Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

Dalby Kirke

Dalby GF

Dalby vokser og vokser

NOVEMBER
Søndag 1. kl. 19.00
Musikgudstjeneste

Befolkningstallet nærmest eksploderer i Dalby inden
for en overskuelig årrække. Prognosetal fra Kolding
Kommune viser, at befolkningstallet vil stige med 45
procent frem til 2028.

Lørdag 7. kl. 19.30
Fest i hallen

Af Lisa H. Kuang

Onsdag 11.
Skolefest for indskolingen og forældre.
5. Klasse opfører skuespil
Torsdag 12.
Skolefest for mellemtrinnet og forældre
Onsdag 18. kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste i Simon Peters
Kirke

Der bygges nye huse, og
mennesker flytter til Dalby
som aldrig før. Allerede i
2020 vil der være kommet
431 nye boliger til, og i
2027 vil tallet være vokset
til 866 nye boliger.
Det viser Kolding Kommunes egne tal, som de har
opgjort i rapporten Befolkningsprognose 2015-28.

Befolkningstallet vil altså
stige med op til 45 procent
over en årrække. Det betyder samtidigt, at elevtallet
på Dalby Skole også vil
stige, da det er mange familier, der flytter til området blandt andet på grund
af de mange nye udstykninger.
Elever strømmer til
Kommunens egne tal, viser

Pladsproblemer
Allerede i 2016 får skolen

November 2015
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

ARRANGEMENTER
I NOVEMBER /
DECEMBER

at andelen af børn mellem
7 og 16 år i Dalby vil stige
jævnt i de kommende år,
og prognosen viser ingen
tegn på, at elevtallet vil
falde igen, så der igen kun
er elever til at fylde to spor.
- Tallene taler sit eget tydelige sprog. Der bliver brug
for investeringer i skolen,
daginstitutionerne og i en
dagligvarebutik i Dalby,
hvis der skal være plads til
alle, siger Peder Damkjær,
formand for forældrebestyrelsen på Dalby Skole.

4. årgang. Nr. 10

pladsproblemer, og hvis
man kigger på tallene, så
viser de, at elevtallet i 2020
vil udløse en klasse mere.
Kolding Kommune har da
også i flere år satset på at
være en udviklingskommune, og det har kommunen haft succes med i hvert
fald i Dalby.
- De nye udstykninger trækker børnefamilierne til og
hvis folk først er flyttet til
Dalby, så flytter de ikke
igen. Her er både skov og
strand og man bor alligevel
tæt på byen, så Dalby er attraktivt, siger Peder Damkjær.

GANG I DIG OG DALBY

Søren Arens er
engageret i Dalby

Læs side 2

IDRÆT

Vintertristesse i
SOB-land

Læs side 5

Torsdag 19. kl. 18.30
Dalby Banko i hallen
Tirsdag 24. kl. 19.00
Sogneaften ”Mand på
rejse” med Henrik
Kruse
Søndag 29. kl. 10.30
Familiegudstjeneste.
Minikonfirmander deltager

KIRKE

Sogneaften om
”Mand på rejse.”

——————————

Læs side 6

DECEMBER
Torsdag 3. kl. 19.00
Julekoncert med Midtjysk Pigekor i kirken
Torsdag 8. kl. 15.00
Juleeftermiddagsmøde
i præstegården

Fredag før efterårsferien var der traditionen tro motionsdag for alle elever på skolen. Der blev cyklet, spillet hockey på multibanen
og selvfølgelig løbet om kap. Her går starten til årets motionsløb. Foto: Judy Reimer

Mange til visionsaften på skolen
Af Lisa H. Kuang
Det blev en spændende
aften med mange frem-

mødte forældre og repræsentanter fra lokal området,
da skolen havde indkaldt til
visionsaften på en våd og

kold oktober aften.
De fremmødte blev sat i
grupper, og der blev diskuteret livligt i alle grupper,

hvordan Dalby Skole skal
udvikle sig i de kommende
år.
Læs meget mere side 10

SKOLE

Visionsaften for Dalby
Skole

Læs side 11

LOKALT

Judy Reimer indvier sit
nye studie

Læs side 12
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Søren har arbejdet for Dalby i alle årene
Selv om Søren Arens har taget en lille arbejdsmæssig
pause fra Dalby, så har han altid arbejdet for at skabe
gode og trygge rammer for børnene i Dalby. Man får
en masse igen ved at arbejde som frivillig, siger han.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Det er ingen tilfældighed,
at den 55-årige Søren
Arens stadig bor i Dalby.
For selv om han lige i øjeblikket mest opholder sig i
Kina, hvor han arbejder for
Haldor Topsøe i millionbyen Tianjin, så er han
mest af alt en Dalby dreng.
Bortset fra hans midterste
barn, datteren Cecilie der
også er i Kina lige nu, bor
familien stadig i huset i
Rebæk, og der bliver de boende. Denne plet på jord
er deres udgangspunkt.
Søren Arens har haft en
finger med i mangt og
meget i Dalby, og han har
ikke lyst til at flytte fra området, selv om de to ældste
børn er flyttet hjemmefra,
og den yngste datter Agnete snart følger efter. Hun
tager med til Kina i et år,
og så kalder studierne.
For han kan stadig ikke
lade være at engagere sig i
sit lokalområde.
- Det er vigtigt, at der er
nogen, der gør noget og
som har lyst til at give en
hånd med i de lokale foreninger. Ellers forsvinder
rammerne, og dermed forsvinder også muligheden
for at give vores børn en

tryg opvækst, siger Søren
Arens, der husker et helt
andet Dalby for bare nogle
år tilbage.
Skolen tæt på lukning
- Dengang var Dalby Skole
tæt på at lukke, fordi der
ikke var familier og børn
nok, der flyttede til området. Dalby GF havde svært
ved at få medlemmer, og
kirken havde ikke det liv,
den har i dag, fordi der
ikke var folk nok til at
støtte op om lokalsamfundet. Sådan er det jo slet
ikke i dag, hvor Dalby bare
vokser og vokser. Men den
udvikling er ikke kommet
af ingenting, siger han.
Derfor har han også et stort
ønske om, at de mange tilflyttere vil tage deres tørn
og yde et stykke arbejde for
at holde gang i de lokale
foreninger. Jo flere der
deles om opgaverne, jo
mindre tidskrævende bliver
det for den enkelte familie,
og glem ikke siger han, det
giver så meget tilbage.
- Jeg har selv haft et godt og
trygt børneliv i Dalby, og det
har også været vigtigt for
mig at kunne give mine
børn de gode og trygge
rammer. Men de kommer
ikke af sig selv, siger Søren
Arens.

Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt Jens Christian
Bach Iversen
Tlf. 75 50 23 27 eller
mail JCBI@KM.DK

Yngste datter Agnete med ryggen til, hustru Lotte og ældste datter
Cille på den Kinesiske mur ved Agnetes og Lottes sommerbesøg.
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Sådan tager udsigten sig ud fra familien Arens hus i Rebæk en
smuk morgen, hvor Søren Arens er hjemme på en kort efterårsferie.
Her i Tianjin – tæt på hovedstaden Beijing – er det, Søren Arens bor og er med til opbygningen
af den store Haldor Topsøe-fabrik.
Fremadrettet kan vi også
etablere yderligere aktiviteter og samlingspunkter for
den lidt mere voksne generation. Gymnastikken for
de godt og vel voksne i
præstegården, er et godt
eksempel, fremhæver han.
Der kaldes igen på frivillige, som der heldigvis er
mange af i dette ressource
stærke område, men der er
til stadighed brug for aktive
ildsjæle og kreative ideer.
Bor i forældrenes hus
Han er selv født i Kolding,
men familien flyttede til
Rebæk, da han var 5 år.
Her byggede forældrene
det hus, hvor Søren Arens
og familien bor i dag.
Han har gået på Dalby
Skole, kom i Dalby Ride
klub, har spillet fodbold og
volley i Dalby GF. Han har
siddet med i gymnastikforeningens bestyrelse, og han
været med til at etablere
Værestedet. Han har siddet
i skolebestyrelsen og senest
har han gennem næsten 10
år været med i menighedsrådet, bl.a. som formand,
en post han var nødt til at
trække sig fra, da han rejste
til Kina.
Men man kan roligt konstatere, at han har været
med til at trække Dalby i
den positive retning. Han
har om nogen trukket sin
del af læsset.
- Da vi startede Værestedet,
brugte vi masse tid på at få
det op at stå. Vi malede lofter og renoverede huset,
etablerede selskabsform,

tegnede forsikringer og ansatte folk. Vi var alle sammen frivillige, der brugte
vores fritid på det. Men det
er nødvendigt, hvis vi skal
bevare de gode og trygge
rammer, mener Søren
Arens.
Kina er en udfordring
Selv har han valgt at trække
sig en tid fra arbejdet med
Dalby, da han fik et arbejdsmæssigt tilbud, som han
ikke kunne sige nej til.
Søren Arens har sagt ja til
en treårig kontrakt med
Haldor Topsøe som proces
teknologisk chef. Han er i
gang med at opbygge en
produktionsenhed, som
skal levere katalysatorer til
det kinesiske marked.
Kineserne har besluttet, at
alle nye lastbiler skal have

monteret en katalysator for
at nedbringe udledningen
af NOx forureningen, og
det gør Kina til et kæmpe
marked for katalysatorer,
da det kinesiske marked er
lige så stort som det europæiske og amerikanske til
sammen.
Kunne ikke sige nej
- Det var en kæmpe udfordring, som jeg ikke kunne
sige nej til, fortæller Søren
Arens.
Selv om han er flyttet alene
til Tianjin, en by med
mange millioner indbyggere, der ligger uden for
Beijing, så har han og hans
kone Lotte valgt at gøre opholdet til en oplevelse for
hele familien.
- Jeg rejser en del frem og
tilbage, men familien har

også været i Kina flere gange for at holde ferie. Lige
nu er jeg også så heldig, at
min datter også er i Kina,
og vi kan tage ud på ture
sammen i weekenderne,
fortæller Søren Arens, der
befinder sig godt i en kultur, der er helt anderledes
end den danske.
- Sproget er en udfordring,
men kineserne er meget
åbne og venlige. Selv om
de ser meget sammenbidte
ud på gaden, så får man
altid et stort smil, hvis man
får øjenkontakt med dem,
og selv om de har en anden
måde at arbejde på, så er
de nemme at være sammen

med. Trafikken er helt håbløs, og man skal virkelig
passe på. De kører som
vanvittige, fortæller Søren
Arens, der selv har valgt at
bor i et område i Tianjin,
hvor der ikke bor mange
udlændinge, så han kan
komme lidt tættere på kinesisk hverdagsliv.
- Det er en stor oplevelse at
være i Kina, også selv om
der er mennesker overalt
og forureningen er tæt,
siger han.
Vil stadig deltage
Selv om han ikke selv deltager i sognelivet i øjeblikket,
så er han langt fra færdig

Rygterne om smog i kinesiske storbyer er ikke overdrevne. Så forskelligt kan Tianjins næsten 10 millioner indbyggere opleve hverdagen.
Udsigten er fra Søren Arens lejlighed.
med at tage sin tørn i
Dalby.
- Jeg vil meget gerne bidrage med et eller andet
sted, når jeg kommer hjem
igen. Der er stadig masser
at tage fat på i Dalby. Når
der forhåbentligt snart

kommer et nyt sognehus,
så kommer der nogle nye
rammer, der skal udfyldes,
hvor vi kan skabe nogle nye
muligheder for børn og
voksne. Jeg er fortrøstningsfuld, men det er vigtigt at vi alle giver et bidrag

og trækker på samme hammel, ellers forsvinder de
trygge rammer, der virkelig
er en kvalitet i vores område, siger Søren Arens,
der understreger, at det er
meget værdifuldt at udføre
frivilligt arbejde.

- Man møder en masse ildsjæle, der virkelig brænder
for det, som de laver, og
man får så meget igen. Det
er rigtig meget værd, siger
han.

Dalbys konfirmander år 1974 fotograferet i Vonsild Præstegård,
hvor Dalbys unge gik til præst indtil 1987. Søren Arens ses som
nr. 3 fra højre i bageste række og husker, hvordan han og kammeraterne øvede salmevers på vej i bussen til konfirmationsforberedelse.

Der støbes fundament til de næste 6000 kvadratmeter fabriksareal
– større end en fodboldbane.

Søren Arens inspicerer en temark et stykke uden for sine vanlige omgivelser.

Blå bog
Søren Arens er 55 år
Bor i Rebæk med sin kone Lotte og yngste datter
på 19 år
Den midterste datter på 22 år arbejder også i Kina
Den ældste søn er 27 år
Er uddannet ingeniør
Arbejder for Haldor Topsøe i Tianjin
Har tidligere arbejdet i Polen
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Mariesminde Grundejerforening
vil være giftfri
Generalforsamlingen 2015 i Mariesminde Grundejerforening har besluttet at arbejde med at gøre områdets fællesarealer og private haver giftfrie hen mod
2020. Kolding Kommune og Tved Vandværk bakker
op om forslaget.

Af Carl C. Poulsen
Fotos: Privat
Det er helt i tråd med Kolding Kommunes grønne
profil, at beboere i Mariesminde Grundejerforening
på generalforsamlingen
2015 stillede et ambitiøst
forslag om, og fik vedtaget,
at bestyrelsen skal arbejde
hen mod, at områdets fællesarealer og haver skal
være giftfrie inden 2020. At
blive giftfri vil i første omgang sige, at man undlader
at anvende sprøjtemidler
og hormoner i området.
Bestyrelsen har fulgt op på
forslaget og i første omgang arbejdet med at gøre
fællesarealers vedligeholdelse giftfri. Der arbejdes
med flere modeller for vedligeholdelse af fællesarea-

lerne, men alle koster mere end det, der indtil nu
har været afsat. Den økonomiske konsekvens for beboerne med hensyn til fællesarealernes pasning vil blive
klarlagt inden næste generalforsamling i februar
2016. Samtidig vil der blive
orienteret om, hvordan det
skal lykkedes at nå i mål
med, at alle private haver
bliver giftfrie inden 2020.
Vandværket er med
Tved Vandværks indvindingsområde strækker sig
ind under Mariesminde
området, og det var derfor
naturligt, at vi fra Tved
Vandværk blev inviteret til
et møde den 27. august
2015 i By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune sammen med bestyFoto fra indledende møde hos
Kolding Kommune. Fra venstre bestyrelsen i Mariesminde
Grundejerforening ved kasserer
Kim Søndergaard, formand
Bjarne Ipsen, bestyrelsesmedlem
Lars Akselsen og formand for
Tved Vandværk, Søren Bolvig.

