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Tre børnehaveklasser på
Dalby Skole
til august

GANG I DIG OG DALBY

Sommerfesten er i fare

Læs side 2

63 børn er indskrevet til Dalby Skole til det kommende skoleår med start i ”glidende overgang” 1.
april 2015. Derfor tyder rigtig meget på, at Kolding
Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg på deres
møde i februar beslutter, at Dalby Skole får tre børneAf skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Judy Reimer
”Dalby Skole – En skole der
gror” står der i skolens
logo.
Mottoet ser ud til at blive
helt konkret virkelig til det
kommende skoleår. Aldrig
har der været skrevet så
mange børn ind til skolens
børnehaveklasser. Ved den
officielle indskrivnings slutdato 11. januar havde skolen fået 63 børn indskrevet.
53 af børnene bor i skoledistriktet. 4 børn er fra familier, der har købt hus eller
lavet boliglejeaftale i distriktet og flytter hertil
inden skoleårets start, 2
børn er fra familier, der har
købt grund i distriktet og
flytter hertil, når de har

Torsdag 19. kl. 19.30
Generalforsamling
Tved Vandværk

bygget hus, 2 børn er fra familier, der bor uden for distriktet men har større
søskende på skolen, 2 børn
er fra familier, hvor skolen
er valgt gennem frit skolevalg.
Reglerne
Kolding Kommunes regler
for klassedannelser og indskrivning indeholder at,
når der er flere en 28 elever per klasse på tidspunktet for kommunens resursetildeling til skolerne til
det kommende skoleår i
marts måned oprettes en
ekstra klasse. Alle børn, der
bor i distriktet eller flytter
til distriktet har ret til optagelse i skolen. Der er frit
skolevalg. Det frie skolevalg
begrænses af, at der ikke
optages elever, der bor
udenfor skoledistriktet, i
klasser med 25 eller flere
elever. Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget ved oprettelse af børnehaveklasser beslutter, at ikke alle
indskrevne elever udenfor
skoledistriktet bliver opta-

get, er kriterierne således:
Først optages elever med
søskende på skolen, derefter optages elever med geografisk kortest afstand til
skolen.
Udvalget bestemmer
Da indskrivningen betyder,
at der er flere end 56 elever, 28 elever til hver af to
klasser, der til skolestart i
august bor i distriktet, forventer jeg, at Børne- og Uddannelsesudvalget i februar beslutter at oprette tre
børnehaveklasser på Dalby
Skole.
Det glæder vi os rigtig
meget til på Dalby Skole. Vi
glæder os til at møde alle
de nye børn allerede til
”glidende overgang” den 1.
april. Vi havde glidende
overgang for første gang i
foråret 2015 med en profil
med udeliv og skoleparathed, som vores gode SFO
organiserede under navnet
Tyvstarterne. Det fik vi rig-

tig gode tilbagemeldinger på sidste år, og vi vil
derfor benytte samme
profil og indhold til det
nye hold.
Udbygningen kommer
En ekstra klasse til det
komme skoleår betyder
også, at vi benytter det
sidste mulige klasselokale, vi har til rådighed
på skolen, nemlig det
klasselokale, der er basislokale for glidende
overgang. Derfor rykker
behovet for Kolding
Kommunes planlagte
udbygning af Dalby
Skole også nærmere. I
udbygningsplanen er
der planlagt udbygning
med et tredje spor og
overbygning med 7. -9.
klassetrin på skolen. Vi
ser frem til at denne
plan også bliver konkret
vedtaget i Byrådet indenfor de nærmeste år.

IDRÆT

Generalforsamling
i Dalby GF
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Fastelavn: Fest i Dalby
Kirke og præstegård
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Sommerfesten har akut brug for nye kræfter
Folkene bag Sommerfesten i Dalby har brug for at
nye kræfter træder til, hvis der fortsat skal være en
sommerfest i Dalby.
Af Lisa H. Kuang
Sommerfesten genererer
hvert år et overskud til ak-

tiviteterne i Dalby GF og
samler borgerne i Dalby
Sogn på kryds og tværs. Det
gode initiativ står nu på

kanten af kollaps, hvis der
ikke findes nogen nye kræfter til at tage over. Folkene
bag de tidligere sommerfester kan ikke overkomme
at stå for arrangementet
længere, så hvis der ikke

findes nogen folk i Dalby,
der har lyst og tid til at tage
over, bliver enden, at der
ikke længere afholdes en
sommerfest i Dalby.
Læs opråbet fra Sommerfest
folkene på side 2.
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Profildag gør fredag
spændende
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Louise Gamst laver
blomster med kærlighed
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Sommerfesten 2015 er i fare Tved Vandværk
Sommerfesten og andre sociale arrangementer er i
fare for at dø, hvis der ikke er nogen, der vil videreføre aktiviteterne. Folkene bag sommerfesten sørger
også for at både børn og voksne kan dyrke motion i
Dalby GF regi, og de kan ikke overkomme mere. Så
kære Dalby borgere: Er Sommerfesten værd at bevare?

Af Gitte B. Thomsen
Fotos: Arkiv
Skal vi fortsat have Dalby
Sommerfest, eller betyder
det i grunden mindre?
Arrangørerne, som tidligere har stået for sommerfesten, er de samme
personer, der er travlt beskæftiget med at redde
Dalby GF s fremtid, og vi
må derfor melde hus forbi.
Vi er simpelthen nødt til at
koncentrere os om det
sportslige i Dalby GF, hvor
arbejdet omkring Gymnastik, Volley og Fodbold kræver vores fulde opmærksomhed. Vi mangler kræfter at trække på, når der
skal findes trænere, tjenes
penge ved forskellige arrangementer og findes
sponsorer. Desuden mangler vi frivillige til bestyrelsen og udvalg, som vil være
med til at tegne Dalby GF s
profil nu og i fremtiden.
Nyt pres på foreninger
Foreningerne er pressede i
en tid, hvor ”Pay and play”mentaliteten vinder frem.
Også i Dalby GF er vi nødt
til at ruste os, hvis vi mener,
at foreningslivet og dets
værdier har sin plads i
fremtidens Dalby.
Det er ærgerligt, hvis sommerfesten må aflyses, da

Generalforsamling
Afholdes torsdag den 19. marts 2015
kl. 19.30 på restaurant ”Den Gyldne Hane”

Om
AVISEN

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

den jo også er med til at
fremme det sociale liv i
Dalby for både børn og
voksne, men vi kan bare
ikke det hele.
Sommerfesten gav sidste år
35.000 kroner i klubkassen,
og selvom pengene ikke
betyder alt, så må vi alligevel vurdere, om der er lettere måder at skaffe disse
penge på. Vi må nu engang
fastholde, at vi i Dalby GF
har til opgave at udbyde
sportsaktiviteter til børn,
unge og voksne, og så må
der være andre i sognet,
der står for de sociale arrangementer.
Men konceptet omkring
sommerfesten og arbejdsbeskrivelserne ligger klar
til at blive overtaget, og vi
stiller gerne vores knowhow til rådighed i en opstart.

