Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I MARTS/APRIL
Søndag 8. kl. 10.00
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Torsdag 19. kl. 19.00
Generalforsamling Beboerforeningen for
Dalby Sogn
Torsdag 19. kl. 19.30
Generalforsamling
Tved Vandværk
Søndag 29. kl. 10.30
Spaghettigudstjeneste
Mandag 28.
Påskeferie begynder på
skolen
____________________

APRIL
Fredag 3. kl. 15.00
Musikgudstjeneste
Mandag 6.
Påskeferie slutter
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Dalby Beboerforening

Dalby får sin egen multibane
Der har længe været et stort ønske om at få en multibane i Dalby. Et år efter at lokale unge foreslog det på
et møde om deres ideer til et attraktivt lokalsamfund,
står en familiefond klar til at sikre økonomien bag
projektet.

Af Lisa H. Kuang
Illustration: Presenco Sport
De allersidste formaliteter
mangler at falde på plads.
Alligevel vover Dalby Tidende forsigtigt at løfte sløret. For efter at projektet
ellers var faldet, da kommunen ved sidste budget vendte tommelfingeren nedad,
lever håbet igen om, at Dalby får sin egen multibane.
Og der er noget at have
håbet i. En privat donor arbejder seriøst på at kunne
overdrage et beløb, der er
så stort, at multibanen bliver en realitet. Først når
det hele er på plads, vil det
blive offentliggjort, hvem
giveren er, og selve projektet kan tage fart.
Det vil være en særdeles
lykkelig afslutning på et
længere forløb, hvor både
skole, borgere og foreninger i Dalby har forsøgt at
skrabe penge sammen til
en multibane. For selv om
der er blevet arbejdet hårdt
for sagen, har det i lang tid
set ud til, at det kunne vare
længe, inden der ville stå
en multibane klar i Dalby.
De unge er med
Tidligere har folk omkring
Dalby GF arbejdet på forskellige modeller for at få

etableret en multibane.
Men tingene tog fart for
alvor, da elever fra 6.- 8.
klasse for cirka et års tid
siden mødtes en aften i Værestedet og diskuterede,
hvad der skulle til for, at de
unge kunne få lyst til at tilbringe fritiden i Dalby i stedet for at tage ind til
Kolding.
De unge blev delt i to grupper og havde Niels-Christian Bjerre og Mads Egholt Rasmussen fra innova-

tionslinjen på IBC til at
hjælpe sig med at få ideerne til at blomstre.
Der kom mange gode
ideer på bordet den aften,
men fra begge grupper var
der et stort ønske om at få
en multibane i Dalby.
- I skal ikke lade jer begrænse af økonomi, sagde
Mads Egholt Rasmussen
dengang, og det gjorde de
unge heller ikke, da multibanen blev foreslået af
begge grupper.
Ideen faldt i god jord
Da skoleleder Henrik Nielsen, Værestedets leder
Hanne Søndergård og sognepræst Jens Christian
Bach Iversen, der stod bag

arrangementet i Værestedet, samlede op på de
unges ideer, blev det besluttet at forfølge netop
ideen om en multibane.
Siden er der blevet afholdt
adskillige møder. Flere personer er blevet involveret.
Og der har været afholdt
forskellige arrangementer
for at samle penge sammen
til multibanen. For at få
dækket alle udgifter er det
da også nødvendigt, at
mange skillinger sammen,
og at der stadig rejses
penge på forskellig vis.
Men med penge fra den
nævnte familiefond kan
man gå i gang.
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Trafiksikring trækker i
langdrag
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Sob-fodbold
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KIRKE

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Læs side 7

SKOLE

Musical med Oliver Twist
Omgivelserne er selvfølgelig anderledes, og der bliver også tilføjet basketkurve, men ellers er det
cirka sådan en ny multibane i Dalby kommer til at se ud.

Læs side 10

Tre børnehaveklasser er en realitet fra næste skoleår
Børne- og uddannelsesudvalget har godkendt at der
bliver tre spor på Dalby Skole næste år.
Af Lisa H. Kuang
Det er nu fuldstændigt sikkert at der kommer tre nye

børnehaveklasser til næste
år. Børne- og uddannelsesudvalget har netop godkendt at det bliver til tre

spor i stedet for de nuværende to spor.
Interessen for at gå på
Dalby Skole har været så
stor, at udvalget ikke ser
andre muligheder for at
give grønt lys til tre børne-

haveklasser.
Og glæden på Dalby Skole
er stor.
-Det er fantastisk. Vi glæder
os til at gå i gang med planlægningen, siger skoleleder
Henrik Nielsen.

SKOLE

Klassisk musik for 4. klasse
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Købmand med mange
ideer og arrangementer

Læs side 12
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Især forældre vil gerne være Tved Vandværk
Generalforsamling
frivillige
Undersøgelse viser, at hver anden forældre gerne vil
være frivillige, hvis bare de bliver spurgt direkte. Alligevel er det stadig svært at skaffe folk nok til blandt
andet bestyrelsesposter.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Der mangler folk til at stå
for Sommerfesten, der
mangler frivillige til at være
bestyrelsesmedlemmer i Beboerforeningen, og der
mangler også til nye kræfter
til at tage en tørn i Dalby GF.
Sådan ser det ud lige nu.
Men selvom der er kommet flere opråb om at
træde til, så er det svært at
skaffe de frivillige kræfter.
- Vi har alle en travl hverdag, men hvis man gerne
vil have indflydelse, må
man også gøre en indsats
selv. Man kan ikke bare
regne med, at andre gør
det, siger Peder Damkjær,
der er formand for skolebestyrelsen for Dalby Skole.
Han er lidt overrasket over,
at en undersøgelse fra DGI
viser, at hver være anden
dansker gerne vil være frivillig, hvis de blev spurgt.

Tager ikke lang tid
- Det kan undre lidt, da det
er svært at få folk til at stå
for blandt andet Sommerfesten og være bestyrelsesmedlem i Beboerforeningen. Men måske en forklaring kan være, at det hele
er blevet så kommercialiseret, at folk forventer at få
en ydelse for de penge, de
betaler. Jeg har ikke de vise
sten, men jeg synes, det er
vigtigt at tage en tørn også
på det overordnede plan.
Det er ikke alle, der skal
være trænere for sønnens
fodboldhold, men der er
meget andet, man kan
gøre, siger Peder Damkjær,
der understreger, at det
kun drejer sig om nogle
timer om måneden.
- Man skal ikke overdrive tidsforbruget. Det meste tager
som sagt kun nogle timer
hver måned, siger skolebestyrelsesformanden, der opfordrer alle til at hjælpe til.

Afholdes torsdag den 19. marts 2015
kl. 19.30 på restaurant ”Den Gyldne Hane”
Dagsorden iflg. vedtægterne
1: Valg af dirigent.
2: Beretning om det forløbne år.
3: Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse.
4: Budget for det kommende år
forelægges.
- Jeg får rigtig meget ud af
at være aktiv, og det er også
det, som man hører fra
andre frivillige. Det giver
overskud, og man får mulighed for at præge tingene
i den retning, som man
gerne vil, understreger
han.
Vil være sammen med
børnene
Det er da også ofte Tordenskjolds soldater, der
trækker det tunge læs. Det
er de samme mennesker,

Hvis man ikke finder nogen, der vil overtage ansvaret for at stå for den årlige Sommerfest, så
bliver der ingen sommerfest i fremtiden, har de nuværende arrangører udtalt i sidste nummer af
Dalby Tidende
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som både sidder i diverse
bestyrelser og som er trænere i idrætsklubben. Men
faren er også, at Tordenskjolds soldater brænder
ud, og at der ingen er til at
tage over.
Derfor har blandt andre
DGI sat gang i en kampagne, der skal hjælpe
klubberne med at få flere
frivillige og få dem til at
sige ja til at tage en tørn.
Per Bang er medlem af
DGI’s hovedbestyrelse og
står i spidsen for JA-kampagnen, som man også kan
læse om på idrætssiderne i
dette nummer.
- Mange forældre vil gerne
gøre noget godt for deres
børn og være aktive sammen med dem. Derfor er
det helt oplagt at spørge
forældrene, om de vil give
en hånd med, og erfaringerne viser, at mange siger
ja, selvom de har en travl
hverdag, siger Peter Bang
blandt andet på DGI’s
hjemmeside.
Men han siger også, at det
at være frivillige ikke kun
handler om at hjælpe til,
der hvor ens egne børn er.
Der er mange steder, der er
brug for en ekstra hånd og
at det er vigtigt også at være
frivillig på andre niveauer.

