Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I NOVEMBER
Lørdag 1. kl. 18.30
Dalby fest i hallen
Søndag 2. kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Onsdag 12. kl. 18-21
Skolefest for 0., 1., 2.
og 3. klasse og deres
forældre
Torsdag 13. kl. 1821.30
Skolefest for 4., 5.
og 6. klasse og deres
forældre
Torsdag 13. kl. 19.30
”De måske kristne”
med Iben Krogsdal i
Sdr. Stenderup
Torsdag 20. kl. 19.00
Banko i hallen
Tirsdag 25. kl. 13-16.30
Hele SFO deltager i
filmfestival
Fredag 28. kl. 13.30-16
Bedsteforældredag i
SFO

Dalby Kirke

Dalby GF

Skolebestyrelsen på Dalby Skole har sendt brev til
teknisk forvaltning om sikker skolevej på Dalbyvej.
Forvaltningen skal først vurdere om strækningen er
sikker trafikskolevej eller usikker skolevej. Bagefter
bestemmer politiet om hastigheden skal sættes ned.

Strækningen mellem nummer 52-105 på Dalbyvej er
en farlig skolevej. Der sker
både alt for mange uheld,
og bilisterne kører alt for
stærkt på strækningen, så
børn, der kommer cyklende har stor risiko for at
blive mast ud i rabatten.
Det har fået skolebestyrelsen på Dalby Skole til at
skrive et brev til teknisk forvaltning for at få dem til at
sætte farten ned på strækningen.
Vejen skal vurderes
Men foreløbig ligger det
brev fortsat i forvaltningen,
og det gør det, fordi forvaltningen først skal vurdere,
om strækningen er en tra-

fiksikker skolevej, eller om
den kan kategoriseres som
usikker skolevej.
- Grunden til, at vi går
denne vej og først skal have
vurderet vejen, er, at det er
den bedste måde at gøre
tingene på. Kommunen
har ikke myndighed til at
nedsætte hastigheden. Det
er alene politiet, der kan
gøre det, siger formand for
teknisk udvalg, Knud Erik
Langhoff (C).
Han understreger, at det er
nemmere at tage en dialog
med politiet om hastighedsbegrænsninger, når
vejen er vurderet som en
trafiksikkerskolevej eller
som en usikker skolevej.
Dialog med politiet
- Vejen er simpelthen ikke
blevet vurderet endnu,
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Ny sti er endelig færdig

Læs side 2-3

men når det er gjort, så kan
vi tage dialogen med politiet, om hastigheden skal
sættes ned til 50 kilometer
i timen eller måske 30 kilometer, hvis det er det, man
ønsker. Men politiet ser
også på, om de har mulighed for at kontrollere om
hastigheden på det pågældende sted bliver overholdt, når de skal vurdere
hastighedsbegrænsninger,
siger formanden for teknisk udvalg.
Men Knud Erik Langhoff

mener, at der er grund til
at være fortrøstningsfuld
med hensyn til hele sagen.
- Vi arbejder positivt med
den her henvendelse, siger
formanden.

IDRÆT

Gymnastikken er godt
i gang

Læs side 4-5

Læs brevet fra skolebestyrelsen til teknisk forvaltning på side 3.

Motionsdagen var en sikker vinder
Igen i år var børnene på
Dalby Skole parate, da
startskuddet lød til skolernes motionsdag. Inden
børnene og lærerene
skulle ud at løbe, var der
blandt andet mulighed for
at køre moon-car race,
hoppe sækkeløb og spille
NBA basket.

Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Formand: Politiet bestemmer
om hastigheden kan sættes ned

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
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KIRKE

De måske kristne – om
moderne danskeres tro

Læs side 7

Læs mere på side 10 om en
festdag med både hygge og
konkurrencer.
SKOLE

Reportage fra
motionsdagen

Læs side 10

ERHVERV

Strøh A/S har stadig
fart på

Læs side 12
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chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
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Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
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for idræt
Judy Reimer,
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dalbytidende@gmail.com
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bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
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Forældre er lykkelige for ny sti
Den nye sti, der forbinder Goldbæk området, hallen
og videre til skolen bliver rigtig godt modtaget. Forældrene og børn er mere end tilfredse med den nye
sti.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Den nye sti, der forbinder
det nye boligområde Goldbæk med skolen er blevet
asfalteret og er nu helt klar
til brug. Og både børn og
forældre er lykkelige over
den nye sti.
- Det er fantastisk dejligt.
Før skulle vi cykle over en
fodboldbane, som både
blev pløjet op, og hvor man
blev møget til efterår og
vinter. Det er så dejligt, at

børnene nu kan cykle i
skole uden at blive beskidte, og vi kan komme
tørskoet over til arrangementer i hallen og på skolen, siger Dorte Kjær, der
er mor til to børn på Dalby
Skole.
Familien Kjær var nogle af
de første, der byggede hus
i det nye område, hvor de
har boet i seks år.
- Førhen var det nemmere
at lade børnene køre med i
bilen til skole, fordi de
skulle over en pløret fod-
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Skolebestyrelsen er bekymret over farlig
skolevej
Oversigtsforholdene på Dalbyvej er meget dårlige, og der er allerede sket flere
uheld. Peder Damkjær, der er formand for skolebestyrelsen på Dalby Skole, har på
vegne af skolebestyrelsen sendt dette brev til Teknisk Forvaltning for at få gjort
skolevejen mere sikker.
Af Peder Damkjær
Foto: Judy Reimer

I forbindelse med etableringen af den nye sti, der forbinder Dalby Skole med Goldbækområdet, er
der også etableret indsigt til skolen og hallen. Børn har hurtigt taget den nyasfalterede sti i brug.
boldbane. Med den nye sti
er der ingen undskyldning

for ikke at cykle længere,
siger Dorte Kjær.
Fodboldbane pløjet op
Også Stina Oppenhagen
Krøller, der er mor til fire
børn, er ovenud tilfreds
med den nye sti. Hun er en
af dem, der har kæmpet
for at få en sti.
- Da vi flyttede herud i 2008
var der hverken vej eller sti.
Man var virkelig lukket
inde og kunne ikke
komme ud af området,
med mindre man kørte i
sin bil. Jeg kontaktede dengang Skare, som stod for
udbygningen af området,
men en sti var ikke med i
hans projekt. Kommunen
kastede det over til skoleog
fritidsforvaltningen,
fordi man sagde, at en
eventuel sti kom til at ligge

på skolens område, og teknisk forvaltning skubbede
det helt væk. Jeg synes det
at mærkeligt, at ingen
havde tænkt på at få området til at hænge sammen,
og at vi bagefter skulle til at
kæmpe for en sti. I mange
år har børnene cyklet over
fodboldbanen i bælgravende mørke, og når det
har sneet, har vi ofte gået i
sne til knæene. Så vi er
ovenud tilfredse med, at
stien endelig er kommet, så
fodboldbanen ikke længere bliver pløjet op og ødelagt, så børnene ikke kan
spille fodbold på den bagefter, siger Stina Oppenhagen Krøller.
Der er bevilliget lys til at
sætte op langs stien, og lygtepæle og lys er snart på
vej.

