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Værestedet er reddet i foreløbig et år
Det er endnu ikke endeligt afgjort, hvor mange penge
kommunen vil spare på Værestedet til næste år, men
der skal under alle omstændigheder spares 40 procent
af budgettet. Foreløbig vil Værestedet forsøge at spare
sig igennem og samtidig sætte forældrebetalingen lidt
op.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

i marts, siger Nanna Johansen.

Værestedets fremtid er
endnu ikke endeligt afgjort, men en ting slår formand for Værestedet Nanna Johansen helt fast.
- Værestedet eksisterer også
til næste år, siger hun.
Selv om kommunen endnu
ikke har endelig besluttet,
hvor meget, der skal spares
på kommunens væresteder,
så er det sikkert, at der
ryger 40 procent af Værestedets budget. Det betyder, at der i hvert fald
forsvinder 152.000 kroner
fra budgettet næste år.
- Det er rigtig mange penge
på vores lille budget. Og
måske ender det med, at vi
skal spare endnu mere. Politikerne har udskudt den
endelige beslutning til sidst

Skolereformen
Kolding Kommune vil spare på kommunens væresteder næste år, da skolebørnene skal gå længere tid i
skole på grund af den kommende skolereform. Det
betyder, at der derfor bliver
færre timer, hvor børnene
kan være i Værestedet.
Samtidig er det besluttet, at
skolen skal tilbyde lektiecafe, og det reducerer også
behovet for et sted, hvor
børnene kan være efter
skoletid.
- Der er ikke tvungen lektiecafé næste skoleår, så der
vil formentlig være børn,
der får tidligt fri og som
gerne vil komme i Værestedet, siger Nanna Johansen,
der mener, at der fortsat er

et behov for et sted, hvor
børnene kan gå hen efter
skole.
Derfor vil Værestedets bestyrelse også gøre alt for at
holde Værestedet åbnet til
næste år. Bestyrelsen har
besluttet at spare ungarbejderne væk, ligesom forældrebetalingen bliver sat en
smule op. Samtidig vil man
lave et nyt tiltag, hvor man
tilbyder de store børn en
månedlig klubaften, der
skal koste 50 kroner per
gang.
- Vi vil gerne bevare et samlingspunkt for de store
børn, som ikke længere går
på skolen. De kan så købe
et klippekort og komme til
en klubaften, hvor der bliver lavet noget mad, og
hvor foregår forskellige aktiviteter, som de selv er
med til at bestemme, fortæller Nanna Johansen.
Bruger opsparingen
Hun håber, at det nye tiltag
sammen med udvidede åbningstider kan være med til
at bevare Værestedet.

Værestedet
Betalingen bliver sat op
fra 350 kroner om måneden til 425 kroner
Åbningstiden bliver udvidet til klokken 17.00
mandag til torsdag og til
klokken 16.00 om fredagen
Engang om måneden vil
Værestedet tilbyde en
klubaften for de store,
der koster 50 kroner per
gang
De store skal kunne
købe et klippekort, så de
kun betaler for de aftener, de deltager i
Værestedets budget er
på 189.000 kroner hvert
halve år
Det beløb falder til
113.000 kroner per
halve år
- Vi har også en lille opsparing, som vi er villige til at
bruge. Vi ved jo ikke, om
Værestedet bliver sparet
helt væk, og så kan vi lige så
godt bruge de penge, vi
har, siger formanden, der
håber, at forældrene vil
bakke op om Værestedet.
- Det vigtigste for os har
været at sikre, at Søren og
Hanne kan blive her. De er
de bærende kræfter i Værestedet og uden dem, ville
det være svært at køre stedet videre, siger Nanna Johansen.
Værestedet har også sat en
spørgeskemaundersøgelse
i gang blandt forældrene
for at se, hvilke holdninger
der er til Værestedet, men
Nanna Johansen er fortrøstningsfuld.
- Hvis bare ikke, der bliver
skåret mere end de 40 procent, så overlever vi næste
år. Bagefter må vi se, hvilket behov, der er for Værestedet, når skolereformen
er slået helt igennem, og så
må vi se på, hvad vi så kan
gøre, siger hun.
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Stien bag hallen er nu kommet på
kommunens budget
Det manglende stykke sti, der forbinder det nye
boligområde og hallen er kommet på budgettet i 2014.
Dalbys lokale byrådsrepræsentant vil arbejde for, at
stien bliver asfalteret.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Kjeld Kjeldsen (V), Dalbys
lokale byrådsrepræsentant,
har gjort et stort stykke arbejde for at få sat det lille
stykke sti, der forbinder det
nye boligområde og hallen
på Kolding Kommunes
budget.
Både skolen, forældre og
grundejerforeningen har i
flere omgange gjort opmærksom på, at det lille
stykke sti, der forbinder boligområdet og hallen, al-

drig er blevet gjort færdigt.
Men efter en del tovtrækkeri mellem blandt andre
kommunen og skolen er
det nu lykkedes at få afsat
215.000 kroner til at færdiggøre stien på kommunens budget i 2014.
Betyder noget
- Det betyder, at stien bliver
lavet, siger Kjeld Kjeldsen,
der sidder i byrådet for
Venstre og som har arbej-

det på at få stien på budgettet.
Han mener, at det betyder
en del for bosætningen i
området, at tingene er
gjort færdige, og at området ser ordentligt ud.
- Det er ikke, fordi vi skal
lave sognerådspolitik i byrådet, men jeg vil gerne arbejde for at tiltrække nye
familier til Dalby. Jeg tror,
at et godt helhedsindtryk
betyder noget, og jeg er sikker på, at tilflyttere kigger
på både skolen, fritidsaktiviteter og området i det
hele taget, når de skal bestemme sig for at flytte til et
nyt område, siger Kjeld
Kjeldsen.
Derfor vil Kjeld Kjeldsen

nu også arbejde for at
skaffe de sidste penge, så
stien kan blive asfalteret.
Der er kun afsat 215.000
kroner til at få lavet en sti
af benmel, men Kjeld
Kjeldsen mener ikke, det
er den optimale løsning.
Han vil nu tage kontakt til
formanden for Plan- og
Boligudvalget Poul Erik
Jensen (S)for at forsøge at
skaffe de sidste penge.
Asfalt som de øvrige stier
- Jeg synes, der skal asfalt
på, som der er på de øvrige
stier. Samtidig er der en
del vedligehold ved en sti
af benmel, og jeg mener,
det er bedre med en sti af
asfalt. Desuden er det ikke

ret mange ekstra penge,
der skal til, og vi kan ligeså
godt forsøge at få den bedste løsning fra begyndelsen, siger Kjeld Kjeldsen.

