater, proteiner, fedtstoffer
og de forskellige fødevaregrupper på en letforståelig
og konkret måde.
Musiske indslag og sunde
lækkerier.

Om grænser for vores ansvar. Brydetag med hverdagens situationer og kriser:
Parforhold, forældreroller
og midtvejskrise – skyld,
magtesløshed og stress.
Med troen som udgangspunkt og ud fra egne erfaringer fra samtaler om
adskillelse, sygdom og død.
Om de afgørende ressourcer i bøn eller sang eller i
at indrømme, at vi ikke
magter situationen.

Pris
Kr. 50,-, inkl. let fortæring
undervejs, giver også adgang til den efterfølgende
aften ved Preben Kok om
grænserne for vores ansvar.

Mød Annie Rasmussen, sygeplejerske, cancerguide, sundhedsmentor og terapeut i Dalby
Præstegård, Gl. Tved 23A,
mandag den 3. marts kl.
19.00.

Pris
Entré og let fortæring kan
fås som en del af betalingen på kr. 50,- for begge aftener. Denne aften alene
kr. 30.-.

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!
Fastelavns søndag byder på en festlig familiegudstjeneste
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 og -dronninger
og de bedst udklædte.

Mød Preben Kok, sogne- og sygehuspræst, forfatter til
”Skæld ud på Gud” i Dalby
Præstegård, Gl. Tved 23A,
mandag den 24. marts kl.
19.00.

Aftenens program

Annie Rasmussen:
- Det er højaktuelt for os alle at gøre, hvad vi kan for at
holde os stærke, energifyldte og sunde. Hvad kan du
gøre for at få et godt liv og undgå de moderne livsstilssygdomme?
- Krop, sind og omgivelser er uløseligt forbundet, og
hver for sig og indbyrdes har de afgørende betydning
for vores sundhedstilstand og livskvalitet.
- Få indsigt, forståelse, redskaber og masser af motivation – med udgangspunkt i den nyeste internationale
viden – så du kan begynde at leve på en måde, der vil
give dig masser af velvære og energi.

Preben Kok:
- 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. Nu har vi i 25 år
fortrængt magtesløshed. Det giver uundgåeligt stress.
- Prøver vi at være ”ansvarshavende i eget liv”, når krisen rammer, bliver krisen kun værre.
- Ved fødsel og dødsfald går vi i kirke, fordi vi møder
det i livet, som vi ikke har magt over, men som alligevel
går over i noget meningsfyldt.

^ƚƌĞƐƐĂĨ
ŝĂůďǇ<ŝƌŬĞ

Dalby skrevet i mandtal
Alt kan ikke tælles i en kirke, men noget kan. Sekretær Inger Nors har indsamlet forskellige tal for år 2013 i
Dalby Kirke. Tallene fortæller blandt andet, at der i gennemsnit er 97 kirkegængere til gudstjenesterne i Dalby.
I år 2013 blev der afholdt
64 gudstjenester i Dalby
Kirke, inklusive de to gudstjenester, hvor Dalby Kirke
flyttede udenfor, nemlig til
friluftsgudstjenesterne ved

sommerfesten i juni og på
Rebæk Strand i august.
I alt 6.206 kirkegængere
deltog, hvilket giver et gennemsnit på 97 pr. gudstjeneste. Ved årets gudstjene-

Når det ringer på din dør
I februar og marts sælges der lodsedler på livet løs hos KFUM-spejderne i
Mariesminde, for spejderne kæmper om at blive årets super-sælger i det store
Landslotteri 2014. Så ringer det på din dør, er det måske en af de lokale spejdere,
der vil sælge dig en lodseddel.
Tekst Mette Justesen
Foto: Mette Justesen

Aftenens program

Dalby Kirke lægger her tallene frem til eftertanke og
overvejelse – og som én af
måderne, man kan vurdere
forholdet mellem folk og
kirke i et sogn.

Midlertidig præst:
Birgit Urd Andersen
Januarvænget 8
6000 Kolding
Tlf. 28 94 02 73
Træffes efter aftale
e-mail: bua@km.dk

ster var der i alt 54 dåb.
Mange har også deltaget
ved bryllupper og begravelser i kirken. Men ved de lejligheder bliver kirkegængerne ikke talt.