Vintertristesse i SOB-land
Det er tid at se tilbage på sæsonen hos Dalby GF’s
eneste divisionshold, klubbens stolthed i rækken for
Senior Old Boys.

relsen for Mariesminde
Grundejerforening.
Formålet med mødet var at
indlede samarbejde om
projektet, som netop vil
være en fordel for alle parter med hensyn til at bevare det rene drikkevand
samtidig med, at der opnås
generelle miljøforbedringer i området.
Ambitiøse planer
Resultatet af mødet blev, at
samarbejdet om det ambitiøse projekt blev etableret
mellem de tre parter. Den
fælles opgave går ud på at
inspirere og motivere beboerne i Mariesminde området, således at projektets
mål om giftfrie fællesarealer og haver opnås senest i
2020. Det er grundejerforeningen og beboerne i området, der står for økonomien i projektet.
Bestyrelsen i Mariesminde
Grundejerforening er primus motor i projektet.
Tved Vandværk medvirker
ved at være aktiv med information og tiltag omkring
rent drikkevand. Vandværket vil være tilstede på generalforsamlingen i grundejerforeningen i 2016. Kolding Kommune deltager
med koordinering og rådgivning.

Af Søren Peter Viborg
Fotos: Judy Reimer
En særdeles velgennemført
turnering ligger bag os, og
en mild vinterdepression
stikker sit triste fjæs frem
bag sofaneseren, mens
strikke- og bageprogrammer i TV har afløst vore
succesrige SOB-aktiviteter
om mandagen. Ak ja.
Men de kære minder om
en glimrende og veltimet
efterårssæson får smilet
frem, mens det rykker i
højrepoten, og tankerne
går mod store sejre, publikums ekstatiske tilråb og
modstandernes fortvivlede
ansigtsudtryk, og det bringer lysten til at få rengjort
og pudset de udtrådte
kampstøvler helt i top.

Tved Vandværk giver drikkedunke til Dalby Skole
4a,4b, 5a, 5b og 6a samt 6b har fået nye drikkedunke af vandværket.
Af Søren Bolvig
Efter ansøgning fra Dalby
Skole har Tved Vandværk
bekostet nye flotte drikkedunke til daglig brug for
eleverne i mellemårgangene på Dalby Skole.
Sponsoratet skal ses som et

led i den grønne linje Tved
Vandværk gerne vil være
kendt for i lokalområdet.
Tved Vand er rigtig godt og
sundt vand, så drik postevand i stedet for købevand
og sodavand.
Tved Vandværks forsyningsområde dækker den

gamle del af skoledistriktet
i Tved og Rebæk. Det er
TREFOR Vand der leverer
velsmagende vand til selve
skolen og alt det nye byggeri.
Læs mere om Tved Vandværk på hjemmesiden:
http://www.tved-vand.dk

Fjerene flyver i Dalbyhallen
Kort over Mariesmindeområdet. Grundejerforeningens område er indtegnet.
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Badmintonafdelingen har booket hallen 21 - 22, så gå ind på www.dalbygf.dk og
om torsdagen fra klokken 19 - 22.
book en bane.
Vi glæder os til at se dig.
Der er stadig fire ledige baner fra klokken
Badmintonafdelingen ved S.P. Viborg

Reddet på målfoto
For endelig lykkedes det
en hårdt plaget manager at
stille kamptropperne op,
så sobberne lige netop fik
den 3. plads, som sikrer vor
forbliven i den lukrative
(små kørselsudgifter) 3. division samtidigt med, at vi
ragede nøjagtigt samme
pointtal sammen som de
stakler fra Fredericia Kristelige Forening for Unge
Mænd, der sluttede på den
utaknemmelige
andenplads og dermed den ulyksalige oprykning sammen
med Smidstrup/Skærup.
Manageren havde jo via
vanlig kløgtig taktik ladet
Fredericia vinde over os

med 4-3, så de endte med
at stå med bøvlet i en højere række i næste sæson.
Jo, de skal nok få lært modstandernes rygnumre at
kende.
Netop nøglekampen mod
Fredericias elite-stürmere
var et skoleeksempel på sublimt skuespil. Vi stillede
med det optimale hold,
dog lod vi målmandsposten besætte af den altid
aktive og løbevillige studenterhuegrossist Anders
Eriksen, som endnu aldrig
havde båret et par målmandshandsker.
Resultatet var, at vi var
bagud med 3 – 0 efter cirka
6 minutter.
Herefter måtte manageren
finde sit let nussede lommetørklæde frem for at tørre øjne og næse på en synligt deprimeret og detroniseret goalkeeper Eriksen,
og bemeldte manager måtte selv overtage målmandsposten for en stund.
Eriksen forsatte karrieren i
marken, og kampen endte
4-3 til Fredericia, som på
intet tidspunkt mærkede,
at sobberne havde ført
dem bag lyset. Selv Lars
von Trier ville have været
begejstret denne storslåede
aften, hvor tankerne nemt
kunne gå mod hans mesterværk ”Idioterne”.
Modstandere med til
sæsonafslutning
Sæsonen har budt på den
sædvanlige glade cocktail

af hidsige udfald mod
umulige dommere, voldsom infight med modstandere og efterfølgende rødt
kort, halvlumre vitser i omklædningsrummet, smuk
fodbold med lune sejre
samt ikke mindst de ristede
pølser fra grillpølsepusher
Anders Birck ved sommerafslutningen.
Det fortæller en del om Anders’ kulinariske lækkerier,
at modstanderen i sidste
kamp før ferie, nemlig de
gode venner fra Nr. Bjert,
valgte at skrotte eget arrangement for at nyde en
Birck-medister i gennemsigtig naturtarm. Godt gået
Anders Birck, der allerede
nu har vundet entreprisen
i 2016.
Bedste lokale hold
Et andet mål for efterårssæsonen var også at slutte
som det bedst placerede lokale sob-hold i rækken. Og
der blev budt på en række
drabelige arvefjendeopgør.
Det er jo som regel efter en
sejr over Seest, at en kølig
dosenbier føles som nektar
ned gennem de saharatørre halsregioner. Men
uafgjort mod Sjølunds
”ynglingehold” (hvor vi var
nede med 0-2 til kort før
tid) føltes også som en sejr
med rettighed til sejrsøl, og
så kunne vi mentalt klare et
nederlag til Bramdrupdam
på en nedturs aften, hvor
selv Morten Olsens tropper
kunne have slået os. Og det
siger trods alt ikke så lidt i
disse tider.
Skrantende helbred og
disciplin
Trods sæsonens fine place-
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Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com

ring har det været chokerende for manageren at se
den mildt sagt sørgelige fysiske tilstand, visse spillere
fremviser. Utallige skader
har spoleret optimale opstillinger, og tsunamien af
eventyragtige undskyldninger ville have gjort H.C.
Andersen gasblå af misundelse. Fiberskader, forkølelse, ondt i knæ, svigermors ankomst, glemte spilledage, ja, sågar arbejde
har nogen tilladt sig at
bruge som plausibel grund
til at melde fra med alt for
kort varsel! Slendrian ohne
Ende!
Managerens forståelse for
afbud er blevet misbrugt,
og næste år vil der blive
strammet op på disciplinen.
Vi risikerer at miste nogle
af de udisciplinerede lykkeriddere, men managerens
følsomme helbred tåler ikke flere udfald af den karakter. I den forbindelse
skal der lyde en varm tak til
Morten Stærmose og hans
lystige OB-kavaleri (og her
står OB altså for Old Boys,
altså de knap så gamle
gamle), som har stillet med
aldeles kvalificerede afløsere, når en sobber måtte
trække stikket. Vi ser frem
til samarbejdet med OB’erne i den ny sæson.
Mest mindeværdige aktion
Der har i sandhed været
mange muntre episoder i
vore kampe. Tidende ville
ligne Washington Post på
en søndag, hvis alt skulle
med. Men én situation står
lysende klart, nemlig da vi
mødte rækkens senere vin-