Fakta
Beregninger på hvad
stien kommer til at
koste:
Asfaltsti:
200.000 kroner
Asfaltsti inkl. lys:
265.000 kroner
Stenmelssti:
150.000 kroner
Stenmelssti inkl. lys:
215.000 kroner
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Multiboldbane i Dalby
Otte 12-15 årige unge var i januar samlet til en workshop i Værestedet under
arbejdstitlen: ”Hvad skal gøre det sjovere at være ung i Dalby”.
De unges hovedprioritet var at få etableret en multiboldbane i Dalby. En bane, som
de unge kan samles ved og spille fodbold, basket og andet boldspil.
Af Henrik Nielsen,
skoleleder Dalby skole
Initiativet Gang i dig og
Dalby afholdt workshop
med 8 unge 12-15 årige i
Værestedet den 14. januar
2014. Der kom mange
ideer på banen om, hvad
der kunne gøre det mere
spændende at være ung i
Dalby.
Hovedideen blev, at vi skal
have etableret en multi-

bane i Dalby. Det vil sige en
udendørsbane med bander og ”blødt” underlag til
blandt andet fodbold og
basket. Banen skal ligge i
området ved Værestedet og
Dalby Skole.
Ideen har tidligere været
oppe i Dalby Gymnastikforening og i Gang i dig og
Dalby. Så nu skal ideen realiseres gerne i løbet af år
2014.
Idrætsforeningen, skolen,

Værestedet og grundejerforeninger vil nu gå sammen med de unge om at få
projektet gjort til virkelighed. Der blev holdt opstartsmøde tirsdag den 18.
marts i Værestedet.
2-300.000 kroner er prisen
Der skal skaffes 2-300.000
kroner til at etablere en
multiboldbane. Så alle
gode lokale kræfter skal
gerne sættes i sving. Op-

startsmødet blev holdt
efter redaktionens afslutning. Initiativtagerne lægger dog op til at der ud

over søgning af tilskud fra
fonde også skal sættes lokale indsamlingsaktiviteter
i gang. Dalby Sommerfest

den 12.-15. juni vil være en
rigtig til anledning til at
give startskuddet hertil.

Beboerforeningens
bestyrelse jagter
nye medlemmer
Den 25. februar holdt Beboerforeningen generalforsamling. Tre bestyrelsesmedlemmer fortsætter, men
foreningen mangler både medlemmer og folk, der vil
tage en tørn i bestyrelsen.
Af Marianne Lorenz
Beboerforeningen
for
Dalby Sogn holdt generalforsamling i Dalbyhus den
25. februar. Der var i alt 11
personer, der mødte op til
generalforsamlingen inklusiv bestyrelsen. Som dirigent blev valgt Jens
Christian Bach Iversen, og
Marianne Lorenz blev valgt
som referent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt til
trods for, at den blev holdt
i februar. Formandens og
kassererens beretning blev
godkendt. Der var genvalg
til bestyrelsen til Per Rosiak, ligesom Eddie Lorenz
og Jeanette Pedersen også
fortsætter i bestyrelsen.
Generalforsamlingen gav
desuden bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde
yderligere to bestyrelses-

medlemmer samt to suppleanter, da der fortsat
mangler nye kræfter i foreningen.
Det blev drøftet, hvorvidt
foreningens måde at opkræve kontingent på er
skyld i det faldende medlemstal i de senere år.
Jens Christian Bach Iversen
mente, at arrangementerne Børneloppemarked
og Banko berettiger til, at
foreningen fortsætter, da
begge arrangementer har
stor succes.
Formanden takkede for
god ro og orden, hvorefter
der blev serveret smørrebrød for de fremmødte.
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Dalby GF arrangerer Ny venskabsklub for
U11 drenge i Bjert/Dalby
Havnestafet
Den tilbagevendende Koldingstafet for løbehold for familier, venner og skoleklasser
er i år planlagt til torsdag den 8. maj. Arrangementet har de sidste par år været indhyllet i festlige kulisser på havnen. Høj musik, sprøde pølser fra grillen, våde dryp
fra oven og meget engagerede deltagere i alle aldre, køn og størrelser, gør aftenen
speciel. Den korte rute på cirka 3 kilometer betyder, at også utrænede og hyggemotionister kan deltage i løbet.
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer,
fotostylisten.dk
Du kan allerede nu gå i
gang med at sammensætte
jeres 5-mands stafethold til
årets store havnestafet for
familier, venner, naboer,
kollegaer, sportsvenner eller klassekammerater. Det
hele foregår på Koldinghavn torsdag den 8. maj,
hvor starten går klokken
19.00.
Alle med samme mål
Ruten er på tre kilometer
og starter på Sydkajen i
Koldinghavn og går blandt
andet via Sorte Bro og den
nye sti i skovområdet syd
for havnen, ind omkring
Marina Syd og retur, ind
mod Kolding, langs Åen.
Når den første på holdet
har løbet sine tre kilometer
giver han sin depeche videre til den næste løber,
indtil alle fem deltagere
har løbet ruten igennem.
Deltagerne har de sidste år
været en spraglet og godt
blandet skare, lige fra sidste års yngste deltager Jes-

sica Reimer Michaelsen på
6 år, til deltagere fra Dalby
GFs fodboldafdeling til
hold fra Kolding Motion,
borgmester Jørn Pedersen
og aktive bedsteforældre,
som nyder at deltage med
børn og børnebørn.
Dalby GF glæder sig til
endnu en hyggelig aften i
sporten og motionens
tegn.
Hjælpere søges
Hvis du ikke skal løbe, kan
du måske hjælpe til et par
timer? Ønsker du at hjælpe
med arrangementet kan
du kontakte Jan Lottenburger på halvmaraton@dalbygf.dk. Opgaverne er af

en varighed på maks. to
timer.
Tilmelding
Ønsker du at tilmelde et
hold til havnestafetten så
se her
Tilmelding senest d. 2. maj
på www.koldingstafetten.
dk
Praktisk information
Afhentning af startnummer på løbsdagen fra
klokken 17.00
250 kroner per hold
(+ dankortgebyr).
Der er INGEN eftertilmelding på dagen.