Dalby Skoles skolebestyrelse anmoder om sikring
af farlig skolevejsstrækning,
Dalbyvej 52 – 110, hvor der
har været flere trafikuheld.
Vejstrækningen Dalbyvej
52-110, det vil sige mellem
udkørslen fra Forsytiavænget og Dalby Møllevej, er
ikke i byzone. Hastighedsbegrænsningen på 50 km/t
ophæves i begge ender af
strækningen, netop der
hvor vejen indsnævres, og
der ikke længere er hverken cykelsti eller fortov.
Især i svinget mellem Dalbyvej 73 og 100 opleves der
dagligt farlige situationer.
Der er meget dårlig over-

sigt, smal vej uden undvigemuligheder for cyklister og
fodgængere, samtidig med
at der ofte køres alt for hurtigt. Men selv ved overholdelse af 60 km/t er farlige
situationer og uheld uundgåelig.
I september 2014 blev lygtepælen ud for Dalbyvej
100 væltet, tydeligvis grundet at to modkørende køretøjer havde forsøgt at
undvige hinanden. Uheldet blev politianmeldt, og
politiet kunne ved selvsyn
konstatere, at der køres alt
for stærkt.
Lygtepæl væltes
Samme lygtepæl er, de sidste cirka 25 år, blevet væltet
4-5 gange af køretøjer, der

har mistet kontrollen grundet for høj fart. Forrige
gang det skete var i foråret
2012. Dengang indkaldte
beboerne i Dalby Kolding
Kommunes trafikafdeling
til besigtigelse af stedet.
Trafikafdelingen aftalte efterfølgende med Politiet,
at en hastighedsbegrænsning på 60 km/t skulle
etableres på strækningen
fra Dalby Møllevej til umiddelbart efter Dalby Kirke.
Dette har nu desværre vist
sig ikke at være tilstrækkeligt. To modkørende, der
begge kører med 60 km/t
har ingen chancer for at
passere hinanden i ovennævnte sving, uden at undvige ud i den meget smalle
rabat, en rabat der samti-

dig er eneste undvigemulighed for fodgængere og
cyklister.
Vi anmoder om
Vi vil umiddelbart foreslå
chikaner på begge sider af
svinget ved Dalbyvej 73,
kombineret med lavere hastighedsbegrænsning på
hele strækningen, hvor der

i dag er 60 km/t som hastighedsbegrænsning.
Alene på strækningen Dalbyvej 84-100 bor der 10
børn i alderen 3-8 år.
Mange af disse cykler dagligt på strækningen til og
fra skole og børnehave.
Herudover benyttes strækningen ofte af Dalby Skoles
øvrige elever.

Vi håber derfor, at den farlige trafiksituation snarest
kan blive løst - forhåbentlig
inden næste uheld sker. Vi
står gerne til rådighed for
en dialog om, hvordan trafiksikkerheden på strækningen løses bedst muligt.

Spil banko i Dalbyhallen
Torsdag 20. november kl. 19
Fine præmier fra berberiænder til gavekort
Enkelte rækker, to rækker og fuld plade
Sidegevinster fra bl.a. Dalby Mølle
Kortpris: Kr. 10,- pr. stk.
Gratis adgang
Amerikansk lotteri
Dørene åbnes kl. 18.00
Forfriskninger ved 6. klasse
Overskud til sognets kulturelle sammenhold

Dorte Homann Kjær, Stina Oppenhagen Krøller og Christina
Vildfang Aasholm bor i Goldbækområdet og glæder sig over, at
deres børn nu kan komme både sundt og sikkert til og fra skole
og fritidsliv i hallen.
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Dalby GF står bag endnu et succesrigt Kolding City Halvmaraton

Onsdag er gymnastikdag i Dalby
Små børn, store børn, forældre, smidige damer og friske herrer fylder Dalbyhallen hver onsdag klokken
16.00-22.00.
Af Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer
I Dalby er vi fælles om at få
tingene klaret. Forældre
tager trænertørnen, mens
børnene hjælper til med
oprydning og klargøring til
næste hold.

Mens madrasserne rulles
sammen efter en times
springgymnastik for børnene i 2. – 6. klasse er Gitte
Guras store flok af smidige
og snart svedige damer i
gang med onsdagens motion på den anden side af
den mobile væg i Dalby
Hallen.

Puslinge og spring for de
mindste
Klokken 16.00 starter Irene
Mortensen dagen op, med
gymnastikundervisning for
puslingerne. De afløses af
det yngste springhold klokken 17.00, hvor børnene
fra 0. og 1. klasse øver sig i
kolbøtter, vejrmøller og i at
stå på hænder. Klokken
18.00 er de større børn
klar.
Springholdet for 2. - 6.
klasse
Efter en times intenst
spring, leg og fysisk udfoldelse samles børnene på
midten til fælles beskeder.
- Hvis I vil have drikkedunken med ind i hallen, er
det vigtigt, at vandet er i flaske eller i maven, ikke på
gulvet, lyder den kærlige
opfordring fra en af forældretrænerne Martin. Han
fortsætter.

Årets udgave af City Halvmaraton blev løbet på nye
gode ruter og gav 8.990 kr. til Julemærkehjemmet.
Af Jan Lottenburger
Fotos: Judy Reimer

- Er der nogen, der vil vise
nogle tricks i dag. Børnene
række på skift armen i vejret. En viser en flot vejrmølle, hvorefter en anden
står på hænder.
- Tak for i dag, siger Martin.
Vi ses på onsdag. Hallen
tømmes og tonerne fra
Gitte Guras musik høres
igennem den mobile væg.

færdige med aerobictimen
tager herrerne over med
gymnastik og hockey. Kort
sagt, der er gang i hele fa-
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milien i Dalby Hallen med
plads til dig også.