dere Smidstrup/Skærup i
et brag af en 2- 2 kamp.
Vi var under et heftigt og
konstant pres mod slutningen, og så brød deres tankangriber igennem og
manglende kun at passere
vor sidste skanse Claus Torhüter Johansen, som foretog et – for ham og alle
andre helt uventet – lille
elegant chassé til venstre.
Da lød der i samme øjeblik
fra Johansens mildt sagt
maskuline og behårede
mandekrop det mest hjerteskærende og feminine
skrig, som ingen operaprimadonna kunne have gjort
bedre.
Dette primatlignende udråb fik angriberen til at
stoppe op, for han havde
vel i en 40 år lang karriere
aldrig hørt noget lignende,
så mens Johansens fortsatte lydbombardement
optog 17-18 med- og modspillere, fik vi ekspederet
læderet ud af kommunen,
og med holdets store lys
Lars Mernild som målmandsafløser de sidste fem
minutter, blev det ene
point hevet hjem til Dalby.
En såre minderig kamp.
Målmand Johansen er senere kommet på højkant
og sidder nu og sorterer i
tilbud fra store operascener som La Scala i Milano
og ikke mindst Metropolitan i New York. Så mon vi
får lov at beholde ham?

Kasserer
Tommy Andersen
Tommy.andersen
@dk.bureauveritas.com

Sponsorudvalg
Jan Lottenburger
Jan.lottenburger
@get2net.dk

Menigt medlem
Thomas Rosenlund
Frederiksen
tfcloudspirit
@gmail.com

Fodbold Senior
Jens Schmidt
Schmidt_jens
@hotmail.com

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005
@gmail.com

Gymnastik
Irene Mortensen
Irene.mortensen
@skolekom.dk

Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk

Badminton/motion
Søren Peter Viborg
spv@guehring.dk

Tak og på gensyn
Tak til alle sobbere og den
tålmodige publikummer
for en fin, fin efterårssæson. Vi ser frem til nye oplevelser i 2016.
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KALENDER
NOVEMBER
Musikgudstjeneste: Søndag den 1. kl. 19.00
Alle Helgen. Mulighed for at tænde lys på
kirkegården før og efter gudstjenesten.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7 og 9.
Tid til time-out?: Fredag den 6. kl. 16
Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
23. s. e. trin. Ved J.C. Bach Iversen.
Tid til time-out?: Fredag den 13. kl. 16
Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 15. kl. 10.30
24. s. e. trin. Ved J.C. Bach Iversen.
Konfirmandgudstjeneste: Onsdag den 18. kl. 19.00
I Simon Peters Kirke. Fælles for konfirmander
i Kolding Provsti.

DALBY KIRKE

Julekoncert med Midtjysk
Pigekor
Man kan roligt begynde at glæde sig til årets julekoncert i Dalby Kirke, som finder sted torsdag den 3. december kl. 19.00. Der er lagt op til endnu en stor
oplevelse, når Midtjysk Pigekor under ledelse af den
roste dirigent Inger Budde Dusgård for anden gang
gæster Dalby Kirke.

Midtjysk Pigekor hører til i
Silkeborg og består både af
meget unge piger samt
meget erfarne og dygtige
korsangere. Alle pigerne er
i kormæssig sammenhæng
oplært af Inger Budde Dusgård og har derfor den
lyse, nordiske klang, Midtjysk Pigekor er kendt for.

Selve koncerten
Juleprogrammet er meget
varieret med soloer, der går
på kryds og tværs til næsten
alle i koret. Koret synger
både a cappella og med
klaver/orgel, men har også
et stort repertoire sammen
med den klassiske guitarist
Ole Dusgård, der akkom-

pagnerer og også synger
sammen med pigerne.
Ole Dusgård spiller selv et
soloværk ved korets koncerter, hvor man virkelig
kan høre, hvad den klassiske guitar i hænderne på
en meget dygtig guitarist
kan.
Dalbys Kirkekor er med
Undervejs i aftenens pro-

gram udvides Midtjysk Pigekor med Dalbys eget kirkekor.
Alle er velkomne
Der er fri entré til julekoncerten. Dalby Kirke opfordrer til, at man lægger et
beløb i kirkens indsamlingsbøsse til Dalby Kirkes
venskabsmenighed i Bagdad.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
27. september
Ellijas Larsen Truhr
Lucernehaven 36
Bertram Placzkiewicz
Dittfeld
Christoffer 2 Vej 60

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

Menighedsrådsmøde: Torsdag den 19. kl. 19.00
I præstegården.
Tid til time-out?: Fredag den 20. kl. 16
Se side 7.
Morgengudstjeneste: Søndag den 22. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Maria Frederiksen.
Sogneaften ”Mand på rejse”:
Tirsdag den 24. kl. 19.00
Ved Henrik Kruse. Se side 7.
Tid til time-out?: Fredag den 27. kl. 16
Se side 7.
Familiegudstjeneste: Søndag den 29. kl. 10.30
1. søndag i advent. Minikonfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 8.
DECEMBER
Julekoncert med Midtjysk Pigekor:
Torsdag den 3. kl. 19.00
I kirken. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 10.30
2. søn. i advent. Ved J.C. Bach Iversen
Juleeftermiddagsmøde: Tirsdag den 8. kl. 15.00
I præstegården. Se side 8.
KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og
gangbesværede til det, der foregår i
kirke og præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone Taxa (”Taxa
4X35”) på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv
aftalenr. 2984, og sig at turen går til Dalby Kirke /
præstegård.
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Midtjysk Pigekors dirigent Inger Budde Dusgård smitter sine
sangere med sin åbenlyse musikglæde og sin lige så åbenlyse musikbegavelse.

Mand på rejse
Tirsdag den 24. november kl. 19.00 tager familieterapeut og tidligere præst Henrik Kruse tidens mand
under kærlig behandling, når han i Dalby Præstegård
stiller spørgsmål som: Er moderne mænd kvinder
med skæg? Hvordan kommer mænd på sporet igen?
Det bliver en aften, der
veksler mellem den lettere
genre på den ene side og
mere alvorlige aspekter på
den anden, der til gengæld
krydres med humor og
små fortællinger.
Henrik Kruse fortæller om
baggrunden for foredraget.
- Måske er det, fordi jeg selv
er mand og lige på den
anden side af de 50 år, at jeg
i øjeblikket synes, at mænds
adfærd og vilkår er noget af
det mest interessante. På afstand er der måske ikke noget afgørende nyt og spændende at komme efter.

Fremme i rampelyset fører
vi mænd os stadig frem på
en ret forudsigelig og unuanceret maskulinitet. Det interessante og overraskende
dukker først op, når man
kommer tættere på. Så ændrer billedet karakter, og
maskuliniteten bliver fascinerende og overraskende
ved sin kompleksitet.
Mandlig identitet under
pres
Til daglig arbejder Henrik
Kruse som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, hvor han
kommer tæt på mennesker

Julestemningen griber Dalby Kirke torsdag den 3. september kl.
19.00, når Midtjysk Pigekor blandt andet synger Bachs verdensberømte ”Jesus bleibet meine Freude” og elskede danske salmer som
”Den yndigste rose er funden” og ”Mit hjerte altid vanker”. Aftenen byder også på fællessalmer. Efter pausen synger Midtjysk
Pigekor yderligere et par julesange.
på et særligt betydningsfuldt
tidspunkt i deres liv:
- Mennesker, der er kommet
ud på kanten, er ofte meget
autentiske og givende at være sammen med. Her er
mænds og kvinders reaktionsmønstre meget forskellige. Men mænd har masser
af følelser og alvorlige overvejelser, som kommer frem,
når betingelserne er til det.
Min erfaring fra samtaler
med mænd i krise er, at ridserne i lakken får farverne
og nuancerne frem.
Alle er velkomne
Alle interesserede – både
mænd og kvinder – er velkomne. Der er mulighed
både for at blive klogere og
få brugt sine lattermuskler.
Dalby Kirke opfordrer til,
at man lægger kr. 30,- for
fortæring undervejs. Beløbet går til Dalby Kirkes venskabsmenighed i Bagdad.