5: Behandling af indkomne forslag.

Om
AVISEN

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

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

På bestyrelsens vegne
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Trafiksikring trækker
i langdrag
En trafiksikring af Dalbyvej 52-110 er ikke lige på
trapperne. Skolebestyrelsen arbejder med et nyt forslag til kommunen.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
Selvom teknisk forvaltning
har valgt at klassificere
strækningen på Dalbyvej
52-110, som farlig skolevej,
så løser det ikke problemerne med trafiksikkerheden på strækningen.
- Det betyder bare, at kommunen skal stille skolebus
eller taxa til rådighed for de
børn, der skal den vej, når
de skal i skole. En farlig skolevej betyder, at børnene
skal køres til og fra skole.
Men hastigheden bliver
ikke sat ned, og der bliver
heller ikke lavet hastighedsnedsættende foranstaltninger på vejen, siger en ærgerlig Peder Damkjær, der
er formand for skolebesty-

relsen og ansvarlig for trafikudspillet fra skolebestyrelsen.
Han havde håbet på, at politiet ville sænke hastigheden, og at kommunen ville
lave nogle eventuelle chikaner på vejen for at gøre
vejen mere sikker.
Det hjælper ingenting
- Det her hjælper jo ingenting. Det kan godt være, at
børnene kan blive kørt i
skole på kommunens regning, men de ville stadig
skulle cykle til fritidsinteresser og andre aktiviteter,
og så er vi jo lige vidt, siger
Peder Damkjær.
Peder Damkjær vil nu sammen med skolebestyrelsen
komme med et nyt udspil
til kommunen.

- Vi arbejder lige nu med
nogle konkrete forslag til at
forbedre trafiksikkerheden
på strækningen. Så håber
vi, at kommunen vil være
med til at lave og betale for
dem, siger skolebestyrelsesformanden, der endnu
ikke har det udspillet helt
på plads.
Der har været flere uheld
på strækningen, hvor oversigtsforholdene på vejen er
meget dårlige i svinget ved
Dalbyvej 73. Der er heller
ikke meget plads på vejen,
hvor flere børn cykler til og
fra skole, og skolebestyrelsen har arbejdet på at få
kommunen og politiet til at
gøre noget for trafiksikkerheden.
Skolebestyrelsen
har
blandt andet tidligere foreslået, at der laves chikaner
på begge sider af vejen ved
svinget ved Dalbyvej 73.

Spejdernes kalender marts
UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)
P.t. pause på grund af ledermangel
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
FORÆLDREAFTEN HOS MARIESMINDESPEJDERNE
Tirsdag den 3. marts kl. 18.30 – 20.00:
Det årlige gruppemøde (generalforsamling)
Information om sommerlejr 2015 for alle enheder
Underholdning
Kaffe m.m.
Alle spejdere og forældre er velkomne.
Vi glæder os til at se jer i hytten til en hyggelig aften.
Spejderhilsen Mariesminde Gruppe
Grupperådet ved formand Carsten Justesen
og gruppeleder Susanne Feldt Jørgensen
SÆRLIGE DATOER
27. februar - 1. marts
Juniorweekend på Grænseborgen
14. - 16. marts
Ulveweekend på Stevninghus
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
Tina Bank Dahl, Jens Skyttes Vej 10
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Så rykker det i sobsnørebåndet
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Halvdelen af Danmarks befolkning har
et ønske om at være frivillig

Det er så lang tid siden, at sobberne spillede sidste turneringskamp tilbage i september 2014. Derfor ligger de seneste succesoplevelser placeret i en fjern fortid,
og helt uforståeligt savner vi hvæsende lunger, stive ben, ømme led, umulige
dommere og latterlige afleveringer fra medspillere.

En undersøgelse viser, at 45 procent af danskerne
ville sige ja til at være frivillige, hvis bare de bliver
spurgt. Og DGI opfordrer samtidig idrætsforeningerne til at huske at prikke især børneforældre på
skuldrene og spørge, om de har lyst til at give en
hånd med. Det er gratis og giver så meget retur.

Af Manager Søren Viborg
Foto: Judy Reimer, fotostylisten

Af Irene Mortensen
Foto: Judy Reimer

Bliver en sobber da aldrig
klogere? Nej, forhåbentligt
ikke.
Hver gang en god kammerat vælger at stoppe ”karrieren” grundet fysiske problemer, manglende lyst, for
lille golf-handicap eller
andre plausible undskyldninger, så opstår der et
savn, fordi vedkommende
person har betydet noget
for holdet og for fællesskabet.
Du er savnet
Og så vil der jo nok sidde
en ”kloge-Åge” med forstand på fodbold et sted og
sige, at fodboldmæssigt er
savnet da til at overse. Jo,
men det er jo ikke det primære længere. Selvfølgelig
har vi brug for en sejr i ny
og næ. Hvordan skal man
ellers skryde, hovere og
føre sig frem overfor Seest,
Sjølund og Nr. Bjert, når vi
render sammen med dem
på den engelske pub?
Men med for mange sejre
risikerer vi at lide den tort
at blive eksporteret op i en
bedre række, og hvad skal
vi der? Det er vigtigere, at
vi er en bred trup med
mange personligheder og
dermed fede input og oplevelser frem for at blive kørt
på r.. og albuer ud af diverse lokaler boldbaner.
Øllet smager nu også bedre efter en lige kamp.
Ingen vintermaver
Nå, men vinteren er jo ikke
forløbet helt uden aktiviteter. Den succesrige indefodboldturnering, som Nr.
Bjert så dygtigt håndterer,
har da fået nogle af os over
banderne i Lyshøj-hallen.
Dog ikke Sejr-Poulsens
hold, ja, hvad skal man da
med så smukt et navn, når
man ikke deltager. De kom
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for sent med en tilmelding,
og så var løbet kørt.
Derfor må managerens egne udvalgte mutters alene
markedsføre Dalbys navn.
Resultaterne kan vel anses
som lidt ”dans på stedet”,
idet holdets skiftende aktører har præsteret alt fra det
sublime til det latterlige.
Men i skrivende stund huserer vi i første division, og
vi er ikke uden chance for
at vinde sprinklervæske, tudekiks, kulørte håndklæder eller en nedstryger
med 10 blade i den afsluttende runde om få uger.
Klubsamarbejde
Som bevis på vor store samarbejdsvilje med en af vore
arvefjender og yndlingsmodstandere, nemlig Nr.
Bjert, så har vi fået stablet
et fælles 7-mands hold på
benene, og vi hygger os da
gevaldigt i en del weekender henover vinteren, når
vi spiller små 4-holdsturneringer om søndagen i det
friske vintervejr. Og kunststofbanen ved Lyshøj-hallen gør det til en fornøjelse
at komme ud at tumle sig
med de andre fodboldtosser.
Michelin-mænd med
boldforstand
Og det gør jo ikke fornøjelsen mindre, når man konstaterer, at man som 63-årig
kan betragtes som en slags
”ynglinge-senior old boy”,
når der hos modstanderne
befinder sig et par aktive
gutter på hen holdsvis 70
og 72 år. Altså må der være
endnu nogle sæsoner i de
gamle stænger. Jo, glæden
var jordens gæst denne
søndag i januar.
Vejrmæssigt set kunne vi såmænd godt have spillet i
korte bukser, men det gør
bare nederdrægtigt nas,
når man får nærkontakt
med kunststofgræsset, så

Vores Lokale gymnastikforeninger Dalby GF, bestræber sig på at give medlemmerne de bedst mulige
træningstilbud indenfor
gymnastikkens mange facetter, uanset alder. Fra motorik lege med de mindste
børn og deres forældre over opvisningsgymnastik med spring for børn og
unge til kirkens ”stolegymnastik” for de ældste medlemmer.