Dagsorden iflg. vedtægterne

Håb om opbakning
Vi håber, at der ved generalforsamlingen i Dalby GF
den 24. februar 2015 vil
strømme ind med aktive
Dalby-borgere, som vil vise,
at vi tager fejl, når vi siger,
at foreningslivet bløder.
Har du lyst til at være medarrangører af Dalby Sommerfest, så kontakt Gitte
Thomsen på 22 46 79 30
eller Irene Mortensen på
60 54 41 01.

Søren Bolvig,
Formand
Nyhegnet 7
Tlf. 7630 1792

Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.

WWW.tved-vand.dk

Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36

1: Valg af dirigent.
2: Beretning om det forløbne år.
3: Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse.
4: Budget for det kommende år
forelægges.
5: Behandling af indkomne forslag.

Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Reimer,
tlf. 22 40 99 16

6: Valg af medlemmer og suppleanter
til bestyrelsen.

Avisens mailadresse:
dalbytidende@gmail.com

7: Valg af revisor.

Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen

8: Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
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Spejderne sælger lodsedler
I februar og marts sælges der lodsedler på livet løs
hos KFUM-spejderne i Mariesminde, for spejderne
kæmper om at blive årets supersælger i det store
Landslotteri 2015.
Af Mette Justesen
Foto: Mette Justesen
KFUM-spejdernes Landslotteri løber traditionen tro
af stablen i februar og
marts måned. Det er årets
unikke mulighed for at få
en saltvandsindsprøjtning i
pengekassen hos KFUMspejderne i Mariesminde.
En stor del af indtægterne
fra lodseddelsalget går
nemlig til den lokale spejderenhed.
Mange spejdere har takket
ja til at få lodsedler med
hjem, som de kan sælge til
familie, venner og ikke

mindst naboer. Man kan
også i udvalgte weekender
i februar møde Mariesminde-spejdere foran for
eksempel Liva og i gågaderne i midtbyen, hvor de
sælger lodsedler til de
handlende.
Støt og vind
Der er altså mange muligheder, så grib dem, og støt
det lokale spejderarbejde.
Få samtidig muligheden
for at vinde blandt andet et
rejsegavekort på 20.000
kroner. En lodseddel koster 20 kroner.

28 nye parcelhusgrunde er på vej i Dalby
HusCompagniet har købt en storparcel af Kolding
Kommune for at bygge 28 parcelhuse i den sydlige
ende af Kolding. Der er tale om et areal på cirka 54.300
m² øst for Dalbygårdsvej og syd for Odins Ager.
Af Lisa H. Kuang
Kolding Kommune har
fem usolgte parcelhusgrunde tilbage på Odins
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Ager, og derfor er det en
god ide at få byggemodnet
mere af området. Derfor
har kommunen solgt jorden til HusCompagniet for

5.7 millioner kroner eksklusiv moms og tilslutningsafgifter.
Vil investere i bydelen
- Vi ser Kolding som et attraktivt sted at bosætte sig
og oplever stor efterspørgsel fra vores kunder på parcelhuse. Det er derfor en

naturlig udvikling for os, at
investere i byen. Vi bygger
et inspirationshus i området, så kunderne med egne
øjne kan se, hvad HusCompagniet kan tilbyde, siger
Anders Hyllested, projektudvikler i HusCompagniet.
Kolding Kommune arbejder også med en ny lille ud-

stykning i den nordlige
ende af Kolding mellem
Skolebakken og Rytterskolevej. Der er tale om et
mindre areal, som kan udstykkes i syv parcelhusgrunde. Det forventes, at
grundene kan udbydes til
salg i foråret 2015.
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Nye kræfter til Dalby GF

Nytårsvolleyball for voksne

Dalby GF er områdets samlingssted for børn, unge og voksne. Hallen hvor Dalby
samles om sunde aktiviteter som gymnastik, fodbold, badminton, løb og volley.
Klubbens aktiviteter bliver planlagt, koordineret og udført af forældrene til områdets børn.
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer,
fotostylisten.dk
De forældre der pt. sidder
i bestyrelsen for Dalby GF
har for størstedelen store
børn, og det er ved at være
tid til et gradvist generationsskift i bestyrelsen.

Flere af de arbejdssomme
mennesker, som sidder i
bestyrelsen i dag, ønsker at
fortsætte, mens andre har
trukket sig eller ønsker at
trække sig inden for nærmeste fremtid – læs nu.
Derfor er håbet, at lokalsamfundet – læs du, som
stadig ønsker, at hallen og
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Den første weekend efter nytår var ti seniorvolleyspillere fra Dalby til nytårsstævne i Hjerm ved Holstebro. Det er tredje år, at en flok råger, som vi hedder i
daglig tale, er draget nordpå i årets første weekend.

aktiviteterne skal bestå,
melder sig til en eller flere
af disse poster. Som med
alle andre opgaver bliver
arbejdet både lettere og
sjovere jo flere vi er om det.
Se nedenfor hvilket poster
der ønskes besat/er ledige:

Af Morten Andersen
Foto: Thomas Boesdal
Egentlig ville vi have meldt
to hold til, men stævnet er
populært som en anden
rockkoncert, og pladserne
er udsolgt på få minutter
efter at tilmeldingen er
åben. Vi nåede derfor kun
at tilmelde et hold.
Vi stillede op i B-rækken og
opnåede to sejre og et enkelt nederlag lørdag. Det
betød en søndag i en to’er
pulje, hvor vi med en sejr og
et nederlag endte på en
samlet fjerde plads. At vi
ikke hentede en pokal med

Formand
Pernille Høxbro
Pernille.hoexbro@
gmail.com

hjem, var til at bære, da der
var tale om tætte og gode
kampe.
Social hygge og fest
Hjerm-cuppen er godt organiseret og et hyggeligt mødested. Efterhånden kender
vi mange af de andre hold,
der også er med til aprilstævnet i Tønder, vi traditionelt deltager i. Festen lørdag aften er et højdepunkt
på turen, ligesom fredag
aften ved ankomsten også
oftest udvikler sig til en gemytlig aften. Så vi er helt sikkert igen i Hjerm den første
weekend i 2016.

Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk

Volley – måske noget for
dig
18. januar starter den
hjemlige DGI-turnering
igen for to Dalbyhold.
Begge hold spiller med i

rækkernes øvre del. Med
andre ord, vi er gode. Vi er
pt 27 tilmeldte seniorspillere, der træner mandag
aften. Igen i år er der startet flere nye, men også et

par stykker, der er stoppet.
Lidt udskiftning oplever vi
hvert år. Der er stadig plads
til flere, så mød endelig op
mandag kl 19.30 og se om
volleyball er noget for dig.

Lørdag den 10. januar 2014 debuterede flere af Kolding Ungdoms Volleys spillere på 6 mands Ungdomsvolleyballhold ved et stævne i Jels.

Følgende poster mangler
at blive besat i Dalby GF
Hovedbestyrelsen:
• Formand
• Minimum 1 stk. menigt medlem
Mail: Pernille.hoexbro@gmail.com

Sponsorudvalget:
• Udvalgsformand til oplæring ved Jan Lottenburger
• Minimum 5 medlemmer til sponsorarbejde
Henvendelse til Jan Lottenburger – mobil 28 87 44 88
eller mail: halvmaraton@dalbygf.dk

Fodbold ungdom:
• Kampfordeler i Dalby
• Baneansvarlig i Dalby
• Fodboldtrænere/aspiranter uden forældrerelationer fra U11 til og med U19
• Trænerkonsulent Dalby/FC Kolding Syd
• Sponsorudvalg i FC Kolding Syd
• Forældre til forældrebestyrelsen i FC Kolding Syd
Henvendelse til Gitte Thomsen – mobil: 22 46 79 30
eller mail: dalbygf2005@gmail.com

Evt. Aktivitetsudvalg:
• Personer til planlægning af sociale aktiviteter for alle i Dalby
f.eks. Sommerfest og Dalby fest.
Ring og skriv gerne for en uformel snak med udvalgsformændene.

Mød op til generalforsamlingen den 24. februar 2015 i Dalby Hus
og vær med til at forme Dalby GF i fremtiden.
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Kommunemesterskaberne i fodbold
I weekenden 2. januar til 4. januar 2015 blev der afholdt Kommunemesterskaber i indendørs fodbold,
hvor også Dalbys fodboldspillere deltog.
Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen og de
andre trænere/forældre
Igen i år gjorde Dalby GF
sig bemærket med meget
flot fodbold og fine resultater. Vi kan hylde flere Kommunemestre i Dalby GF –
U15 piger, U11 drenge og
U10 drenge kom øverst på
podiet. De mindre årgange
spiller ikke om deciderede
placeringer, men også her
blev der vundet mange

kampe. Det er dejligt med
den store opbakning til
Kommunemesterskaberne.
Stor tak til de forældre der
i år hjalp til med dommertjansen.
Info fra to af Dalbys hold
Årgangene U7 og U8 deltog hver med to hold i årets
kommunemesterskaber.
Det gik, næsten som vanligt
fristes man til at skrive, rigtig godt.
I årgang U7 vandt begge

hold to kampe og havde en
kamp uafgjort.
I årgang U8 var vi ligeledes
to hold fra Dalby som stillede op. Det ene hold spillede fire kampe, hvoraf de
tre blev vundet og en tabt.
Det andet hold spillede tre
kampe, hvoraf vi vandt to
og tabte en.
Vi så mange rigtig flotte
driblinger og et par virkelig
flotte mål, som ville være
Messi og Ronaldo værdige.
Et par rigtige herretacklinger blev der også hevet ud
af ærmet. To gode dage
med et dejligt oplagt publikum.

Patrik på 16 år som har
spillet kids- og teenvolley i
KUV i 5 år, og Roald på 14
år som har spillet i KUV i 1
år, prøvede for første gang
kræfter med at spille med
et etableret U18 hold fra
Kolding VK. Tempoet er
noget hurtigere, end de er
vant til fra U16 på kidsbaner, der er badmintonstørrelse, men det klarede de
rigtig godt, og de ældre
drenge tog sig godt af dem.
Fra kids til ungdom
Dette er næste skridt for
drengene i KUV, hvor vi

Af Vega Cramer Nyblom
Foto: Thomas Boesdal

Det er Kolding Kommunes klubsamarbejde FSK,
der står for dette arrangement, og alle klubber er
aktive i afholdelsen, som
foregår i mange haller i
hele Kolding

Badminton/hockey
Tommy Andersen
Tommy.andersen
@dk.bureauveritas.com

De blå drenge er U18 holdet og dem i blandede orange/sort/grøn er U14 holdet
ter med 6 mandsvolley på
stor bane. Børnene skulle
lige finde hinanden og
banen i første sæt, men
spillede derefter nogle

meget tætte sæt i alle
kampe. Det endte med en
sejr i én af de 4 kampe.
Super oplevelse for børnene med dette næste

Kidsvolley er vildt fedt
Vega Cramer Nyblom, der
er kidsvolley spiller, fortæller her hvorfor det er
så vildt fedt at spille Kidsvolley i Dalby.