DØDE OG
BEGRAVEDE
2. oktober
Ellen Geil
Enebærparken 8
4. oktober
Ove Kjær
Romerparken 37
6. oktober
Holger Oluf Sørensen
Lien 8

Henrik Kruse, familieterapeut
og tidligere præst, fungerer som
rejseleder, når alle interesserede
mænd og kvinder kan komme
med ”Mand på rejse” tirsdag
den 24. november kl. 19.00 i
Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A. Med humor som vigtigt
rejsemiddel kommer Henrik
Kruse undervejs blandt andet
ind på mænds forhold til
sundhed og sygdom, og han
giver tips og tricks til at kommunikere med en neandertaler.

OBS! Ny dato
Bemærk dato for ”Mand på rejse”
er flyttet til tirsdag den 24. november. Men stadig kl. 19.00 i
Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

8. oktober
Niels Reiner Frederiksen
Thyrasvej 25
19. oktober
P. Emil Kohlbau
Aagærdet 38
20. oktober
Bjarne John SchnedlerPedersen
Skovgærdet 8

Musikgudstjeneste Alle Helgen
Alle Helgen er ladet med minder og traditioner. I
Dalby markerer vi Alle helgen ved en stemningsfuld
musikgudstjeneste 1. november kl. 19.00.
I kirkens våbenhus kan kirkegængere med familie
eller venner på kirkegården fra kl. 18.30 få et lys i
våbenhuset til at sætte på
kirkegården, så lyset kan
brænde under gudstjenesten og aftenen og natten
igennem.
Musik og sang
Musikken spiller en stor
rolle ved denne aftengudstjeneste.
Organist Line Reinvang,
som spiller både orgel og
klaver, og kirkesanger Eva
Marie Georgi får selskab af
Erik Meyland på tværfløjte.
Sammen vil de synge og
spille smukke og bevægende værker af blandt
andre Johan Sebastian
Bach.
Navne læses op
Navnene på dem, der er
døde og blevet begravet i

Dalby det seneste år, bliver
læst op efter prædikenen.
Sammen kan vi mindes
dem, vi savner, med stilhed
og smuk musik, uanset om
savnet er nyt eller har fulgt
os gennem længere tid.
Et håb
- Ingen kommer igennem
livet uden smerte. I kirken
giver vi plads og stemme til
den, samtidig med at vi
holder fast i kirkens gamle
tro på, at vi som kristne har
fået et levende og uudslukkeligt håb lagt ind i vores
DNA. På den måde kan vi –
selv om det kan føles, som
om det går uendelig langsomt – en dag bære det
ubærlige, bevare den mistede og ære det uerstattelige, fortæller sognepræst
Jens Christian Bach Iversen
om gudstjenesten Alle Helgen.

Vejviser
Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

Traditionen tro markerer Dalby Kirke igen i år Alle helgen med
en smuk musikgudstjeneste. Det sker 1. november kl. 19, hvor
der fra kl 18.30 er muligt at sætte lys på kirkegården.

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

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
76. årgang, nr. 10
November 2015
Red.: J.C. Bach Iversen
DALBY KIRKES FASTE
FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.
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DALBY KIRKE/KFUM SPEJDERNE MARIESMINDE

Gudstjeneste for Livsfortællinger Adventshygge i
hele familien 1. på Kolding
præstegården
søndag i advent Kirkehøjskole

Spejdernes kalender november
UGENTLIGE MØDER

Det kommer til at både smage, dufte og lyde af jul
ved den årlige adventshygge i præstegården tirsdag
den 8. december kl. 15.00.

Levende lys og dansende børn i Dalby Kirke søndag
den 29. november kl. 10.30.

Hvordan dannes vi som mennesker gennem fortællinger. Det er efterårets tema i Kolding Kirkehøjskole,
hvor deltagere på sæsonens sidste dag lørdag den
14. november skal se og diskutere film.
Programmet løber fra kl.
10-14.30, afbrudt af en frokostpause, med mødested
i Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2.
De nærmere forhold om
tilmelding og betaling kan
man finde på foldere i kirken eller ved at kontakte
Sankt Nicolai Kirkes kirkekontor på telefon 75 52 02
47.
Prisen for denne sidste
højskoledag er kr. 120,inkl. kaffe/te og frokostsandwich.
Kolding Kirkehøjskole er
et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.
Man kan læse mere på
www.koldingprovsti.dk –
klik på ”Provsti samarbejder” øverst på siden.
Ole Jørgensen viser Boyhood
Lørdag den 14. november
kl. 10 viser forhenværende

Kirken fyldes af børn 1. søndag i advent kl. 10.30.
Årets mini-konfirmander bærer lys.
Vi synger ”Skyerne gråne” og ”Vær velkommen”.
Et barn tænder første lys i kirkens adventskrans.
Kirkens kor og korskole medvirker.

sognepræst i Sankt Nicolai
Kirke, Ole Jørgensen, filmen Boyhood, der spænder over 12 år i en families
liv. I centrum finder vi
drengen Mason, som sammen med søsteren Samantha, begiver sig ud på en
følelses- og oplevelsesmæssig rejse fra barn til voksen.
Mason spilles af Ellar Coltrane, der praktisk taget
voksede op foran kameraet, fra han var 7 år, til
han blev 18.
Filmen blev nomineret til
seks Oscars og høstede
store ros fra kritikerne.
Efter frokosten åbner Ole
Jørgensen til samtale om
filmen.

FamilieSpejd 3-7 år sammen med en forældre
Hver 3. søndag. Se hjemmesiden for datoer
Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00

Programmet står på julebag og julehistorier, julesange og
julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige pakkeleg:
Husk at medbringe en gave til omkring 30 kr. Meget
mere traditionsrigt kan det næppe blive.
Eftermiddagens program forventes at slutte cirka kl. 17.
Alle er velkomne.

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 -17 år)
Deltager i tropmøder onsdag
+ Seniormøde: Hver anden torsdag kl. 19.00-21.00
Rover (17-25 år)
Se hjemmesiden for aktiviteter

SÆRLIGE DATOER

Førstehjælpskursus for lederne

Tid til time-out
Alle fredage i november kl. 16.00 i Dalby Kirke.

Er du træt af at stresse
hjem fra arbejde fredag eftermiddag, bare for at gå
en weekend i møde fuld af
ramasjang og liv?
Nu vil Dalby Kirkes organist, Line Reinvang, tilbyde
dig en halv time med ro,
musik og fordybelse hver
fredag i november.
Der vil være stille klaver- og
orgelmusik, mulighed for
bøn og for at tænde lys.
Hvis man har en tekst eller
et digt, man gerne vil dele
med andre, er man velkommen til at tage det
med og læse det op for de
andre. Man henvender sig
til organist Line Reinvang
på dagen ti minutter før
start for at aftale, hvornår
det passer bedst ind i programmet.
Alle er velkomne.