Godt løbevejr og næsten
100 ekstra tilmeldte på
dagen gav et tilfredsstillende deltagerantal på 899,
da Kolding City Halvmaraton blev skudt i gang søndag den 7. september kl.
10.
Det var en glad Kim Hjannung fra Gauerslund løbeklub, som vandt dette års
halvmaraton. Han løb i mål
på den nye rute i tiden
1.16.38 for de 21,097 km.
Bente Bramming tog sig af
kvindernes sejer i tiden
1.31.29.

pere kunne nyde efter endt
vejvisning. Claus Sigmann
formåede i de cirka tre
timer at holde tungen lige
i munden for at byde alle
løberne i mål. Også i år
blev der speaket internationalt af hensyn til de mange
fra IBA, der atter stillede
med største hold på i alt
170 løbere.
Blandt de mange frivillige
var også familier, som
havde valgt at tage en tørn.
Børnene lavede tegninger
og pile på vejene, mens de
voksne sørgede for god vejvisning. Igen i år var der
roser til de frivillige, som
efter løbenes opfattelse ud-

Aerobic og hockey
Inde ved siden af er Mix
damerne i gang med aftenens motion, og det går
ikke stille af sig. Når de er

3. klasserne svedte igennem til kidsvolley Fodboldweekend for U8, U9 og U10
Onsdag morgen den 10. september emmede Dalbyhus af stemmerne fra 118 friske skoleelever fra hhv.
Dalby Skole, Vonsild Skole og Sct. Michaels Skole. De
var her sammen med deres idrætslærere for at få en
sjov formiddag med kids volley.
Af Jane Kristensen
Fotos: Privat
25 hold dystede i puljer
med kampe à seks minutter på det, der i kids volley
kaldes Level 1. Mange af
klasserne kendte allerede
kids volley, mens resten
hurtigt lærte reglerne ved
at spille spillet. Idrætslærerne stod som baneledere
for pointstyring og igangsætning af kampene.
De enkle regler kombineret
med det høje aktivitetsniveau gav snart deltagerne
røde kinder, mens der i ny
og næ blev spejdet til vinderpokalen og præmie-volleybolden på dommerbordet. I
løbet af formiddagen blev
der spillet mange intense
kampe, og det blev 3.X fra
Sct. Michaels Skole, der løb
med sejren.
Grib og kast
På Level 1 er der 3-4 spillere på hvert hold, og teknikker som grib og kast i
stedet for slag, gør spillet
tilpas udfordrende for
børn. Der spilles på badmintonbaner, og bolden
kastes over nettet, hvorefter den skal gribes af modstanderen. Der roteres
efter hvert kast. Griber
modstanderen ikke bolden, vil en af deres spillere
4

Fakta
www.kuv.dk
www.skolevolley.dk

Fredag den 3. oktober stiller 50 børn op til fælles fodboldtræning i Dalby. Trænerne for årgangene U8, U9
og U10 - 1., 2. og 3. klasserne - har planlagt et trænings- og overnatnings arrangement for disse årgange. Tanken er at ryste dem sammen og give dem
mulighed for at lære hinanden bedre at kende og dermed respektere hinanden, også når der kæmpes på
en fodboldbane.
Af Gitte Thomsen
Fotos: Anne Skovbakke

dø. Døde spillere befries
ved at gribe bolden tre
gange i træk.
Kolding Ungdomsvolley
(KUV), som både træner
Kids- og Teenvolley i hallen
i Dalby, havde arrangeret
stævnet i samarbejde med
Dansk Volleyball Forbund.
Det er tredje år i træk, at
KUV afvikler Skolevolley i
Dalby.

Soveposer og madrasser
bliver placeret i hallen, og
så er det ellers på med fodboldstøvlerne og ud på de
våde baner. To timers træning på forskellige stationer, inden det er spisetid.
Der er pizza og grønt. Om
aftenen er der fri leg i hallen, og nogle leger mørkegemme udenfor.
Flere forældre har bagt
kage, så ingen går sukkerkolde. Det er super hyggeligt, og vi passer alle godt
på hinanden, så alle hele
tiden er med til at lege. Nu
er klokken 22.30, og så er
der ro i hallen, langt over
de flestes sengetid en fredag aften.
Også løb
Efter en nat på det hårde
halgulv er det op og i fodboldtøjet igen. Morgenmaden bliver serveret klokken
8.00, og derefter er det af
sted på O-løb. Her er det

om at hjælpe hinanden og
sørge for, at alle er med. Til
slut er der fodboldkampe
på blandede hold. Alt uden
problemer. Dalbybørn er
altså bare gode ved hinanden.
Dejligt at vi havde nogle
forældre til at hjælpe med

Håber vi har fået skabt
endnu en tradition i Dalby
GF som skaber aktivitet og
tryghed for de mindste årgange.

Frivillige viser vej
City Halvmaraton viste igen
vejen for løberne. Med
mere end 100 frivillige formåede Dalby Gf at få løberne rundt på de tre nye
ruter. Selv om løbet officielt hedder City Halvmaraton er der nemlig også
ruter på 5 og 10 km, og her
er der også plads til alle.
Det er lige fra den udklædte banan til dem, som
havde lyst til at yde lidt ekstra som for eksempel at
skubbe babyjoggeren.
Nord Gourmet havde sponsoreret en velfortjent frokost-wrap, som alle hjæl-

viste rigtig flot engagement.
Løbet var med andre ord
igen en stor succes. Og så
fik vi samtidig indviet tunnellen under Østerbrogade.
Nye ruter
Da det blev offentliggjort,
at den nye tunnel blev
åbnet inden løbet, fik vi
hurtigt kontakt til en ruteopmåler, og arbejdet med
ruteplanlægning samt certificering af 10 km- og halvmaratonruterne blev sat i
gang.
De to lange ruter blev således ændret til en tur langs

med Kolding Å og igennem den nyindviede tunnel under Østerbrogade.
Her fik løberne en lille forsmag på det interaktive lys
samt blik for universitetets
flotte bygning og område
omkring.
Start- og målområdet
De nye ruter med start og
mål i Østergade gjorde
Aksel Torv mere tilgængelig.
Middelfart Sparekasse sørgede som vanligt for at opbevare værdigenstande på
forsvarlig vis, og Fit og
Sund gav løberne en grundig opvarmning.
Som vanligt var der stor
spænding inden start, ikke
mindst ved offentliggørelse
af dette års vinder af gavekort til et weekendophold
på Kolding Fjord. Det er en
god besked at få, inden
man starter.
På pladsen var der mulighed for at købe sportstøj
fra Sportigan, der var balloner fra Bones og mulighed
for at høre om Fit og Sunds
center.
Der sker noget, når Dalby
GF arrangerer City Halvmaraton. Flere medier var
da også mødt op på dagen
og tog gode billeder. Interessen er der stadig for
løbet.
Støtte til godt formål
Med 899 tilmeldte kan
Dalby GF donere kr. 8.990
til Julemærkehjemmet i
Kolding. Det er ikke sikkert, det bliver en fra Kolding, som kan hjælpes på
hjemmet, men projektet
skal nyde godt af vores mulighed for at samle ind.
Støt dit lokalområde
”Dalby GF – vi sætter fodspor”, er et slogan, jeg har
forsøgt at profilere os med.
Dalby GF er et stort aktiv
for hele Dalby, men der er

DALBY GF
Formand
Pernille Høxbro
Pernille.hoexbro@
gmail.com
Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
brug for flere hænder, hvis
vores nærområde fortsat
skal udvikles.
Det frivillige antal timer, vi
beder om, er ikke 20-25
timer, det er blot lidt hjælp
2-3 timer fra nogle flere af
jer til de praktiske opgaver
på dagen.
Så vær imødekommende
og svar positivt på vore henvendelser via mail eller på
opfordringerne om hjælp i
Dalby Tidende. Det er faktisk givende for voksne. Det
giver et rigtig godt indblik
i Dalby GF’s mange aktiviteter og et større sammenhold omkring jeres børn.