for at undgå brandsår polstrer vi os som Michelinmænd.
Forstærkninger på vej
Og hvad vil den nye sæson
så bringe? Vi har ikke været
så aktive i det åbne transfervindue, men det lykkedes da at få skibet Per Berg,
Senior-Berg, af til Seest,
hvor han tidligere har huseret. Transfersummen var
beskeden, da han har kontraktudløb denne sommer.
Tak til Per for en altid motiveret indsats, som er en
gentleman værdig. Rene
Berg, Junior-Berg, koncentrerer sig om udvikling af
de unge talenter, så her er
der dømt orlov indtil videre.
Til gengæld håber vi så, at
Tommy Andersen igen kan
få gang i bentøjet, og at
Jens Christian endelig vil
lade sit uomtvistelige talent
springe ud i fuldt flor. Så
mon ikke han er i gang
med løbetræningen? Har
godt nok ikke set ham i løbetøj i nabolaget, hvilket er
bekymrende.
Sikret mod oprykning
Så truppen ser igen i år,
måske ikke trimmet, men
meget acceptabel ud, og
med managerens udprægede sans for at ramme de
optimale opstillinger og
med Claus Torhüter sikkert
tøjret til den ene målstolpe, så burde vi være sikret mod oprykninger i en
halvsæson, hvor modstanderne igen er lokale klubber som Fynslund, Vonsild,
Nr. Bjert, Sjølund og Seest.
Derfor er der lagt op til
masser af medrivende lokalopgør, og der vil utvivlsomt blive uddelt verbale
øretæver i rå mængder i
disse multi-maskuline sammenstød.
Støt vore sobbere til alle
hjemmekampe. De har så
rigeligt brug for støtten.

Vi mangler folk
Hertil har vi mange frivillige instruktør, hjælpere og

Gymnastikopvisning
i hallen

bestyrelsesmedlemmer,
som gør en forskel for
Dalby GF. En stor tak skal
lyde fra Dalby GF. Kom og
giv en hånd til næste sæson.
Ja-kampagnen
Per Bang er medlem af
DGI’s hovedbestyrelse og
står i spidsen for JA-kampagnen.
- Mange forældre vil gerne
gøre noget godt for deres
børn og være aktive sammen med dem. Derfor er
det helt oplagt at spørge
børnefamilierne, om de vil
give en hånd med, og erfaringerne viser, at mange
siger ja, selvom de har en
travl hverdag, siger Per

Fakta
Vi har brug for dig til en af følgende opgaver:
• Instruktør til forældre-barn holdet eventuelt to,
der kan have det sammen eller på skift
• Instruktør til puslingeholder til de 4-6 årige
• Instruktør til mixtræning for damer.
Information kan fås ved Gitte Gura
• Bestyrelsesmedlem
• Evt. nye hold og instruktør dertil
Kontakt Irene Mortensen, tlf. 60 54 41 01 irene.mortensen@skolekom.dk

HUSK!

Formand
Pernille Høxbro
Pernille.hoexbro@
gmail.com
Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk

Bang i artiklen på DGI s
hjemmeside.
Puslingeholdet
Det kan blandt andet Melissa Mortensen skrive under på. Hun træner puslingeholdet.
-Jeg bliver simpelthen glad
af at se børnene løbe rundt
og blive bedre til det, de gør.
Det giver en form for livsglæde at se, at jeg kan gøre
en forskel med det, jeg kan
tilbyder, siger hun.
Hun meldte sig som frivillig,
da hun fandt ud af, at foreningen manglede trænere
til holdet. Melissa begyndte
selv i Dalby GF som lille ved
forældrebarn-holdet og siden springgymnast og hjælpetræner. Nu er hun selv
instruktør, som desværre
kommer på pause her til
sommer, fordi hun vælger et
sabbat år med rejser.

DALBY GF

Søndag den 22. marts kl. 11.00

Tegnekonkurrence for alle børn
Dalby gymnastikforeningen vil gerne have dig til at
tegne et lykønskningskort, som Dalby GF kan bruge
til festlige lejligheder og tak for hjælpen.
Vi har brug for 4 forskellige motiver.
Præmien er en biografbillet
Krav:
• Tegn på A4
• Der skal stå: Dalby GF, på tegningen
• Tegningen skal omhandle gymnastik
Aflever kortet i en kasse i Dalbyhus hallen inden
d. 15.3.2015.
HUSK: Navn, tlf.nr eller mail-adresse.
Vinderen offentliggøres i maj udgaven af Dalby Tidende
samt ved gymnastikopvisningen d. 22.3.
Vinderen giver foreningen ret til tryk af kort.

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

Sandkassefodbold i Dalby GF
Så er foråret på vej og dermed også opstart af sandkassefodbold i Dalby GF. Sandkassefodbold er for de
mindste fra årgang 2010 og nedefter. Vi starter op
tirsdag den 7. april klokken 16.15-17.15.

Regionsfinalesejr til Dalby
Weekenden den 17-18. januar vandt Dalby Regionsfinalen i Odder. Det var herresenior holdet, der løb
med sejren.
Af Rasmus Gath
Foto: Privat

rede sig til regionsfinale
stævnet i Odder.

Efter en indendørs turnering, der blev indledt i starten af november med de
første puljekampe, kom
den forløbelige kulmination for Dalby GF s herresenior hold, med deltagelse i
regionsfinalen i Odder.
En andenplads i turneringspuljen havde givet
Dalby GF en plads i regionssemifinalen i Give.
Her blev alle fire kampe
vundet sikkert, hvilket
gjorde at holdet kvalifice-

Spille i pulje 3
Her skulle Dalby spille 3
pulje kampe mod Vejle
Boldklub, FC Royal og

Nors begge fra Århus. Disse
kampe resulterede i to
sejre og en uafgjort, hvilket
gjorde Dalby GF til vinder
af stævnet.
Ud over guldmedaljer, gav
sejren også holdet deltagelse ved Jydske Mesterskaber, som afholdes i Gram
hallen i den sidste weekend
i januar.

Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen
Fodboldstøvler er ikke nødvendigt, men man må selvfølgelig gerne komme i
fuld udrustning til masser

af leg og spil med fodbolden. Forældrene er også
aktive på banen, så I skal
have tøj på til bevægelse.
Forældre til årgang 2010
står i ”lære” som trænere,
så I er klar til at tage denne

årgang med videre i fodboldlivet i Dalby GF, når vi
kommer til oktober 2015.
Jeg glæder mig til at se jer
alle nye som gamle til masser af sjov fodbold, som
selvfølgelig ikke foregår i
sand men på græs. Vi er
klar i alt slags vejr.
Kontakt: Gitte Thomsen
22 46 79 30
dalbygf2010@gmail.com

Hjemme i mormors hus bor der frygtelig mange mus
Sådan lyder børneremsen med fagter og glade stemmer ved familieholdet i Dalbyhus hallen.
Denne sæson blev det kendte forældre-børnehold til
et familiehold, hvor cirka 45 familier mødes, hver
mandag klokken 16.50 – kl. 17.50
Af Irene Mortensen
Foto: Judy Reimer
Børnene er fra 1 år med
mulighed for at tage større
ikke skolesøgende søskende med til træningen.
Som instruktør i foreningen
får jeg masser af livsglæde.
Allerede ude på parkerings-

pladsen bliver jeg mødt med
råb fra de små:
- Hej gymnastikdame.
Aktive forældre
Inde i hallen er der allerede nogle forældre i gang
med at tage tæppefliserne
ud, så vi kan begynde i
vores rundkreds med san-

gen: Velkommen alle sammen, så har vi gymnastik.
Mathias, vores frivillige
hjælper på 16 år, begynder
at tage forskellige ting frem,
som vi skal bruge senere. Vi
råder over hele hallen, så vi
kan lege mange forskellige
bevægelseslege med f.eks.
balloner, lagner og bamser.
Alle er med
I den sidste halve time
tager vi alle redskaberne
frem, hvor børnene og de
vovede forældre hopper ud

fra højder, slår kolbøtter,
triller og kryber under og
over redskaberne.
Det er sjovt at være med til
at præge og se den udvikling, som begynderne gennemgår i en sæson. I starten er børnene meget generte, og mor og far laver
stor set alle øvelserne alene,
mens barnet ser på. Men nu
et par uger inden opvisningen, løber børnene selv
rundt og gerne over til eller
sammen med deres nye
gymnastikven og veninde.
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Påske i Dalby Kirke

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 Maria Frederiksen.
Morgengudstjeneste: Søndag den 8. kl. 9.00
3. s. i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Se omtale side 7.
Morgengudstjeneste: Søndag den 15. kl. 9.00
Midfaste. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 22. kl. 10.30
Mariæ Bebudelse. Ved J.C. Bach Iversen.
Spaghettigudstjeneste:
Søndag den 29. kl. 10.30
Palmesøndag Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.