Fakta

Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk

kun tilbyder volley til spillerne er 15-16 år. De er begyndt at træne med på
voksenhold for at få erfaring med den store volleyballbane og det øgede
tempo. I næste sæson skal
drengene træne videre
med et fast ungdomshold.
5. klasses debut
Ligeledes var der debut for
tre af Kolding Ungdoms
Volleys level 4 spillere,
Vega, Ioana og Elias, som
alle går i 5. klasse. Her var
blevet etableret et sammensat hold mellem spillere fra
Øster Starup, Gauerslund
og KUV for at give børnene
mulighed for at prøve kræf-

Jeg hedder Vega, er elleve
år og har gået til kidsvolley,
siden jeg gik i nulte klasse.
Dengang startede jeg på
level nul, og nu spiller jeg
på level fire.
Træningen
Hver træning

begynder

med, at vi varmer op med
øvelser og boldleg. Bagefter
går vi ud og øver forskellige
slag og teknikker på vores
level. Til sidst afslutter vi
med at spille en lille kamp.
Det, der er så fedt ved at
spille volley er, at der masser af andre børn, som
man kan lære at kende.
Det bliver aldrig kedeligt,
for man kan altid lære
noget nyt eller blive bedre
til at spille. Det, jeg synes er
det allerbedste, er, at
komme til stævner og spille
mod andre klubber.

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005@gmail.com
Gymnastik
Irene Mortensen
irene.mortensen
@skolekom.dk

Volleydebut på U14 og U18
Af Jane Kristensen
Foto: Jane Kristensen

Fodbold senior
Henrik Mathiasen
henrikmatt
@hotmail.com

skridt indenfor volleyballspillet. Det skal flere af
vores 5. klasses level 4 spillere ud at opleve i løbet af
foråret 2015.

Vega er fighter
Af Træner Jane Kristensen

Vega og hendes level 4 hold. Vega nr. 2 fra højre.

Vega er en af de spillere, som har
været med siden vi startede Kolding Ungdoms Volley i Dalby
Hallen i januar 2010. Hun har en
vilje og et fightergen til at ville
udvikle sig og er en super dygtig
spiller. Vega har deltaget flere
gange på kids camp og i mange
stævner rundt omkring i Syddanmark. Senest i december i Helle
Hallerne ved Varde, hvor hun og
hendes hold vandt guldmedaljer.
Det er dejligt som træner at opleve at spillerne også brænder
for volleyball sporten, som vi trænere gør det.
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KALENDER
FEBRUAR
Gudstjeneste med kirkefrokost:
Søndag den 1. kl. 10.30
Septuagesima. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
Seksagesima. Ved Ditte Freiesleben.
Familiegudstjeneste: Søndag den 15. kl. 10.30
Fastelavn. Ved J.C. Bach Iversen.
Tøndeslagning i præstegården bagefter.
Se omtale side 7.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 17. kl. 19.00
I præstegården.
Morgengudstjeneste: Søndag den 22. kl. 9.00
1. s. i fasten. Ved Tine Illum.
Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne:
Søndag den 22. februar kl. 16.30
I Haderslev Domkirke. Se side 6.

MARTS
Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
2. s. i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 7. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Morgengudstjeneste: Søndag den 8. kl. 9.00
3. s. i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Se omtale side 7

LØRDAGSDÅB EN GANG I KVARTALET
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste: 2. maj kl. 10.00.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede. Ring 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
76. årgang, nr. 2
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Gudstjeneste for forfulgte kristne
22. februar kl. 16.30 er der for femte gang forbønsgudstjeneste i Haderslev Domkirke for forfulgte kristne. Dalbys sognepræst Jens Christian Bach Iversen
medvirker, da Dalbys venskabsmenighed i Bagdad af
alt for åbenlyse grunde hører med sådan en dag.
Organisationen Åbne Døre
vurderer, at over 100 millioner kristne lever i lande,
hvor de bliver forfulgt på
grund af deres tro. 75 pct.
af alle religiøst forfulgte
mennesker i verden er
kristne.
Gudstjenestens hjerte er
forbøn for vore kristne søstre og brødre, der lider;
for fred mellem mennesker; og for visdom og viljen til os, der har mulighed
for at hjælpe. Desuden
øger kendskab til kristnes
svære levevilkår mange steder i verden.
Biskop Marianne Christiansen forestår gudstjenesten
sammen med hovedarrangør sognepræst Margaret
Hammer.
Dalby er med
Sammen med venner i Tyrstrup, der har samme venskabsmenighed, vil Dalby

2014

Felix Skovbjerg Nielsen
Bramdrupdam
30. november
Teresa Andersen Roost
Odins Ager 16

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
2014

Kolding Kirkehøjskole er et
samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.
Mødested er hver gang
Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2. Her tilmelder man
sig også – senest onsdag før
arrangementet – på tlf. 75
52 02 47 eller ved e-mail til
sanktnicolai.sognkolding@
km.dk
Betaling sker kontant på
mødedagene eller ved indbetaling på konto: 95734528101704.
En enkelt højskoledag ko-

Lørdag den 28. februar
Udkantsdanmark
Betydelige dele af Danmark ses i dag som udviklingssvage områder. Unge
vandrer mod byerne, hvor
de uddanner sig og slår sig
ned. Johannes Nørregaard
Frandsen, der er professor
og leder på H. C. Andersen
Centret, går til problemet
med humor og ironi: Skal
man jamre, eller giver det
muligheder?
Udkanten ligger i centrum,
slår forfatter og foredragsholder Finn Slumstrup fast.
Men ønsker vi fortsat, at
der skal bo mennesker i
hele landet, skal der nye
boller på suppen. Bor-

Vejviser

Søndag den 15. februar kl. 10.30 i Dalby Kirke

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk

Traditionen tro byder Fastelavns søndag på en festlig familiegudstjeneste lagt særligt til rette for alle udklædte og ikke-udklædte børn – i alle
aldre...
Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden” og spiser boller i præstegården. Vi kårer kattekonger, kattedronninger og de bedst udklædte
børn – og voksne!

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

Julie Frost Knudsen
Vamdrup

Du kan støtte
På www.dalbykirke.dk kan
du læse mere om Dalby
Kirkes venskabsmenighed,
som vi beder for og samler
ind til ved gudstjenester
året rundt, for at støtte St.
George Kirkes kolossale betydning og indsats.
Ønsker du at støtte, kan
det ske til:
Reg.nr. 9874
Kontonr. 3050 174 955
Husk at mærke indbetalingen: Bagdad.

ster 120 kr., et enkelt foredrag 75 kr.