,ǀĞƌƟƌƐĚĂŐŝŵĂƌƚƐĨƌĂŬů͘ϭϳ-ϭϳ͘ϯϬ͘
ŝůůĞĚŵĞĚŝƚĂƟŽŶŽǀĞƌŝďĞůĨŽƌƚčůůŝŶŐĞƌ͕&ĂĚĞƌǀŽƌŽŐsĞůƐŝŐŶĞůƐĞ͘
sĞĚƉƌčƐƚŝƌŐŝƚhƌĚŶĚĞƌƐĞŶŽŐŽƌŐĂŶŝƐƚ>ŝŶĞZĞŝŶǀĂŶŐ

KFUM-spejdernes Landslotteri løber traditionen tro
af stablen i februar og
marts måned. Det er årets
unikke mulighed for at få
en saltvandsindsprøjtning i
den lokale spejder-pengekasse. En stor del af indtægterne fra lodseddelsalget går nemlig til den lokale
spejderenhed
–
KFUM-spejderne i Mariesminde.
Mange spejdere har takket
ja til at få lodsedler med
hjem, som de kan sælge til
familie, venner og ikke
mindst naboer. Når det ringer på din dør, kan det
altså være en spejder, der
vil sælge en lodseddel. Gå
ikke glip af denne mulighed for at støtte det lokale
spejderarbejde, og samtidig få muligheden for at
vinde et rejsegavekort på
kr. 20.000,- og andre fine
præmier. En lodseddel koster 20 kroner.
Spejdere i bybilledet
Man har også i udvalgte
weekender i februar kunne
møde Mariesminde-spej-

dere foran Liva, foran
Føtex Syd, foran Superbrugsen i Vonsild samt i gågaderne i midtbyen, hvor
de har solgt lodsedler til de
handlende. Rigtig mange
har benyttet sig af tilbuddet og har derigennem
støttet spejderarbejdet i
Mariesminde.
Spejderliv om vinteren
Ved siden af lodseddelsalget er der selvfølgelig også
tid til de ugentlige spejder-

møder. Trods vinter, sne og
sjap er der godt gang i den
i spejderhytten bag børnehaven. Som altid afholdes
mange af møderne udenfor, og selvom det kræver
en fornuftig – og vandtæt –
påklædning, giver det en
masse muligheder. Denne
måned har blandt andet
budt på Vinter-OL for ulvene, hockey for bæverne
samt sauna-byggeri udendørs for juniorerne.

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
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

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
75. årgang, nr. 3, marts 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen
DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Dalby Tidende
Nyt om
NAVNE
DØBTE
19. januar
Magnus Schelde Kronborg
Stranden 18
25. januar
Benjamin Stokholm
Mikkelsen
Christoffer 2 Vej 14 B
9. februar
Mathilde Johnsen
Vonsild
Christian Ravn Friis
Skovly 38
Storm Schelde Larsen
Bakkevænget 23

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
7. januar
Preben Erhardt
Schmidt
Jelsskov
18. januar
Tove Vita Bonnesen
Rosenholm 16
3. februar
Petra Sofie Hedensted
Engen 11
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DALBY KIRKE

Portræt af to kirkesangere

Støt kampen
mod sult

Mød Dalby Kirkes to nye kirkesangere

Søndag den 9. marts
sender Dalby og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at
bekæmpe sult.

Musik fylder meget i tilværelsen hos de to nye kirkesangere i Dalby. Dalby Tidende har talt med dem, så sognet
får mulighed for at lære dem at kende. Den 43-årige Eva Marie Georgi virker også som kirkesanger i Sdr. Stenderup, mens den 20-årige Malthe Illum er pædagogmedhjælper i Sdr. Bjert SFO.
Eva Marie Georgi
Eva Marie Georgi er uddannet fra Syddansk Musiskkonservatorium og har
sunget i adskillige teater-,
opera- og cabaret-forestillinger. Hun er tidligere
medlem af vokalensemblet
Musica Ficta, nu medlem af
Vokalensemble Vest i Esbjerg.
1) Hvad har fået dig til at tage
springet til at blive kirkesanger
i Dalby?
- Line organist og Jens
Christian præst spurgte.
Og da det jo i forvejen var
på trapperne at starte tresogns-samarbejdet op kirkesangerne imellem, var
det optimalt at få sat det i
værk under velordnede forhold – og på en måde, så
jeg ikke bare er en art ”gæstearbejder”.
2) Er der nogle udfordringer i
stillingen, du har tænkt særligt over? Før og efter du fik
stillingen?
- I Sønder Stenderup er det
jo kvinderne, der regerer i
kirken. Jeg skal gøre mit bedste for at være sød og overbærende overfor mine nye,
mandlige kolleger.
3) Hvad har du gjort dig af
tanker om det at møde en hel
menighed i et helt nyt sogn?
- Efter jeg havde sunget et
par år i Sønder Stenderup,
valgte vi at flytte hertil fra
Kolding i januar 2013,
fordi det er et smukt og fredeligt sted, og fordi jeg
gerne ville være i stand til
at deltage lidt mere i menighedslivet.
Det er blevet til en afstresset og udbytterig tilværelse
for os, med kirken som
anker. Det bliver selvfølgelig noget andet at møde
Dalby menighed, for vi
kommer ikke til at løbe