Efter en spændende tur til FC København kom drengene hjem med både oplevelser og en ny venskabsklub.
Af Frank Nielsen
Foto: Frank Nielsen
Det var en flok spændte
U11 drenge fra Bjert/
Dalby fodboldklub, der lørdag morgen stod klar ved
P-pladsen ved Skamlingsvejen for at drage mod København, nærmere betegnet KB hallen, hvor også
FC København har træningsanlæg. Selvsagt var
det en tur drengene havde
glædet sig til.
Turen gik over Fyn mod
København, hvor drengene landede klokken 10.
Her blev de budt velkommen af Sune Nielsen,
sportsmanager for F.C. Copenhagen School Of Excellence.
Her stod den på rundvisning på School Of Excellence, som er et træningsanlæg for Københavns bedste fodboldspillere fra U15
drenge til U19 drenge. Det
er herfra FC Københavns
superliga hold får sine unge talenter og kommende
landsholdsspillere fra. Her
kan nævnes Andreas Cornelius og Thomas Delaney
som de seneste spillere, der
har været en del af skolen,
og i dag er danske A-Landsholdsspillere.
Lokaler vist frem
De helligste lokaler blev
også vist frem og nogle go-

de historier fortalt. Ikke
engang forældre til skolens
drenge har adgang til disse
lokaler. Samtidig hørte
drengene, hvad der kræves
af de spillere, som træner
på skolen – træning før og
efter skole hver dag – så
det var en meget speciel og
lærerig oplevelse. Efter følgende skulle drengene hilse på nogle af FC Københavns superliga spillere og
se dem træne, og der blev
naturligvis også tid til at få
nogle autografer.
Spillede selv
Nu var det tid til, at drengene selv skulle i kamptøjet, da alle Bjert/Dalby
drengene skulle spille træningskampe mod FC Københavns U11 drenge efter
aftale med FC Københavns
U11 cheftræner Kurt Mikkelsen. For begge hold var
det en rigtig god og sjov
oplevelse, og der blev virkelig gået til stålet i kampene. Begge Bjert/Dalby
hold sluttede efter kampen
af med en lille Ishockey
straffespark turnering, så
de drenge, der i kampene
ikke havde scoret mål, nu
fik mulighed for det.
Alle var nu godt sultne, og
det var tid til frokost. Den
blev dog lidt forsinket, da
Christoffer Remmer, en af
FC Københavns superliga
spillere og kommende
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Dalbys U9 drenge blev kommunemestre i A-rækken
Det næste år kan U9 drenge i Dalby GF kalde sig ”de
bedste” i årgangen i Kolding Kommune. Stævnet fandt
sted i Bramdrupdamhallerne i januar.
Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen

dansk landsholdspiller, kiggede forbi omklædningsrummet til en snak omkring det at være superliga
spiller.
Tur til Parken
Da drengene så endelig
havde spist frokost, blev
der sagt farvel til FC København, og turen gik til
Parken. Her skulle de have
en rundvisning og se de
forskellige omklædningsrum, presserum og pokalrum samt Parkens flotte
græstæppe. Også her blev
der fortalt nogle gode røverhistorier.
Ikke nok med, at drengene
havde en sjov og spændende dag, så blev der også
etableret en ny venskabsklub for U11 drenge. Der
blev nemlig aftalt, at FC Københavns drenge kommer
til Bjert/Dalby på træningslejr engang efter vinterferien. Her vil der blive lavet
en lille træningsturnering,
hvor Bjert/Dalby deltager,
og forhåbentlig også andre
klubber fra Kolding og
omegn.
Så hvem ved, måske om 56 år har vi en Bjert/Dalby
dreng spillende på et af FC
Copenhagen School Of Excellence hold.

Efter et nederlag i første
indledende kamp mod Alminde/Viuf, så det ellers

Forår er
lig sandkassefodbold

ikke lovende ud for drengene. Men de skulle lige
vågne op og med sejre i de
efterfølgende 3 kampe,
stod finalen mod Alminde/Viuf, som denne gang

måtte se sig besejret 2-0.
I semifinalen mod Harte
måtte Dalby-drengene ud i
en nervepirrende straffesparkskonkurrence, som
de vandt til stor jubel i
Bramdrupdam-hallen. Næste år må de som U10 se
om de kan leve op til den
flotte titel.

På billedet ses nogle
spændte drenge inden finalen mod Alminde/Viuf.
Fra venstre: Markus Bugge,
Villads Høst, Benjamin
Madsen, Kristoffer Thomsen og bagved sidder Casper Hannibal.

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

Når flyverdragterne lægges væk, så finder vi de
små hurtig-løber-sko frem
og starter op med sandkasse fodbold i Dalby GF.

Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk

Af Gitte Thomsen
Foto: Judy Reimer

Volleyball
Flemming Wolff Madsen
Flemming.madsen
@velux.com

Fra den 1. april leges der
fodbold hver tirsdag klokken 16.00 – 17.00 på banen
lige ved siden af Dalby Hus
og legepladsen. Alle drenge og piger som er født i
2009 eller senere er velkomne til at lege med sammen med far eller mor.
Gitte Thomsen glæder sig
til at sparke endnu en
sæson i gang.

Kidsvolleyball
Anders Bech Mathiesen
andersbmath@
hotmail.com

Husk
Gymnastikopvisning
i Dalbyhallen

Søndag d. 6.
april kl. 11.00

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
4
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KALENDER
MARTS
Musikgudstjeneste i Dalby Kirke:
Søndag den 30. kl. 10.30
Fælles musikgudstjeneste med Sdr. Stenderup og
Sdr. Bjert.
Se side 7.