Fastelavn for hele familien

23. november
Alexander Kyed
Goldbæk Alle 30

Velfærd for sjæl og samfund
Kolding Kirkehøjskole
fortsætter med at vende
og dreje velfærdssamfundet. I februar handler det
om velfærdssamfundet
og Udkantsdanmark.

Nyt om
NAVNE
DØBTE

Kirkes venskabsmenighedsudvalg være til stede efter
gudstjenesten, klar til uformel samtale og information om St. George Kirke i
Bagdad, der på ubegribelig
vis holder fast i både gudstjenesteliv og sin indsats for
fred og forsoning, blandt
andet gennem sit veldrevne hospital.
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gerne skal selv starte en
modbevægelse mod et delt
Danmark. Debat om at

kaste offerrollen væk og
gribe initiativet.

27. november
Hanne Priebe
Idylparken 15
15. december
Inga Groth
Kirsebærvej 16
30. december
Kurt Valdemar Thomsen
Palmevænget 13

Brug en formiddag for verdens fattigste
Søndag den 8. marts 2015 deltager Dalby Sogne for
16. gang i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
til gavn for verdens fattigste.
Af Indsamlingsleder Jette Juhl
Fotos: Mikkel Østergaard og
Thomas White
Nogle mennesker lever i
fattigdom af naturskabte
årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller
jordskælv, der har skabt
nøden.
Ofte er der dog forhold
skabt af os mennesker, der
enten er den direkte årsag
eller medårsag til fattigdom. Det gælder for eksempel i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter –
også kaldet kasteløse – fastholdes i fattigdom på
grund af mange generationers diskrimination mod
dem.

2015
2. januar
Randi Pedersen
Hegnet 20
10. januar
Tom Gerlach
Fjeldparken 41

Johannes Nørregaard
Frandsen

Finn Slumstrup

Lila Kohli bor alene med sine
fire døtre, da hendes søn og
mand er blevet nødt til at tage
til Indien for at tjene penge
til familien. Hendes mand
kommer hjem til Nepal hvert
andet eller tredje hår. Lila
har åbnet en lille butik med
støtte fra Folkekirkens Nødhjælp.

Sammen kan vi hjælpe
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste:
Med 1) akut nødhjælp efter katastrofer, 2) langsigtet
udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt 3) fortalerarbejde lokalt og internationalt for at forbedre
forholdene for særligt udsatte grupper.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går
faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror.
Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990. Det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker,
der lever under FN’s fattigdomsgrænse end for 25 år
siden. Desværre er der dog
stadig 1,2 mia. mennesker,
der lever i ekstrem fattigdom.
Hjælp til selvhjælp
32-årige Lila Kohli er en
stærk kvinde, der kæmper
for sin familie i den lille
landsby Banlek i det vestlige Nepal. Hun er dalit –
eller kasteløs – og som for
de fleste andre dalitter er
livet hårdt. Lila og hendes
mand ejer stort set ingen
jord, som de kan bruge til
at forsørge deres fire hjemmeboende døtre. Da der
heller ikke er arbejde at

Organist
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Kirkesangere
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Malthe Illum
Låsbybanke 6, 3. th
Kolding
Tlf. 27 58 17 24

Vær med i kampen mod sult i sogneindsamlingens store hjælp
til selvhjælp-projekt. Meld dig som indsamler ved at ringe eller
sende en sms til mig på 27 63 25 77. Eller send en e-mail til
jj.juhl@mail.tele.dk
finde i Nepal, er både Lilas
mand og parrets eneste søn
på 18 år taget til Indien,
hvor de har fundet lavtlønnet arbejde, så de kan sende penge hjem.
Ved hjælp af Folkekirkens
Nødhjælp har Lila nu
åbnet en lille butik, så familien bliver mindre afhængig af mandens indkomst i
udlandet.
- Hvis jeg kan få en større
butik, så kan min mand
måske komme hjem fra Indien, siger hun.
Dalby er med
Den 8. marts 2015 vil Dalby
Sogn gå sammen med
1.300 sogne og 20.000 frivillige over hele landet for
at støtte Folkekirkens Nødhjælps kamp for verdens
fattigste.
Vi deltager selvfølgelig igen
i sogneindsamlingen.
For det første er det en god
mulighed for at samles i

sognet og have en givende,
meningsfuld og hyggelig
dag.
For det andet gør vi en forskel for flere fattige familier, som virkelig har brug
for det, når vi vælger at
bruge et par timer en søndag på at samle ind.
For det tredje er dagen en
virkelig god oplevelse for
vores konfirmander, der
lærer, at det nytter noget gå
sammen for at gøre en forskel for andre mennesker.
Konfirmanderne får også i
februar en temadag sammen med unge volontører,
der har været udsendt af
Folkekirkens Nødhjælp.

Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk
Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

Du kan være med
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. marts. Og
meld dig som indsamler.
Ring til mig eller send en
sms på 27 63 25 77 eller
send
en
e-mail
til
jj.juhl@mail.tele.dk
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300 skolebørn i Dalby bimlede Grønt flag for
med cykelklokkerne, da Grønt tredje år i træk
Flag strøg til tops
Fredag morgen den 28. november kunne Dalby Skole
hejse det grønne flag for tredje år i træk. I det sidste
år har temaet været bæredygtig transport.

300 elever ringede på livet løs med deres cykelringeklokker fredag morgen, mens
borgmester Jørn Pedersen og Dalby Skoles elever fra skolens miljøråd hjalp hinanden med at få Dalby Skoles nye Grønt Flag til tops.

hvor rigtig mange forældre
og børn nu cykler i skolen
ad de nye cykelstier, der
gør skolevejen sikrere.