APRIL
Gudstjeneste: Torsdag den 2. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Maria S. Frederiksen.
Musikgudstjeneste: Fredag den 3. kl. 15.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag den 5. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.
Morgengudstjeneste: Mandag den 6. kl. 9.00
2. påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.

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. 3
Marts 2015
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Påskens store drama gennemspilles i salmer og
musik, tekster og prædikener. Fem gudstjenester
på ni dage.
De store helligdage griber
på hver sin måde ind i afgørende sider af menneskelivet, hvor godt og ondt, tro
og frygt, lys og mørke kæmper mod hinanden.
I Dalby Kirke blander mere
traditionelle gudstjenester
sig med familiegudstjene-

sten Palmesøndag, musikgudstjenesten Langfredag
og festgudstjenesten Påskedag med trompet og stor
musik. Alle rammer de en
central nerve i ethvert
menneskes liv.

DØBTE
24. januar
Lasse Emil Kroner Borup
Goldbækparken 94

Korset er i centrum, men solen
sprænger korsets grænser. Lågerne ved Dalby Kirke illustrerer, at døden er et vilkår ved
menneskelivet, men at opstandelsen sprænger dødens grænser, så livet sejrer.

Palmesøndag den 29.
marts er der igen familiegudstjeneste i Dalby Kirke.
Denne gang en såkaldt
spaghettigudstjeneste, der

indebærer, at alle er inviteret med i præstegården
efter gudstjenesten til påskehygge og spaghetti med
kødsovs.
Vi vil også fejre jubilæum
for dem, der blev døbt i
Dalby Kirke for 6 år siden.
De får en særlig invitation
og en lille gave.
Men alle, både børn og
voksne og gamle, er som
altid velkomne i Dalby
Kirke og til spaghetti og
sovs i præstegården.

Langfredag den 3. april er
der musikgudstjeneste i
Dalby Kirke kl. 14.
Kombinationen af smukke
sang- og musikindslag, fællessalmer og evangelisten

Matthæus’ beretning om
begivenhederne Langfredag vil illustrere og reflektere de store følelser og
indre og ydre kampe, som
karakteriserer dagen.
Organist Line Reinvang varetager musikken og får selskab af fløjtenist Rikke Petersen. Kirkesanger Eva Marie Georgi bidrager også.
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen står sammen
med kirkens tidligere organist Signe Ladekær Johansen for oplæsningen.

Søndag den 8. marts kl. 10 går Dalby Sogn på gaden
for at samle ind til kvinder i verdens fattigste lande
ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling.
Af indsamlingsleder Jette Juhl
Foto: Mikkel Østergaard
De fleste kvinder i Danmark tager deres lige ret

for givet. Ret til uddannelse, ret til at stemme, ret
til at tjene egne penge. I
mange fattige lande er
kvinders rettigheder også

1. februar
Julius Skov Pagh
Kolding
7. februar
Patrik Anker Jessen
Lupinparken 56
8. februar
Felix Esbjerg Overgaard
Dalbyvej 61

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Alle er velkomne, når Dalby
Kirke holder familiegudstjeneste Palmesøndag med dåbsjubilæum og efterfølgende påskehygge i præstegården med
spaghetti og kødsovs.

1. februar
Kristina Skov Pagh
&
Morten Pagh
Kolding

DØDE OG
BEGRAVEDE

Musikgudstjeneste
Langfredag
Langfredag byder traditionen tro på musikgudstjeneste i Dalby Kirke.
Orgel- værker, solosang
og fællessalmer viser,
hvordan noget af historiens allersmukkeste musik
er skrevet til den alt
andet end smukke dag.

Giv os i dag … hjælp til verdens fattige kvinder

Nora Maul Friedrichsen
Kolding

Spaghettigudstjeneste Palmesøndag
Menuen står på både
dåbsjubilæum og uanede
mængder spaghetti med
kødsovs, når Dalby Kirke
og præstegård slår dørene op til familiegudstjeneste. Vi begynder i
kirken kl. 10.30 og fortsætter i præstegården.

Nyt om
NAVNE
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27. januar
Orla Kurt Friis Larsen
Chr. Schous Vej 3

I 2014 samlede 20.000 frivillige på landsplan 13 millioner kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for verdens fattigste.

Det giver mening
Vi synes her i Dalby, at det
giver utrolig god mening at
samle ind til kvinder i verdens fattigste lande. For
når man støtter en kvinde,
støtter man en hel familie.
Og når man uddanner en

kvinde, uddanner man en
hel familie.
I de fattigste lande er det
oftest kvinderne, der sikrer,
at børnene får mad, medicin og tager en uddannelse. Kvindernes omsorg
og indsats er afgørende for
deres familiens levevilkår.
Vi vil gerne give disse kvinder en håndsrækning søndag den 8. marts.
Det gør en forskel
Og indsatsen nytter! Sidste
år lykkedes det os at samle
næsten 19.000 kr. ind her i
Dalby. På den måde bidrog
vi flot til landsresultatet på
13 millioner kr. Forhåbentlig bliver resultatet endnu
højere i år.
Giv en hånd
Tag godt imod dem, der
ringer på din dør søndag

formiddag den 8. marts.
Eller meld dig som indsamler på 27 63 25 77 eller
jj.juhl@mail.tele.dk

En af de kvinder, der har fået støtte fra Folkekirkens
Nødhjælp, er enken Winfred Nakalanzi fra Uganda.
Nu kan hun forsørge sig selv og sine børnebørn.
Af indsamlingsleder Jette Juhl
Fotos: Mikkel Østergaard og
Thomas White
I dag vejer den 52-årige
enke Winfred Nakalanzi 52
kilo og kan brødføde sig
selv og sine fem børnebørn.
For fire år siden vejede hun

39 kilo og levede som udstødt, fordi hun er hiv-smittet. Hun måtte tigge mad
hos naboerne for at forsørge sig selv og børnebørnene.
En køkkenhave
og to geder
I 2011 kom Folkekirkens

Organist
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Meld dig som indsamler ved at
ringe eller sende en sms til 27
63 25 77. Eller send en e-mail
til jj.juhl@mail.tele.dk - eller
tag godt imod dem, der ringer
på din dør.

17. februar
Knud Erik Rasmussen
Kruse
Romerparken 60

Enken Winfred Nakalanzi var på sultedødens rand. Men to
geder, hjælp til at anlægge en køkkenhave og medlemskab af en
spare- lånegruppe har givet Winfred huld på kroppen og drømme
for fremtiden.

Kirkesangere
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Malthe Illum
Låsbybanke 6, 3. th
Kolding
Tlf. 27 58 17 24
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk

Nødhjælp til byen, og Winfred fik to geder og hjælp
til at anlægge en køkkenhave.
Hun kom også med i den
nystartede spare- og lånegruppe, hvor man i fællesskab sparer op, så man kan
låne til det, man har brug
for.
Og folk i landsbyen hørte
om hiv og om, at sygdommen kan ramme alle.
Kan drømme igen
I dag er Winfred fuldgyldigt medlem af samfundet,
og andre hiv-smittede opsøger hende for at få gode
råd om sygdom og behandling.
Winfred har taget et lån i
spare- og lånegruppen for
at købe 27 par sandaler,
som hun sælger videre
med en lille fortjeneste.
- Jeg har fået drømme.
Drømme om at være i live.
At se mine børnebørn vokse op. Og måske får jeg en
gang råd til at bygge et hus,
siger Winfred.