på hinanden i kedeldragt
og med hund i snor. Men
jeg vil prøve at videreformidle den afslappede
åbenhed og glæde ved salmesang, jeg deler med min
hjemlige menighed, til
Dalby.
4) Hvad tænker du om at
synge solo ved gudstjenesterne
ind imellem?
- Bring it on! Jeg siger næsten altid ja.
5) Vil du fortælle lidt om dig
selv privat?
Jeg er årgang 1970 og fra
Fyn. Sang og min interesse
for køer har bragt mig godt
omkring i Danmark. Nu
har jeg slået mig til ro sammen med min kæreste,
som er Koldinger – det
hedder det!
Vi har hund og kat og for
tiden fire dompap-hanner
på terrassen og er stornydere af halvøens natur.
Og så er jeg øl-entusiast på
10. år og elsker kage og
slowfood.
6) Er der andet, du vil fortælle?
- Jeg er født med godt
humør. Adskillige tests har
vist, at det holder!

Malthe Illum
Malthe Illum har erfaring
som korsanger i Sankt Nicolai Kirkes kantori. Han
har sunget musical på
Munkensdam Gymnasium
og er igen i år med i Dronning Dorotheas forestilling
på Amfiscenen. Hans ambition er en uddannelse som
rytmisk sanger.
1) Hvad har fået dig til at tage
springet til at blive kirkesanger
i Dalby?
- Jeg har sunget i kirkekor i
mange år, så jeg kender
mange salmer og er vant til
at stå tidligt op om søndagen.
Derudover giver det god
træning i at læse noder. I år
søger jeg nemlig ind på
MGK, hvor det er vigtigt at
kunne. MGK er et 3-årigt
musisk grundkursus, der
forbereder en på at søge
ind på musikkonservatoriet.
2) Er der nogle udfordringer i
stillingen, du har tænkt særligt over? Før og efter du fik
stillingen?
- Salmernes højde! Jeg har
en baryton/bas stemme og
derfor kræver det grundig
opvarmning, hvis jeg skal
tage de høje toner uden at

Eva Marie Georgi og Malthe Illum er Dalby Kirkes to nye kirkesangere.

slide på stemmen.
Der er også det med tiden,
for jeg arbejder som pædagogmedhjælper i Sdr. Bjert
SFO og har undervisning
på musikskolen. Det kan
godt blive svært at finde et
tidspunkt at slappe af.
3) Hvad har du gjort dig af
tanker om det at møde en hel
menighed i et helt nyt sogn?
- Nu har jeg jo været vant til
at synge i kirkekor, hvor
der sjældent var kontakt til
menigheden. I hvert fald
ikke på den måde, som jeg
nu skal vænne mig til. Jeg
håber, I vil tage godt imod
mig og bære over med mig
her i starten.
4) Hvad tænker du om at
synge solo ved gudstjenesterne
ind imellem?
- Jeg har sunget solo mange
gange før. Kan især godt
lide at synge rytmiske
sange, da jeg synes, det kan
gøre en gudstjeneste mere
afslappende og spændende.
5) Vil du fortælle lidt om dig
selv privat?
- Jeg fyldte 20 i starten af februar og er lige flyttet fra
Bjert til Kolding. Det giver
bedre mulighed for at øve
til min musikundervisning.
Musik er en stor del af mit
liv, og jeg håber på at
kunne leve af det.
6) Er der andet, du vil fortælle?
- Jeg medvirker i Dronning
Dorotheas forestilling på
Amfiscenen igen i år. Sidste
år sang jeg blandt andet
Sort Sol og C.V. Jørgensen.
Så har I lyst til at høre mig
synge i anden sammenhæng, er Pladeparaden
2014 en mulighed.