Af eleverne Siw Frandsen 4.a
og Jeppe Nielsen 4.b samt naturfagslærer Jens Bank
Foto: Henrik Nielsen

I det sidste år har temaet
været ”grøn” transport.
Tidligere har skolen fået
Grønt Flag for arbejdet
med affaldshåndtering og
begrænsning af energiforbruget.
Som en af de aktive handlinger er der arbejdet rigtig
godt med at få så mange

Hejste flaget
Lærer og naturfagsvejleder
Jens Bank er tovholder for
Grønt Flag-arbejdet på
Dalby Skole.
Grønt Flag og vores arbejde med bæredygtig
transport lever rigtig godt
op til målene i skolereformen. Det er varieret og afvekslende undervisning,
der er bevægelse og læring
i bæredygtig udvikling og
innovation, fortæller Jens
Bank.
Elever Jeppe Nielsen, 4B
og Siw Frandsen, 4A er
begge med i skolens miljøråd og hejste det Grønne
Flad sammen med borgmesteren.
Jeg cykler i skole hver dag,
det gør alle i klassen undtagen 1. klasse, siger Jeppe.
Siw cykler også.
– Det gør alle i min klasse
undtagen 2-3 stykker, der
bor lidt længere væk, fortæller Siw.
Siw har også fået sine forældre til at cykle til skolen.
Jeppe og Siw er stolte og
glade for, at de har været
med til at skaffe skolen
Grønt Flag, og det har også
været sjovt i undervisningen.

Siw og Jeppe fra 4.a og 4.b
fortæller, at det handlede
meget om cykling og transport og om, at man ikke
skulle køre så meget i bil,
men hellere cykle og gå.
- I vores klasse har vi tegnet
klistermærker med gode
råd til grøn transport og
har været med i Alle Børn
Cykler.
For Siw og Jeppe har det
ikke ændret så meget på
deres vaner, for de cyklede
allerede til skole hver dag,
men de har fået deres forældre til at cykle mere.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Henrik Nielsen
Dalby Skole har for tredje
år i træk fået tildelt Grønt
Flag, fordi skolen i undervisningen og med aktiv deltagelse af eleverne arbejder
med at bidrage til en bæredygtig udvikling.

elever og forældre som muligt til at cykle mellem skole
og hjem i stedet for at køre
i bil.
Det er lykkedes rigtig flot.
Miljørådets cykeltælling
viser at langt de fleste af
skolens elever cykler. Det
gælder også eleverne i indskolingens 0.-3. klasser,

Medlem af miljøråd
- Vi er begge medlem af
skolens miljøråd, fordi vi
gerne vil passe på naturen.

I miljørådet snakker man
om, hvad man kan gøre
bedre og komme med
ideer til Grønt Flag. Der
var engang nogle 6.klasser,
der besøgte Kolding Havn
og fik en rundvisning”, fortæller Siw.
- Det var sjovt at hejse flaget
sammen med borgmesteren, siger Jeppe og fortsætter:
-Det er ikke altid, man får
lov til at møde borgmesteren. Det var også en stor
oplevelse.
Det næste tema er vand og
vandforbrug, og begge har
allerede en masse gode
ideer til, hvordan vi sparer
på vandet for eksempel
skilte ved vandhanerne.
Siw har set en serie i fjernsynet med vanens magt.
- Måske kan vi bruge noget
derfra, slutter hun af.

Jeg hedder Pernille Bruun
Schmidt, og jeg er mor til
Alexander BS fra 4B og
Frederik som går i 7. klasse
på Brændkærskolen. Jeg er
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har tavshedspligt.
Gæster er velkomne
Det er muligt, at der kan
komme gæster til møderne. I oktober havde vi
Christian Haugk, formand
for Kolding Byråds Børneog Uddannelsesudvalg, fra

Dalby skole har lavet et samarbejde med Kolding musikskole, sådan at begge børnehaveklasser får undervisning af musikskolen i undervisningstiden.

Af sfo- og børnehaveklassepædagog Mette Steen
Foto: Mette Steen
Så blev det tirsdag igen og
0.Y. gør sig klar.Først skal
der ryddes op efter en god
legetime, og så stilles der
op på en række to og to. Vi
går over til musik og er
godt spændte på, hvad
Tove denne gang har fundet på, at vi skal lave.
I 0.Y. har vi lavet instrument-regler. Sammen har
vi talt om, hvad det for
nogle regler, vi vil have, for
at vi får sunget rigtig meget
og spillet mest muligt på instrumenterne. Musikskolelærer Tove Stubkjær har
nogle bestemte toner, hun
spiller på klaveret, når vi
skal vide, at det er vigtig, at
vi er stille og lytter efter. Vi
er klar, vi kender godt til
det at gå til musik.

SFO bør fortsat være en
vigtig del af folkeskolerne i Kolding.

Af skoleleder Henrik Nielsen

Møderne i skolebestyrelsen
valgt ind i skolebestyrelsen
i 2012 og er valgt ind for
fire år.
Møderne i skolebestyrelsen
foregår på følgende måde:
Vi mødes i skolebestyrelsen
en gang om måneden, 10
måneder om året. Møderne er lukkede, og alle

I børnehaveklasserne for fuld musik
Gamle og nye sange
Men hvad er det nu for
nogle sange vi skal synge?
Jo, nogle vi ikke kender,
men som vi hurtig har fået
lært. Vi synger med på Iskagemandens sang, Bænkebider-blues, skolestart, frugtsalat og så vores gode slutsang.
Til næsten alle vores sange
har vi spillet på trommer,
rasle æg og klampes. Det
gælder om at ”holde tungen lige i munden”, for vi
skal både holde takten og
huske at synge med.
Musik er ikke bare at synge
og at spille. Hver gang er
der også noget teori. Tove
siger nogle svære ord, der
først ikke giver nogen mening, men når vi så har
leget, spillet spil eller bevæget os til det hun siger,
giver det pludselig mening,
og vi har lært noget nyt.

Vi har lært noder
0.Y. har godt styr på meget
lige fra halvnoder til 16dels noder, de har bygget
dem med skum figur og
har sagt dem højt i kor, når
Tove har vist noderne på
kort.

Nu venter vi spændt på,
hvordan det skal gå her fra
nytåret, for da skal vi til at
lære at spille på blokfløjte.
Vi har før jul øvet os på,
hvornår man fløjter, og
hvornår man ikke fløjter,
sådan at det bliver lettere at

høre, hvilken tone vi skal
spille.
Børnene har sagt, at de
ved, at de er gode til musik,
så de nok også bliver gode
til det med blokfløjten.
Det har været en rigtig god
oplevelse med musik til-

buddet for 0.Y. Både Tove
og jeg synes at børnene gør
det rigtig godt, og at de er
ivrige efter både at lære
sang, musik og også teorien. Vi har talt om, at samarbejdet er en god start for
musikskole i børnehøjde.