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

Winfred fik hjælp til at rejse sig

12. februar
Randi Skov
Idyl 2B

Børn på Værestedet ved Dalby
Skole, som tidligere har leveret
engle og stjerner til juletiden,
har også fremstillet kors til kirkebænkenes gavle, hvor de skal
hænge påsken igennem.

skrevet ind i grundloven.
Alligevel er kvinders rettigheder ofte ikke eksisterende. Derfor indgår rettigheder og ligestilling mellem kønnene altid i Folkekirkens Nødhjælps arbejde.
Mændene skal være med,
hvis traditionelle kønsroller og kvinders vilkår
grundlæggende skal forandres. Derfor inddrager Folkekirkens Nødhjælp altid
mænd i arbejdet, især lokale embedsfolk og traditionelle ledere i landsbysamfundene.

Vejviser

Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Winfred Nakalanzi lånte ca. 8 kroner i spare- og lånegruppen
og købte sandaler, lavet af bildæk. Nu får hun en lille fortjeneste
ved at sælge sandalerne videre.

Folkekirkens Nødhjælp

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

Folkekirkens Nødhjælp er involveret i katastrofe- og udviklingsarbejde rundt på kloden. Når det kommer til
indsatsen for kvinder og ligestilling i fattige lande arbejder Folkekirkens Nødhjælp blandt andet med at:
• motivere forældre til at undgå barneægteskaber
• oplyse kvinder om deres rettigheder
• uddanne kvinder, så de finder styrke og stemme
i både familien og samfundet
• involvere kvinder i aktiviteter, der forbedrer
deres økonomi
• fremme kvinders ret til at eje jord
• modarbejde misbrug af og vold mod kvinder.
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Ny præst i Vonsild
Adventstiden er forventningstid. Der var da også
store forventninger både i Vonsild Sogn og hos den
nye præst, da Bitten Hylleqvist Weile ind under jul
rykkede ind i præstegården med sin familie.
Fotos: Privat
I over 1000 år hang Dalby
og Vonsild sammen, så
præsten i Vonsild også var
præst i Dalby. Sådan var det
indtil 1986, da Dalby for
første gang fik sin egen
præst i Ruth Østergaard
Poulsen, som rejste fra sognet i år 2000.
Den daværende præst i
Vonsild og Dalby, Klavs Bo
Sørensen, som var kommet
til i 1977, havde altså virket
ni år i Dalby, da sognene
blev adskilt. Han forblev
præst i Vonsild indtil sensommeren 2014, hvor han
efter 37 år i embedet gik på
pension.
Nu er en ny præst tiltrådt.
Dalby Tidende har talt med
Bitten Hylleqvist Weile.
Hvad var det, der fik dig til at
søge stillingen i Vonsild?
Det var flere ting, men først
og fremmest den gode modtagelse, som min mand og
jeg fik fra den første gang, vi
var ude og se på embedet.
Menighedsrådet og ansatte
har taget utrolig godt imod
os, og de vil gerne være med
til at se fremad.

Jeg har i mit tidligere embede været med til at opbygge mange tilbud til
børn, unge og ældre. Jeg
glæder mig til at være med
til at opbygge lignende tilbud her i Vonsild i samarbejde med menighedsråd
og ansatte ved kirken. Frederikskirken er jo utrolig
smuk, og det er en gave at
få lov til at holde gudstjenester i de smukke rammer.
Mulighederne i stillingen
sammenholdt med gode
rammer for hele familien
var det, som fik mig til at
søge stillingen i Vonsild.
Hvor stammer du fra? Og vil
du fortælle lidt om din opvækst?
Jeg stammer fra Vestfyn.
Her er jeg vokset op på en
nedlagt landbrugsejendom
lidt uden for Brenderup.
Jeg har som barn været
meget aktiv FDF’er og har
haft nogle fantastiske år og
oplevelser i FDF. Det var
nok også dette møde med
en kristen ungdomsorganisation, der vækkede min interesse for teologien. Da jeg
kom i 9. klasse valgte jeg at
komme i praktik som præst

Konfirmander holder fest Stiftsårsmøde i DSUK
Dalby Kirkes konfirmander har været i festhumør den
sidste tid. Først sang de af hjertens lyst til en gospelgudstjeneste i selskab med deres ”kollegaer” ved
Brændkjærkirken. Dernæst fejrede de en imponerende rekord sat af en af deres egne.

– til stor undren for både
mine forældre og mine venner. Men det var en skøn
uge, selvom jeg til slut erklærede, at jeg ikke skulle
være præst, for de havde alt
for meget at lave.
Den sætning skulle jeg
måske have husket på, da
jeg senere søgt ind på teologi. Men jeg må indrømme
at arbejdsmængden til
trods, så synes jeg, at præstejobbet er verdens bedste
job, og jeg nyder kontakten
til de mange mennesker og
samarbejde på tværs.
Hvad kender du til Koldingegnen i forvejen?
Min mand har, siden vi flyttede til Jylland, arbejdet i
Kolding Kommune. Så
igennem hans arbejde har
vi et godt forhold til området. Vi har også tidligere
gjort brug af den smukke
natur, og så har vi også
brugt de mange indkøbsmuligheder.
Er der nogle særlige områder
af præstegerningen, du gerne
vil prioritere?
For mig er det utrolig vigtigt, at kirken er en aktiv
medspiller i lokallivet. Derfor gør jeg meget ud af at
komme rundt til foreninger og institutioner i lokalområdet og præsentere
kirken. Kirken skal være et

levende sted, hvor mange
mennesker har deres gang.
Derfor vil jeg utrolig gerne
være med til at lave tilbud
til områdets børn og unge,
så de får et naturligt og
spændende møde med kirken.
Men det ligger mig også
meget på sinde, at man
igennem hele livet kan
møde kirken både til gudstjenester og til forskellige tilbud som studiekredse, sangaftener og andre tiltag. Jeg
glæder mig også til at Vonsildhave igen flytter tilbage
til byen, og vi kan genoptage det gode samarbejde.
Vil du fortælle lidt om det tidligere sted, hvor du var præst,
set i relation til Vonsild Sogn?
Jeg har været præst i Veerst
og Bække Pastorat siden
2005. Det er to landssogne,
som ligger i Vejen Kommune. Umiddelbart er der
måske store forskelle: Fra
land til by. Men jeg tror, at
mit arbejde bliver det
samme. Nemlig at sørge for
at evangeliet bliver forkyndt i et sprog, så alle kan
forstå det og gå hjem med
noget at tænke over. Sognebevidstheden var stor i
mine tidligere landsogne,
men det fornemmer jeg
faktisk også, at den er her.
Var der noget særligt, du var
optaget af i din studietid?
Jeg var meget optaget af afrikansk teologi. Det blev til
et halvt års studieophold i
Tanzania og efterfølgende
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arbejde som koordinator
for udenlandske studerende på det teologiske fakultet i København.
Opholdet i Afrika blev
siden også til speciale i afrikansk teologi, hvor jeg særligt så på gudsbegrebet.
Afrika står stadig mit hjerte
nær, og jeg har siden mit
ophold besøgt Afrika flere
gange.
Du kommer til et område i
stærkt vækst. Hvilke tanker
har du gjort dig om det?
Det er en stor glæde for et
område at være i vækst. Det
giver mange muligheder.
Det er vigtigt for mig, at
kirken bliver hele Vonsilds
Kirke. At man også som tilflytter til området finder
muligheder og tilbud i kirken, der gør, at man gerne
vil komme og bruge kirken.
I øjeblikket er vi i gang
med et spændende byggeprojekt, hvor der skal bygges nyt sognehus. Her har
vi også medregnet, at huset
skal kunne bruges fremadrettet, også hvis byen vokser.
Du er flyttet ind i en gammel
præstegård, som også rigtig
mange Dalby-unge gennem
tiden har gået til præst i, med
en rigtig stor have til. Hvad
tænker du om det?
Det er en pragtfuld præstegård, utrolig smuk og med
en lang historie. Præstegårdens beliggenhed lige ned
til Seest Mølleå og ud til

Mindelunden er dejlig. Jeg
synes, det medfølger et
stort ansvar, når man flytter
ind i en gammel præstegård, hvor væggene fortæller historie flere hundrede
år tilbage.
Haven er jeg bare taknemmelig over, at der er hjælp
til at holde. For den er altså
virkelig stor! Mine børn
glæder sig vist bare til, at
der kommer blade på træerne, så de kan finde nye
huler i området.
Til sidst: Vil du fortælle kort
om din familie, som er fulgt
med dig til Vonsild?
Min mand Jacob Weile er
folkeskolelærer. Han elsker
at tage billeder, spille guitar og købe sære gadgets,
som vi ikke vidste vi kunne
leve foruden.
Vores fælles passion er god
mad og spændende rejser.
Vi har igennem de seneste
år byttet bolig med familier
over alt i verden. I år skal vi
til Utah, hvor vi bytter hus
med en familie, som glæder sig til mødet med et
hus med stråtag.
Vores børn Viola og
Martha er 8 og 6 år gamle
og går i 2. og 0. klasse på
Vonsild Skole. Begge piger
er blevet taget godt imod i
deres nye klasser og de glæder sig til at lære skolen,
kammeraterne og området
bedre at kende. Begge
piger nyder det dejlige område ved åen og skoven,
som jo er en udvidet legeplads.

