Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I SEPTEMBER

Dalby Kirke

Dalby GF

Fredag den 5.
Sæsonopstart i Kolding
Ungdoms Volley
Fredag den 12.
kl.19.00:
Whisky foredrag i Dalbyhallen

Siden 2012 har Kolding Kommune har arbejdet på et
forprojekt, der skal ende ud i en ny motorvejs til- og
afkørsel ved Ødis. Projektet løber samlet op i 65 millioner kroner, men på trods af prisen er der stor vellighed blandt politikerne til at bevillige pengene.

Søndag den 21.
kl. 10.30:
Høstgudstjeneste.
Frokost på kirkens
P-plads i selskab med
spejdere, spillemænd
og landbrugsmaskiner
Torsdag den 25.
kl. 19.00:
Sogneaften om søskenderelationer og
søskendejalousi ved
sognepræst Jens
Christian Bach Iversen
Fredag den 26.
kl. 20.00-23.30:
Natkirke i Sankt Nicolai Kirke i Kolding

Af Lisa H. Kuang
Foto og kort: Trafikafdelingen,
Kolding Kommune
Det skulle være så godt som
sikkert, at en ny motorvejs
til- og frakørsel ved Ødis er
på vej inden for de næste to
år. Staten har allerede bevilliget 29 millioner kroner
til projektet. Nogle af pengene er brugt på en forundersøgelse, og Kolding
Kommune har udgivet en
større rapport om projektet.
Men mens de 29 millioner
kroner allerede er bevilliget, så skal Kolding Kommune selv skal finde resten
af pengene til den nye afkørsel på deres eget budget. Projektet løber samlet
set op i 65 millioner kroner, så det er en del penge,
som kommunen selv skal
have op af lommen.
Vil gerne betale
Men foreløbig ser det ud
til, at politikerne gerne vil
spendere de mange millioner til en ny motorvejsafkørsel.

- Der er stor interesse for at
få en ny motorvejs af- og tilkørsel, og jeg har ikke hørt
andet end, at den kommer,
siger Martin Pape, afdelingsleder i trafikafdelingen i Kolding Kommune.
Kolding Kommune vil bruge de næste par år på at
forberede den nye tilkørsel. Vejen ved Ødis skal opgraderes og forbedres, så
trafiksikkerheden på vejen
bliver i top og samtidig kan
tage den ekstra trafikmængde, som kommunen
forventer, der kommer.
Desuden skal ramperne
ned til motorvejen etableres.
Mange forberedelser
- Der er en del forberedelser til sådan et stort projekt, og vi skal nu i gang
med de videre tiltag. Der
er muligvis også nogle
ejendomme, der skal eksproprieres, og tidsplan og
projekt skal endelig godkendes, siger Martin Pape,
der forventer, at de nye tilkørsler kan være færdige i
2016.

Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Ny motorvejsafkørsel vil
gavne hele Dalby området

Søndag den 14.
kl. 9.00:
Udflugt til Dybbøl.
Afgang fra kirkens
P-plads efter gudstjenesten
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Både borgmester Jørn Pedersen (V) og 2. viceborgmester Christian Haugk
(A) mener, at en ny og hur-

tig adgang til motorvejen
vil gavne udviklingen i
både Dalby og Vonsild.
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Dyssekammer ved rundkørslen ved Strårup
Ude ved Rundkørselen ved Skamlingvejen ligger
Strårup med de mange gravhøje, som vidner om beboelse meget langt tilbage i tiden. I 1597 var Strårup
en lille landsby med fire lige store gårde.
Af Per Rosiak
Fotos: Judy Reimer
Ved rundkørslen på Skamlingvejen og Stenderupvejen mellem Dalby og Bjert,
ligger der få meter fra
vejen et velbevaret dyssekammer, sat af på 8 bæresten og en meget svær
overligger, der er anslået til
at veje 16 tons.
Kammeret har oprindeligt
været dækket af en 20
meter lang jordhøj, der
blev bortgravet i 1837. Ved
denne lejlighed blev dyssen
undersøgt af adjunkt Borgen, Kolding Latinskole.
Man fandt skeletterne af et
barn og en voksen, omgivet
af lerkar, mejsler, knive og
økser af flint fra midten af
yngre stenalder.
Gulvet i dyssekammeret bestod af et 15 cm tykt lag af
knust, hvidbrændt flint, der
har udgjort et stabilt fundament for bærestenene.
Fælles træk
Dette træk kendes fra mange andre dysser og jættestuer landet over og er i
dag ofte det eneste spor på
markoverfladen af en forsvundet storstensgrav.

Stendyssen er opført i begyndelsen af yngre stenalder cirka 3000 f. Kr.
Dyssen har givet anledning
til sagn og overtro. Om dyssens overliggersten sagde
man, at den vender sig,
hver gang de får pandekager på Strårup, og gården
brænder, hvis man fælder
en lille forkrøblet pil, der
vokser mellem bærestenene.
Træet gik ud
Engang omkring det forrige århundredskifte gik
træet ud, og ved den lejlighed brændte Strårups lade.
Man sagde, at ”gården var
bunden” i træet. En gammel karl kunne ved mørke
altid se lys fra dyssen og lod
sig ikke rokke i sin overbevisning.
Cirka en halv kilometer
længere mod nordvest blev
der i 1840 fundet en guldhalsring med runeindskriften LETRO, vistnok et
mandsnavn. Ringen, der er
fra 4-500 e.Kr., menes at
være fundet i resterne af en
gravhøj.
Kilde: Museet på Koldinghus
1986.
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Kolding City Halvmaraton 2014 støtter
julemærkehjem og lokal multibane
Flagskibet i Dalby’s GF sponsorprogram er det store
motionsløb i og omkring Kolding. Hvert år stiller
cirka 1.200 løbere til start og får en god oplevelse.
Sponsorudvalgets formand Jan Lottenburger håber
på solid lokal opbakning.
Af Jan Lottenburger
Foto: Simon Lock
Overskuddet fra dette års
løb vil blandt andet blive
brugt på hele Dalbys nye
multibane. Vi håber derfor,
at mange med et smil vil
bakke op omkring løbet.
Vi har allerede mange frivillige, som ønsker at hjælpe
med at vise vej den 7. september, men vi kan godt
bruge flere. Nogle til at
cykle foran løberne, andre

ved cirka to timers hjælp
som vejviser. Ved at melde
dig gør du det nemmere for
os at få det hele til at lykkes.
Skriv til halvmaraton@dalbygf.dk og tilmeld dig som
hjælper. Du behøver ikke være
medlem i Dalby GF for at
hjælpe. Vi er glade for al hjælp.
Social profil
Dalby GF’s sociale engagement vil også slå igennem
til årets løb. Sidste år donerede vi via løberne 10.000

kroner til Natteravnene i
Kolding. I år har vi valgt at
støtte Koldings nye projekt
julemærkehjem. Vi har i
stedet for at bruge pengene på megen reklame via
tryksager valgt at donere 10
kroner pr tilmeldte løber
til Julemærkehjemmet.
Profileringen af Dalby GF
som socialt ansvarlig har vi
vægtet er tilsvarende vigtig
som at være en klub for
hele familien. Lad gerne
dine børn komme med ud
på ruten. Lad dem tegne
løbere på vejene eller slå
på tromme for løberne.
Engager dig Dalby GF og
støt dit lokalsamfund.