Samtidig inspirerer det
børnene, som lærer, at
man kan godt have det
sjovt, selv om det ikke lige
er ens egen sport, man udøver.
Læs og hør nærmere i den
kommende tid her i avisen
samt via korrespondance
fra de enkelte afdelinger.
I Dalby GF sætter vi fodspor. Det skal vi blive ved
med.

Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk
Fodbold senior
Henrik Mathiasen
henrikmatt
@hotmail.com
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

Hvem vil træne disse
flotte piger i fodbold?
Dalby GF søger træner til U15 pigehold.
Af Gitte Thomsen
Foto: Judy Reimer, fotostylisten
Kunne du tænke dig at
prøve kræfter med træner-

gerningen og samtidig udvikle dine trænerkompetencer gennem kurser og
samarbejde med klubbens
øvrige fodboldtrænere?

Henvend dig til ungdomsformand Gitte Thomsen på
dalbygf2005@gmail.com
og hør nærmere.

alt det praktiske som forplejning og oprydning.
Dem skal vi have endnu
flere af næste år, for der er
meget at se til. Var børnene
ikke var trætte, da de kom
hjem, så var de voksne det
i hvert fald.
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Musikgudstjeneste: Søndag den 2. kl. 19.00
Alle Helgen. Ved J.C. Bach Iversen.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården
før og efter gudstjenesten.
Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag den 9. kl. 10.30
21. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
”De måske kristne”: Med Iben Krogsdal
Torsdag den 13. kl. 19.30 i Sdr. Stenderup
Den årlige fællesaften for Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup.
I konfirmandstuen ved Sdr. Stenderup
præstegård, Stenholtgade 2.
Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 16. kl. 9.00
22. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 23. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 25. november kl. 19.00
I præstegården.
Kolding Natkirke:
Fredag den 28. november kl. 20.00-23.30
I Sankt Nicolai Kirke.
Familiegudstjeneste: Søndag den 30. kl. 10.30
1. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
24. januar 2015 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 74. årgang,
nr. 9, november 2013.
Red.: Jens Christian Bach Iversen
DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Alle helgen:
Musikgudstjeneste

Gudstjeneste for
hele familien 1.
søndag i advent

Selv om vi alle dage kan mindes dem, der ikke er hos
os mere, er det godt at have en dag, hvor det er
selve formålet. Sådan en dag er Alle helgens dag,
der i år falder søndag den 2. november.
I Dalby markerer vi Alle helgen ved en stemningsfuld
musikgudstjeneste kl. 19.00, hvor navnene på dem,
der er døde og blevet begravet i Dalby det seneste
år, bliver læst op.

Levende lys og dansende børn i Dalby Kirke
30. november kl. 10.30

Nyt om
NAVNE
DØBTE
21. september
Milla Jæger Jørgensen
Gl. Tved 22A
Norma Bach Jørgensen
Valmuevej 16

De måske kristne. Om moderne danskeres tro
Hvad vil det sige at være kristen i 2014? Det spørgsmål tager Iben Krogsdal brydetag med i Sdr. Stenderup præstegård torsdag den 13. november kl. 19.30.
Arrangementet er fælles for Dalby, Sdr. Bjert og Sdr.
Stenderup sogne.
Mange taler om Danmark
som et kristent land. Ud fra
sin bog ”De måske kristne”
(2012) tegner Iben Krogsdal et billede

5. oktober
Emil Sahin Jepsen
Bakkegærdet 22

Foto: Hilmar Bjarnhoff

Emma Østergaard
Andersen
Folehaven 20

Det er en aften ladet med
minder og traditioner, når
Dalby Kirke holder gudstjeneste Alle helgen.
Lys på kirkegården
Hvis vejret tillader det, vil
vi igen i år fastholde skikken med at tænde levende
lys på gravene den sidste
halve time op til gudstjenesten, så lysene kan brænde
under gudstjenesten og aftenen og natten igennem.
Fra kl. 18.30 kan enhver
kirkegænger med pårørende på kirkegården afhente lys i våbenhuset til at
sætte på gravstederne.
Musikken, der spiller en
stor rolle ved denne aftengudstjeneste, ledes af kirkens organist Line Reinvang. Korsangen sørger
kirkekoret for. Men der vil
også være solosang ved kirkesanger Eva Marie Georgi, og Heikki Takkula
medvirker på cello.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Ved musikgudstjenesten Alle
helgen den 2. november kl.
19.00 i Dalby Kirke får kirkens organist, sanger og kor
selskab af Heikki Takkula på
cello.
Heikki Takkula er uddannet
ved Sibelius-Akademiet i Finland, hvor han afsluttede solistuddannelsen
med
topkarakter. Siden 2012 har
han undervist på Kolding
Musikskole.

Iben Krogsdal er forfatter og salmedigter, kunstner og Ph.D. i
moderne danskeres tro og spiritualitet, og så er hun særdeles engagerende foredragsholder. Både i sine salmer og sine bøger har
hun et tilgængeligt og ligefremt sprog trods emnernes dybde. Iben
Krogsdal er også en fast del af Netværket på DR P1. Torsdag
den 13. november kan hun opleves i konfirmandstuen ved Sdr.
Stenderup præstegård, Stenholtgade 2.

At leve med sin fortid

DØDE OG
BEGRAVEDE

De nærmere forhold om
tilmeldingsfrister, betaling
og andet praktisk kan man
finde på foldere i kirken
eller ved at kontakte Sankt
Nicolai Kirkes kirkekontor
på telefon 75 52 02 47.
Pris for en enkelt højskoledag koster kr. 120,-. Et enkelt foredrag koster kr. 75,-.

6. oktober
Susanne Wissmann Bak
Dalbyvej 88

med et toårigt forskningsprojekt på Institut for Religionsvidenskab på Aarhus
Universitet.

Efterårets program i Kolding Kirkehøjskole sætter
fokus på skyld og tilgivelse som livsvilkår. Lørdag den
8. november er tredje og sidste lørdag om emnet med
mødested i Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2.

8. november kl. 13.00
Nils Malmros

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

Kolding Kirkehøjskole er et
samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.
Alle er velkomne.

Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk

Film: Sorg og glæde
Lørdag den 8. november
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
granske fortidens forelskelse, jalousi og ofte altoverskyggende filmarbejde. I sin søgen finder Johannes frem til vigtige ting
i livet, der giver håb for en
gensidig og moden kærlighed.
Nils Malmros: Sorg og
glæde
Efter frokosten lørdag den
8. november fortæller Nils
Malmros selv om sin film

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

4. oktober
Anette Skovdal
Nørgaard
&
Asbjørn Skovdal
Niemann Nørgaard
Kolding

9. september
Natalia Valentinovna
Bergholdt
Dalbyvej 94

Traditionen tro fyldes kirken af børn, når Dalby Kirke holder familiegudstjeneste 1. søndag i advent kl. 10.30.
Årets mini-konfirmander bærer lys ind ved gudstjenestens
start og bidrager også senere. Vi synger de klassiske adventssalmer ”Skyerne gråne” og ”Vær velkommen, Herrens år”. Et barn tænder første lys i kirkens adventskrans.
Kirkens kor og korskole medvirker.

af de seneste årtiers forandringer i livstolkninger
blandt almindelige danskere, som viser, hvordan
danskernes forhold til kirken er under forandring.
Er danskerne kun ”måske
kristne”? Og hvad betyder
det?
”De måske kristne” består
af 40 samtaler med almindelige folkekirkemedlemmer, som taler om deres
forhold til tro og folkekirke, spiritualitet og livsopfattelser: Hvad betyder
kristendom egentlig for
moderne folkekirkedan-

skere? Og hvordan tolker
mennesker i dag deres livs
med- og modgang? Bogen
er blevet til i forbindelse

Vejviser

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

8. november kl. 10.00 - Filmen Sorg og glæde
”Sorg og glæde” og virkeligheden bag filmen.
Nils Malmros er instruktør
til en række danske film,

der ofte tager udgangspunkt til instruktørens
egen, barndom, ungdom
og voksenliv.
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Spejdernes kalender november
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
Fredag til søndag den 14. – 16. november:
Weekendlejr på Houens Odde Spejdercenter for alle
spejdere i Mariesminde.

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
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

KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Ulve tager mærker
Spejdernes efterårssæson er i fuld gang.

Af ulvelederne
Foto: Ulvelederne
Ulvene, der går i 2. og 3.
klasse, startede den ny
sæson med at tage junglemærket efterfulgt af dolkebevis og er nu ved at tage
kokkemærket. I forbindelse med kokkemærket
har vi bagt fladbrød over

bål og pisket smør, og på
programmet til nogle af efterårets øvrige spejdermøder er blandt andet
festmøde og mere madlavning.
Efterårets øvrige aktiviteter
for ulvenes vedkommende
tæller blandt andet sæbekasserally sammen med
andre spejdergrupper i
Kolding-området samt den
årlige gruppeweekend på
Houens Odde Spejdercenter.

Spejdere tager på weekendlejr
Efterårets traditionsrige
gruppeweekend går i år
til Houens Odde Spejdercenter.

Af Susanne Feldt Jørgensen
Foto: Tomas Vahlkvist
Så er det lejrtid igen! Alle
spejderne mødes igen i år
på den store gruppeweekend på Houens Odde Spejdercenter i weekenden den
14. – 16. november.

Programmet for i år er stadig hemmeligt. Men hvem
ved om Tycho Brahe kommer på besøg ligesom sidste år? Om rumbilerne skal
ud at køre? Eller om aktiviteterne kommer til at finde
sted i toppen af træerne
eller på bunden af havet?
Vi glæder os.
Tilmelding for alle spejderne sker på hjemmesiden: www.mariesmindegruppe.dk

Forældres engagement er afgørende
Spejderforældre gav en
lørdag formiddag til gavn
for deres børn og alle de
andre spejdere.
Af Carsten Justesen
Foto: Carsten Justesen
Det er helt afgørende for
spejderarbejdet i Mariesminde, at forældrene ind
imellem giver et nap med.
Således også lørdag den 4.
oktober, hvor der blev afholdt arbejdsdag ved spejderhytten på Mariesmindevej.
At forældrenes indsats er
vigtig, skal ses i lyset af, at
det praktiske arbejde i og
omkring hytten ellers ville
ligge hos spejderlederne.

Lederne yder i forvejen en
kæmpe frivillig indsats i
forbindelse med de ugentlige spejdermøder, og da
de jo også har fuldtidsjob,
familie og venner som alle
andre, er forældrenes engagement helt afgørende.
Hyggeligt at løfte i flok
Til arbejdslørdagen den 4.
oktober var cirka 20 forældre mødt op for at hjælpe
til med alt fra rengøring af
hytten til klipning af hæk.
Det var en rigtig hyggelig
dag med godt arbejdsfællesskab.
Efter strabadserne stod frokostmenuen på lækre grillpølser til alle.

Dalby Tidende
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Besøg af pædagogstuderende
fra den nye pædagoguddannelse
Pædagoguddannelsen er ændret og der er kommet
mere fokus på den praktiske del.
I den forbindelse har Dalby Skoles SFO haft besøg af
et hold nye studerende som skulle prøve at planlægge og gennemføre et forløb med en gruppe børn.

Af Allan Jensen
Fotos: Leon Jensen
Pædagoguddannelsen er
ændret, og det betyder, at
praktikkerne er ændret, så
der nu er 4 praktikperioder i stedet for 3. Det betyder også, at de studerende
allerede tidligt i forløbet
skal besøge en institution,
hvor de skal planlægge og
gennemføre en aktivitet for
en gruppe børn. Dalby Skoles SFO blev kontaktet af
UC syd og blev spurgt, om
vi ville tage imod en
gruppe studerende fra den
nye uddannelse. Det sagde
vi selvfølgelig ja til.
Studerende på besøg
Torsdag den 2. oktober
bød vi så velkommen til en
gruppe på 12 studerende
som mødte op spændte og
fulde af forventninger til
dagen. Vi sendte dem med

rundt til afkrydsningen, og
så måtte de selv sælge deres
ide til børnene og sørge for
at få nogle til at melde sig.
Det lykkedes, og de fik 32
børn med i hallen og på
sportspladsen, hvor de
havde planlagt forskellige
aktiviteter.
Fornøjelse at følge
Det var en fornøjelse at
følge det fra sidelinjen og
se, hvordan de studerende
strålede, fordi tingene lykkedes.
- Det er helt ærgerligt, at vi
snart skal af sted igen, var
en af meldingerne fra en
studerende.
Da så det hele var forbi, og
børnene kom tilbage til
SFOen, var de i et super
godt humør.
- Allan det var så sjovt, må
de ikke godt blive her, lød
det fra flere børn, mens de
gik gennem skolegården.

Spændende arbejde
i skolebestyrelsen
Så fik jeg stafetten, som en af skolebestyrelsesmedlemmerne, til at skrive et indlæg til Dalby Tidende.
Jeg er mor til Stine i 4.A, og nyligt blevet en del af
skolebestyrelsen på Dalby Skole.
Af Tove Klingenberg, medlem
af skolebestyrelsen siden august 2014
Foto: Privat

Rundboldkamp med de studerende på boldbanen

Så skal der køres på rullebræt, børnene modtager de sidste instruktioner.