Traditionel konfirmationsforberedelse finder sted i
en dobbelt time en gang
om ugen, og så skal konfirmanderne også gå i kirke ti
gange i løbet ad året. Men
i Dalby sprænger præsten
og konfirmanderne gerne
rammerne for både forberedelsestidspunktet og de ti
gudstjenester.
Konfirmander synger
gospel
Brændkjærkirken lød anderledes og så også anderledes ud, da de i alt cirka
80 konfirmander fra Dalby
Kirke og Brændkjærkirken
slog sig sammen til et mægtigt gospelkor onsdag den
21. januar. Kirken var stuvende fuld af konfirmandernes familier, kammerater og mange andre interesserede, der oplevede,
hvordan kirkens budskab
sagtens kan bære andre
rammer end de vanlige.
Dalbys konfirmander havde alle bidraget til en stærk
bøn, der blev bedt ved
gudstjenesten.
Repertoiret bød ud over

kendte gospelklassikere
også på sange af Carpark
North og Coldplay fra konfirmandernes egen verden.
Og det blev også til en sang
af Sting fra midt i 80’erne
og dermed mere fra deres
forældres verden, hvilket
dog ikke hindrede konfirmanderne i at synge den
rigtig flot.
Konfirmanderne havde dagen igennem haft fri fra
skole til at øve de mange
sange ved en fælles temadag, og om aftenen fik de
støtte af et særdeles velspillende orkester.
Anna sætter rekord
Kravet om, at konfirmander skal gå i kirke ti gange
i løbet af forberedelsen, vil
antagelig få de fleste voksne til at tænke i stønnende
konfirmander, der synes,
det er alt for tidligt at stå
op søndag morgen for at
nå til gudstjeneste.
Men også her sprænger
Dalbys konfirmander rammerne. En af dem gør i alt
fald. Anna Felsted Andersen nåede allerede inden

Danske Sømands- og Udlandskirker for Haderslev
Stift holder årsmøde onsdag den 11. marts kl. 14 i
Bramdrupdam Sognegård, Kirkely 17.

Ikke mindst drengene jublede,
da Anna Felsted Andersen
inden udgangen af januar
var nået op på dobbelt så
mange som de krævede ti gudstjenester i konfirmationsforberedelsen, og præsten derfor gav
kagemand.

1. søndag i advent op på de
ti gange i kirke. Og med
gospelgudstjenesten 21. januar nåede hun op på tyve.
Det blev fejret med en lidt
anderledes kagemand, da
Anna og kammeraterne
mødte op til præst den efterfølgende torsdag.

Årsmødet indledes med generalforsamling og sidste
nyt fra den store verden i
DSUK.
Derefter står den på lotteri
og auktion med gode gevinster.
Biskop Marianne Christiansen slutter eftermiddagen
med foredrag og andagt.
Foredraget har titlen ”Nattergalen fra Wittenberg” og
handler om Luthers salmer
i dansk tradition.
Alle er velkomne. Vil du
vide mere, så kontakt Ulf
Hedemann, Idyl 25, på tlf.
22 11 67 09 eller email ingulf@mail.dk

Om DSUK
DSUK arbejder for at være
kirke for danskere i udlandet. Det kan være for
nogle, der er udstationerede i verdens storbyer i
nogle år. Det kan være for
danske emigranter i for eksempel USA og Canada.
Og det kan være for danske
sømænd, når de lægger til
rundt i verden.

Danske Sømandsog Udlandskirker

Haderslev Stifts biskop Marianne Christiansen taler om
”Nattergalen fra Wittenberg”
ved DSUK’s årsmøde den 11.
marts kl. 14 i Bramdrupdam
Sognegård.

Menighedsrådet aflægger beretning
Ved kirkekaffen søndag den 19. april samler menighedsrådet op på det sidste års aktiviteter og fortæller
om planerne for det kommende.

Hvordan går det med det
nye sognehus? Hvad er status på kirkegårdsudvidelse?
Hvordan har kirkens økonomi det?
Det er nogle af de spørgsmål, som menighedsrådet

kommer ind på, når alle
folkekirkemedlemmer i
sognet inviteres til at diskutere Dalby Kirke på et såkaldt menighedsmøde.
Menighedsrådets egne møder er offentlige, hvor en-

hver kan komme og lytte
med, men på det årlige menighedsmøde har alle kirkens medlemmer også
taleret. Her kan man altså
øve direkte indflydelse på
kirkelivet og den kirkelige
ledelse i Dalby Sogn.
Mere i næste nummer af
Dalby Tidende. Men sæt X
i kalenderen ved den 19.
april allerede nu.

Barn på Læsø 1939 - 1957
Tirsdag den 14. april kl. 15-17 fortæller Hilmar Bjarnhoff om at være barn på Læsø. Det foregår i præstegården, Gl. Tved 23A.

Brændkjærkirken blev fyldt en råkold onsdag aften i januar, da Dalbys konfirmander slog sig sammen med Brændkjærkirkens og skabte et imponerende gospelkor med høj stemning og friske solister.

Hilmar Bjarnhoff er født
og opvokset på Læsø.
I sit foredrag fortæller han
om og viser glimt fra en
svunden tid, der stadig står
lysende klart for ham.
Ø-livet var i høj grad præget af nøjsomhed og det
muliges kunst. Sommeren
var én stor glæde, modsat
de strenge vintre.
Hør blandt andet om løsningerne, når havisen afskar Læsø fra fastlandet.
Og se Hilmar Bjarnhoffs
egne billeder fra både den

svundne tid og den aktuelle situation på Læsø.
Alle er velkomne.
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Intimkoncert på Dalby Skole

Musical Oliver Twist
Musicalen er i år, Charles Dickens’ Oliver Twist, som
bliver spillet af 6.klasserne.
De to 6. klasser gik i gang med projektet torsdag den
29. januar og opfører stykket onsdag den 18. februar
efter vinterferien. Musikerne og skuespillerne arbejder hårdt for at få stablet det hele på benene.

Af Ditte Langberg, Freja
Antonsen og Frederikke Buus
fra 6. klasse
Foto: Louise Kirk-Thomsen
Man kan mærke den glade
stemning i luften, både hos
de flittige malere og de

hårdtarbejdende musikere,
som prøver at lære og huske
13 numre udenad. De udtryksfulde skuespillere er i
fuld gang med at øve og
blive klar til den store dag.
- Det er fedt, at kunne spille
en anden karakter end den

man selv er, og vi taler mere
sammen på tværs af klasserne, fortæller Dicte 6.b.
Selv kommet med ideer
Eleverne har selv kunnet
komme med ideer til kulisser og skuespil. Det er ikke
kun hos skuespillerne, at
følelserne bliver udtrykt.
Ved kulisserne bliver der
sunget og danset på livet
løs til baggrundsmusikken.
Man kan se, at alle gør
deres bedste og tager initiativ til at få både de små og

store opgaver løst.
- Jeg har slet ikke følt mig
stresset, men jeg har været
lidt nervøs over min solosang,
fortæller Dicte, som spiller
hovedrollen, Oliver Twist,
sammen med Mette 6.a.
- Det var meget grænseoverskridende i starten,
men jeg er efterhånden
helt tryg ved det, fortæller
hun videre.
- Det er en stor oplevelse, og
man skal bare nyde hvert
eneste sekund, fortælle Dicte, mens hun smiler stort.