Åbent brev til politikere og forældre

Så er Dalby Skoles nye Grønt Flag strøget til tops i flagstangen.

Af Pernille Bruun Schmidt,
forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem
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Socialdemokratiet med på
bestyrelsesmødet.
Vi har på møderne suppleanterne med, hvilket er
noget nyt fra august.
Inden bestyrelsesmøderne
får vi tilsendt en dagsorden
fra formanden og skoleleder Henrik Nielsen.

Hans Jørgen, viceskoleleder, tager referat af møderne og referatet lægges
ud på Dalby Skoles intranet.
Ofte tager vi temaer op på
bestyrelsesmøderne, for eksempel har vi haft temaet
inklusion oppe til debat.
Jeg synes, at man som skolebestyrelsesmedlem får
indsigt i, hvad der foregår
på Dalby Skole.

Lige inden juleferien måtte
en spørgeskemaundersøgelse fra Kolding Kommune til alle forældre med
børn i 6-16 års-alderen om
brug og vurdering af fritidstilbud til børn trækkes
tilbage, da den ikke var sikret mod snyd.
Jeg havde opfordret alle
vores forældre i 0.-3. klasse
til at besvare spørgeskemaet, da deres vurdering af
kvaliteten af vores SFO kan
have betydning for den politiske prioritering af at fastholde en kvalitets-SFO, der
er vigtig for børnenes udvikling.
SFO er nemlig ikke kun et
pasningstilbud for forældre, hvis arbejdsdage er
længere end elevernes skoledage. SFO er blevet en integreret del af folkeskolen,
der bidrager til at opfylde
folkeskolens formålsparagraffer om elevernes læring og alsidige udvikling.
SFO’s fritidspædagogiske
tilbud er med til at supplere og udvikle andre

sider af børnenes udvikling
og dannelse i forhold til
undervisningen.
Mange aktiviteter
I Dalby Skoles SFO organiserer vi hver dag både kreative og bevægelses-aktiviteter. Aktiviteterne sigter på
at styrke den alsidige udvikling: at hjælpe til kammeratskabsdannelsen
og
trivslen, til udviklingen af
kreative, musiske og motoriske færdigheder og til at
stimulere børnenes sprogudvikling og natur- og omverdensforståelse. I SFO
skal børnene også lære at
blive bedre til at forvalte
deres egen tid hensigtsmæssigt og lege i gode relationer med andre børn.

har særligt kendskab til
børnene i den årgang, hvor
de også deltager i en del af
undervisningen.
Vores pædagoger deltager i
skole-hjem-samarbejdet
sammen med lærerne,
hvor de sammen har skabt
sig et godt billede af hver
enkelt barns faglige og trivselsmæssige udvikling. Pædagogerne er ofte den
daglige kontakt til forældrene ved afhentningen
om eftermiddagen. Det
giver god gensidig information og tryghed.

klusionsindsats. Inklusion
skal for, at det giver mening, betyde, at alle elever
udvikler sig godt og oplever sig som værdigfulde
deltagere i fællesskabet.
Det er svært for flere elever
med særlig store vanskeligheder. Men en af de helt
centrale faktorer for at inklusionen fungerer godt
for langt de fleste elever er
den inklusionsindsats lærere og pædagoger kan
lave sammen i undervisningstiden og som kan
blive fulgt op i SFO-tiden.

Stort kendskab til børn
Med dette både brede og
individuelle kendskab til
hver enkelt elev er vores
SFO og pædagogerne også
en vigtig del af skolens in-

Kære politikere
Derfor kære politikere:
Prioriter SFO som en vigtig
del af skolen og som en vigtig hjælper til at arbejde
frem mod målene i skolere-

formen. Det betyder, at
normeringen og kvaliteten
bør fastholdes, også selvom
den høje forældrebetaling
til SFO nok bør reduceres.
Forældrene betaler en højere årspris for en SFOplads, end den betaling
skolen får af Kolding Kommune for at drive SFO per
barn.

Kære forældre: Giv jeres
mening til kende i den
kommende nye undersøgelse om SFO og andre fritidstilbud. Jeres tilkendegivelse kan have betydning
for kvaliteten i SFO fremadrettet.

De voksne er i gang
Vi sørger for, at alle vores
SFO-medarbejdere er i
gang med aktiviteter med
børnene hver eftermiddag
i tidsrummet klokken 1416, som efter skolereformens længere skoledag er
kernetidsrummet for Dalby
SFO.
Det skal der dygtige pædagoger til at tilrettelægge,
engagere børnene i og deltage i.
Alle vores pædagoger kender alle børnene i SFO og
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Profilfag gør sidste time spændende
Lektiehjælps-/faglig fordybelseslektioner har været meget omdiskuterede i skolereformen. På Dalby Skole benytter vi den sidste lektion fredag til at fordybe os i
praktisk-musiske og naturfaglige fag og projekter. Det er en stor succes hos elever
og undervisere.
Af skoleleder Henrik Nielsen
- Hvornår skal vi til profilfag, jeg elsker at komme i
skoven, spørger Reynir fra
1. klasse.
Det bedste han ved er, når
hans hold skal have flyverdragterne på og ned og undersøge, hvad der er sket

med livet i den biotop i skoven, hvor hans hold går
ned med deres naturfagslærer Anne Mette Trans
hver fredag eftermiddag.
De undersøger, hvilke dyr
og planter der i denne uge
er på deres sted, og hvad
der er forandret siden
sidst.

Eleverne på tværs af 1.-3.
klasse i indskoling har ønsket blandt 6 praktisk-musiske og naturfaglige temaer.
Holdende er dannet, så
alle har fået et af deres tre
ønsker opfyldt. Holdene i
indskolingen er siden nytår: Musik med rytmik, Løbetræningshold, Papkasse-

show i Eventyrland i billedkunst, Liv i skoven, Idræt
med boldspil og Naturfaglige eksperimenter.
Eleverne på mellemtrinnet
har valget mellem 6 andre
hold: Genre- og rytmeforståelse i musik, styrketræning i idræt, Skak og anden
tankesport, Lego Mindstorm i natur/teknik, Drama og Fælleshold med
håndarbejde og tushtegning. Billedreportage fra
disse faglig fordybelseshold
kan du se på dette opslag.