APRIL
Morgengudstjeneste: Søndag den 6. kl. 9.00
Mariæ bebudelses søndag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 13. kl. 10.30
Palmesøndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Torsdag den 17. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.
Musikgudstjeneste: Fredag den 18. kl. 14.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Påske-Natkirke: Lørdag den 19. kl. 23.00-06.30
I Sankt Nicolai Kirke, Kolding.
Se: www.sanktnicolaikirkekolding.dk
Festgudstjeneste: Søndag den 20. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Mandag den 21. kl. 10.30
2. påskedag. Ved Birgit Urd Andersen.
Gudstjeneste: Søndag den 27. kl. 10.30
1. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

MAJ
Gudstjeneste: Søndag den 4. kl. 10.30
2. søndag efter påske. Ved Tine Illum.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjenester
14. juni kl. 10.30
16. august 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.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
75. årgang, nr. 4, april 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen

DALBY KIRKE / KFUM-SPEJDERNE

Flot forældreopbakning
til spejderne
Forældreopbakningen til KFUM-spejderarbejdet i
Mariesminde er stor. Det kunne ses tydeligt ved generalforsamlingen den 18. februar, hvor mellem 20 og
30 spejderforældre var mødt op.

Det ny grupperåd
Grupperådet består nu af
Carsten Justesen (formand), Finn Mortensen
(kasserer), Susanne F. Jørgensen (gruppeleder), Benny Andersen, Tina Dahl,
Lene Bundgaard og Lars
Hilker samt lederrepræsentanter fra de enkelte
spejderenheder.

Cirka to uger efter konfirmationerne i 2014 den 16. og
18. maj er det tid at se frem til og indskrive næste års
konfirmander. Det sker onsdag den 4. juni kl. 19.3021.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A.
Af
Jens Christian Bach Iversen
Indskrivningen til konfirmationsforberedelse 20142015 bliver et aftenarrangement onsdag den 4. juni
kl. 19.30-21.00 og foregår i
præstegården. Til indskrivningen medbringer den
kommende konfirmand
sin far eller mor samt sin
dåbsattest – eller husker sit
CPR-nummer.
I Kolding Kommune foregår konfirmation og forberedelse i 8. klasse.

Af Mette Justesen
Fotos: Mette Justesen
På generalforsamlingen
kunne formanden berette
om det forgangne spejderår, som har været rigtig
godt. Der har været gang i
mange aktiviteter for både
spejdere, ledere og grupperåd.
Grupperådet/bestyrelsen
består af forældre og ledere, og igen i år er der forældre, der er klar til at give
et nap med. Kassereren
kunne endvidere fremlægge et yderst tilfredsstillende
regnskab, der vidner om en
sund og stabil økonomi.
På generalforsamlingen optrådte Ulvene (2.-3. klasse)
med et par sanglege, som
de havde øvet sig rigtig meget på. Der var også informationer om den forestående sommerlejr, som i år
holdes på Spejdercentret
Port Arthur på Vestfyn.

Konfirmation
2015: Indskrivning

Ulvene optrådte for de fremmødte forældre.
Udbygning af lejrplads
En af opgaverne for spejdergruppen i det kommende år er etablering og
udnyttelse af spejderhyttens
grund ud fra en overordnet
plan. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der mødes og
udfører det fysiske arbejde,
og når etableringen engang
er færdig vil der blandt
andet være nybyggede sheltere ved spejderhytten. Arbejdet ved hytten vil løbe
over de næste par år.

Der var mødt mange forældre op til generalforsamlingen.

Konfirmationsdatoer
2015
Den ”gamle A-klasse” fra
Dalby Skole skal konfirmeres fredag den 1. maj. Søndag den 3. maj er det den
”gamle B-klasses” tur. Begge dage kl. 10.30.
Konfirmationsforberedelsen
Der bliver muligvis to hold
konfirmander, der skal gå
til præst på to forskellige
tidspunkter næste år. Tidspunktet afhænger af, hvilken skole den enkelte
konfirmand går på nu.
Realskolen har meldt ud,
at man her uændret laver
plads til konfirmationsforberedelse torsdag morgen
fra kl. 8.00-9.30.
Senior-spejderne i Mariesminde
har på et af
februar-møderne fremstillet bolsjer.
Her ses et
udsnit af de
søde sager.
Foto: Caroline Henningsen.

Men blandt andet grund af
den ny skolelov, som træder
i kraft efter sommerferien,
er det endnu for tidligt at
sige noget om, hvornår på
dagen konfirmationsforberedelsen forventes at ligge
for de Dalby-konfirmander,
der går på Brændkjærskolen. Så snart det er på plads,
vil det blive meddelt i Dalby
Tidende.
Unge, som går på andre
skoler og ønsker at blive
konfirmeret i Dalby Kirke,
bliver der lavet en særlig aftale med. For måske passer
pågældende skoles plads til
konfirmationsforberedelse
ikke med Dalby Kirkes, og
så kan forberedelsen finde
sted i en anden kirke. Skal
man konfirmeres i Dalby,
skal man under alle omstændigheder også indskrives i Dalby.
Dato for forberedelsens
start ligger ikke fast endnu,
men det bliver sidst i august eller først i september.
Yderligere information
En særlig invitation med
angivelse af tidspunkter,
datoer m.v. vil blive omdelt
til Brændkjærskolens nuværende 7. klasser. Tidligere år har unge fra årgangen hjulpet med at dele
rundt til gamle klassekammerater på Realskolen.
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Nyt om
NAVNE
DØBTE
8. marts
Caroline Toustrup
Stranden 10
16. marts
Isabella Vinding Kofoed
Skovly 21
Tobias Traneberg
Ebsen
Goldbæk Alle 36

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
11. februar
Ruth Tandrup
Andersen
Fjeldparken 23

Dalby
kæmpede
mod sult

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

Søndag den 9. marts blev
der samlet ind ved Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps kamp
mod sult i verdens fattigste lande. Dalby gav et
flot bidrag til landsresultatet på 13 millioner kr.

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

Af Jette Juhl
Ill: Folkekirkens Nødhjælp
29 indsamlere samlede
søndag den 9. marts næsten 19.000 kroner ind til
Folkekirkens Nødhjælp.
Mange indsamlere er ”gengangere”, som har været
med i mange år. Men hvert
år kommer der nye til. I år
var der også rigtig mange
konfirmander med ude på
ruterne.
Tusind tak til alle indsamlere og øvrige hjælpere,
ikke mindst til Herdis
Schmidt, som for 10. gang
sørgede for kaffe og hjemmebagte boller i præstegården til de forfrosne indsamlere. Og tak til dem,
der tog godt imod indsamlerne.