Sommerfesten 2014 blev atter en stor succes
Rigtig mange frivillige og endnu flere glade gæster
gav årets sommerfest et flot resultat på flere parametre.
Af Gitte Thomsen
Fotos: JCBI
Med et gedigent overskud –
det kvalificerede gæt siger

30-35.000 kroner – gav
Dalby Sommerfest endnu
engang en mærkbart tilskud til Dalby GF og klubbens mange aktiviteter.

Samtidig viste det igen, at
mange børn og voksne
gerne vil støtte op omkring
livet i Dalby. Godt 500 børn
dukkede i løbet af lørdag
og søndag op til fodboldturneringen Dalby Mølle
Pokal. Trods nogle trafikale udfordringer blev det
et fantastisk stævne, som
høstede mange roser. Og
som en stolt 8-årig dreng
sagde, da han forlod festpladsen med en pakke
under armen.
- Se Farfar, jeg har fået havregryn fra Dalby Mølle.
Hold langvejsfra roste
Der kom blandt andet
hold fra Herning, Dybbøl
og Hjørring, og de var
meget imponerede over, at
et lille sogn kunne få frivillige til så mange aktiviteter.
Der var da også omkring
100 Dalby-borgere, som i
løbet af weekenden gav et
par timers arbejde til arrangementet, og det kunne ikke klares uden.
Evaluering peger frem
Sommerfestudvalget har
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Vil du melde dig som løber på en af ruterne – 5, 10 eller 21 km – sker det på:
www.halvmarathon.dk. Skal 1.200 løbere have en god oplevelse, skal en flok frivillige vise vej.
Meld dig som hjælper på halvmaraton@dalbygf.dk

holdt evalueringsmøde, og
vi har fået rigtig mange
gode indspark til, hvad der
kunne udvikles på til næste
år, samt hvad der fungerede super godt.
En ting, der bare var helt i
top, var selvfølgelig vejret,
så vi har bestilt det gode
vejr til 29. – 31. maj 2015,
hvor næste års sommerfest
løber af stabelen.
Gode ideer kræver som
regel også flere hænder
både til planlægning og koordinering, så festudvalget
søger flere medlemmer til
at stå for forskellige aktiviteter.

Dalbyfest 1. november
Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 1. november 2014, hvor der
afholdes Dalbyfest i hallen
for de voksne.
Festen er for alle med til-

knytning til Dalby og er en
god måde at afholde den
vejfest, holdafslutning, forældrearrangement eller
andet, som I aldrig nåede
at få planlagt.

29. – 31. maj 2015
• Det er datoerne for næste års sommerfest
• Der er gode ideer at arbejde med
• Meld dig som aktiv i festudvalget til
Gitte Thomsen på gbot84@gmail.com
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Første skoledag var starten på noget nyt og spændende
Fotos: Judy Reimer
Første skoledag er altid
noget særligt. De fleste
børn glæder sig til at
komme igang igen, og det
er selvfølgelig en helt særlig dag for børnene i 0.
klasse.
I år var ingen undtagelse.
Skolegården var fuld af
glade, forventningsfulde
børn og deres forældre,
der i år kommer til at være
de første til at tage hul på
den nye skolereform.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer

Isabel med den sorte cardigan,
starter i 0. klasse

Stor forældreopbakning som altid på 1. skoledag som startes med morgensang og klaverspil i skolegården

Synspunkt:

Hvad gør vi med børnenes fritid?
Så er det nye skoleår gået i
gang, og man kan sige, at
det ikke er en helt almindelig skolestart. Vi har startet en ny måde at køre
skole på i form af, at vi har
taget hul på Skolereformen.
Hvad betyder det så for
SFO og ikke mindst, hvad
betyder det for de børn
som går i indskolingen?
Tidsmæssigt står det ganske klart, at børnene skal
have flere timer i undervisningen, hvilket medfører
færre timer i SFO. Heldig-

SFO-Leder Leon Jensen
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Gratis musikskoleundervisning til
alle elever i børnehaveklasserne
”Ind i musikken.” Det er navnet på Kolding Musikskoles undervisningstilbud til elever i skolernes yngste klassetrin. Sædvanligvis er det kun for elever, der
er meldt til Musikskolen af deres forældre og hvor
forældre betaler for undervisningen.
I dette skoleår får alle børnehaveklasseelever på
Dalby Skole Musikskolens ”Ind i musikken” undervisning gratis som en del af skolens undervisning.

Andrea Kyeds første skoledag i
0. klasse. Hun cykler i skole

Af SFO-Leder Leon Jensen
Foto: Judy Reimer + arkiv
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vis følger betalingen også
med ned af. Det bliver altså
billigere at gå i SFO.
Nye åbningstider
SFO har nu åben i 3 timer
hver eftermiddag klokken
14- 17 – om fredagen dog
til klokken 16.30.
I de 3 timer skal vi lave et
tilbud, som børnene finder
yderst interessant og et
rum, hvor de føler sig
trygge, og hvor de har mulighed for at udfolde sig
selv og deres evner.
Vi ved godt, at vi har en ulvetid fra klokken 14- 16, og
i dette tidsrum er det vigtigt, at vi laver et tilbud,
som har et højt niveau i forhold til aktiviteter og udfoldelsesmuligheder. I den tid
er alle SFO-medarbejdere
på arbejde.
Som jeg ser det, har vi alt
hvad vi skal bruge til at lave
et super godt SFO-koncept
i skolereformen. Dygtige
pædagoger, den rette pædagogiske indstilling, fantastiske fysiske omgivelser og
de rette remedier.
Hvad mangler vi så?

SFO er vigtig
Vi mangler at vise vores
brugere og deres forældre
vigtigheden i at gå i SFO.
Og hvordan gør man det,
når der er så mange andre
ting i hverdagen, som er
vigtige? Undervisningsdelen, diverse eftermiddagsaktiviteter og samværet
med familien. Kan vi nå
det hele, og hvad skal vi
prioritere? Det er spørgsmål som også i min egen
familie er rykket en anelse
tættere ind på livet.
Det er selvfølgelig op til de
enkelte familier selv at planlægge en hverdag, som børnene og ikke mindst deres
forældre har det godt med.
SFO er børnenes fritid
Det, som jeg har fokus på
som SFO-leder, er børnene
i indskolingen og deres
hverdag.
SFO står for er børnenes
fritid - F som i fritid - og det
er det, som kan bekymre
en SFO-Leder som mig. Er
vi ved at planlægge hele
barnets ”fritid”, så det ikke
har et tidsrum, hvor det
selv kan vælge?

Som voksen elsker jeg selv,
når der er et hul i kalenderen, som jeg kan kalde rigtig fritid. En tid, som der
ikke ligger en plan for, der
er ingen plan for, hvad jeg
skal gøre og hvornår. Børns
fritid ligger ikke kun i SFO,
men også i familien. Jeg
tænker, at det er vigtigt, at
børn hver dag har muligheden for at vælge selv.
Hvad vil jeg nu, hvad har
jeg lyst til? Vi skal som
voksne lave en ramme for
børns fritid og vise dem
deres muligheder for at udfolde deres ønsker til deres
fritid.
Det er den ramme jeg selvfølgelig prøver at skabe i
SFO-regi. Der er også børn
i Dalby, der ikke går i SFO,
og så er det jo forældrene,
der alene skal tænke i disse
rammer.
Hvad skal børnene lave
Hvad er ”fritid” så i SFO
regi? Pædagogerne og
medhjælperne planlægger
hver dag en række aktiviteter, som børnene kan vælge
til eller fra.
Udover det har vi en lang

række aktiviteter og muligheder, som ikke er voksen
styret. Aktiviteter eller områder, som børnene selv
råder over.
Vi prøver at ramme så
mange som muligt med
vores planlagte aktiviteter,
så der er noget for alle alderstrin. Tilbuddet til børnene skal følge med tiden,
og med det mener jeg, at vi
hele tiden skal følge tidens
børnetrends,
hvilket
kunne være løbehjul, kæle-

dyr eller andre ”up to date”
aktiviteter.
Vores aktiviteter kan også
være en ”skal-aktivitet”,
men så er det fordi, vi flytter fokus fra en ”fritidsaktivitet” og over i en pædagogisk aktivitet, hvor fokus
kunne være trivsel eller socialtræning. En stor del af
pædagogernes arbejdsopgaver ligger i de pædagogiske opgaver, som hele
tiden findes og opstår i
SFO-tiden.

Dalby Skole prioriterer, at
alle vores elever oplever
glæden ved at lære om,
høre, synge og spille musik.
Vi har fem dygtige linjefagsuddannede musiklærere,
der står for skolens gode
musikundervisning og skolearrangementerne med
morgensang, sommerkoncert og musical, hvor glæden ved og læringen i
musik kommer til udtryk.
Hidtil har børnehaveklasserne ikke haft egentlig
musikundervisning som en
del af deres skoledag, selvom børnehaveklasseteamet
har haft meget sang, rytme
og musik med i deres undervisning.

Samarbejde med Musikskolen
Den nye skolereform lægger blandt andet op til
mere samarbejde mellem
skolerne og for eksempel
musikskolerne.
Kolding Musikskole har et
undervisningstilbud til de
yngste elever, der hedder
”Ind i musikken”.
Tilbuddet plejer kun at
være til børn, hvor forældrene tilmelder dem og
betaler for deltagelsen på
et musikskolehold.
Men Dalby Skole og Kolding Musikskole prøver
noget nyt som forsøg i år:
Alle eleverne i vores børnehaveklasser får musikundervisningen ”Ind i musik- ken”
en lektion hver uge fra starten af september måned.

DALBY skole

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Tine Fischer Jørgensen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk

I efteråret får børnehaveklasse X undervisningen tirsdage klokken 12.25. –
13.10 med en lærer fra musikskolen og en børnehaveklassepædagog. Børnehaveklasse Y får en tilsvarende undervisning fra
klokken 13.15 – 14.00.
I foråret 2015 bytter klas-

serne rækkefølge så Y-klassen har den første lektion
og X-klassen den sidste.

haveklassernes indslag til
sommerkoncerten i juni
2015.

Musikken får et løft
Vi tror på, at vi sammen
med Musikskolen får givet
vores musikundervisning
endnu et løft og glæder os
allerede til at høre børne-

Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Marianne Svane
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard

Biotoper, teatersport og Lego-Mindstorm kan
også være emner i faglig fordybelse
Faglig fordybelse kan være mange forskellige ting.
Det kan både være løb, billedkunst eller håndarbejde.
Men det kan også være en stor gruppe børn, der arbejder med ballonraketter.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Det er fredag eftermiddag
i elevernes sidste undervisningstime, hvor der står
lektiehjælp/faglig fordybelse på skemaet. Men
nogen elever er ude at løbetræne, andre laver
drama og teatersport, en
stor gruppe spiller skak, fra
musiklokalet lyder rytmisk
musik, et hold er i skoven
og undersøger livet i en

biotop, et hold arbejder
med ballonraketter, og billedkunst- og håndarbejdslokalet er også fuld af
aktivitet. Har det noget
med lektiehjælp/faglig fordybelse at gøre?
Det er faglig fordybelse
Det korte svar er ja. Det er
faglig fordybelse men ikke
lektiehjælp.
Med folkeskolereformen er
der kommet et nyt begreb

ind i undervisningen, der
hedder anden understøttende undervisning. Det
dækker over flere ting: Den
ekstra tid til bevægelse, understøttende undervisning
til den faglige undervisning
også de ekstra timer til lektiehjælp/faglig fordybelse.
De ekstra timer til lektiehjælp/faglig fordybelse er
ikke kun lektiehjælp eller
lektiecafé, selvom man ofte
skulle tro det fra mediernes behandling. Formålet
med disse ekstra timer er
også, at eleverne på forskellig måde bliver udfordret i
deres faglige læring og får
rum og tid til fordybelse.

Mange forskellige fag
Derfor har vi på Dalby
Skole valgt at organisere timerne til lektiehjælp/faglig fordybelse, så undervisningen får betydning for
alle elever, og at vi både tilgodeser dansk, matematik
(samt sprog på mellemtrinnet), men også det vi kalder faglig fordybelse i
profilfagsområderne:
idræt, billedkunst, håndværk og design, musik og
natur/teknik.
Fokus på dansk og
matematik
I indskolingens 1.-3. klasse
er der fokus på dansk og ma-

tematik i ekstralektionerne
tirsdag og torsdag. På mellemtrinnets 4.-6. klasse er
der fokus på dansk, matematik og sprog mandag, tirsdag og torsdag.
Men om fredagen er der
faglig fordybelse i profilfagene idræt, billedkunst,
håndværk og design og
natur/teknik.
Vi glæder os til elevers og
undervisereres tilbagemeldinger for den første periode med profilfag, der
går til efterårsferien. Nogle
tilbud fortsætter, og nogle
retter vi til eller udskifter til
næste periode fra efterårsferien til jul.
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14. september: Turen går til Dybbøl
På sporet af 1864 på årets sogneudflugt, der er fælles for Dalby og Sdr. Bjert.

SEPTEMBER 2014
Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 9.00
12. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 10. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 14. kl. 9.00
13. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Udflugt til Dybbøl: Søndag den 14. kl. 10.30
Afgang fra kirkens P-plads efter gudstjenesten.
Se side 6.
Høstgudstjeneste: Søndag den 21. kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
For hele familien. Frokost på kirkens P-plads i selskab med spejdere, spillemænd og landbrugsmaskiner.
Se side 7.
Sogneaften: Søskenderelationer og -jalousi:
Torsdag den 25. september kl. 19.00
Ved sognepræst Jens Christian Bach Iversen.
Se side 6.
Natkirke: Fredag den 26. kl. 20.00 - 23.30
I Kolding Sankt Nicolai Kirke
Gudstjeneste: Søndag den 28. kl. 9.00
15. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
25. oktober kl. 10.00

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. 8, september 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen
DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.

Dagens program
09.00 Gudstjeneste og kirkekaffe
10.30 Afgang med bus fra
kirkens P-plads
Sønderborg Slot: Frokost
og rundvisning
Historiecenter Dybbøl Banke:
Kaffe og besøg
18.00 Forventet hjemkomst

6. juli
Laurits Vindebølle
Sørensen
Regnars Ager 86
Anna Josephine
Andreassen
Egebakken 3
16. august
Emma Rose Olivia
Bodholdt Meier
Alleen 30

Pris for hele herligheden
Kr. 200,- inkl. transport,
frokost og kaffe, entréer
og rundvisning.
Fotos: Kim Jørgensen og Nils Rosenvold

Søskenderelationer og
søskendejalousi
Det bliver en rejse gennem bibel-, litteratur- og filmhistorien, når Jens Christian Bach Iversen stiller skarpt på søskenderelationer. Lyt med og deltag i diskussionen torsdag den 25. september kl. 19 i Præstegården, Gl. Tved 23A.

Dalbys sognepræst ser på
den rolle, søskenderelationer spiller i vores kulturhistorie og for det enkelte
menneske. De har nemlig,
hævder han, både en produktiv og en destruktiv
kraft i opbygningen af
vores identitet:
- Har vi ingen søskende,
spiller det en rolle for dem,
vi bliver. Har vi søskende,
gør det også. Det er det sidste, jeg beskæftiger mig
med – hovedsagelig ud fra
bibelhistorien, men med
flere udblik til kendte og
knap så kendte eksempler
fra bøger og film. Et par illustrative og underholdende erfaringer fra mine
egne oplevelser som lillebror og far til to kommer vi
nok heller ikke udenom.
- Tager man Bibelen som
grundfortællingen om hele
vores kultur, kan man gå så
vidt som til at sige, at vores
kultur har sin oprindelse i
søskendejalousi. Knap er

Nyt om
NAVNE
DØBTE

Tilmelding senest 1. september
På opslag i kirken.
Eller til Elly Petersen på 75 53 18 60 /
ellysmail@stofanet.dk

Bibelen kommet i gang, før
der i bitter søskendejalousi
sker et brodermord, konstaterer Jens Christian
Bach Iversen med henvisning til Kain og Abel og
slår fast, at problemstillingen også spiller en hovedrolle i flere andre bibelske
beretninger med stor dramatisk og omvæltende effekt:
- Bibelen må igennem adskillige brydetag med søskenderelationer. Ad den
vej kommer søskendejalousi til at fremstå som en
grundlæggende faktor i opbygningen af vores identitet.
Alle er velkomne
Dalby Menighedsråd er
vært for aftenen. Alle er
velkomne. Der betales kr.
30,- for fortæringen undervejs. Pengene går ubeskåret til Dalby Kirkes venskabsmenighed i Bagdad.
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Willum Martinus
Andersen
Idyl 7

VIEDE OG
VELSIGNEDE
2. august
Nina Gjelstrup &
Michael Gjelstrup
Harte

TV Kolding laver program om Dalby Kirke
Der bliver stillet skarpt på sognesammenhold og
kirkens placering i lokalsamfundet, når TV Kolding
portrætterer Dalby Kirke.

kester underholder. Det
glæder vi os faktisk til at
være en del af.

Dalby Kirke har en spændende historie, men er
først og fremmest nutidig
og levende. Det er udgangspunktet, når medarbejderne fra TV Kolding
slår vejen forbi Dalby for at
lave en udsendelse om kirken.
- Det, vi har lagt mærke til,
er, at Dalby Kirke i så høj
grad er integreret i lokalsamfundet, og at rigtig
mange mennesker lever
med i kirkens mange forskellige gudstjenester og
aktiviteter. Det vil vi gerne
være med til at skildre, fortæller Thorben Lundø, der

Vores kirke
I forbindelse med de to optagelsesdage
kommer
Thorben Lundø til at tale
med mange lokale om,
hvordan de oplever deres
tilhørsforhold til Dalby
Kirke:
- I det daglige forbinder
man måske mest en kirke
med dens præst og andre
medarbejdere. I vores portræt af Dalby Kirke vil vi
gerne vise, hvordan kirken
netop ikke kun er præstens
eller de andre medarbejderes, men at rigtig mange
andre mennesker også opfatter Dalby Kirke som
deres.

er TV Koldings tovholder
og vært på udsendelsen:
- Vi filmede derfor ved
strandgudstjenesten, hvor
man kan sige, at kirken går
ud for at være der, hvor
folk er. Vi skal også filme
ved
høstgudstjenesten,
hvor fællesskabet i sognet
bliver tydeligt både i kirkerummet og ved den store
kirkefrokost uden for kirken bagefter. Folk fra sognet bager brød. Spejderne
stiller deres store telt op.
Kirkens nabo kører sågar
sine store landbrugsmaskiner frem, har jeg forstået.
Og et lokalt spillemandsor-

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

Thorben Lundø
Del af udsendelsesrække
Portrættet af Dalby Kirke
er en del af en længere udsendelsesrække om alle de
lokale kirker i Kolding
Provsti og Kommune.
Thorben Lundø understreger, at han i planlægningen
netop går efter det, der er
særkendet ved den enkelte
kirke.

21. september: Høstgudstjeneste
Søndag den 21. september kl. 10.30 er det tid for den traditionsrige høstgudstjeneste
med efterfølgende kirkefrokost i det fri.
KFUM-spejderne fra
Mariesminde
har faner med.

14. juli
Mads Knudsen Norlyk
Romerparken 43
5. august
Leif Sielemann
Skovly 50

Den ene bror blev anerkendt. Den anden blev ikke. Og så slog
Kain Abel ihjel. Sådan skildrer Bibelen menneskehedens første
søskenderelation. Det er den dramatiske indledning til en aften
om emnet sammen med Dalbys sognepræst Jens Christian Bach
Iversen: Dalby Præstegård torsdag den 25. september kl. 19.
Billede af Gustave Doré.

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
Låsbybanke 6, 3. th
6000 Kolding
Tlf. 27 58 17 24
Illum94@gmail.com
Menighedsrådets
formand:
Søren Arens
Solbakken 16
Tlf. 25 16 80 76
s.arens@stofanet.dk

16. august
Tine Elgård Clausen
& Christian Elgård
Clausen
København

DØDE OG
BEGRAVEDE

Vejviser

Den musikalske
høststemning leveres igen i år af
lokale spillemænd.

Menighedsrådets
kasserer:
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkens børne- og
ungdomskor medvirker i en kirke, der er
pyntet flot til høst for
at minde os om at
dele Guds gode gaver
med hinanden.

Spejderne sætter
mastesejl op, så
maden kan stå
tørt i tilfælde af
et par dryp ovenfra.

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

Folk i sognet har bagt friskt brød til frokosten på
kirkens P-plads. Pris: Kr. 20,- pr. person + kr. 5,for vand, kr. 10,- for øl. Alt går til det lokale spejderarbejde.
For 9. gang skaber Hans Jørgen Krab fra Bøgelund
de rigtige rammer med sine landbrugsmaskiner.
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At leve med sin fortid

Børn i kirken

Efterårets program i Kolding Kirkehøjskole sætter fokus på skyld og tilgivelse som
livsvilkår. Det sker 20. september, 4. oktober og 8. november.

To medlemmer af Dalby Kirkes Børn-og-Ungeudvalg
deltog op til sommerferie i en lokal temadag om børn
i kirken.

Programmet løber tre lørdage i efteråret fra kl. 1014.30, afbrudt af en frokostpause, med mødested i
Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2.
De nærmere forhold om
tilmeldingsfrister, betaling
og andet praktisk kan man
finde i foldere i kirken
eller ved at kontakte Sankt
Nicolai Kirkes kirkekontor
på telefon 75 52 02 47.
Pris for alle dage er kr.
300,-. En enkelt højskoledag koster kr. 120,-. Et enkelt foredrag koster kr. 75,Kolding Kirkehøjskole er
et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.
Man kan læse mere på
www.koldingprovsti.dk –
klik på ”Provsti samarbejder” øverst på siden.
Kan skyld sones?
Sådan spørger Thomas Reinholdt Rasmussen lørdag
den 20. september kl.
10.00. For gennem tiden
har skyldsbegrebet ændret
karakter fra antikken over
reformationen og frem til
moderne tider, hvor skyld
næsten ikke kan undskyldes, men kun beklages.
Hvad er så skyld vores tid?
Og hvordan – om overhovedet – kan skyld sones og
tilgives?
Vores skyldsbegreb har desuden betydning, fordi det
siger noget om, hvem vi er
som mennesker og hvorledes vi forstår os i verden og
blandt hinanden.
Thomas Reinholdt Rasmussen er sognepræst i Sct.
Catherinæ i Hjørring, teologisk sekretær for Aal-

20. september kl. 10.00
Thomas Reinholdt Rasmussen
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borgs biskop, debattør og
anmelder.
Jesus, pengene og livet
Hør Gretelise Holm fortælle sin historie den 20.
september kl. 13.00. Ifølge
anmelderne både griner
og græder man, når man
læser hendes erindringer
med titlen ”Jesus, pengene
og Livet”.
I bogen fortæller hun om
sin opvækst som nomadebarn i jyske landdistrikter –
for en stor del på Koldingegnen. Som ung brød hun
familiemønsteret ved at
komme i lære som journalist.
Gretelise Holm er forfatter
og især kendt for sine kriminalromaner.
Skyld og mening?
Lørdag den 4. oktober kl.
10.00 peger Anna Marie
Erbs peger på, at når mennesker befinder sig i absurde, umenneskelige og
grænseoverskridende situationer, går meningen tabt.
I tiden efter søger man at
dæmme op for kaos blandt
andet ved at fordele skyld
og ansvar.
Mange krigstraumatiserede
flygtninge lider under
skyld og skam efter pinefulde overgreb og tab. Det
kan være skyldfølelse over
at overleve og komme i sikkerhed, at sætte andres liv
på spil, at være vidne til
umenneskelige handlinger
eller selv deltage i ydmygelsen af andre.
Erbs kommer også med
bud på, hvordan man lever

20. september kl. 13.00
Gretelise Holm

i et nyt land og med en
anden kultur, når man er
tynget af skylden. Og om
tilgivelse giver mening her.
Anna Marie Erbs er
cand.theol., psykoterapeut
og tidligere leder af Rehabiliteringscenter For Torturofre Jylland.
I sorg og krise med
Grundtvig
Lone Vesterdal vil med udgangspunkt i sin bog, ”Nedenom
og
hjem
–
perspektiver på tab og tro”
vise, hvordan flere af
Grundtvigs salmer er både
nøgternt og nænsomt følgeskab for det menneske,
som har mistet. Salmerne
er derfor relevante for moderne sjælesorg, hvor
netop identitet, historie,
relation og betydning i det
enkelte menneskes liv efterspørges.
I sit foredrag lørdag den 4.
oktober kl. 13.00 giver
Lone Vesterdal også bud
på praktisk anvendelse af
salmerne til privat brug
eller i sorggrupper i form
af en billedmeditation.
Lone Vesterdal er sognepræst ved Bramdrup Kirke
og afslutter december 2014
en masteruddannelse i teologisk sjælesorg ved Københavns Universitet.
Film: Sorg og glæde
Lørdag den 8. november

4. oktober kl. 10.00
Anna Marie Erbs
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Af: Helle Sanderhus
I Dalby kirke prioriteres alle
aldre – også de helt små –
højt. Her er børnehjørne,
hvor man gerne må snakke,
her er børnekor, her er familiegudstjenester med indlagt
aftensmad,
fastelavnsfester, dåbsfester
og krybbespil for og af børn.
Men det er hele tiden nødvendigt med nye ideer.
Derfor deltog jeg sammen
med Line Lunddorf i en
inspirerende temadag om
børn i kirken.
Glimt fra temadagen
Vi blev trakteret med gode
indlæg, sjove fortællinger,
sang og masser af dialog
omkring det at integrere
næste generation i kirken
på en sjov og naturlig
måde.

På den spændende dag var
der fuld enighed om vigtigheden af, at børn kommer i
kirken med glæde, at de trives med det, der foregår i kirken, og de føler sig som en
del af gudstjenesten og ikke
bare er sat ind som statister
eller som et sødt indslag.
At gøre sig umage blev et af
dagens bærende sætninger.
For det er vigtigt, at vi som
voksne gør os umage for at
hjælpe børnene til at gå i
kirke med glæde. Vi skal
gøre os umage med at tilrettelægge noget af livet i og
omkring kirken, så det kan
ses og opleves i børnehøjde.
På temadagen var vi mange
samlet fra mange forskellige sogne og kirker. Og
selvom der var en bred
enighed om at kirken skal
være et sted med plads til
alle aldre, så er der naturlig-

Børn-og-Ungeudvalg
Dalby Kirke har i flere år haft et Børn-og-Ungeudvalg, hvis hovedopgave er at planlægge og gennemføre børnerelaterede
gudstjenester og arrangementer i kirken og præstegården.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består aktuelt af syv medlemmer. Fra menighedsrådet er Jacob Hussmann og Jette Juhl med. Men
udvalget har også tre medlemmer, der ikke sidder i menighedsrådet, nemlig Helle Sanderhus, Line Lunddorf
og Birgitte Hjort Jarritz. Endelig er to af kirkens ansatte
med. Det er organist Line Reinvang og sognepræst Jens
Christian Bach Iversen.
Sådan kommer der til at ske nyt
Udvalget modtager gerne feedback på arrangementer og
eller gode ideer til nye tiltag.
Har du lyst til at deltage i udvalgsmøder eller praktiske
opgaver, så er du meget velkommen. Kontakt udvalgets
formand Jacob Hussmann på 52 30 67 49 / jacob.minna
@mail.com
Har du lyst til at få nyhedsbrev for børnefamilier fra
Dalby Kirke, så kontakt sognepræst Jens Christian Bach
Iversen på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk
vis stor forskel på, hvordan
man har lyst og mulighed
for at gå til opgaven.
Det prøver vi på i Dalby
I Dalby Kirke gør vi os
umage for, at kirken skal
opleves som et åbent sted,

hvor børn og familier kan
føle sig som en del af det,
der foregår. Vi håber, børnene går derfra med en
god fornemmelse af, at ”her
er plads til mig og mine
venner, og det er dejligt at
komme i vores kirke!”

Spejdernes kalender september
UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 17.30-19.00
Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Senior (14 år+)
Deltager i tropmøder onsdag
+Seniormøde: Hver anden torsdag kl. 19.30-21.30

SÆRLIGE DATOER
Søndag den 21. september kl. 10.30-12.30:
Høstgudstjeneste i Dalby Kirke
Vi medvirker med faner ved gudstjenesten
og sætter vores mastesejl op til frokosten bagefter.

Ny spejder? Ny leder?
Har du lyst til at prøve, hvordan det er at være spejder:
Sove i telt, lave mad på bål, bygge med reb og rafter,
finde vej i naturen, få gode værdier og lære at passe på
hinanden?
Eller er du tidligere spejder med lyst til at blive leder
og genopleve et forrygende fællesskab?
Kontakt Susanne Jørgensen, Christoffer 2 Vej 3, på
51 64 40 24 eller Susannejoergensen2@spejdernet.dk
Adresse
KFUM-Spejdernes hytte på Mariesmindevej 4 summer
af liv og glade børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside på:
www.mariesmindegruppe.dk

kl. 10.00 vises Nils Malmros meget omtalte og anmelderroste film fra 2013.
Filminstruktøren Johannes
er gift med skolelæreren
Signe. I en psykose dræber
Signe deres ni måneder
gamle datter. Smerten er
ubærlig. Johannes søger at

forstå tragedien ved at skelse, jalousi og ofte altgranske fortidens forel- overskyggende filmarbejde. I sin søgen finder Johannes frem til vigtige ting
i livet, der giver håb for en
gensidig og moden kærlighed.

4. oktober kl. 13.00
Lone Vesterdal

8. november kl. 13.00
Nils Malmros

Malmros: Sorg og glæde
Efter frokosten lørdag den
8. november fortæller Nils
Malmros selv om sin film
”Sorg og glæde” og virkeligheden bag filmen.
Nils Malmros er instruktør
til en række danske film,
der ofte tager udgangspunkt i instruktørens egen
barndom, ungdom og voksenliv.

Grupperådet (forældrevalgt bestyrelse)
Carsten Justesen (formand), Nyhegnet 25
Finn Mortensen (kasserer), Stranden 8
Benny Andersen, Aagærdet 44
Lene Bundgaard, Lundgærdet 3
Lars Hilker, Løjpen 28
Lene Hornstrup, Skovgærdet 9
Tina Bank Dahl, Jens Skyttes Vej 10
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Frivilligt arbejde gør Guldpokal og
en forskel
oprykning til FC
Udsagnet kommer fra Irene Mortensen, ny formand
for Dalby GF’s gymnastikafdeling.
Fotos: Judy Reimer
Dalby Tidende har spurgt
den nybagte formand om,
hvilken betydning hendes
frivillige arbejde har haft
for hende personligt.
- Frivilligt arbejde har gjort
en forskel for mig på flere
planer. For 22 år siden flyttede min mand og jeg til
sognet, og det frivillige arbejde har givet muligheder
for nye venskaber samt
været med til at give andre
mulighed for at dyrke
idræt i en forening, hvor
samværet er i fokus, fortæller Irene Mortensen, men
lægger ikke større betydning i den nye titel:
- At blive formand for gymnastikafdelingen i Dalby
GF er egentlig blot en
formsag, for afdelingen har
allerede en veletableret bestyrelse med gode kræfter,
hvor der er lagt et kæmpe
forarbejde med blandt

Kolding Syd U13
drenge

andet et årshjul, som er
lige til at gå til.
Tordenskjolds soldater
Irene Mortensen har imidlertid en del tanker om
selve det at være frivillig:
- Som ny formand kan jeg
ikke lade være med at
tænke på, at undersøgelser i
2013 viser, at danskerne udfører i gennemsnit over 125
timers frivilligt arbejde
hvert år. Alle frivillige fortjener et stort skulderklap for
deres indsats, og det skal vi
huske på både som formand og som brugere af tilbuddene. Fordelingen af
timerne er bare ikke altid
fordelt ligeligt, og min mærkesag som formand er, at vi
skal løfte i flok. Mit ønske er,
at alle medlemmer i vores
forening siger helt naturligt
ja til to timers frivilligt arbejde i løbet af en sæson. På
denne måde behøver det
ikke at være ”Tordenskjold

soldater”, der altid stiller op.
Tænk hvor meget fælleskab,
det giver.
Fokus på frivillighed
Dalby GF’s hovedforening
sætter i samme ånd frivilligheden på dagsorden.
- Vi vil både anerkende
dem, der er frivillige, og
sætte fokus på at tiltrække
nye frivillige. Vi skal huske
på, at sponsorindtægter
udgør i gennemsnit fem
procent af indtægterne i
idrætsforeningerne, mens
det frivillige arbejde udgør
over halvdelen af indtægterne, hvis man altså udregner det som en værdi,
slutter Irene Mortensen og
slår fast, at hun glæder mig
til den kommende sæson.

FC Kolding Syd U13 drenge (årgang 2001) skal i det
kommende efterår gøre sig gældende i JBU’s Mesterrække 2. Drengene satte trumf på oprykningen fra Arækken, da de tilkæmpede sig guldmedaljer og pokal
ved finalen i de jyske Mesterskaber.

Af Marianne Winther
Foto: Marianne Winther
FC Kolding Syd’s nye Mesterrækkehold var tæt på
oprykning allerede i efterårssæsonen 2013, hvor blot
et enkelt point skilte drømmen fra virkelighed. I foråret arbejdede spillere og
trænerteam derfor målbevidst med træning og strategi for at nå ambitionen
om mesterrækken.
U13 drengene placerede
sig som puljevinder med 9
sejre i 10 kampe og en målscore på 41-11. Det flotte
resultat gav ud over oprykningen adgang til de Jyske
Mesterskaber i A-rækken.
Her blev Esbjerg, Sønderborg og Herning udkonkurreret, inden holdet
kunne spille finale mod
Aars på neutral bane i

Århus. Kampen endte med
en velfortjent sejr på 2-1 til
FC Kolding Syd, der nu
kan kalde sig Jyske Mestre
2014.
U13 drengeholdets succes
er et synligt bevis på, at visionerne med samarbejdet
mellem de 3 klubber Bjert
IF, Vonsild FK og Dalby GF
er godt på vej til at lykkes.
Historien bag
FC Kolding syd blev dannet
i 2012 for at styrke de tre
klubber på lang sigt. Som
mange andre mindre klubber fandt de tre klubber
det svært at fastholde ungdomsspillerne. Traditionelt
har det nemlig været
sådan, at flere af de ambitiøse unge søger mod de
større klubber. I kølvandet
heraf har de mindre klubber haft svært ved at tilbyde
11-mands fodbold i ung-

domsrækkerne.
- Ingen af de 3 lokalklubber har tidligere haft et
ungdomshold i mesterrækkerne. At det nu er lykkedes, skyldes en dygtig
indsats og et fantastisk sammenhold mellem drengene, der som sidegevinst
har fået opbygget venskaber på kryds og tværs - også
uden for banen, fortæller
Gitte Hinrichsen fra FC
Kolding Syd udvalget.
Støt udvikling
FC Kolding Syd tilbyder nu
stærke trænerkompetencer
og 11-mands hold i flere af
ungdomsrækkerne fra U13
til U19. Samarbejdet mellem de 3 klubber har fastholdt flere af de unge
talenter i deres lokalklub.
Hvor hver enkelt klub tidligere havde 8-10 spillere på
samme alder, er der nu op
til 30 spillere. Det har givet
mulighed for at inddele årgangene i 2 niveauer, så
den enkelte spiller får
større udviklingsmuligheder.

Ny volleyballsæson skydes i gang
for piger og drenge
Af Jane Kristensen
Fotos: Jane Kristensen
Fredag den 5. september
starter en ny og spændende sæson i Kolding
Ungdoms Volley. Vi trænere glæder os meget til at
komme i gang igen. En del
af de nuværende kids- og
teenspillere har dog holdt
formen ved lige henover
sommeren med beachvolley i Kolding Beachpark.
Det har været super sjovt
for børnene at prøve kræfter med spillet i sand.
Kids – og teenvolley
I Kolding Ungdoms Volley
tilbyder vi kidsvolleyball for
de cirka 6-12-årige og teenvolleyball for de cirka 1315-årige.
Kids- og teenvolley er delt

op i flere levels, kids i fem
forskellige niveauer og
teen i tre forskellige. Så en
hel del af de nuværende
kidsvolleyspillere skal til at
snuse til et nyt level efter
sommerferien. Det er rigtig spændende og dejligt
som træner at se børnene
udvikle sig.
Vi har nu været i gang med
kidsvolley i Dalby GF i fire
et halvt år, og en del af børnene har været med i flere
år.

er ung eller meget ung – vi
finder et level, der passer.
Så kom og prøv et par
gange om kids- eller teenvolley er noget for dig.
Hold øje med træningstider og mere info om KUV
på vores hjemmeside
www.kuv.dk

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
Henrik Mathiasen
henrikmatt
@hotmail.com

Nye spillere
Vi håber, at en masse piger
og drenge har lyst til at
være med hos os om fredagen i Dalby hallen. Vi har
plads til alle, uanset om
man har prøvet det før
eller ej, har gode eller mindre gode boldfærdigheder,

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005@gmail.com
Gymnastik
Irene Mortensen
irene.mortensen
@skolekom.dk
Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk
Badminton/hockey
Tommy Andersen
Tommy.andersen
@dk.bureauveritas.com

Whisky foredrag i Dalby

Sandkassefodbold

Fredag d. 12. september
2014 afholder U15 fodbold pigerne i Dalby i
samarbejde med Eli
Jepsen Whisky Foredrag,
hvor overskuddet går til
en udenlandstur.

Dalby GF starter Sandkassefodbold for årgang
2009 og 2010 tirsdag den
12. august kl. 16.15 –
17.15.
Gitte Thomsen glæder sig
til endnu en herlig sæson
med masser af fodbold og
glade, aktive børn.
Henvendelse til
Gitte Thomsen på
dalbygf2009@gmail.com

Af: Judy Reimer
Foto: Privat

FC Kolding Syd U13-hold er jyske mestre i A-rækken og nyt Mesterrækkehold
Øverst fra venstre: Cheftræner René Berg, Rasmus Nielsen, Rasmus Berg, Andreas Sørensen, Christian Herse, Mark Gadgaard, assistenttræner René Poulsen. Siddende fra venstre: Jonatan Gregersen, Viktor Gottenburg, Arthur Reinholdt, Sebastian Kjær, Rasmus Jæger, Marcus Poulsen,
Oliver Winther Simonsen, Mathias Hansen. Nederst fra venstre: Laurits Kristensen, Nicklas Nilsen, Oskar Stentoft. Målmandstræner Glenn Kjær var ikke til stede ved fotograferingen.
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Dalby forvandles for en
stund til Scotland den første fredag i september. Det
sker i forbindelse med at
pigerne fra U15 afholder
”Whisky Foredrag”, fordi
de gerne vil ud på en fælles
fodboldrejse og indsamler
i den forbindelse midler til
turen.
Lokal foredragsholder
De har inviteret Eli Jepsen

fra Sdr. Stenderup som vil
dele ud, fortælle og involvere. Der vil i alt være
smagning af 6 forskellige
whiskyer fra forskellige
skotske regioner spændende fra de milde fra
Lowland og til de mere røgede fra Island.
I pausen vil der blive serveret sandwich og ØL.
Kort om fodboldpigerne
Træner Erik Jessen samlede i 2012 fire-fem piger
og forældre, som trænede

fodbold indendørs. I dag
er de 11 piger fra Sjølund,
Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup
og Dalby i alderen fra 13-16
år.
Vil du også spille
De træner to gange om
ugen, tirsdag og torsdag,
og spiller kamp lørdag. Du
er velkommen til at komme og træne med.