Førstehjælp er en kernedisciplin hos spejderne. Lederne hos KFUK-spejderne i Mariesminde har været
på et stort kursus i førstehjælp, så de nu kan give
endnu mere videre til børnene. Her fortæller gruppeleder Susanne Jørgensen om kurset.
Fotos: Susanne Jørgensen og
Tomas Vahlkvist
Så kom weekenden endelig, hvor alle lederne i Mariesminde Gruppe var samlet til et kombineret Førstehjælps- og brandkursus i
spejderhytten. Vi havde i
spejdergruppen været så
heldige at få en flot donation fra Trygfonden, som
skulle bruges til dette, så
det har vi glædet os til.
En udbytterig weekend
Med en rigtig dygtig in-

Dalby Kirkes organist Line Reinvang inviterer til ”Tid til
time-out” kl. 16.00 hver fredag
i november: ”Drop ind. Og
fald ned i en halv time med ro,
musik og fordybelse.”

Selv en garvet spejderleder som
Hanne McCollin skal holde
fokus, når der skal slukkes ild
med den rigtige metode.

struktør fra Beredskabsforbundet kom 16 spejderledere godt igennem et 12-timers Førstehjælpskursus
og 3-timers Brandkursus, så
det var en intens weekend,
sjovt og lærerigt!
Nu kan spejderlivet bare
komme an.
Vi håber selvfølgelig ikke,
at det hele skal blive brugt
i praksis, men det er alligevel vigtigt i spejdergruppen, at alle vores ledere er
trygge ved at have spejderne med på lejr og afholde de ugentlige spejdermøder, for der kan hurtigt
ske noget uventet. Selv om
vi tager alle tænkelige forholdsregler, så er spejderlivet jo krydret med bål,
knive, økser og høje pionerarbejder i reb og tunge,
høje rafter, men nu er hele
lederflokken godt forberedt, hvis uheldet skulle
være ude.

Børnene lærer også
Vi arbejder også med førstehjælp med spejderne i
alle aldersgrupper. De lærer at rense sår, lægge en
forbinding, lægge i sideleje, at ringe efter hjælp og
hvad de kan gøre ved forbrændinger. Med øvelser,
små skuespil, løb og sjove
aktiviteter leger vi det ind,
så det gerne skulle blive
noget, de bare kan og reagerer instinktivt overfor og
allervigtigst, at de bare gør
noget.
Om man gør det rigtige
eller ej, betyder selvfølgelig
noget, men det er ikke det
vigtigste. Det er, at spejderne ikke bliver bange og

Martin Staunsbjerg lytter, om
der er vejrtrækning, inden han
går videre med kunstigt åndedræt.

13. - 15. november
Gruppeweekend på Houens Odde Spejdercenter.
Uge 52 - 53 - 1
Juleferie. Det vil sige: Uge 50/51 er sidste spejdermøder inden jul. Se den enkelte enhed på www.mariesmindespejderne.dk for nærmere information.
10. januar 2016
Nytårsopstart for hele familien på Grænseborgen,
Hejls.

Maria Justesen lærer at lægge
alle kræfter i, når der skal
gives hjertemassage.
handlingslammede eller
gemmer sig, men at de i
stedet handler.

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

Mette Hahne har med sin forbinding reddet Susanne Jørgensen til begges store glæde.

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
Christian Juul Jørgensen, Christoffer d 2. vej 3

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

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Marianne Svane
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard
___________________

DALBY SKOLE

Spændende og anderledes visionsaften på skolen
Det blev en speciel visionsaften, som skolebestyrelsen havde inviteret til på skolen den 22. oktober. Ud
fra spørgsmål om, hvor skolen og lokalsamfundet
skulle bevæge sig hen, fik lærere, forældre, elever og
idrætsfolk lavet nogle små animationsfilm.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Dalby Skole
Man kan roligt sige, at
Dalby Skole går kreativt til
værks, når de skal lave strategiarbejde.
Den 22. oktober havde skolebestyrelsen og skolen inviteret lærere, elever, forældre, kirke og idrætsfolk
til en anderledes visionær
visionsaften.
Ud fra nogle visioner som
skolebestyrelsen havde formuleret, skulle deltagerne,
der var delt op i grupper,
besvarer nogle spørgsmål
og bagefter lave en lille animationsfilm, der viste svarene på spørgsmålene.
Det var en meget anderledes måde at lave strategiarbejde på, og de mange
fremmødte lignede da også
et stort spørgsmålstegn til
at begynde med.
Designere med
Heldigvis havde

skolen

hyret Tina Klemmensen og
Marike Bülow, begge designere og formidlere, til at
guide alle igennem processen, og de havde medbragt
et helt hold af designstuderende til at hjælpe til.
Alle startede med at lave
en lille figur af modellervoks i stærke farver. Hver
enkelt skulle desuden forsøge at tilføre sin dukke
nogle særlige træk, for eksempel noget specielt hår
eller et farverigt tørklæde.
Bagefter var det blevet tid
til at prøve at forudse,
hvordan Dalby komme til
at se ud i fremtiden og besvare spørgsmål om det.
- Det er her, der er mulighed for at drømme de
store drømme, lød det fra
Marieke Bülow.
Fremtidsdrømme
Nogle af spørgsmålene
som skolen og skolebestyrelsen havde formuleret
lød blandt andet: I har høj

Det sker i november:

- Det er mega sjovt, sagde
Alberte, mens Rasmus ikke
var helt enig.
- Det her modellervoks er
ikke helt mig, selvom det
er sjovt at lave filmen,
sagde han.
Alle film skal nu indgå i det
videre visionsarbejde for

skolen, og skolebestyrelsen
vil bruge de input, filmene
har givet, til at udvikle
både skolen og lokalområdet.
Filmene kommer til at
ligge på skolens hjemmeside i løbet af november
måned.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Dalby Skole er blevet en
større skole over en årrække og væksten i Dalby
fortsætter. Over de kommende fem år er det planen, at der skal bygges over
400 boliger i Dalby Skoles
distrikt. Over de næste 12 år
er der planlagt over 800 nye
boliger i Dalby. Prognosen
peger på en befolkningstilvækst på op mod 50 % i perioden, det samme gælder
også for tilvæksten af antallet af børn i skolealderen.
Der er ingen garanti for at

udviklingen helt kommer
til at stemme med planen,
men der er rigtig god udvikling og byggeaktivitet, så
Dalby og Dalby Skole kommer til at vokse.
Mange planer
I Kolding Kommunes vedtagne udbygningsplan for
folkeskolerne er det fastlagt, at Dalby Skole indenfor en overskuelig tidshorisont skal have overbygning
med 7.-9. klasser.
Skolestrukturen i hele Kolding skal undersøges og
igen til debat i 2016. Her

bliver det vigtigt for Dalby,
at der er vilje til at investere
i den gode udvikling, Dalby
har, med infrastruktur og
herunder gode rammer for
Dalby Skoles udbygning.
Igangsat proces
Dalby Skoles skolebestyrelse har valgt at være forberedt til denne udvikling
ved at igangsætte en visionsproces, der kan være
med til at give retning for
Dalby Skoles udvikling nu
og i de kommende år.
Forberedelsesarbejdet til
visionen for Dalby Skole er
lavet af skolebestyrelse og
skolens
medarbejdere.
Men målet er, at alle med
interesse i Dalby Skole er
med til at udvikle visionen.
Derfor blev klasseforældrerådsrepræsentanter, elevråd, tidligere elever, Dalbys

Overbygning
på Dalby Skole

Løb, leg, konkurrencer og godt samvær prægede
Dalby Skoles motionsdag, fredag før efterårsferien.
Om formiddagen er alle elever på tværs af klasserne
aktive i tolv forskellige bevægelseskonkurrencer og
samarbejdsopgaver. Klokken 12 blev det traditionelle
motionsløb sat i gang.