Af Louise Amby-Falkenberg,
musiklærer på Dalby Skole
Foto: Louise Amby-Falkenberg

På billedet ses Oliver Twist (Dicte Sønnichsen) og Hr. Bumble
(Mathilde Martello)

Dalby Skoles elever og familier fyldte rigtig godt op
på Kolding Teater, da alle elever fra skolens 6. klasser
lavede en rigtig flot opførelse af musicalen om Oliver
Twist onsdag den 18. februar.

Charles Dickens klassiker
Oliver Twist, om den forældreløse fattige dreng Olivers liv i London i starten af
1800-tallet, var opsat til musical af Dalby Skoles 6. klasser på Kolding Teater til en
aftenforestilling den 18. februar.
Det var en stor oplevelse at
se, hvordan alle elever levede sig en i rollerne, spillede, sang og dansede, så vi
alle oplevede, hvordan de
havde øvet sig og lært rigtig
meget i processen. Det var

Tyvebanden

også elever fra 6. klasserne,
der bemandede hele orkestret til musicalens tretten
sange. Også kulisse- og kostumearbejdet er en vigtig
del af processen, som er
med til at løfte hele opførelsen.
God tradition
Det er en af Dalby Skoles
traditioner, at 6. klasserne
hvert år opfører musical
for hele skolen på Kolding
Teater. Eleverne arbejder
koncentreret i to uger med
stykket og øver også på replikker, spil og drama
hjemme. Det er en fanta-

Pia Schrader er mor til
Rasmus fra 2.B.
- Jeg synes, børnene er rigtig gode til at udnytte den
store scene.
- Rasmus har haft om Oliver Twist i skolen op til stykket, og det har virkelig fænget ham. Allerede i bilen

på vej hertil, kunne han
fortælle hele handlingen til
lillebror Jeppe, som lettere
træt i øjnene stoppede
ham halvvejs og sagde ”jeg
tror bare, jeg selv ser stykket Rasmus”, fortæller Pia
Schrader i pausen.
Rasmus Reif Schrader
fra 2.B.
- Hvis jeg skulle være med i

Familien Schrader. Rasmus sidder ved far Torben.
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stykket, ville jeg enten
spille Oliver Twist eller
cheftyven, siger Rasmus
med store øjne.
- Det er sejest at være tyv,
for de blev skubbet på scenen og det så sejt ud. Det
ville jeg gerne prøve, fortæller han videre.
- Jeg synes de er gode til at
spille og sige de ting vi har
hørt i fortælletime, slutter
Rasmus af. Kom nu mor,
klokken har ringet to
gange, vi skal ind igen.

Fuld koncentration i orkestret
stisk god læreproces, hvor
rigtig mange kompetencer
kommer i spil.
Det løfter klasserne at være
sammen om det store projekt og opleve glæden og
stoltheden over et flot gennemførte projekt.
Der skal også lyde en tak til

Kirsten Hansen mor til
skuespiller Frederik Hansen fra 6. klasse
- Min søn har taget det
meget roligt, at han skulle
være med i aften, hvor han
spiller to roller. Både tyv og
børnehjemsbarn, fortæller
en stolt Kirsten Hansen.
- Jeg har glædet mig til at
se ham på scenen i aften.
Skuespillet her på Kolding
Teater er sådan en hyggelig
og meget festlig tradition.
Det der fylder mest i mit

hoved lige nu er, at jeg ikke
håber, Frederik taber sine
bukser under forestillingen, for han har ikke sat
dem ordentligt fast, griner
Kirsten, inden hun og farmand Michael iler tilbage i
salen.

Kirsten Hansen

Frederik Hansen

Da duetten Duo Modus
trådte ind i 4.a., begyndte
de at lave ”gullasch”. De
rykkede rundt på bordene,
og børnene blev kostet
rundt af de to fremmede
damer. Eleverne skulle
sidde ordentligt og have
front mod Europakortet,
som blev rullet ind i klassen. Og så kunne koncerten begynde.
Duetten består af violinisten Marta Libalova og accordeonisten Jytte von
Rüden. De skruede tiden
tilbage til 1800-tallet, og
tog eleverne med på en
rejse rundt i Europa. Eleverne blev introduceret for
landenes historie, kompo-

nister og klassiske værker.
De tog blandt andet eleverne med til Ungarn, hvor
de kunne fortælle, at den
meget stærke ret gullasch,
som man tilbereder ved at
blande en masse krydderier og kød sammen, betyder roderi. Der bredte sig
en forsigtig men ægte latter i klasselokalet, da Marta
spurgte om, de havde gullasch på værelserne eller i
deres tasker.
Er klassisk musik kun for
gamle mennesker?
Formålet med koncerten
var, at give børnene en live
klassisk koncert. Genren er
oppe mod dårlige odds i
denne aldersgruppe. ”Klassisk musik er kedeligt og
kun for gamle mennesker”.
Marta og Jytte formåede at

Fakta
det dygtige lærerteam, der
står bag arbejdet med 6.
klassernes musical-opsætning og til teknisk serviceleder og skolens personale,
der med praktisk hjælp
støtter op om processen.

Hyggelig og underholdende aften på Kolding Teater
Af Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer

DALBY skole

Ej, kommer der nogen og spiller det der klassiske musik for os.
Det er bare så kedeligt.
Det var blandt andet disse ord, der fløj gennem musiklokalet inden koncerten
skulle afholdes. Men holdningen ændrede sig.

6. klassernes flotte musical på Kolding Teater
Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Judy Reimer
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Peter Thøgersen
skuespiller fra 6.B.
Hele dagen har jeg været
rigtig spændt på i aften, og
lige nu er jeg bare totalt lettet. Luften er helt gået ud
af mig, siger en afslappet
Peter.
- Det gik bare så godt. Jeg
var allermest nervøs for at
sige noget forkert, men det
gjorde jeg heldigvis ikke, så
nul-fejl. Peter fortæller, at
han synes det har været rigtig sjovt at lave musicalen
og han godt kunne tænke
sig at gøre det igen.
- Jeg har i hvert fald lært, at
det er meget varmt backstage. Så har jeg lært at tale
højt og tydeligt, siger Peter
med et glimt i øjet. Hans

påtegnede overskæg sidder
flot endnu og øjnene stråler.
- Hvis man vil være skuespiller ved jeg også, at man
skal bruge rigtig lang tid på
at lære sine replikker.
Peter spillede rollen som
Siks, som ifølge ham selv, er
en slags lejemorder.

Jytte von Rüden og Marta Libalova stiftede duetten i
1996, og har givet koncerter i mange europæiske
lande. Jytte er uddannet ved Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus, og Marta er uddannet ved Musikkonservatoriet og Musikakademiet i Prag. De arbejder
begge som underviser ved Syddansk Musikkonservatorium. Yderligere informationer kan findes på www.duomodus.dk.

levere en oplevelse, hvor
sammensmeltningen
af
deres friske humor og de
ældre værker, gav en ny dimension af klassisk musik.
Koncerten var sammen
med de historiske aspekter
og deres pædagogiske
krydderier spændende, levende og ikke mindst
meget nærværende. Violinisten Marta bevægede sig
ned blandt eleverne, og
som lynets hast skiftede
hendes kropssprog og ansigtsudtryk i takt med musikkens skift mellem dur og
mol.
Efter koncerten gav eleverne udtryk for, at det
havde været en god oplevelse. At det havde været
sjovt og at klassisk musik
også kan lyde godt.
Klassisk musik giver mere
mælk
Jytte og Marta tager rundt
til forskellige institutioner
og spiller klassiske koncerter. De vil, ud over at give
børnene en god oplevelse,
gerne sætte fokus på de helende kræfter, som der er
beviser for, at klassisk
musik har. Der er mange