870 millioner mennesker
af verdens befolkning på
godt 7 milliarder eller
hvert 8. menneske på jorden kan ikke spise sig mæt
hver dag. Årsagerne til, at
mennesker sulter, er mange. En af dem er klimaforandringerne. De slår især
hårdt i fattige lande, der
ikke har råd til at afværge
og afbøde konsekvenserne.
Etiopien er et af de lande,
der er ramt af klimaforandringerne. Tørke og sult er
ikke noget nyt i Etiopien,
som for 30 år siden blev
ramt af en voldsom sultkatastrofe, hvis forfærdende
billeder mange husker.
Men selv om det går bedre
i Etiopien, især i byerne,
har sulten bidt sig fast
mange steder.
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.
- Det skal faktisk meget lidt
til for at hjælpe mennesker
ud af sultens onde cirkel.
Går en dansker på gaden
med en indsamlingsbøsse i
to timer, kan det give en familie det, der skal til, for at
de kan løfte sig selv ud af
fattigdom, fortæller indsamlingsleder Jette Juhl.
Sådan kan du støtte
Tag godt imod indsamlerne, når de kommer.
Eller meld dig som indsamler hos Jette Juhl
på 27 63 25 77 eller
jjjuhl@mail.tele.dk

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Klar til børn i glidende
6. klasserne arbejder
overgang på Dalby Skole med musical
Så nærmer vi os 1. april, hvor startskuddet går til det
første hold i glidende overgang. Vi arbejder lige nu på
de sidste detaljer, så vi er helt klar til at give hele holdet
nogle fantastiske måneder og en rigtig god start på
skolelivet.
Af SFO-pædagog Henriette Aabling
Foto: Allan Jensen
Den 1. april 2014 slår vi dørene op for vores ”Tyvstartere”, som vi har valgt at
kalde vores glidende overgang på Dalby Skole. Vi
glæder os til at modtage 50
friske børn, som er klar til
at starte et nyt kapitel i
deres børneliv.
Inden de skal i skole til august, skal de være en del af
et nyt fællesskab med nye
og gamle kammerater, få
en masse gode oplevelser
sammen og lære os voksne
i SFO’en bedre at kende.

Skoleparat og naturoplevelser
I vores glidende overgangsforløb har vi valgt at fokusere på: Skoleparathed,
natur, leg og bevægelse.
Det betyder, at vi blandt
andet skal arbejde med tal
og bogstaver, former og figurer, være kreative, være
aktive med hele kroppen,
have naturoplevelser sammen, lege og øve os i at
være sammen på en god
måde.
Tyvstarterne skal møde kl.
8.00 og er om formiddagen

for sig selv. Men alle børn
kan komme fra SFO’s morgenåbning starter kl. 6.35.
Vi vil også være en del af
indskolingen med den fælles daglige morgensang og
leg i skolegården i frikvarterene. Om eftermiddagen
er vi i SFO’en sammen
med de andre børn.
Tyvstarterne vil få base i
eget klasselokale. Derudover vil vi også have fast tilholdssted i bålhytten og
”Birkely”, som er blevet
gjort klar med bænke og
en ny bageovn. Vi vil ud
over dette benytte os af skolens forskellige faglokaler,
hallen og lokalområdet i
øvrigt.
Personaleteamet
Der vil være knyttet et fast
team af voksne til vores glidende overgang. Vi er
Mette, Allan C, Jesper og
Henriette. Vi fire vil danne
to teams og være der på
skift. Ud over os fra det
faste personale vil der blive
ansat 3 pædagogmedhjælpere, så vi hele tiden er 5
voksne omkring børnene.
Pædagogmedhjælperne vil
også have timer i SFO’en
om eftermiddagen.
Vi glæder os meget til at
komme i gang og lære alle
de nye børn at kende.

Det var super sjovt at arbejde med musicalen, de næste
6. klasser skal helt klart glæde sig.

Af elev Nanna Schøtt, 6A og
elev Christina Lindgren Christensen, 6A
I de to skemafri uger i februar har 6. klasserne arbejdet med musicalen
Gummi T.
Lærerne gjorde sig umage
med at udfylde rollerne og
at alle elever har opgaver i
musicalen.
Der var tre værksteder: band,
sceneøvelser og kulisser. Især
elever med mindre roller arbejder en del med at tegne
og male kulisser.

Vi spurgte nogle fra bandet
om, hvordan det var at
være med i bandet. De fleste syntes det var hyggeligt,
sjovt og udfordrende, men
meget svært at skulle huske
de mange forskellige numre.
Kulisserne var lidt en
anden opgave, mere frit for
valg af opgaver. Der var
mange forskellige kulisser,
der skulle males. Lene
havde købt maling og sørgede for, at det blev færdigt
til tiden.
Øvelserne til rollerne fore-

Lærer Mads Balle instruerer
musikeleverne Line Barsøe
Frandsen, 6B og Naja Ziegler
Hyla, 6A
gik ovre i de nye billedkunst- og håndarbejdelokale. Til tider var der
meget ventetid, men vores
lærer havde givet os lidt at
bruge tiden på. Vi sad også
meget og hørte musik til
opgaverne.
Det kunne godt være meget grænseoverskridende
for nogen, hvis de havde
en eller to replikker ud til
publikum, men alle klarede det nu meget fint. Vi
havde nogle ret så sjove
timer med hinanden.
Som sagt: Det var super
sjovt at arbejde med musicalen, de næste 6. klasser
skal helt klart glæde sig.

Signe Hedegaard Højsager, 6B, Nellie Safarkhanlou, 6B, Marie
Louise Munksgaard, 6B, Christina Lindgren Christensen, 6A
og Thilde Stærmose, 6A i gang med de første rolleøvelser.

Dalby SFO vandt
indefodboldturnering i Sdr. Bjert
Dalby Skoles SFO vandt årets turnering for alle Kolding
Kommunes SFO’er i indendørs fodbold. Finalestævnet
blev afholdt i Sdr. Bjert Hallen den 4. februar 2014.

På fotoet ses fra venstre: Lars Rahbæk, 3B, træner SFO-medarbejder Jesper Andersen, Oliver Elkjær Ravn, 3B, Jeppe Kvistgaard Martello, 3A, Oliver Bekke, 3B, Jacob Dixen, 3A og
liggende: Jamie Reimer, 3A og Mikkel Ravn Hansen, 3A.
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Vi kan ikke lære
uden læseforståelse
“Morgenstund har guld i mund” af N. F. S. Grundtvig
var en af de sange, vi lærte at kende til morgensang,
da jeg gik i Folkeskolen. En morgen sad jeg og fnisede
efter at have sunget den, og jeg blev spurgt, hvad det
var, der var så morsomt? Jeg spurgte, hvad ordene
betød, for jeg syntes ærligt talt, det lød lidt underligt,
at morgenstunden havde guld i mund. Enten vidste
min lærer det ikke, eller også blev mit spørgsmål opfattet som uartigt - jeg er født i den tid, hvor børn
skulle opføre sig som Tommy og Annika i Pippi
Langstrømpe historierne. Jeg fik i hvert fald ikke noget
svar.
Af lærer og læsevejleder Karin
Due Olesen
Måske gjorde episoden
mig mere nysgerrig, jeg
ved det ikke, men jeg falder tit over sekvenser eller
talemåder i en historie, en
strofe i et digt, et citat i en
film eller en linje i en sang,
som jeg undrer mig over
og bruger tid på at tolke.
Læseforståelsen er et af de
to vigtigste grundelementer i læsningen. Uden en
forståelse foregår der faktisk ikke læsning. Mange af
os har prøvet at læse en
side for så at stoppe op og
tænke: “Hvad stod der lige
der?” Enten var vi for
trætte til at få meningen
med, eller også lå indholdet af siden udenfor vores
fatteevne.
Afkodning x forståelse
= læsning
Der findes en formel for
læsning, der hedder: “Afkodning x forståelse = læsning”. Læg mærke til, at
der er gangetegn imellem
de to elementer. Det skal
forstås som et reelt regnestykke, hvor begge dele
skal have en positiv værdi
for at give et positivt resultat. Afkodningen er bl.a.
resultatet af den første læseindlæring, hvor børnene
lærer at sætte bogstavernes
lyde sammen til ord, der
giver mening. I nutidens
elektroniske tidsalder har
vi heldigvis mulighed for at
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få computeren til at hjælpe
med at afkode en tekst for
os, hvis det er svært for os
at lære denne del. Forståelsen derimod, opbygges
gennem hele livet i den
dialog, som vi har med hinanden relateret til de
emner, vi beskæftiger os
med eller interesserer os
for.
Dialog i centrum
I skolen er den dialog hele
tiden i centrum. I dansktimerne tager dialogen ofte
udgangspunkt i børnenes
hverdag og sættes i relation
til de tekster og emner, vi
arbejder med. I matematik
er det et helt andet sprog,
hvoraf en stor del består af
symboler, i natur/teknik er
der i sproget mange fagudtryk, som hæfter sig til tekniske detaljer, anatomi og
verdens lande, hvorimod
det i frikvartererne er børnenes sociale kompetencer
og interesser, der gør sig
gældende.
De voksne, der er en del af
børnenes verden har en
stor del af ansvaret for den
dialog, der finder sted,
uanset hvor børnene befinder sig. I skolen er det lærernes opgave at aktivere
den viden, børnene har
om det emne, der skal arbejdes med. Derudover
skal der arbejdes med ordlyden i teksterne, så sproget bliver genkendeligt for
børnene og kan kobles til
den viden, de i forvejen

Salut til Dalby Skole
Klokken er lidt over 8 en tirsdag, da Henrik fra skolen
ringer og siger, det er min tur til at skrive noget til
Dalby Tidende. Måske noget om hvordan det er at
sidde i skolebestyrelsen, foreslår han. Hm, tænker jeg
– skolebestyrelsen skal opleves. Ikke beskrives. Jeg har
faktisk kun en ting, jeg gerne vil slå stort op i den lille
avis. Og det er et tak til alle jer på Dalby Skole.

har. Forældrene har en opgave i at tale med børnene
om det, som de interesserer sig for og beskæftiger
sig med.
Værdien i en indholdsrig
samtale ved aftenbordet,
hvor alle i familien som
regel er samlet, kan ikke
sammenlignes med andre
dialoger. Værdien i den
dialog, der foregår ved
højtlæsning inden sengetid
er ligeledes af stor værdi.
Jeg læser “Harry Potter”
bøgerne for min 10 årige
søn Lasse for tiden, og vi
får mange gode snakke om
fremmede ord og begreber, som han ikke tidligere
er blevet præsenteret for.
Ord som sidenhen vil
kunne kobles til andre
emner, han støder på i
andre sammenhænge.
Morgenlæsning
De sidste 2 år har vi på
Dalby skole haft læsebånd
de første 20 minutter af
skoledagen. Når jeg spørger mine kolleger, hvad de
synes om læsebåndet om
morgenen, er der en del,
der tilkendegiver, at den
rutinemæssige start på
dagen er god for mange
børn. Det bliver fremhævet, at det giver rolige og
trygge børn, når hver dag
starter på samme måde.
Det er jo ikke alle børn, der
er vilde med at læse, og for
dem kan morgenstunden
måske være lang eller de
kan bruge tiden på at
tænke igennem, hvad resten af dagen skal bruges
til. Lærerne synes også, det
er rart, at der er tid til at gå
rundt og høre børnene
læse, så de kan følge med i
børnenes læseudvikling.
Om børnene bliver dygtigere læsere ved at læse 20
minutter på skolen hver
dag, er ingen garanti, men
vi kan som faglærere også
bruge tiden på at knytte

faglig viden fra vores fag til
de tekster, børnene læser.
I børnehaveklasserne og i
1.klasse er læsebåndet
noget nyt børnene skal
lære. I 1.b har det taget
lang tid at skabe den ro,
der skal til for at alle føler,
det er en hyggelig og rar
måde at starte morgenen
på. Afkodningen er jo heller ikke helt på plads for
alle, så en del af tiden er
også blevet brugt på højtlæsning. Allerede nu er de
dog nået dertil, hvor alle
kan sidde med hver sin bog
og også skrive et lille referat af indholdet i bogen.
Tegner også
Som nævnt er forståelsen
af allerstørste vigtighed,
men det er også bevist, at
læsning og skrivning er to
sider af samme sag, og at
de bør gå hånd i hånd, når
børnene skal lære at forstå
skriftsproget. Faglig læsning er på dagsordenen og
i de større klasser bliver der
læst i andre fag end dansk,
når der er læsebånd. Også
her understøtter det skriftlige arbejde somme tider
læsning af teksterne, der
arbejdes med.
Hvis jeg skal slå en krølle
tilbage til min egen skoletid, så havde det måske
været en god idé at lade os
børn tegne vores forståelse
af formuleringen “morgenstund har guld i mund”
eller bare have læst hele
sangen sammen med os og
påpeget senere i teksten,
hvor der bl.a. står, at guld =
glæde. Sammen kunne vi
sikkert have fået en god
snak om, hvad glæde ved
hver dag betyder, hvad en
god morgen betyder. Jeg
håber i hvert fald, at børnene på Dalby Skole synes
morgenerne er gode, når
de hver dag starter med læsebånd og derefter morgensang.