Påske i Dalby Kirke
Påskens store drama gennemspilles i salmer og musik,
tekster og prædikener. Fem gudstjenester på ni dage.
Af J.C. Bach Iversen
De store helligdage griber
på hver sin måde ind i afgørende sider af menneskelivet, hvor godt og ondt, tro
og frygt, lys og mørke kæmper mod hinanden.
I Dalby Kirke blander mere
traditionelle gudstjenester

Organist:
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com

sig med musikgudstjenesten Langfredag – med oplæsning af evangelisten
Lukas’ beretning om dagens begivenheder – og
festgudstjenesten Påskedag. Alle rammer de en
central nerve i ethvert
menneskes liv.

Kirkesangere:
Eva Marie Georgi
Stenderupvej 191D
6092 Sdr. Stenderup
41 28 91 48
marie.andrea
@hotmail.com

Birgit Urd bliver til juni
Dalby avancerer
Der blev samlet i alt kr.
18.984,50 ind i Dalby, hvilket svarer til kr.18,20 pr.
husstand. En stigning i forhold til i fjor, hvor Dalby
var 4. bedst i hele landet i
sogne med over 1000 husstande. Den rangliste ligger ikke klar endnu for
2014.
Folkekirkens Nødhjælp
sender en stor tak til alle
bidragsydere samt indsamlere og hjælpere, der har
medvirket til det flotte resultat.

Ved den store Sogneindsamling søndag den 9. marts samlede 29 indsamlere næsten
19.000 kr. ind i Dalby.

Ved redaktionens afslutning blev det meddelt fra Kolding Provsti, at Birgit Urd Andersen har fået forlænget
sin tilknytning til Dalby Kirke til medio juni.

Børn på Værestedet ved Dalby
Skole, som tidligere har leveret
juleengle, har fremstillet kors
til påsken i Dalby Kirke.

Musikgudstjeneste
Langfredag
Dalby Kirke
18. april kl. 14.00
Medvirkende
Organist: Line Reinvang
Fløjtenist: Rikke Petersen
Sanger: Malthe Illum
Sanger: Eva Marie Georgi
Læser: Signe L. Johansen
Læser: J. C. Bach Iversen

Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30

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

Krucifikset fra Dalby Kirke stammer fra omkring år 1500.

DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Dalby Tidende
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 april:
Onsdag d. 2. april:
Blokdag
Lørdag d. 12. – mandag
d. 21. april: Påskeferie
Tirsdag d. 22. april:
Trivselsdag på skolen
Onsdag d. 23. – fredag d.
25. april:
Grønt Flag – Grøn Skole
– temadage i undervisningen
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Eleverne får engelsk fra 1. klasse og
tysk fra 5. klasse
Skolereformen, der træder i kraft til august 2014 betyder, at eleverne får engelsk fra 1. klasse, og alle skal
have tysk fra 5. klasse. Skoledagen bliver længere og
eleverne skal bevæge sig 45 minutter hver dag, og der
kommer lektiehjælp i skoletiden. Skolebestyrelsen skal
godkende Dalby Skoles nye timefordelingsplan, hvor
anbefalingen er klar.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Fra det
nye skoleårs start til
august vil
alle elever
i indskolingens 0.
- 3. klasse
have en
skoledag fra klokken 8 til
klokken 14. Mellemtrinnets 4. til 6. klasse får en
skoledag til kl. 14.45 fire
dage og en dag til kl. 14.
De lidt længere skoledage
er en konsekvens af flere
beslutninger: Sprogfagene
starter tidligere. Engelsk
fra 1. klassetrin og tysk fra
5. klasse. Dansk og matematik får flere lektioner på
4. - 6. klassetrin. Eleverne
skal have bevægelse 45 minutter i gennemsnit per
dag. Idrætsundervisningen
er en del af bevægelsestiden. Eleverne får tid til at
arbejde med lektier og
andre faglige fordybelsesforløb i skoletiden. Der er
bestemte timekrav til fagene dansk, matematik og
historie. Skolebestyrelsen
kan prioritere timetallet til
de andre fag indenfor den
fastsatte timeramme til fagfaglig undervisning. Timefordelingsplanen for 2014/
15, der ligger klar til skolebestyrelsens godkendelse,
kan ses i tabellen.
Håndværk og design
Sløjd og håndarbejde ændrer navn og bliver slået
sammen til faget Håndværk og design. I timeplansforslaget er der prioriteret 4 lektioner til faget
på 4. klassetrin, som er fagets første år. Det vil vi

planlægge med 2 lektioner,
hvor håndværksdelene fra
håndarbejde bliver lært, og
2 lektioner, hvor håndværksdelene fra sløjd bliver
lært. Derefter vil vi på 5. og
6. klassetrin planlægge fa-

get, så designtilgangen integreres med udvikling af
håndværksfærdighederne.
Hjemkundskab på 6. klassetrin ændrer navn til madkundskab.
Vi vil fastholde Dalby
Skoles profil
Dalby Skole har igennem
mange prioriteret linjefagskompetence og timetal til
de timetalsmæssigt mindre
praktisk-musiske fag lige så
højt som kvalitet i dansk,

naturfag og sprogfag. Vi
har prioriteret musik,
idræt, billedkunst, håndarbejde, sløjd og natur/teknik med minimum 2
lektioner på alle de klassetrin, vi har haft mulighed
for. Det ønsker vi fortsat at
gøre.
Vi vil også på Dalby Skole
fortsat have lejrskole på 6.
klassetrin, ophold i jernalderlandsbyen i Vingsted på
5. klassetrin, overnatningsarrangementer på de an-