Det tager kun 5 minutter men vi
vil så gerne have du bruger lidt
mindre
Af Luise Jakobsen, forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen.
I skolebestyrelsen er vi
stolte af at Dalby Skole for
3. år i træk har fået det
grønne flag til tops i flagstangen i skolegården.
Denne gang var det en belønning for godt arbejde
med bæredygtig transport
til og fra skole.
Der er mange gevinster for
børn ved at starte dagen
med fysisk aktivitet på en

cykel eller gåben til skole.
Studier viser, at koncentrationsevnen er større hos
børn der er startet dagen
med aktiv transport til
skole kontra børn der er
kørt i skole. Denne effekt
holder i op til 4 timer.
Bæredygtig transport
I skolebestyrelsen vil vi
gerne slå et slag for at så
mange børn som muligt
benytter bæredygtig transport til og fra skole. Udover
at børnene som nævnt ville

være bedre gearet til at
modtage undervisning, så
vil det også have en anden
sidegevinst. Det vil kunne
lette det trafikale tryk på afsætningspladsen ved Idyl
om morgenen og igen om
eftermiddagen.
På afsætningspladsen er
der ofte potentiel farlige situationer, hvor biler parkeres og forlades for at følge
et barn ind på skolen. Der
er bilister, der parkerer
imod køreretningen. Det
vanskeliggør det flow, der

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Tine Fischer Jørgensen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen

Jytte von Rüden introducerer den klassiske musik for eleverne i
4. klasse, mens Marta Libalova er klar med violinen.
eksperimenter, der peger i
retningen af, at genren kan
have indflydelse på, at den
almene modtagelighed øges. Kendte eksempler er
bonden, der spiller klassisk
musik for sine køer i stalden og mælkeproduktionen stiger, blomsten der
spilles rock for visner, hvorimod blomsten, der hører
klassisk, blomstrer. Musikken har en positiv effekt på
vores generelle tilstand, så
aktiviteter vil opfattes mere
afslappede. Dermed øges
vores modtagelighed for
nye indtryk, og der er en

positiv betingelse for optimal indlæring.

var tanken med pladsen,
hvor der køres ind, barn
kysses farvel, barn hopper
ud og går selv over i skolen.
Deraf navnet kiss & go
plads.

kan koncentrere sig i undervisningen. Derudover
kommer der formentligt
mindre pres på afsætningspladsen ved Idyl og forhåbentligt færre farlige situationer.
Sidst men ikke mindst vil vi
forældre spare de 5-10 minutter det tager at køre
børnene til skole, og hvem
kan ikke bruge ekstra tid
om morgenen?

Sikre trafikanter
Vi forældre skal tage ansvar
for at lære vores børn at
være sikre trafikanter på
gåben eller på cykel. Vi
lærer dem den sikre skolevej. Vi giver dem ansvaret
for transporten, tjek ind/
ud, pakke tasker ud og
pakke tasker ned igen osv.
Så vil vi opleve at vores
børn bliver stolte over det
ansvar, vi giver dem. Bliver
selvstændige. Kommer i
bedre fysisk form og bedre

Klassisk musik ændrer
Om børnene i 4. klasse har
ændret deres generelle
holdninger til den klassiske
genre er ikke en garanti.
Men de fik en fælles oplevelse, som de kan snakke
om, og de tør alle at blive
enige om, at det var en god
oplevelse, at det var sjovt og
at klassisk godt kan være
ok, for det har de jo selv
oplevet nu, og det er en
vigtig forskel.

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

Det sker i marts
Påskeferie:
Lørdag d. 28. marts –
mandag d. 6. april.
Begge dage inklusive

Peter Thøgersen
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Ny købmand i Vonsild med masser af
gode ideer og arrangementer
Jens Sørensen har været købmand hele sit liv. Han er
hele tiden i gang med at tænke store tanker om,
hvordan han kan videreudvikle SuperBrugsen i Vonsild, og han har masser af erfaring med sig fra Juelsminde, hvor han kommer fra.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Det er ingen overdrivelse at
sige, at den 47-årige Jens
Sørensen tænker som en
købmand det meste af sin
vågne tid. Han har masser
af ideer til, hvordan han
skal sikre SuperBrugsen i
Vonsild en god omsætning
samtidig med, at han videreudvikler butikken.
For selv om Jens Sørensen
er ny brugsuddeler i SuperBrugsen i Vonsild og kun
har været i butikken siden
1. januar, så har han masser
af erfaring med sig i bagagen. Han har både været
brugsuddeler i Skovly og
har været 20 år i SuperBrugsen i Juelsminde, hvor
han stadig bor med sin
kone og to børn på 9 og 11
år.
- Min kone har også tidligere arbejdet i butikken i
Juelsminde, men hun er
nu flyttet til Hedensted og
med mig i Vonsild, så er
der noget logistik, der skal
gå op med to mindre børn.
Men foreløbig bliver vi boende i Juelsminde, selvom
jeg bestemt ikke afviser, at

vi vil flytte til området på et
senere tidspunkt, fortæller
Jens Sørensen.
Kendt som Jens i Brugsen
For det er en omvæltning
at komme fra Juelsminde,
hvor man er kendt som
Jens fra Brugsen og så til
Vonsild, hvor ingen kender
Jens Sørensen endnu. Men
brugsuddeleren har masser
af ambitioner om at blive
kendt som Jens fra Brugsen
også i Vonsild.
- Jeg synes, det er vigtigt at
få skabt en god stemning
og give kunderne en oplevelse, når de kommer i butikken, og jeg vil arbejde
stenhårdt på, at det lykkes,
siger Jens Sørensen.
Han vil sørge for at komme
ud i butikken og få sagt
goddag til så mange kunder som muligt.
- Men jeg er lige landet og
skal lige fornemme, hvordan pulsen er i Vonsild. Jeg
har masser af ideer til,
hvordan jeg kan udvikle
butikken, og mange af de
ideer ved jeg virker. Jeg har
prøvet dem af i Juelsminde,
fortæller han.

Succes med smørrebrød
Blandt andet havde han
stor succes med at sælge
smørrebrød hver fredag i
Juelsminde.
- Vi solgte dem stykvis, så
folk selv kunne vælge, om
de ville have to eller tre
stykker, og om det skulle
være to med æg eller to
med fiskefilet. Mange steder er smørrebrødet færdigpakket, og så er der
altid et stykke, man ikke
kan lide. Men på den her
måde får kunden, det som
de ønsker, og samtidig generer det et mersalg i butikken. Den succes kommer jeg helt sikkert til at
gentage i Vonsild, fortæller
den erfarne brugsuddeler.
Der er da heller ingen tvivl
om, at Jens Sørensen har
masser af gå på mod. Hans
engagement og drive skinner klart igennem, når
man taler med ham.
Han var altid i butikken
- Min mor arbejdede i
Brugsen, og jeg kom og

hentede hende. Så blev jeg
flaskedreng, og siden kom
jeg i lære i Kvickly. Jeg har
altid arbejdet med dagligvarer, fortæller Jens Sørensen.
Derfor ligger det ham også
meget på sinde at få udviklet butikken, så folk får en
oplevelse, når de kommer i
butikken.
- Vi kan alle sælge mælk og
havregryn. Fundamentet
skal være i orden, så vi altid
har det, som folk efterspørger. Men derudover skal vi
give folk lidt ekstra, som de
ikke bare lige kan få i
andre butikker. Vi kan give
folk en oplevelse i slagteren, delikatessen, frugt og
grønt og i vinafdelingen. Vi
skal lave arrangementer og
gøre opmærksom på os
selv, og jeg skal have antennerne ude, så jeg kan give
folk, det som de vil have. På
den måde kommer vi til at
stjæle kundernes gunst
uden at de ved af det, siger
Jens Sørensen begejstret.

Blå bog
Jens Sørensen er 47 år og er gift og har to børn
Er uddannet i Kvickly
Har været brugsuddeler i Skovly og Juelsminde
Jens Sørensen er ansat af en bestyrelse
Overskuddet fra butikken bliver i butikken, og det
betyder større frihed til at udvikle forretningen
Det var det som gjorde, at Jens Sørensen søgte t
il Vonsild
Udover at være brugsuddeler i Vonsild, så har han også
ledelsesansvaret for Brugsen i Sønder Bjert og Hejls