Tak fordi I er der. Tak fordi
I bruger jeres dag på at
lære mine børn livets ABC.
Tak fordi I favner dem én
for én. Og hele flokken
med.
Tak fordi I dag efter dag
møder op med friske ideer,
godt humør og lyst til at
lære fra jer. Tak fordi I står
fordomme, kritik og myter
igennem. Tackler regeringsindgreb, pisa-tests,
sparerunder, inklusionsskræk, almindelig smålighed, effektivitetskrav og
kineser-frygt. Politikerne,
der råber på mere og avisernes skriverier om alt det,
der ikke duer. Tak for sommerkoncerter, teaterstykker og musicals. Tak for
julehygge, jernalder-lejre
på kløende halmballer og
drivvåde overnatninger i
Perlen. Suppe i bålhytten,
sejlture på fjorden og sport
i hallen. Cykelture, blokdage og alt det ind imellem.
I holder ud
Hverdagen. Den gyldne og
den grå. Den svære mate-

Dalby Skoles ny- og ombygning indtil nu
August 2012:
Kolding Byråd bevilger 14 millioner kroner til Dalby Skole.
Februar 2013:
Tegnestuen Mejeriet færdiggør arkitekttegninger til byggeriet
2. april 2013:
J.Falk-Petersen A/S vinder som totalentreprenør licitationen til byggeriet
21. juni 2013:
Borgmester Jørn Pedersen tager første spadestik til byggeriet

Af Sanne Safarkhanlou
Mor til to børn på Dalby Skole
og medlem af skolebestyrelsen
matik. Bogstaver, der ikke
giver mening og klassekammeraterne, der ikke altid er
kammerater. Computerbøvl. Mandagstrætte unger,
surmuleri og gymnastiktøjet, der igen blev glemt.
Der er børn, der ikke trives. Børn, der er kede af
det. Måske over noget, der
foregår i skolen. Måske
derhjemme. I er med hele
vejen. Nogle gange kan I
gøre noget. Andre gange
kan I bare kigge på.
Tak til jer, der holder i, holder ud og holder af. Som
stædigt holder ved. Tak
fordi I tager det store ansvar på Jer, også når det er
svært. For intet er perfekt.
Og alt afhænger af øjnene,
der ser.
Så rank ryggen, trut i trompeten og hejs flaget. I har
meget at være stolte af. I
gør et fantastisk stykke arbejde, der alt for sjældent
bliver husket og værdsat af
sådan nogle halvfortravlede forældre som mig. Så
her er det sort på hvidt:
1000 tak.
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November 2013:
Første etape af ombygningen tages i brug: Faglokalerne til billedkunst, håndarbejde, der samtidig er kreativt værksted i SFO, i den
gamle gymnastiksal. Også det udvidede sløjdlokale tages i brug.

Skoleleder:
Henrik Nielsen

17. januar 2014:
Rejsegilde på nybygningen

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 marts:
Mandag d. 3. marts – Fastelavnsmandag i skolen
Mandag d. 24. marts kl.
16.: SFO – 3.klasseklub.
Tager til teaterforestillingen Kaptajn Bimse på
Mungo Park

Sanne Safarkhanlou
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Familiefirmaet på
Havnen vokser
Jesper Hansson er anden generation i Svane Shipping,
en familievirksomhed, der stadig udvikler sig. I løbet af
15 år er det lykkedes at gennemføre et succesfuldt generationsskifte i virksomheden, der igennem årene har
udviklet sig fra at være en Kolding virksomhed til at
være international virksomhed med datterselskaber i
England, Polen og Letland.
Af Lisa H.Kuang
Fotos: Svane Shipping
Selv om Svane Shipping er
ved at vokse ud af rammerne i de små bindingsværkshuse på Nordkajen 2,
så er administrerende direktør Jesper Hansson ikke
meget for at skulle flytte
sine medarbejdere til nye
kontorlokaler. Lige nu er
der 40 ansatte i Svane Shipping, hvoraf de 15 er administrative medarbejdere og
de 25 er lagermedarbejdere, der er fordelt på forskellige bygninger på
Havnen.
- Jeg ville da gerne have
dem alle samlet, men der
er noget over de her lokaler, hvor vi har været så
længe. Her er vi en familie,
og vi føler, at firmaets sjæl
ligger her, siger Jesper
Hansson.
En stor familie
Og det står hurtigt klart, at
Jesper Hansson lægger meget vægt på, at Svane Shipping er en stor familie.
Svane Shipping har tradition for stærke relationer
og langvarige kundeforhold, som bygger på gode
gammeldags dyder som