Efter to møder har jeg
endnu ikke så stor indsigt i
bestyrelsens arbejde, men
har indtil nu hørt om budgetter, inklusionsarbejdet,
og tankerne omkring den
nye skolereforms indvirkning på skolens daglige arbejde. Jeg glæder mig til
diskussioner og beslutninger af de overordnede rammer for, hvordan vores
børns skole skal fungere.

Børnene og de studerende i gang med en fællesleg i hallen

På kursus
For at blive endnu bedre
klædt på tager vi som skolebestyrelse i starten af oktober på et kommunalt
kursus om det gode bestyrelsesarbejde, hvor nogle af
punkterne blandt andet er
samarbejdet i skolebestyrelsen og vores kompetencer.
Jeg ser frem til kurset, der
forhåbentlig er med til, at

jeg bliver langt klogere på
det arbejde, jeg har sagt ja
til som medlem af Dalby
Skoles skolebestyrelse.
Folkeskolen, som vi kender
den, fejrer i år 200 års jubilæum, men min oplevelse af dagligdagen på
Dalby Skole er ikke, at det
er en støvet olding, men er
en ung frisk vårhare, der
dagligt er klar til at modtage vores børn og give
dem en alsidig og spændende undervisning.

De store elever lærer hinanden godt at kende inden 7. klasse
Brændkjærskolen er overbygningsskole for Dalby Skoles skoledistrikt for 7. – 10.
klassetrin.
Det har den været igennem rigtig mange år og Dalby skole og Brændkjærskolen
har igennem årene opbygget et overskolingsforløb, så eleverne fra de to skoler
kender hinanden og begge skoler, inden der dannes nye fælles 7. klasser på
Brændkjærskolen. De to skoler har netop nyskrevet formålet og indholdet af de
fælles aktiviteter for 4., 5. og 6. klasser.
Af Henrik Nielsen, skoleleder
Foto: Brændkjærskolen
Overskolingsaftale
mellem Dalby Skole og
Brændkjærskolen.
Formålet er, at elever og
forældre fra Dalby Skole
får kendskab til Brændkjærskolen som distriktets
overbygningsskole og dermed får et godt grundlag

for at vælge Brændkjærskolen efter 6. klassetrin.
At elever fra Dalby Skole og
Brændkjærskolen får opbygget gode sociale relationer gennem mellemtrinsårene, så det kan danne
baggrund for bedre og tryg
overgang for alle fra mellemtrin til overbygning og
gode klasser.
At lærerne fra Dalby Skole

og Brændkjærskolen opbygger gode samarbejdsrelationer.

Aktiviteter for 4. klassetrin
Eleverne fra de to skoler har fælles undervisningsaktivitet to skoledage med en overnatning imellem på Brændkjærskolen
Aktiviteter for 5. klassetrin
Eleverne fra de to skoler har fælles idrætsdag i Dalby
Brændkjærskolens ledelse inviterer og planlægger et informationsmøde for Dalby Skoles forældre. Det bliver 25.
november i år kl. 17.00-18.00
Aktiviteter for 6. klassetrin
Eleverne fra de to skoler har fælles undervisningsaktivitet – Exciters – Brændkjærskolens lærere inviterer og planlægger
Brændkjærskolens ledelse inviterer og planlægger et informationsmøde for Dalby Skoles elever og forældre. I år
bliver det den 25. november klokken 19 – 20.30
I april måned er der en overskolingsdag, hvor eleverne på 6. årgang undervises sammen dels i Dalby dels på Brændkjærskolen
I april/maj måned danner afgivne klasselærere og Brændkjærskolens ledelse de nye klasser
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Den nye dreng i klassen

Mange aktiviteter på motionsdagen
På Dalby Skole er motionsdagen meget mere end motionsløb. Der er blandt andet
mulighed for at køre mooncar, løbe og være med til sækkevæddeløb.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Judy Reimer
Op til skolernes motionsdag fredag inden efterårsferien lød beskeden fra
motionsdagsudvalget sådan til elever og forældre
på Dalby Skole.
-Så nærmer efterårsferien
med hastige skridt, og dermed også årets motionsdag. Alle elever møder
klokken 8.00 i deres klasser
og får fri klokken 14.00.
Man skal være omklædt

hjemmefra, der ikke er mulighed for at skifte tøj eller
tage bad. Husk en stor
madpakke og påklædning
efter vejret. Vi er ude det
meste af dagen, og tidligere år har enkelte elever
været lidt blåfrosne, så
husk en varm trøje. Vi skal
løbe meget i år, så husk
også at være iført løbevenligt fodtøj.
Først er der roligt
Dagen starter kendt og roligt klokken 8.00 i alle klas-

ser med læsebånd og undervisning med deres egen
lærer. Herefter mødes hele
skolen kvart i ni til fælles
opvarmning ved hallen.
Nogle af skolens ældste elever står for opvarmningsprogrammet, som de har
fået vejledning til af deres
idrætslærer. Det ser rigtig
godt ud, når hele skolen
hopper i takt under opvarmningen.
Herefter har eleverne Stjerneløbsaktiviteter i hold på
tværs af 1. - 6. klassetrin.
Det giver venskab og kendskab på tværs af årgangene,
og de store er rigtig gode
til at hjælpe de yngre elever. Børnehaveklasserne
følges med deres børnehaveklasseleder som samlet
klasse.
Mange aktiviteter
Alle kommer i løbet af formiddagen rundt til forskellige spændende aktivitetsstationer. Moon Car race i
skolegården. En bane skal
gennemkøres på tid og
uden fejl. Stafet med indbyggede
dramaøvelser.

NBA basketball station i
hallen, hockey station, tovtrækning og andre konkurrencekampe, sækkevæddeløb og sjippekonkurrence. Og så er der en station med forsyning af
æbler og vand til alle elever.
Uden mad og drikke
Så er der frokosttid inden
dagens løb startes klokken
12. Eleverne løber i en rute
fra skolen til og i Goldbækkvarteret på stierne. Den
nye stiforbindelse mellem
skolen og Goldbækkvarteret skulle have været indviet på motionsdagen, men
asfalten var endnu ikke lagt
færdigt, så ruten gik rundt
ad Dalby Møllevej.
Minimumskravet til 0. - 3.
klassetrins eleverne er en
runde på cirka 3,4 kilometer. Kravet til 4. - 6. klasse er
to runder på cirka 7,1 km.
Men der er konkurrence
om at blive den pige og
dreng fra henholdsvis indskolingen og mellemtrinnet, der kan løbe flest
runder indenfor den maksimalt afsatte løbetid på
halvanden time.