Badminton er i gang
Så er der mulighed for at
komme i gang med badminton igen.
Sæsonstart er den 9. september og sidste spilleaften
er den 24. marts Vi har hallen fra kl. 18 – 22 om tirsdagen. Kendte aflysninger
er flg. datoer: 14.10. – 4.11.
– 11.11. – 30.12. og 10.2.
Pris per bane for en sæson
er 1200 kroner for 1 time,
og man booker tid på
www.dalbygf.dk>badminton>tilmelding.
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Irene har oplevet to verdenskrige
Irene Lorenz fik både kort fra Dronningen og besøg af borgmesteren, da hun
fyldte 100 år. Hele familien var samlet til tre dages fejring af hendes runde dag,
der både bød på middag på Skamlingsbanken og en sejltur med det gode skib
Mira fra Middelfart. Hukommelsen og humøret fejler ikke noget på trods af
alderen.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Eddie Lorenz
Det er ikke til at se det, hvis
man ikke lige ved det. Men
Irene Lorenz har netop fejret sin 100 års fødselsdag,
selv om det hverken er til
at se eller høre. Hendes
hukommelse fejler absolut
intet og sit gode humør
har hun også. Skulle man
endelig påpege nogle skavanker, der kommer med
alderen, så er bentøjet ikke
helt, hvad det har været, og
hun må bruge stok, når
hun går rundt. Men ned
ad de stejle trapper til kælderen klarer hun uden
hjælpemidler, for i kælderen har hun sit malerværelse og væggen med de
mange gamle familiefotos,
som hun gerne vil vise
frem og fortæller så levende om.
Fint besøg
Og når man er så frisk som
Irene Lorenz, så er det heller ikke for meget at fejre
100 års dagen tre dage i
træk. Om søndagen havde
hun inviteret hele familien
til middag på Skamlings-

banken, og dagen efter
troppede hele familien og
borgmester op til kaffe på
bopælen på Idyl.
- Det var jo på selve dagen,
så folk har nok syntes, at de
skulle komme der. Og
borgmesteren kom med
en fin kurv, fortæller Irene
Lorenz, der også fik et lykønskningskort fra Dronningen.
Mandag stod den på sejltur
til Løverodde ombord på
skibet Mira, der stævner ud
fra Middelfart.
- Det var nogle dejlige
dage, siger Irene Lorenz,
der klarer sig med en halv
times hjemmehjælp hver
14. dag. Maden laver hun
selv, for hun er ikke helt tilfreds med kommunens
varme mad.
- De serverede flæskesteg
og rødkål i juni måned, og
det vil jeg ikke spise om
sommeren. Det er jo julemad, påpeger hun.
Født i Tyskland
Irene Lorenz er født i
Hamborg af en tysk mor
og en dansk far, og de første mange år af sit liv, gik

hun i skole i Tyskland.
Hendes forældre sendte
hende på privatskole.
- Min mor talte kun plattysk, og mine forældre ville
have, at jeg skulle lære rigtigt tysk, fortæller Irene og
slår en lille latter op.
I 1933, da Hitler kom til
magten, sagde Irenes far, at
de skulle flytte til Danmark,
og det var nok ingen dum
ide, når man så, hvad der
siden skete.
Hverken Irene eller hensede minkene bagefter. Til
sidst sad han i bestyrelsen i
minkavlerforeningen, fortæller hun.

des mor kunne tale dansk i
begyndelsen, men Irene
kom hurtigt efter det.
- Jeg skulle passe min bedstemor, der var sengeliggende, om formiddagen,
og så underviste min faster,
der var lærer på gymnasiet,
mig i dansk om eftermiddagen, fortæller hun.
Siden kom hun på handelsskole i Kolding, og snart
underviste hun sin lærer i
tysk.
- Vores tysklærer på handelsskolen kunne ikke tale
tysk, så jeg rettede ham,
fortæller hun.
Det tyske bragte dem
sammen
I 1935 mødte hun sin
mand, og året efter blev de
gift.
- Min mands far var tysker
og deserterede til Danmark, da 1. verdenskrig

brød ud, fordi han ikke
ville i krig. Da min mands
far døde, sendte hans tyske
familie en krans til begravelsen, men der var ingen i
familien, der kunne tysk,
og så spurgte min mand
mig, om jeg ikke kunne
skrive et takkekort på tysk.
Og det ville jeg jo gerne,
ler Irene.
Irenes mand startede med
at arbejde med mink og fik
med både dygtighed og flid
opbygget en stor minkfarm, som sønnen Eddie
overtog i 1970.
- Min mand startede med
tre mink i sin brors baghave, og siden lejede vi
grunden her på Idyl og fik
flere bure. Min mand vidste ikke noget om mink,
men lånte nogle bøger og
så arbejde han sig op. I begyndelsen arbejdede han
på fabrik om dagen og pas-

Børnene kom til
I 1940 kom datteren Birgit
og i 1946 sønnen Eddie,
som heldigvis stadig bor i
nærheden af Irene.
- I 1951 købte vi grunden
på Idyl for 3000 kroner, og
byggede huset her, fortæller Irene, der stadig bor i
huset fra dengang. Irene
har siden udstykket baghaven, hvor de i sin tid havde
minkene, i to byggegrunde.
- Vi kunne ikke blive ved

med at have mink i baghaven, efterhånden som der
blev bygget flere og flere
huse herude, siger Irene.
Irene maler både oliemalerier og porcelænsmaling
og klarer alt selv på nær
haven, som hun får hjælp
til at holde. Selv er hun sikker på, at det er alle de
kreative gøremål, der holder hende frisk.
- Og så kan jeg godt lide et
glas rødvin. Det tror jeg
også holder mig frisk. Og
så tager jeg en cognac, når
jeg får krampe i benet. Det
hjælper også så godt, ler
hun.