gensidig tillid, ordentlighed og respekt, og det gælder også i forhold til medarbejdere. Mange har været ansat i mange år, og Jesper Hansson kan selv fejre
15 års jubilæum. Jesper
Hanssons far Svend Erik
Hansson har været i virksomheden i mere end 45
år.
Gammelt firma
Oprindelig blev Svane
Shipping startet tilbage i
1926, hvor det hed Svane
og Gjørding. For 45 år
siden blev Jesper Hanssons
far kompagnon, og da Svane døde i 1991, overtog
faren virksomheden helt. I
1999 kom Jesper Hansson
til, og siden 2001, hvor Jesper Hansson, sammen med
den betroede medarbejder
Erik Overby, blev partnere,
har Svane Shipping været i
gang med et glidende generationsskifte.
- Det er vigtigt for mig, at vi
gør det her i fællesskab. Alt
andet ville være et dårligt
udgangspunkt, mener Jesper Hansson, der er glad
over, at han igennem årene
har haft og stadig har et
rigtigt godt samarbejde
med sin far.

Ville først selv
Det lå ellers ikke lige i kortene, at Jesper Hansson
skulle overtage familievirksomheden, selv om han
har beskæftiget sig med
shipping hele sit liv. Efter
sin HH eksamen var han i
Søværnet et år, og derefter
arbejdede han to et halvt år
i et shipping firma i Korsør.
Han var også i Hamborg et
år, inden han pakkede sine
ting og rejste til USA og arbejdede i shippingbranchen i fire år.
- Jeg blev også tilbudt at
blive partner derover, og
selv om jeg havde et dejligt
liv i USA, så trak Kolding alligevel. Det er jo her, jeg
har min familie og venner.
Selv om jeg ikke følte noget
pres fra min far om at gå
ind i virksomheden, så håbede han det jo nok, da jeg
allerede var i branchen,
fortæller Jesper Hansson.
Så i december 1998 pakkede han sit USA liv ned og
flyttede tilbage til Kolding.
Hjem igen
Siden er det gået slag i slag.
I 2007 fusionerede Svane
Shipping med deres største
konkurrent på havnen i
Kolding, og selv om de to
virksomheder inden da
havde konkurreret som
gale i 80 år, så er det alligevel lykkedes at få et fornuftsægteskab til at blive til et
harmonisk familieliv.
- Deres virksomhed lignede
meget vores med far, søn

og en betonet medarbejder
i ledelsen. I dag er sønnen
stadig ansat i Svane Shipping, fortæller han.
I årenes løb er Svane Shipping vokset fra at være en
mindre Kolding virksomhed til at være en international virksomhed med
datterselskaber og associerede selvskaber i England,
Polen og Letland. Svane
Shipping har over 70.000
kvadratmeter pakhuse og
terminaler på havnen i Kolding og Køge. 1. januar
købte virksomheden Havneterminalen, en virksomhed, der også ligger på
havnen.
Men selv om Svane Shipping er en international
virksomhed, så vil den altid
være fast forankret i Kolding.
- Vi bor alle her i Kolding
og her har vi hjemme. Vi vil
altid være engageret i lokalområdet her, siger Jesper
Hansson.

FAKTA
Jesper Hansson er 43 år
Bor i Rebæk
Svane Shipping har 40 ansatte
Virksomheden beskæftiger sig med logistik
De er totalleverandører, hvor de tilbyder transport,
håndtering og opbevaring af stort alle typer stykgods
og løse varer
Transporten af varerne kan foregår med enten skib,
tog eller lastbil overalt i verden
Svane Shipping har 70.000 kvadratmeter topmoderne
pakhuse og terminaler på havnen i Kolding og Køge
til opbevaring af gods.