Vi har brug for en overbygning på Dalby Skole, for
der er så mange elever nu. Der er gang i Dalby.

Fredagen før efterårsferien
er næsten alle skoler i Danmark i gang med motionsdagen.
På Dalby Skole har vi udviklet en rigtig god tradition,
hvor formiddagen er fyldt
med motionsaktiviteter,

hvor eleverne arbejder
sammen i hold på tværs af
klassetrinnene: Tovtrækning, kamplege, egern-tagfat, basketball, Mooncarrace, dans, ”gak” og ”selvsving”, hockey, sjipning,
holdstik, sækkeløb og stafetter er på programmet.
Efter frokosten startede 5.6. klasserne duatlon med

Vinderne for 0.-3. klasserne blev:
Amalie Callesen, 3A, der løb 14 km
Oskar Ruiter, 3A og Kasper Wichmann, 3B, der løb
17,5 km
Vinderne for 4.-6. klasserne blev:
Stine Feldt Jørgensen, 5A, der løb 17,5 km
Oliver Krøller, 5A, Mikkel Ravn Hansen, 5A og Oliver
Bekke, 5B, der løb 17,5 km

cykelløb og kl. 12 startede
det traditionelle motionsløb.
Mindstedistancen for 0.-3.
klassebørn var 3,7 km.
mindstedistancen for 4.-6.

klassetrin var 7,5 km. Konkurrenceudfordringen gik
på, hvem, der i henholdsvis
indskolingen og på mellemtrinnet kunne løbe
længst på under 1,5 time.

Af Tove Klingenberg,
skolebestyrelsesmedlem
Foto: Privat
Det var med stor spænding, jeg læste kommunens
budget for kommende
budgetår. Jeg var egentlig
sikker i min tro på, at
der selvfølgelig ville være
budgetteret med udbygning af udskolingsafdeling
på Dalby Skole. Jeg havde
tænkt, at det ikke kunne
være anderledes, når nu
nogle årgange er ved at
være rigtig store, og en enkelt allerede er tresporet.
For ikke at glemme synet i
det lokale gadespejl, hvor
billedet lige nu er et samfund i udvikling, hvor der
bliver udstykket grunde,
solgt grunde, bygget på
grundene og familier flytter til. Ja, der er vel ikke
nogle der ikke er enige
om, at der er ”Gang i
Dalby”.
Det er heller ingen hemmelighed, at vi i skolebestyrelsen har tænkt mange
tanker og talt meget om,
de udfordringer en udsko-

ling vil bringe. Hvad vil der
ske med skolen? Hvad vil
der ske med skolens nuværende værdier? Er det muligt at bibeholde skolen
som den er nu, med skolekomedie, musical, sommerfest, ture ud af huset
og meget andet?
Selvfølgelig er man nødt til
at se på de ændringer en
tilbygning vil bibringe. Det
er jo ikke kun bygningerne
der bliver større, men også
lærerstaben og antallet af
eleverne og en del af eleverne vil være pubertetsramte, og selv ”under
ombygning”.
Personligt er jeg ked af, at
vi ikke fik overbygning i
denne omgang. Nu kan
det desværre ikke længere
lade sig gøre, at jeg får
barn i overbygning på
Dalby Skole. Så skal det
bygges med lynets hast.
Men jeg håber og vil glæde
mig til, at det måske sker i
fremtiden. Tænk om der
kom et fantastisk ungdomsliv, lige her midt i det samfund vi bor i.

Gammelt tøj blev til nyt design i
6. klassernes hænder

Animation om vision for Dalby Skole
Kolding Byråd satte ikke Dalby Skoles udbygning på
budgettet i 2016. Men skolen vokser i de kommende
år, og det er en del i kommunens plan, at skolen skal
have overbygning med 7.-9. klasse. Skolebestyrelsen
har valgt at være forberedt og være med til at sætte
dagsordenen igennem et visionsarbejde for Dalby
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Små animationsfilm
Da spørgsmålene var besvaret, skulle alle lave en lille
fortælling, et såkaldt storyboard, og bagefter optage
en lille animationsfilm på
15 sekunder, der skulle vise
et konkret svar på gruppens spørgsmål.
Det kom der mange fine og
sjove film ud af, som viste
nogle af de fremtidsvisioner, der er for Dalby Skole.
- Der er simpelthen verdenspremiere på jeres film
her i aften, lød det fra Tina
Klemmensen.

Bevægelse, konkurrence og
godt kammeratskab

Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Judy Reimer

Eleverne var med
Elevgruppen, der bestod af
Rasmus Knudsen 5B, Simon
Overgaard 5A, Kristian Risengaard 6A, Alberte Stentoft og Kristian Lautrup 6B,
var stort set enige om, at det
var en sjov aften.

Onsdag 11.
november:
Skolefest for indskolingens 0.-3. klasser og
forældre. 5. klasser
opfører skuespil
Torsdag 12.
november:
Skolefest for mellemtrinnets 4.-6. klasser
og forældre. 5. klasser
opfører skuespil.

trivels i jeres skole og SFO.
Hvordan har i opnået det?
Gruppen, der sad med det
spørgsmål, svarede, at der
var tildelt timer til det, og
at der var en pædagog og
lærer til stede i alle timer,
og det var med til at skabe
nærvær til børnene.
Et andet spørgsmål, som
skulle besvares var: I har
fået Dansk Sprogpris. Hvad
gør I anderledes i jeres
dansk undervisning i forhold til andre steder?
Og der var også spørgsmål
om, hvorfor forældrene
havde valgt, at deres børn
skulle gå i Dalby Skoles
overbygning, og hvorfor
årets Fællesskabspris var
gået til Dalby.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

fore- nings- og lokalområde-liv og ungdomsuddannelser sammen med bestyrelse og medarbejdere inviteret til visions- aften på
skolen torsdag den 22. oktober klokken 17-21.
Planer og modeller
Workshoppen blev ledet af
Tina Klemmensen, der arbejder med at udtrykke og
formidle visioner og budskaber gennem korte ani-

mationsfilm.
Der blev arbejdet kreativt i
fem-mandsgrupper, hvor
alle var med til at skabe historien, modellere animationsdukker, bygge kulisser
og rekvisitter, filme på Ipad og lave lydsiden.
Aftenen sluttede selvfølgelig af med premiere på alle
de gode bidrag, der bliver
samlet til en kort visionsfilm for Dalby Skole.