Lektiehjælp/faglig fordybelse – en udfordring i
skolereformen
Lektiehjælp/faglig fordybelse har mange steder i
landet haft store startvanskeligheder.
På Dalby Skole oplever vi,
at meget af formålet med
disse timer lykkes.
Især dansk og matematik
bliver tilgodeset med 2 lektiehjælps-/faglig fordybelses-lektioner i indskolingen
og med 3 lektioner på mellemtrinnet. De er organise-

ret klassevis med deres
egen lærer eller årgangspædagog.
Den sidste lektion benytter
vi så fredag til at styrke den
faglige fordybelse i skolens
praktisk-musiske og naturfaglige profilfag. Fordybelsen styrkes af, at eleverne
er meget interesserede og
har fået indflydelse på
deres holdplacering.
Dejligt at opleve elevernes
glæde ved at udfolde sig og
lære. Det giver også arbejdsglæde til underviserne.
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Musikholdet med 4., 5. og 6. klassetrinselever arbejder med forskellige musikgenrer fra forskellige dele
af verden. Vi glæder os til at høre dem til sommerkoncerten.
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Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Marianne Svane
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard

Det sker i februar
Onsdag den 18. februar
2015 kl. 19
Musical for hele skolen
på Kolding Teater. 6.
klasserne opfører Oliver
Twist
Uge 7: lørdag den 7. februar - søndag den 15.
februar
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Louise leverer unikke buketter og specielle
planter med kærlighed
Louise Gamst har bygget butikken om og valgt nogle
ting fra, for at få mere tid til kunderne og komme
tættere på sin kreativitet. Virksomheden Gamst 1903
tilbyder nu unikke buketter og specielle planter til
kunderne.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
”Grønne glæder gennem
generationer ”står der på
Louise Gamsts visitkort, og
det kan ikke udtrykkes
meget bedre, når det handler om butikken og virksomheden Gamst 1903.
Virksomheden har været i
familiens eje igennem fire
generationer.
- Min oldefar startede i
1903 med et gartneri på
adressen. Dengang var Agtrupvej grusbelagt, og min
oldefar trak sin trækvogn
ned på torvet og solgte sine
varer dernede. Det var
sådan det begyndte, fortæller Louise Gamst.

Siden kom hendes bedstefar og derefter hendes forældre til. De seneste 20 år
har hun drevet virksomheden sammen med sin mor.
Alene efter 20 år
Men nu har hun købt sin
mor ud, og moren er gået
på pension, selv om hun
stadig kommer en gang i
mellem og hjælper Louise
i butikken.
Samtidig har Louise
Gamst valgt at bygge butikken om og skære drivehusene fra for at kunne drive
en helt speciel og unik forretning i fremtiden.
- Enten skulle vi udvide og
blive endnu større for at
kunne konkurrere med su-

permarkeder og plantecentre, eller også skulle vi blive
mindre og satse på nogle
unikke planter, som man
ikke kan få alle vegne. Jeg
har fulgt mit hjerte og skåret alt det fra, som de
andre også laver. Jeg vil hellere bruge kræfterne på at
lave noget unikt og gå
mere i dybden med kunderne og lave nogle sjove
og anderledes løsninger,
fortæller Louise Gamst.
Opsige kontakter
Selv om det har været
hårdt for Louise at sige farvel til tre ansatte og opsige
sin kontrakt med Interflora, som de lavede rigtig
mange buketter for hver
dag, så føles det nye set up
helt rigtigt.
- Før var vi syv ansatte, og
nu er vi tre og et bud, så
det er noget af en omvæltning. Vi har også for første
gang i virksomhedens levetid nu lukket om søndagen, og det håber jeg
virkelig, kunderne kommer til at tage godt imod.
Men jeg har brug for at
lade op, for jeg mangler at
komme tættere på min
kreativitet og lave nogle
ting, som er mere mig. Det
var svært førhen, hvor vi
havde så travlt med at lave
buketter til Interflora. Førhen sad jeg også altid bag

skrivebordet. Nu kan jeg
komme ud i butikken og
lave det, som jeg virkelig
brænder for. Det er en befrielse, siger Louise Gamst,
der altid har arbejdet med
blomster.
Kun lidt sygepleje
- Jeg begyndte godt nok at
læse til sygeplejerske i
Århus, efter jeg havde
været ude at rejse. Men det
varede ikke længe, inden
jeg begyndte at arbejde i
blomsterbutik ved siden af
studierne, og snart droppede jeg ud og tog tilbage
til Kolding, fortæller hun.
Louise Gamst har også et
godt samarbejde med sin
bror, der driver Gamst Danplant, der leverer grønne
løsninger til virksomheder
over hele landet.
- Det betyder, at jeg kan få
lov at indrette og pynte op i
virksomhederne, fordi jeg
får opgaverne igennem min
bror. Den type opgaver
synes jeg også er spændende, og det håber jeg kan
udvikle sig endnu mere,
fortæller Louise Gamst.
Men det er også vigtigt for
hende at understrege, at
butikken fortsat bringer
blomster og buketter ud i
Kolding og omegn, sådan
som de altid har gjort.
- Der er ikke ændret noget
der, ligesom vi selvfølgelig

Det sort/hvide foto på væggen er et billede af Louise Gamsts
oldefar med sin trækvogn på vej til marked
også stadig leverer blomster og kranse gratis ud til
begravelser i Kolding, siger
Louise Gamst, der i øvrigt
holder meget af at lave buketter og kranse til begravelser.

- Sådan en dag er vildt vigtig, for det kan ikke gøres
om. Derfor går jeg meget
op i at gøre buketten så
personlig som muligt, siger
hun.

Blå bog
Louise Gamst er 41 år.
Bor i Tved med mand og to drenge på 6 og 9 år.
Er 4. generation i virksomheden Gamst 1903.
Har to ansatte og et bud, der arbejder et par timer
om dagen.
Har netop bygget om og satser på unikke blomsterløsninger.
Har lukket om søndagen.
Bringer fortsat buketter ud i Kolding og omegn
og gratis til begravelser.
Bruger fritiden sammen med familien og lidt løb.
Har fået lavet ny hjemmeside og blogger om nye
tendenser, trends og giver inspiration på siden.
Læs mere på www.gamst1903.dk og på Facebook.