Fakta
Den hurtigste pige fra indskolingen blev
Amalie Callesen, 2A, 3 runder 8,8 km på 1 time og 30
minutter
Den hurtigste dreng fra indskolingen blev
Kasper Wichmann, 2B, 4 runder – 11,5 km på 1 time,
9 minutter og 30 sekunder
Den hurtigste pige fra mellemtrinnet blev
Ditte Langberg, 6A, 4 runder – 11,5 km på 1 time og 7
minutter
De hurtigste drenge fra mellemtrinnet blev
Sebastian Johansen, 5A, Oliver Krøller, 4A og Jamie
Reimer Michaelsen, 4A, der løb sammen i mål: 5 runder i alt 14,2 km på 1 time, 15 minutter og 17 sekunder
Tillykke til vinderne og tillykke til alle aktive elever på
den traditionsrige motionsdag.

Af eleverne Sarah Ravn
Olsen,5.A og Frederik Lykkesborg Nielsen, 5.B
Fotos: Privat
Da vi kom til Vingsted var
der to gårde, som hed
Hoddegården og Steppinggården. Hoddegården var
smedens gård, og Steppinggården var høvdingens
gård. Vi blev delt op i de to
gårde, hvor vi derefter fik
en rundvisning. Da vi var
færdige mødtes, vi alle sam-
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men hvor vi skulle rense en
fisk, som vi skulle have til
aftensmad. Senere på dagen blev vi delt op i to
hold. Imens var de andre
ude på deres værksteder,
hvor de lavede forskellige
ting.
Røget fisk til middag
Da vi skulle have aftensmad, skulle vi have røget
fisk til forret og stuvning,
lammekøller og fladbrød,
der var også ost og smør til,

som vi selv havde lavet.
Efter vi havde spist, fik vi
lov til at have lidt fritid, og
derefter skulle vi op og
høre en historie, synge
nogle sange og have kage,
før vi skulle børste tænder
og i seng. Vi sov i senge,
hvor der var lagt sække
med hø, tæpper og fåreuld
Næste morgen da vi stod
op, fik vi børstet tænder og
gjort os klar. Så gik vi op og
fik morgenmad, der var
boller, frugt og juice. Da vi
fik vasket alt det op, gik
dem, der havde lavet aftensmaden dagen før, ud
på deres værksteder, og
dem, der havde været på
værksteder, skulle lave frokost.

Byggrød til frokost
Til frokost fik vi byggrød
med kompot, flødeskum
og drysset hasselnødder ud
over. Der var også hjemmelavet saft. Da vi havde spist,
skulle vi pakke de sidste
ting ned, og så gik turen
hjemad.
Det har været en fantastisk
oplevelse med masser af
sjove aktiviteter. På hele
turen har alle haft det
godt. Hvis det stod til os
kunne vi godt blive længere. Det var rigtig sjovt at
være på værkstederne og at
prøve at lave mad helt fra
bunden, ligesom de gjorde
i jernalderen. Det har
været utrolig lærerigt.

Efter sommerferien dukkede mange nye ansigter op i
Værestedet, der er et tilbud efter skoletid for børnene i 4. - 6. klasse på Dalby Skole. Men et af de nye
ansigter sidder højt over de andre. Nick Andersen er
ny medarbejder på Værestedet, og det er ham, som
Værestedets leder Hanne Søndergaard her præsenterer som den nye dreng i klassen.
Af Hanne Søndergaard
Foto: Judy Reimer
Nej, Nick er ikke en ny
dreng i klassen, men vores
nye medarbejder i Værestedet. Han er oprindelig født
og opvokset på Sjælland,
men har dog rødder her i
Kolding.
Nick har arbejdet i forskel-

lige daginstitutioner i Kolding. Så som Ungdomsskole Nord, Skovparten junior/ ungdomsklub og flere andre ungdomsklubber.
I dag er han også ude på
forskellige skoler og tager
vikartimer.
Nicks store pension er fodbold. Han spiller for KIF 2.
division og træner også en
flok drenge i KIF fodbold.
Nick har spillet i forskellige
klubber, siden han var en
kæk dreng.
Hvad kan du bedst lide at
lave i værestedet?
Meget forskelligt, kommer
helt an på, hvad de unge vil.
Kan sætte mig ned og lave
kreativt med pigerne, men
så sandelig også spille en
omgang computerspil med
drengene. Jeg er meget alsi-

Stolte vindere af distanceløbet på motionsdagen: Forrest: Kasper
Wichmann, 2B og Amalie Callesen, 2A. Bagved: Oliver Krøller,
4A, Jamie Reimer, 4A og Sebastian Johansen, 5A

5. klasserne i Vingsted jernaldermiljø
Dalby Skoles to 5. klasser boede i Vingsted jernaldermiljø den 29.-30. september.
Eleverne måtte undvære moderne luksusforhold og
selv lave jernaldermad og arbejde i smede-, landbrugs- kurvefletnings-, snitte- og lerværksted som i
jernalderen.
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Ankomst til Vingsted –
”Jernalderen starter når
kufferterne er afleveret”.

Ilina Christensen, 5A,
Caroline Bonefeld Andersen, 5B, Frederik Lykkesborg Nielsen, 5B og
Tobias Kold Brændstrup, 5B hygger sig
mens de spiser deres jernaldergrød.

DALBY skole

dig i, hvad vi laver, så længe
børnene har det sjovt og får
noget ud af det.

Skoleleder:
Henrik Nielsen

Hvad er det værste ved
de ting du skal lave i Værestedet?
Helt klart at løfte alle Hannes pynteting, når jeg skal
gøre rent, for de står over
alt og er hele tiden i vejen
(sagt med et ordentligt
grin).
Synes du monkey aftenerne er en succes?
Helt sikkert. Meningen
med de aftener er, at børnene skal have mulighed
for at komme ud hjemmefra en fredag aften om måneden og bare hygge sig og
være sig selv med deres
venner og veninder. Og
med cirka 25 børn pr. gang
synes jeg godt, man kan
kalde det en succes.
Hvad giver du børnene
her i Værestedet?
Jeg giver dem socialt samvær, mens de er her. Om
det så er gennem brætspil,

Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen

kreative ting som at lave
armbånd eller noget helt
tredje kommer an på, hvad
børnene gerne vil have mig
med til. Jeg er her for dem,
og det tror jeg også godt,
de kan mærke.
Hvad er dine fremadrettede mål med arbejdet her
i Værestedet?
Min tid her går med at udvikle mig selv såvel som
børnene. Jeg kan lære en
hel masse om, hvordan
børn reagerer i forskellige
situationer, som jeg så kan
bruge som erfaring på min

Børnene får gang i os forældre

nystartede uddannelse.
Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik er netop
målrettet de 10-14 årige,
som jeg arbejder med her.
Værestedet for 4. til 6.
klasse på Dalby Skole er
egentlig organiseret i regi
af Dalby GF. Når præsentationen af den nye medarbejder Nick Andersen
står på skolesiden i dette
nummer af Dalby Tidende, er det udtryk for
Skolens og Værestedets
tætte samarbejde.