Skolebestyrelsen og skolens medarbejdere har drøftet,
hvad der er vigtigt at bevare, når Dalby Skole vokser
og hvilke fokusområder, vi også bør have i en vision for
udviklingen. Fokusområderne er:
• Mangfoldig faglighed
• Musik og traditioner
• God SFO
• Fællesskab i skolen og med lokalområdet
• Ungdomskultur

Kun fantasien satte grænser, da 6.klasserne sprang
ud som genbrugs-tøj-designere.
Af elev Sofus Safarkhanlou,
6.A
Fotos: Dalby Skole
I 6. klasserne på Dalby
Skole har vi arbejdet med
fashion. Opgaven gik ud
på, at vi skulle lade som
om, at vi var kommet på et

hotel og glemt vores tøj. Vi
skulle finde noget genbrugstøj, som vi skulle lave
om til noget smart tøj. Vi
startede med at blive inddelt i grupper, hvorefter vi
fik udleveret en pose blandet tøj, som vi så skulle designe om, og skabe et nyt

sæt tøj, som vi så skulle gå
catwalk med.
Da vi skulle lave tøjet fik vi
at vide, at man for eksempel ikke måtte tage nogle
bukser og bruge dem som
bukser. Man skulle lave tingene om og skabe et helt
nyt klæde. Vi måtte gøre,
hvad vi havde lyst til med
tøjet, vi skulle bare originale og skabe noget nyt.
Flot tøj på catwalken
I vores gruppe har vi prøvet at omskabe en glittertrøje til en slags buksedragt
og lave nogle trøjeærmer
om til en maske og til
nogle benvarmere. Derudover skulle vi også fremvise
vores tøj for de andre ved
at gå catwalk til sidst. I
vores gruppe valgte vi Kristian Lautrup til at gå catwalk, og vi har spurgt lidt
ind til hvordan det har
været.

- Det var rigtig sjovt at gå
catwalk, fordi tøjet var flot,
og man følte en opmærksomhed, som var rigtig dejlig at få, jeg synes også det
var rigtig sjovt at arbejde
med selve emnet, fordi det
er en anderledes og god
måde at arbejde på, sagde
han.
Vi har slidt, vi har arbejdet
hårdt og til sidst blev det
her resultatet.

Tove Klingenberg,

Her er det nyvalgte elevråd. Det er formand Alberte Flaskager
Stentoft, 6B og næstformand Mathilde Wichmann, 5A forrest
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Dalby Tidende

LOKALT

Jeg vil være mindre blå Mærsk pige og mere kreativ
Judy Knap Reimer har beskæftiget sig med både marketing og økonomi, været butikschef og eventkoordinator i midtbyen. I dag brænder hun for at fotografere mennesker og er oprigtig interesseret i alle
mennesker og deres historie.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Den 40-årige Judy Knap
Reimer er netop flyttet ind
i sit fotostudie i den nye tilbygning til privaten i Mariesminde. Efter at have haft
fotostudie på Agtrupvej i
flere år, besluttede Judy
sammen med ægtemanden
Johnnie, som hun netop er
blevet gift med, at det var
både billigere og bedre at
bygge et studie derhjemme.
- Så kan jeg arbejde hjemmefra og samtidig være
noget for mine hjemmeboende børn, fortæller Judy,
der har Jamie på 11 år og
Jessica på 9 år.
Judy er en ægte Dalby pige
og har altid boet i området.
Hun har godt nok ikke

gået på Dalby Skole men
på Brændkjærskolen. Allerede dengang eleverne fra
Dalby Skole blev slået sammen med eleverne på
Brændkjærskolen i de ældste årgange, tænkte hun, at
der var et godt sammenhold på Dalby Skole, og
derfor skulle hendes børn
også gå der.
Det gør de også i dag, og
Judy er ofte at finde på skolen. Her er hun i gang med
både at skrive og fotografere til Dalby Tidende, ligesom hun er engageret i alt,
hvad der foregår i Dalby.
- Jeg er et nysgerrigt menneske, og mennesker interesserer mig, siger Judy.
Økonomi og marketing
Det lå ellers ikke umiddelbart i kortene, at Judy skul-

Familie og venner var på plads til rejsegildet

Studiet hjemme er netop blevet indviet
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le ende med at brænde for
at fotografere mennesker.
Hun er uddannet på IBC i
Kolding som international
akademi økonom. Under
uddannelsen var hun fire
måneder i London hos
Ernst og Young og 4 måneder i Johannesburg i Sydafrika hos Alfa Laval i deres
marketing afdeling.
Tingene gik hurtigt, men i
august 1996 blev Judy kørt
ned, da hun løb ud foran
en bil til Bramdrupdam byfest. Hun lå i koma og var
indlagt på hospitalet i
mange måneder.
- De troede at mit talecenter var smadret, men heldigvis sidder mine hjernehalvdele omvendt af alle
andres. Ellers ville jeg ikke
have været i stand til at tale
i dag, fortæller hun.
Ny livsbane
Ulykken kom på mange
måder til at ændre hendes
liv. Hun kom i praktik to
timer om dagen, men langsomt fik hun sig kæmpet
tilbage til arbejdsmarkedet
på fuld tid.
Derefter kom der igen fart
på. Hun blev indkøbsassistent hos B-Young, hvor
hun var i to år. Bagefter
blev hun butikschef i tøjbutikken Signal i Storcentret
og var også med til at starte
et par andre butikker op

rundt om i landet. Samtidig læste hun HD, tog tre
måneder til Australien og
Thailand, blev gift og fik
Jamie, blev fyret, søgte et
job som citykoordinator i
midtbyen og fik jobbet
blandt 288 ansøgere.
Mens Judy var på barsel
med Jessica, blev citychefen fyret, og da hun vendte
tilbage til jobbet, fungerede hun både som citychef og projektkoordinator
på 30 timer.
- Jeg var ved at gå ned med
stress, så jeg valgte at skrive
et brev til bestyrelsen, hvor
jeg skitserede, hvilke opgaver jeg gerne ville have, og
hvilke en anden skulle tage
sig af, fortæller Judy, der
dog endte med at blive opsagt.
Fotojournalist og presse
Hun begyndte på nedsat
tid som pressekoordinator
på AMU syd samtidig med,
at hun læste til fotojournalist på diplomuddannelsen
i Århus. Det var også på diplomuddannelsen, at hun
lærte mere om fotografering og billedbehandling.
- Jeg begyndte at fotografere babyer i forbindelse
med Jamies fødsel. Jeg har
været så heldig at få børn,
der sov fire timer ad gangen, og så er jeg sådan af
natur, at jeg begynder at
kede mig. Så begyndte jeg
at fotografere mødregruppens børn, fortæller hun.
Fotograf på fuld tid
Derefter gik det slag i slag,
og da Judy blev fyret på
AMU Syd i forbindelse
med krisen, sprang hun ud
som fuldtidsfotograf, et job
hun i dag foreløbig supplerer med nogle timer som
handicaphjælper.
Undervejs mødte hun også
sin nuværende mand Johnnie, der egentlig ikke havde tænkt sig at flytte til
Dalby. Men skæbnen ville,
at den fabrik han arbejdede på brændte ned, og
han mistede sit job.
- Det er mærkeligt som livet

Judy Knap Reimer begyndte at fotografere, da hendes børn var
små
udvikler sig. Men jeg tror,
at der er en grund til at
ting sker, siger Judy, der nu
endelig kan tage sit fotostudie i privaten i brug.
- Det er min interesse for
mennesker, der gør at jeg
kan lide at fotografere. Jeg
kan lide at komme ind
under huden på mine kunder og se deres glade øjne.
Jeg har besluttet mig for
kun at lave det, som gør

mig glad, og at fotografere
mennesker får mig til at
blomstre. Jeg vil gerne fotografere børn og unge mennesker, når de laver noget,
som de kan lide. Jeg vil vise
mennesker, som de er, i stedet for at vise, hvordan de
ser ud. Det er det, som jeg
brænder for, og alle har en
historie at fortælle, siger
Judy.

Judy har fotograferet en engelterapeut

Åbningsreception
Fredag den 6. november holder Judy åbent hus for avisens læsere klokken 13.00-18.00
Adressen er Lundgæret 2
Alle interesserede kan blive fotograferet og få et stk. foto
færdigredigeret leveret på mail efterfølgende – til brug
på fx Facebook, Linked-In eller måske julekortet.
Der vil blive serveret forfriskninger.