dre klassetrin, skolefest
med skuespil, musical og
sommerkoncert.
Fortælletime i indskolingen bliver en del af det der
fremover hedder anden
understøttende undervisning, fællestime på mellemtrinnet, hvor dansk –
og historietemaer bliver
gjort spændende i IT-understøttet foredragsform
og morgensang vil også
fortsat være en del af Dalby
skoles profil.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Trivsel og læring er
et fælles ansvar
En undersøgelse af trivsel og læring gennemført i
efteråret og vinteren 2012/2013 i Roskilde Kommune
viser, at trivsel sandsynligvis har betydning for læring.
Af Ulrik Søgaard, far til to
drenge på Dalby Skole og medlem af skolebestyrelsen
For langt størstedelen af
børnene i undersøgelsen
er god trivsel i klassen
vigtig, for at
de kan lære
noget. Undersøgelsen
viser, at børn
der oplever skolen som lærerig også i højere grad oplever at have flere venner,
og at det er rart at gå i
skole.
De fleste børn i undersøgelsen har et positivt billede af skolen. De beskriver

deres oplevelse af at gå i
skole med ord som gode
venner, lærerigt og sjovt.
En betydelig gruppe svarede dog også, at skolen er
svær, mens en lidt mindre
gruppe mener, at skolen er
spild af tid. Det er kendetegnende for disse elever,
at de ikke synes, de har
nogen venner og gode relationer.
Trivsel og læring
Ud fra en systemteoretisk
tanke er skolen, lærerne
og eleverne dog ikke alene
om ansvaret for en god
trivsel og læring på skolen.
Idrætsforeningen, kirken
og ikke mindst vi som for-

ældre har ansvar for at bidrage til at udvikle skolen.
Således at vores børn får
den bedst mulige skolegang både fagligt og socialt. Goethe skrev: “Enhver
hører kun hvad han forstår”. Derfor er det vigtigt,
at vi alle tør spørge, når
der er noget, vi ikke forstår. I stedet for at være afvisende overfor ideer og
tiltag i skolen, fordi vi ikke
forstår dem. Dette kan
være i forhold til skolereformen, pædagogiske overvejelser med skuespil,
blokdage, nye tiltag og
meget andet. Igennem dialog kan vi således alle bidrage til ikke alene at
udvikle skolen og derigennem vores børn, men også
at lære lidt selv undervejs.

Skolebestyrelsesvalget er i gang
Dalby Skoles skolebestyrelse skal ved de igangværende valg have valgt 4 nye
medlemmer blandt skolens forældre. Kandidater har sidste frist til den 28. marts til
at melde deres kandidatur.
Erfaringen peger på fredsvalg til skolebestyrelsen i Dalby.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Skolebestyrelsen arbejder
sammen med skolens ledelse og medarbejdere om
at fastholde og udvikle en
rigtig god skole for alle
børn i Dalby.
Skolebestyrelsen har indflydelse på skolens profil, timefordelingsplan, SFO, skolehjem-samarbejde, ansættelse
af medarbejdere og ledere,
skolens budget, sikker skolevej og meget mere.
Forskudte valg
Skolebestyrelsen består af
syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsenter og 2 elevrepræsentanter. Skolens ledelse fungerer som sekretærer for
bestyrelsen. Forældrerepræsentanterne vælges for
en periode på fire år.

I Dalby har skolebestyrelsen valgt, at der afholdes
forskudte valg. Det betyder, at der vælges fire forældrerepræsentanter ved
de ordinære valg, som er
nu i år, og tre forældrerepræsentanter forskudt ved
valg i 2016.
Behov for kandidater til
de fire bestyrelsespladser
Der er brug for mindst fire
kandidater til valget. Men
der skal gerne være flere,
så der også er suppleanter.
Forældre på skolen kan
stille op som kandidat ved
at møde frem til valgmødet
den 18. marts kl. 19 på skolen. (Se opfordringen i opslaget på denne side). Man
kan også blive kandidat
ved at henvende sig til skolelederen senest den 28.
marts.

Fredsvalg eller kampvalg
Alle kandidater inviteres af
valgbestyrelsen (skoleleder
og to siddende skolebestyrelsesmedlemmer) til møde mandag den 31.3. kl.
19.30 for at aftale opstillingsrækkefølge.
Hvis der blandt kandidaterne bliver enighed om
rækkefølgen er der fredsvalg og bestyrelsen er valgtmed de fire første som
medlemmer og øvrige kandidater som suppleanter.
Hvis der ikke er enighed
om opstillingsrækkefølgen
bliver der kampvalg, hvor
skolens forældre kan
stemme via forældreintra
senest den 8. maj 2014.
Den nye skolebestyrelse tiltræder sit arbejde 1. august
2014.

Få indflydelse på dit barns skole:

Stil op til
skolebestyrelsesvalget!
Derfor skal du stille op!
• Du viser dit barn, at Dalby Skole er så vigtig, at også du vil
bruge tid og kræfter på den. Det bedste dit barn kan have med i
skolen, er din interesse.
• Du får indflydelse på Dalby Skoles udvikling og dermed dit
barns hverdag og uddannelse.
• Du tager ansvar og hjælper også andres børn ved at gøre
Dalby Skole bedre.
• Du lærer andre forældre at kende og får et godt netværk.

Det kan du få indflydelse på i skolebestyrelsen:
• Skal være med til at beslutte, hvordan skolereformen skal indføres på Dalby Skole.
• Skal være med til at sørge for, at skoledagen er spændende og
undervisningen gør vores børn så dygtige som muligt.
• Skal være med til at indføre mere bevægelse for eleverne.
• Laver politikker for mobning, trivsel og skole-hjem-samarbejde.

Det får man ud af at være i skolebestyrelsen:
Andel i en landsdækkende undersøgelse, der er helt enig eller delvist enig i at skolebestyrelsesarbejdet har givet dem udbytte i form
af:
• Reel indflydelse på mine børns skole: 77 %
• Værdifuld erfaring med bestyrelsesarbejde generelt: 54 %
• Et netværk blandt andre forældre, som kan bruges uden for
skolen: 45 %
• Bedre erhvervsmuligheder og CV: 15 %

Sådan stiller du op til skolebestyrelsen:
Mød op til valgmødet på Dalby Skole tirsdag d. 18. marts kl. 19 i det
nye håndarbejdslokale.
Eller giv besked til skoleleder Henrik Nielsen om, at du vil være kandidat senest d. 28. marts
Venlig hilsen
Dalby Skoles skolebestyrelse
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Gummi-Tarzan som musical var en kæmpesucces
Kolding Teater var fyldt med 700 elever, forældre, bedsteforældre og søskende til
en bragende god musical om Gummi-T, opført af Dalby Skoles 6. klasser den 19.
februar.
Skuespil, elevorkestret, sangene og de flotte kulisser gik op i en højere enhed, hvor
musicalen virkelig kom ud over scenekanten. En fantastisk god og lærerig oplevelse
for 6. klasse-eleverne.

Gummi-Tarzan bliver formanet af sin mor (Nellie Safarkhanlou, 6B)

Nu kan du dyrke Parkour i Dalby
Der findes traditionelle idrætsgrene som gymnastik,
fodbold og badminton, som rigtig mange børn og
unge dyrker med glæde. Men det er ikke nok for alle.
Nogle børn vil noget andet. Ikke holdsport, ikke boldspil. Bare noget andet. Derfor har Dalby GF taget udfordringen op og tilbyder i dette forår den ny og
fremadstormende sportsgren Parkour.
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer, Fotostylisten
Parkour udbydes hver tirsdag frem til sommerferien
i Dalby Hallen klokken
16.30-17.30, hvor 15 børn
prøver kræfter med den,
for klubben, helt nye
sportsgren. Det er en
sportsgren som har sine
rødder i Frankrig.
-Vi vil gerne være en klub
som rammer bredden, siger kasser Tommy Andersen, som har været med
ind over beslutningen omkring parkour i Dalby.
-Idéen er kommet fra mødrene Kirsten Hansen og

Gummi-Tarzan (Ditte
Feldt Jørgensen, 6A)
spiller op mod lystfiskerne
(Rasmus Jæger, 6A og
Malthe Simony, 6B)

Kolding Teaters sal var fyldt godt op af elever og familier fra Dalby

Fra Dalby Skoles flagstang vajer det grønne flag, som et synligt symbol for Dalby
Skoles grønne arbejde, og for at skolen har gennemført et undervisningsprojekt på
højt fagligt niveau.
Af lærer og naturfagsvejleder
Jens Bank
Grønt Flag Grøn Skole er
et undervisningsprogram
for bæredygtig udvikling
med forvaltning af natur
og miljø som det centrale
emne. Målet er at bidrage
til, at børn og unge bliver
10

aktive medborgere, der
kan tage hånd om vores
natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå
og gennemføre handlinger
for en bedre natur og et
bedre miljø, bidrager det
til elevernes handlekompetence, engagement, viden,
forståelse og lyst til at gøre

en forskel.
For eksempel er det konkrete resultat af elevernes
arbejde sidste år, at skolen
nedsatte forbruget af elenergi og CO2-udledning.
Et andet eksempel er skolens miljøråd. Miljørådet er
kernen i Grønt Flag-programmet og er med delta-

Judy Reimer, som begge
har børn på Dalby skole og
ligesom Kidsvolley i sin tid
opstod som et initiativ ude
fra og nu er en kæmpe succes for klubben og dens
medlemmer, vil vi gerne
prøve denne sportsgren af,
fortsætter Tommy.
Nyt tilbud
Hvor Dalby til nu har haft
størst succes med de mere
traditionelle sportsgrene
som fodbold og gymnastik,
er parkour mere rettet
mod et andet segment,
som måske ikke er til holdsport, boldspil eller strakt
vrist, istemmer formand

Pernille Høxbro, som tænker, at parkour måske på
sigt kan komme til at ligge
under gymnastikafdelingen i Dalby GF.
Tilmelding: Klubben vedtog onsdag aften den 5.
marts at lave et parkourhold, med opstart tirsdag
den 11. marts (ugen efter).
Allerede efter to dage, var
samtlige 15 pladser på holdet booket.
Der er lavet venteliste til
holdet, hvor du kan melde
dig til. Ventelisten vil
danne udgangspunkt for
Dalby GF overvejelser, når
de til september skal beslutte om parkour er en
sportsgren klubben også vil
udbyde i vinterhalvåret, og
om der skal være et eller to
hold. Du kommer på ventelisten ved at sende en
mail til Kirsten Hansen på
kh@purplepen.dk

Hvad er
parkour

Elevorkestret spiller fantastisk under instruktion af lærerne Mads Balle
og Else-Marie Nygaard

Skal hele Dalby cykle?

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY

gelse af elever, lærere, teknisk serviceleder og skolens ledelse. Miljørådet
planlægger og rådgiver om
skolens grønne arbejde.
Miljørådet kan også tage
initiativer til at gøre skolen
mere bæredygtig.
Transport
Temaet for skolens undervisningsarbejde med Det
Grønne Flag i år er transport og er planlagt til gennemførelse i dagene 23.,
24. og 25. april
Transport-temaet tager ud-

gangspunkt i den personlige transport vi benytter os
af i hverdagen. Transport i
biler har en lang række
ulemper: luftforurening,
CO2-udledning, sikkerhed,
ulykker, støj, sundhed og
pladskrav. Vi skal være bevidste om, hvordan vi transporterer os til hverdag,
samt at vi har mulighed for
at ændre vores transportvaner, så det forbedrer miljøet, sikkerheden og vores
sundhed og velvære i øvrigt.

Cykler Dalby?
Dalby Skole og skolebestyrelsen har arbejdet meget
med at sikre elevernes cykelvej til skolen. Måske skal
vi også have alle voksne
med i en kampagne:
”Dalby cykler”. Der er en af
ideerne fra elevernes miljøråd.
Flaget vajer nu over mange
tusinde skoler verden over,
og er derved også et symbol for et globalt fællesskab.

Baggrunden
Raymond Belle var løjtnant
i Vietnamkrigen. For at
træne sine soldater til at bevæge sig effektivt rundt i
junglen, anvendte han træningssystemet ”methode
naturelle.”
Raymond introducerede
for idéerne bag dette træningssystem for sin søn
David, som tog det med ud
på gaderne i de franske forstæder. Her videreudviklede han de elegante bevægelser inspireret af teknikker fra gymnastikkens
og kampsportens verden,
imens han bibeholdt nogle
af de grundlæggende tanker omkring naturlige bevægelser. Sam- men med
barndomsvennen
Sebastian Foucan. David Belle
og Sebastian Foucan startede de sammen med seks
andre kammerater gruppen ’Yamakasi.’ [2].

Den grundlæggende ide
bag Parkour er at bevæge
sig gennem omgivelserne i
flow, dvs. at komme fra
punkt A til B mest effektivt
og hurtigst muligt udelukkende ved brug af kroppen.
Parkour foregår oftest i bymiljøet. Bygninger, gelændere og vægge anvendes til
fremdrift på en alternativ
måde. Parkourudøvere kaldes “traceurs”, som kan
oversættes til projektil eller
kugle. Det henviser til udøvernes kontinuerlige bevægelser. En traceur har
gjort parkour til en central
del af sin livsstil og lever
derved efter filosofien om
at opleve frihed. Parkour

startede som en subkultur,
men har siden spredt sig ud
i hele verden især via Internettet.
I Danmark er parkour og
freerunning især blevet eksponeret via Team JiYo, som
var det første professionelle
parkourteam i landet og
blev dannet tilbage i 2002 i
Fredericia. Holdet har
blandt andet deltaget i DR’s
underholdningsprogram
”Høvdingebold” samt designet verdens første offentlige
og største Parkour Park, der
er opført i Ørestaden, som
en del af Plug N Play.
– kilde: Wikipedia

I 2001 fik ’Yamakasi’ hovedrollerne i den franske film
Yamakasi. Filmen åbnede
op for den videre udbredelse af parkour.
Hvordan
Parkour er en fysisk disciplin, hvor man ved at tilpasse sine bevægelser til
miljøet, man befinder sig i,
skal passere enhver forhindring, der måtte ligge på
ens vej.
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Egely Murerforretning
holder gang i byggeriet
dommen hedder Egely, opkaldt efter det kæmpestore
egetræ ved indkørslen, så
var det nærliggende at
kalde firmaet Egely Murerforretning.

det, der gør, at vi har kunnet holde 10-12 mand beskæftiget, siger han.
Flere af medarbejderne
har også været i mange år i
virksomheden. En af svendene har netop haft 10 års
jubilæum.
- Det må jo være fordi, de
godt kan lide at være her,
ler murermesteren.

Kun en svend
I begyndelsen var det kun
Kim selv og en enkelt
svend, der var i firmaet,
men ret hurtigt kom der
flere til. I øjeblikket er der
11 ansatte, hvoraf en er
lærling.
- Vi laver alt indenfor murer- og kloakarbejde, og jeg
går meget op i at overholde
aftaler og leverer et kvalitetsarbejde. Vi laver alt indenfor tilbygning, ombygning og energirenovering,
siger Kim, der også fortæller, at Egely Murerforretning har en del faste
kunder, blandt andet flere
boligselskaber i området.
Kim og Jeanette er begge
fra Kolding, og Kim synes
da også, at det bedste arbejde er i lokalområdet.
- Jeg tror, at det betyder
noget for forretningen, at
vi er meget lokale. De fleste
kender os, og det er nok,

Kæresten med
I 2010 begyndte Jeanette
også at arbejde i virksomheden. Efter at have arbejdet som veterinærsygeplejerske og senere som
selvstændig maler, så er det
i dag hende, der styrer bogholderiet.
- Jeg synes, det er dejligt at
kunne følge med i, hvad
der foregår i virksomheden, siger Jeanette.
Selv om det kun er gået
fremad for Egely Murerforretning, så har Kim ingen
planer om, at virksomheden skal vokse sig endnu
større.
- Jeg har lidt svært ved at
overlade noget til andre, så
vi kan ikke blive så meget
større. Så skal jeg til at have
ansat nogle formænd, og
da jeg bedst kan lide selv at
have en finger med i det
hele, så duer det nok ikke.
Så vil jeg nok synes, jeg mi-

Kim Anders Roager Nielsen har på få år formået at opbygge et murerfirma, der lige nu har 11 mand i arbejde.
De seneste år har Jeanette Nørholt også arbejdet i firmaet og styrer bogholderiet.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Allerede da Kim Anders
Roager Nielsen gik i lære
som murer, havde han en
drøm om at blive selvstændig. Han kan lide den fleksibilitet, der er i at være
selvstændig og kan lide at
have en finger med i alle
opgaver.
- Især når man har børn, er
det dejligt selv at kunne
planlægge sin tid, siger
Kim Anders Roager Nielsen, der har Anders på 13
år og Karoline på 10 år
sammen med sin kæreste
Jeanette Nørholt.
Kim blev udlært som murer i 2001, og allerede året
efter købte han sammen
med sin onkel et eksisterende murerfirma i Kolding. Det kom til at hedde
Erik Johansens efterfølger.
I 2004 stoppede onklen, og
Kim startede Egely Murerforretning. Samtidig blev
han også uddannet autoriseret kloakmester.
Parret havde købt ejendommen på Dalbyvej allerede i 1999, og da ejen-

ster styringen, siger Kim.
Grøntsager
Selvom parret har travlt i
Egely Murerforretning, så
bliver der dog også tid til
lidt andet. De spiller fast
firmabadminton en gang
om ugen sammen med Nybolig, og så er Egely også
kendt for andet end kvalitets murerarbejde. Parret
har i mange år dyrket områdets bedste og mest populære jordbær, kartofler
og ærter, som de sælger i
deres lille gårdbutik.
- Vi købte stedet her for at
dyrke grøntsager og have
vores gårdbutik. Siden er
murerforretningen kommet til, men selv om vi tit
har snakket om at lukke
gårdbutikken, så sker det
nok ikke. Vi slapper af med
at dyrke jorden, og det er
de samme kunder, der
kommer igen år efter år, så
vi hygger os meget godt
med det, siger Jeanette.
Kim hjælper også stadig sin
mor på hendes landbrug i
fritiden.
- Jeg slapper af med det og
hygger mig med at være
sammen med min søn, som
er med, siger murermesteren.

FAKTA
Egely Murerforretning ligger på Dalbyvej 45
Parret har to børn på 13 og 10 år
Der er lige nu 11 ansatte samt Kim og Jeanette på kontoret
Murerforretningen laver alt indenfor murer, -entreprenør og kloakarbejde
Senest har Kim Anders Roager Nielsen også kvalificeret sig som energi håndværker
Det betyder, at han kan lave alt indenfor energirenovering
Han kan blandt andet lave en energiberegning af huse
fra før 1980