Sekretær:
Tine Fischer Jørgensen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Marianne Svane
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard

I ugerne 39-41 har alle skoler i Danmark haft mulighed for at tilmelde sig projekt
Aktiv rundt i Danmark. Her er eleverne blandt andet blevet opfordret til at være
aktive i skolen sammen med klassekammeraterne og i hjemmene med familien.
Af Dianna Wichmann
Fotos: Jesper Wichmann
Hjemme hos os har vi
været aktive i projektet
Aktiv rundt i Danmark. Vi
er forældre til to børn på
Dalby Skole, Mathilde i 4A
og Casper i 3B.
Det var ikke kun ind imellem, men hver eneste dag,
at vores børn skulle få aktivt gang i os. Det har vi virkelig kunnet mærke. Herhjemme har der været
gang i cyklerne, trampolinen, løbehjul og en masse
dans.
Til projektet har der været
tilknyttet en dans, ”gak
dansen”, som vi har fundet
og lært via hjemmesiden
Aktivrundti.dk. Den er vir-

kelig blevet danset mange
gange herhjemme, og det
har været vildt sjovt.
Fedt at børnene er aktive
Jeg oplever, at der er fedt at
blive opfordret af børnene
til at være så aktive. Hver
eneste dag har det været
meget vigtigt for børnene
at overholde disse aktive ritualer.
Sagen er nemlig den, at det
for hvert barn gælder om
at kunne sætte så mange
kryds som muligt, når de
kommer i skole dagen efter. Mange kryds giver større chance for, at klassen
kan vinde en præmie, og
det vil vi som forældre
gerne hjælpe med til. Vi
ønsker naturligvis at være

Det sker i november

et godt forbillede for vores
børn, så derfor er det ekstra sjovt at opleve, at det
denne gang har været dem,
som har presset på.
Med i videoen
Vores datter Mathilde er i
øvrigt med i musikvideoen
til ”gak dansen”, da det er
hendes danselærer, som
har været koreograf på
dansen. Derfor har der været ekstra fokus på den her
hos os, da den virkelig bare
skulle danses igennem igen
og igen.
Selv om projekt Aktiv rundt
i Danmark er slut, håber
jeg, at vi og alle andre stadig vil holde fast i at være
aktive i familien også fremover.

Onsdag 12. november
kl. 18 – 21
Skolefest for 0., 1., 2. og
3. klasser og forældre

Dansende familie

Torsdag 13. november
kl. 18 – 21.30
Skolefest for 4., 5. og 6.
klasser og forældre
Tirsdag 25. november
Hele SFO deltager i
filmfestival kl. 13 – ca.
16.30
Fredag 28. november
Bedsteforældredag i
SFO kl. 13.30 - 16

Hoppende børn
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Ingen tid til efterløn hos Ole Strøh
Ole Strøh har altid haft fart på. Han er iværksætter
om en hals og er altid i gang med at udvikle og
tænke fremad. Om fire år regner han med at have 80100 mand ansat i Strøh A/S.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Selv om der er nogen, som
begynder at planlægge
deres otium, når fødselsattesten nærmere sig efterlønsalderen, så er det slet
ikke aktuelt for den 60årige Ole Strøh, der er indehaver af Strøh A/S. Ole
Strøh har stadig fuld fart
på karrieren, og han har
ikke tænkt sig at holde op
med at udvikle både sig
selv og virksomheden.
- Der er stadig mange gode
år i mig endnu, siger Ole
Strøh, der fortæller, at han
lige nu er i gang med at tilrettelægge en anden struktur i virksomheden, hvor
han selv får en lidt anden
rolle end tidligere.
- Der kommer nogle yngre
kræfter til, og jeg skal står for
salg, markedsføring og udvikling i fremtiden. Desuden
flytter vi til nye lokaler på Fabriksvej 18 den 1. marts
2015, fortæller Ole Strøh.

Over stok og sten
Men Ole Strøh har altid
haft fart på. Siden han gik
i lære som elektriker efter
9. klasse, så er tingene gået
slag i slag. Først tog han ud
at sejle med handelsflåden,
siden kom han til marinen
og tog med inspektionsskibet til Færøerne og Grønland. Da han kom hjem,
læste han til el-installatør i
Sønderborg og arbejdede
bagefter både på olieplatform og på en kemisk fabrik i Norge.
I 1982 kom han ind i sin
fars firma, der i mange år
havde været et lokalt forankret elektrikerfirma i
Kolding, der dengang
havde tre mand ansat.
- I 1984 overtog jeg hans
firma delvist, og vi voksede
til 7 mand. Jeg er iværksætter typen, så der skal ske
noget. Jeg kan ikke lade
være at udvikle, siger Ole
Strøh.
I 1986 overtog han firmaet
helt, og så gik det rigtig

stærkt. Han lavede virksomheden om til et A/S og fik
hurtigt 15-20 mand ansat.
Forretningen gik så godt,
at den store entreprenør
virksomhed Højgaard og
Schultz købte virksomheden syv år senere.
- Derefter var jeg regionschef i fire år hos Højgaard
og Schultz, men det var
ikke noget for mig. Jeg kan
bedre lide at udvikle og bestemme selv. Jeg trives ikke
i en så styret struktur, fortæller Ole Strøh.
Startede forfra
Så i 2004 startede han igen
op fra bunden med sin nuværende
virksomhed.
Strøh A/S laver både el for
mindre kunder, men leverer også styring til store,
komplicerede maskiner og
automatisering med robotter.
I dag har Ole Strøh 50
mand ansat og har stadig
fart på.
- Der er en plan for de
næste fire år, og jeg regner
med, at vi er en 80-100
mand til den tid, fortæller
Ole Strøh, der er blevet
overdænget med priser og
hædersbevisninger for ud-

viklingen af sin virksomhed.
- Jeg kan lide at udvikle, og
jeg er altid i gang, fortæller
Ole Strøh, der dog også får
tid til at holde fri i sommerhuset på Fanø, spille golf
og gå på jagt.
- Jeg har heldigvis nogle
dygtige medarbejdere, så
ikke alt går i stå, når jeg
ikke er der, ler han.

BLÅ BOG
Ole Strøh er 60 år og fra Kolding
Er gift og har 3 voksne børn og fire børnebørn
Er i fuld gang med at udvide Strøh A/S
1. marts 2015 flytter virksomheden fra Værkstedsvej til
Fabriksvej 18 til nye og større lokaler

Støt Dalby Tidendes annoncører
De støtter dit lokalområde

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk

