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En overlevelsesbog til den rigtige mand

December

Jens Filipsen, der ejer Filipsen Grafisk Produktion, har
lavet en kogebog til den rigtige mand, der vil have
god, dansk mad, som mor lavede den.

Tirsdag 1.
SFO-filmfestival
Torsdag 3. kl. 19.00
Julekoncert med Midtjysk Pigekor i kirken
Torsdag 8. kl. 15.00
Juleeftermiddagsmøde
i præstegården
Torsdag 17. kl. 10.00
Børnehavejul i kirken
Fredag 18. kl. 8.30
Juleafslutning på skolen. 2. Klasserne opfører krybbespil i Dalby
Kirke
Søndag 20. kl. 16.00
Musikgudstjeneste
med de 9 Læsninger
Mandag 21.
Skolens juleferie begynder (SFO har åbent:
21.-23. december)

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Jens Filipsen har både lune
og et glimt i øjet, når han
fortæller om sin nye kogebog ”Maden til Manden –
god dansk mad, som mor
lavede den”, der netop er
udkommet på eget forlag.
Kogebogen er en overlevelsesbog til mænd, der vil
have kød på tallerkenen og
som mener, at salat er mest
til pynt.
Bogen består af 31 opskrifter, en ret for hver dag i måneden, og det er gode traditionsrige retter som gule
ærter, medisterpølse, brunkål med kogeflæsk og Danmarks nationalret, stegt
flæsk med persillesovs, som
også er Jens Filipsens livret,
der er at finde i bogen.

- Det er mad, som vi slet ikke spiser hjemme hos mig,
men det er mad, som jeg
selv godt kan lide at spise.
Jeg synes, det er synd, at de
gode, gamle, danske retter
med kød og sovs, der virkelig mætter, er ved at uddø.
Der er andre mænd, der
har det som jeg, og derfor
har jeg lavet en kogebog
præcis til dem, siger Jens
Filipsen, der selv har typograferet, trykt og udgivet
bogen på eget forlag.
Forfra igen
Jens Filipsen er udlært typograf men har siden 1988
haft sin egen virksomhed
Filipsen Grafisk Produktion, hvor han arbejder
som trykformidler og konsulent. Han trykker en masse bøger hvert år, så der for

Torsdag 24. kl. 10.00
Julegudstjeneste
særligt for børn
Torsdag 24. kl.
13.30/14.45/16.00
Julegudstjeneste
Torsdag 31. kl. 15.30
Nytårsgudstjeneste
for fuld musik
——————————
Januar 2016
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Amanda er på rejse

Læs side 2-3

lå det lige for at udgive sin
egen kogebog. Han har ladet sig inspirere af andre
opskrifter og tilsat sit eget
danske touch til retterne.
- Jeg har gennemprøvet alle retterne, og opskrifterne
er sådan, som jeg synes, de
skal være, siger Jens Filipsen, der kalder bogen en
overlevelsesbog for mænd,
fordi der er en ret til hver
dag i måneden.
- Når man har været alle
retterne igennem, starter
man bare forfra igen. På
den måde får man god
mad hver dag resten af livet. For hvorfor erstatte det
perfekte med nye retter
med alt det mærkelige
mad, som folk spiser i dag,
siger Jens Filipsen, der erkender, at bogen har været
sjov at lave.
- Men en gang imellem skal
man også lave noget, som
man synes er sjovt at lave,
understreger han.

Mandag 4.
Skolen begynder efter
juleferien
Torsdag 14. kl. 19.00
Sogneaften i præstegården om udvandringen
til Amerika
Lørdag 23. kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
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Dalby GF vil samle
fodbold
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Maden til Manden –
god dansk mad som
mor lavede den
Kogebogen er den per fekte julegave, mandelgave, værtsgave eller bare en
gave til en mand i nød
Den kan købes på:
www.shop4more.dk
og koster 100 kroner

KIRKE

Sogneaften om udvandringen til Amerika

Læs side 8

Læs mere om:
Filipsen Grafisk
på www.filipsen.com
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SKOLE

Skolefest og skuespil
om Pipi
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Læs om undersøgelsen på side 9.

BAGSIDE

Mænd laver mad efter
kogebogen ”Maden til
Manden”
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herpå må nok være, da vi
sprang ud i et vandfald fra
en ti meter høj klippe.

Amanda til eksotiske rejsemål
Et sabbatår er en glimrende lejlighed til at rejse ud og opleve en del af verden,
som man ikke har set før, fortæller Amanda Justesen, 20. Hun er vokset op på
Nyhegnet i Tved og har været aktiv i kirkekor, spejderarbejde og meget andet i
sognet. Her fortæller hun fra er par spændende måneder på øer i Det Indiske
Ocean sammen med 24 andre unge danskere mellem 18 og 23 år, der gennem
Dansk Studiecenter har blandet undervisning og turistoplevelser.

Af Amanda Justesen
Fotos: Amanda Justesen
I skrivende stund befinder
jeg mig på Sri Lanka, hvor
jeg sammen med 25 andre
unge har rejst rundt i godt
og vel to uger, og vi har stadig en måned tilbage. Før
det tilbragte vi to uger på
Maldiverne. At tilbringe
længere tid i udlandet giver gode muligheder for at
få et indblik i en fremmed
kultur, hvilket også er tilfældet her.
Livet på en lille ø
Knap var vi ankommet til
Maldiverne, før vi så de første delfiner på sejlturen fra
Malé til den lille ø Rasdhoo, hvor vi skulle bo. På
Maldiverne kan snorkling
klart anbefales. Her er
enorme mængder af flotte
fisk, og kiggede vi godt
efter, tilsat lidt held og vejledning fra de lokale, fik vi
øje på et par hajer eller en
havskildpadde på vores
snorkleture.
Den lille ø Rasdhoo har et
indbyggertal på ca. 1000 og
en omkreds på 1,5 km.
Netop fordi øen er så lille,
følte vi os hurtigt som en

del af lokalsamfundet, og
der gik ikke mange dage,
før vi ikke kunne løbe en
tur, gå i kiosken eller til frokost uden lige at skulle
hilse på og konversere kort
med de lokale.
Statsreligionen er islam,
hvilket er ensbetydende
med de 5 daglige bønner,
hvor butikkerne holder lukket. Det synliggør de ved
enten at hænge en sarong i
døren eller ved at vende
”open” til ”closed”. Dørene
lader de forblive ulåste. Det
var skønt at opleve denne
tiltro til andre mennesker,
der jo hjælpes på vej af, at
alle kender alle, og at den
eneste måde at komme til
Rasdhoo er med båd.
Alt på Maldiverne foregår i
ø-tempo: En laissez faire-tilgang til tiden, hvor vi nok
skal nå det, vi nu engang
skal. Når vi aftalte tidspunkter med de lokale,
skulle vi som regel lægge et
kvarter til, og supervisoren
i øens Pre-School (børnehave) formåede også at
glemme, at børnehaven
den følgende dag havde
lukket pga. islamisk nytår.
Den tilgang til tiden var
svær at vænne sig til, men

enormt afstressende.
Mødet med en familie
En af dagene var vi på besøg hos en lokal familie.
Besøget gav os et rigtig
godt billede af, hvordan en
typisk maldivisk familie bor
og lever. Den familie, jeg
var på besøg hos, bestod af
mor, far og to tvillingedøtre på 14 år. I huset boede
også bedstemødre, tanter,
onkler og kusiner – i alt 14
personer.
Selve huset var ikke så primitivt som nogle af de
huse, andre fra holdet var
på besøg i. Særligt køkkenet var vi imponerede over,
det lignede noget taget ud
af et dansk køkkenkatalog.
Moderen er hjemmegående, og faderen arbejder
i bygningsindustrien og var
derfor bortrejst i hverdagene – på ingen måde atypisk. Døtrene går på øens
skole og oven på deres klædeskabe stod der flere rækker af pokaler, de havde
vundet i skolen. Begge er
fan af One Direction,
drømmer om at blive ingeniører og har intet imod at
skulle flytte fra Maldiverne,
som uddannelsen kræver.

Amanda sidder bag rejsekammeraten Camilla på en elefant i
Pinnawala, Sri Lanka.
End ikke på hovedøen har
Maldiverne et universitet.
I det hele taget var familiebesøget en god mulighed
for også at snakke med de
lokale kvinder. I gadebilledet var det primært mændene, vi mødte, og kvinderne virkede mere distancerede, men på ingen måde uvenlige. En tidlig morgen ved seks-tiden mødte vi
dog flere kvinder, der også
var ude at løbe. Flere gange så vi desuden nogle af
kvinderne, der badede i
havnen iført hijab.
Nyt land med
udfordringer
Maldivernes lækre bountystrande kan man google sig
til. Hvad man imidlertid
ikke er så opmærksom på,
er de massive affaldsproblemer, landet har. Der flyder
affald over alt, selv midt på
deres sand- og grusveje, og

hver dag skyller der mere
affald op på strandene. To
gader fra hotellet ligger det
anlæg, der sørger for strøm
til øen, det ser ikke just miljøvenligt ud.
På den måde kunne vi godt
mærke, at Maldiverne er
en relativt ny stat. Den kan
i år fejre 50-året for landets
uafhængighed fra det britiske imperium. Dog i en tid,
hvor landets eksistens er
truet af stigende verdenshave.
Pitstop på Burger King
Fra Maldiverne rejste vi videre til Sri Lanka. Vi nåede
lige et tiltrængt besøg på
Burger King i Malé inden
afgang, for vi havde levet af
ris, hvidt toastbrød, tun og
nudler på Rasdhoo. Nu har
vi tilbragt to uger på Sri
Lanka og er begyndt at
danne os et indtryk af en
tredje kultur.
Buddhister
70 procent af den srilankanske befolkning er buddhister, hvilket betyder en
enorm mængde Buddha-figurer og templer. I hvilken
grad, de praktiserer deres
tro, kan jeg dog ikke helt
blive klog på. Når vi besøger templer, skal knæ og
skuldre være tildækket, og
tøjet må ikke sidde for
stramt. Omvendt har vi oplevet lokale busser, hvor
der hænger Buddha-figurer med kulørte blinklys
omkring.

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

Hele holdet iført Sri Lankas nationaldragt, en saree. Amanda står som nr. tre fra højre.
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På rundtur på øen Thodoo, en af de få øer på Maldiverne, hvor det er muligt at dyrke afgrøder.
I forgrunden et papaya-træ.
Te
Vi har også besøgt te-plantager og en tefabrik. En teplukker tjener ca. 800 rupees om dagen, svarende
til mindre end 40 kroner.
Vi blev af uvisse årsager forbavsede over, hvor glade og
imødekommende, de var,
trods deres løn. Tilfældigvis mødte vi også manageren for en te-plantage. Vi så
hans kontor og hus, meget
sparsomt og råt indrettet.
Han tjener ca. 2000 kroner
om måneden.
Dyrelivet
Dyrevelfærd er tilsyneladende ikke et vigtigt emne
på den politiske dagsorden
på Sri Lanka. Haltende,
herreløse hunde på gaderne er intet særsyn.
Okser med vogne spændt
for bliver ikke just behandlet venligt, og elefanterne

bliver stukket med en form
for spyd, hvis de ikke makker ret. Ser man bort fra
dette, er det dog spændende at opleve det anderledes dyreliv her.
Vi har redet på elefanter,
set mange aber, spottet en
krokodille i en rismark og
været på jeepsafarier i nationalparker, hvor vi har set
vilde elefanter, påfugle og
meget andet. På en løbetur
måtte vi også lige stoppe
for en skildpadde, der
krydsede vejen. Der er selvfølgelig også de uundgåelige krybdyr: Firben, kakerlakker, igler og myg etc. En
myggespray, der lugter af
halvdårlig vodka er vores
bedste ven i disse måneder,
men disse dyr er blot en
del af charmen ved at rejse
ud.
Særligt her på Sri Lanka
har vi lavet mange typiske

Håndboldkamp mod de lokale kvinder på øen Rasdhoo, Maldiverne.

turistting. Vi har besteget
Sigiriya Rock (ikonisk klippe), været på elefant-børnehjem, prøvet deres nationaldragter (Saree), besøgt Temple of Tooth og
flere andre templer, surfet,
klatret i palmer og plukket
kokosnødder samt white
water-raftet. At rejse er
også en god anledning til
at give sig selv udfordringer. Det bedste eksempel

Statusopgørelse
Efter en måned i det store
udland, kan jeg så småt begynde at gøre status over
mine rejseoplevelser. Foruden Maldivernes affaldsproblemer er noget af det,
der overraskede mig mest
ved Maldiverne, at de stort
set ingen afgrøder kan
dyrke, hvorfor de må importere næsten samtlige
varer. Jeg var heller ikke
klar over, at vi kunne møde
hajer og skildpadder, når vi
snorklede, og de lokales
gæstfrihed blev jeg også
meget positivt overrasket
over.
På Sri Lanka kan mængden af hunde, der lunter,
går eller sover i vejkanten
være temmelig overvældende. Elefanter og aber
på vejene var også specielt
at opleve første gang. Desuden er jeg blevet overrasket over, hvor meget Sri
Lanka egentlig har at byde
på. Landet kan godt synes
en smule glemt, grundet
den borgerkrig, der varede
indtil 2009. Selv om vi har

Amanda, t.v., og rejsekammeraten Josephine på toppen af det
naturskønne Little Adam’s Peak på Sri Lanka.
haft to uger med tætpakket
program, er der stadig
mange flere bjerge at bestige, flere templer og te-

plantager at besøge samt
flere nationalparker, dyreliv og byer at udforske.

Det kendte turkisblå hav på Maldiverne. Her er det stranden ved hotellet, Bikini Beach, det eneste sted på Rasdhoo, hvor man må
være iført badetøj.
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Tilbage i Dalby efter mange år
Som født og opvokset i Dalby sogn, var der selvsagt
kun en rigtig mulighed, da jeg for 13 år siden skulle
starte i skole, og det var at blive elev på Dalby skole.

Af Pernille Krab, lærervikar og
tidligere elev på Dalby Skole
Foto: Judy Reimer
Solen skinnede, tøjet var
nøje udvalgt, og tasken var
splinterny, da jeg den 5. august 2002 tog mine første
skridt ind i skolegården
med mor i den ene hånd
og far i den anden.
I skolegården, der synede
uendelig stor, blev jeg som
det første mødt af synet af
smilende lærere, der med et
skilt i hånden hævet over
hovedet indikerede, hvor de
forskellige klasser hørte til.
På skiltet, som min klasselærer bar, stod der 0.X, og
mødet med mine splinternye klassekammerater var
glædeligt såvel om nervepirrende. Nervøsiteten blev
dog hurtigt skiftet ud med
tryghed, og netop tryghed
er et af de nøgleord, der
først dukker op, når jeg i
dag tænker tilbage på mine
år som elev på Dalby Skole.

Kreativitet
Hos Inger Louise i 0.Y blev
mine kreative evner udfordret, når der skulle syes
magnetkrokodiller,
hos
klasselæreren Tove lærte jeg
om røde og blå bogstaver,
og da Louise tog over som
klasselærer, læste vi om fiskene ”Fiffi og Sissi.” I Hans
Jørgens fortælletimer fik jeg
livagtigt fortalt historier om
dyrene i Hakkebakkeskoven, og på mellemtrinnet
vækkede især Mads Balles
guitarspil til morgensang
stor begejstring.
Efterskole
Efter at have udviklet mig
både fagligt og personligt i
løbet af mine 7 år på Dalby
skole, afsluttede jeg min
folkeskoletid og kom to år
på Sct. Michaels skole. Herefter besluttede jeg mig for
at prøve kræfter med et efterskoleår, og tog min 9.
klasses afgangseksamen på
Sundeved efterskole i det
sønderjyske. Med disse er-

Skoleprojekt med Kolding Kommune og Kolding Ungdomsvolley
I skoleåret 2015/2016 er der sat gang i et projekt,
hvor Kolding Kommune har udvalgt nogle skoler i
kommunen til at være idrætsskoler. På disse skoler
skal der laves undervisningsforløb i forskellige idrætter og i den forbindelse er Kolding
Ungdomsvolley/Dalby GF kommet med som udvalgt
forening til at skulle varetage undervisningsforløb
på nogle af kommunens skoler.

faringer i rygsækken, startede jeg på Munkensdam
Gymnasium i Kolding og
kunne stolt erkende, at de
tre års slid havde båret
frugt, da jeg i sommers
stod med huen på hovedet
og kunne kalde mig selv
for nyudsprungen studine.
Tilbage i Dalby
Allerede inden jeg blev færdig på gymnasiet, var jeg
klar over, at jeg skulle have
et sabbatår, og det skulle
bruges på at arbejde som lærervikar. Disse tanker gjorde
jeg mig allerede i gymnasiet
med henblik på at opnå erfaring, inden jeg skal læse videre til, hvad har jeg endnu
ikke besluttet mig for.
Efter at have været i kontakt med Henrik Nielsen
og Hans Jørgen Stoklund
var jeg så heldig, at få lov at
starte som tilkaldevikar i
august måned og hjælper
herudover nu også til i
SFO’en hver eftermiddag.
De velkendte ansigter og
varme smil var ikke at tage
fejl af, og gensynet med
skolen og dens tilhørende
lærere var mindst lige så
glædeligt som forventet.

Af Karsten Strandridder
og Jane Kristensen
Foto: Judy Reimer
Kolding Ungdomsvolley
står i efteråret for idrætsundervisningen på Lyshøjskolen på forskellige klassetrin
og med 10 undervisningslektioner per årgang, hvor
børnene vil blive undervist i

Nu som voksen
Det krævede en lille portion
mod samt en hel del tilvænning at vænne sig til tanken
om at være tilbage, da det
nu var som ”den voksne” og
ansvarlige for, at timerne
kan fungere, selvom den tilknyttede lærer ikke kan
være til stede.
Da jeg kom tilbage, opdagede jeg Dalby med nye
øjne og oplevede blandt
andet, hvordan skolen er

blevet væsentligt større
både hvad angår lokaler og
den nu tresporede børnehaveklasse. Ydermere indikerer de mange nybyggede
huse, at Dalby pludselig
ikke længere er en lille
landsby, men at Kolding
derimod er meget tæt på.
Ude er godt
Min tilbagevending til Dalby Skole får mig til at
tænke på Hans Jørgens

mange fortælletimer, hvor
de mange fortællinger og
eventyr netop var bygget
op over en hjemme-udehjemme komposition, og
jeg har uden tvivl gjort mig
nogle uundværlige erfaringer og glæder mig bestemt
til at se, hvad fremtiden
bringer, men når det så er
sagt, er én ting nu engang
sikkert og vist: ude godt,
men hjemme bedst.

Udgangspunktet har været Dalby
Det var en meget speciel oplevelse, da jeg i slutningen af august måned trådte ind ad døren på lærerværelset for at aflevere en uopfordret ansøgning som
lærervikar på skolen. Ikke blot fordi alt stort set var
ny-renoveret siden sidst, men netop fordi det gik op
for mig, hvor mange oplevelser jeg har haft lige
netop på Dalby Skole.
Af Frederik Søgaard
Foto: Judy Reimer
At jeg så efter en uge blev
kaldt til samtale og derefter ansat, var en super fed
fornemmelse. Det føltes
helt som ”at vende hjem”.
For Dalby Skole var mit
”hjem” fra 2000-2008.
Da jeg startede i 1. klasse i

4

år 2001, var vi Mads Balles
første klasse på skolen. Han
fik lov til at ”følge os til
dørs”, da vi i 2008 sluttede
7. klasse. Jeg gik i en fantastisk klasse gennem de 8 år,
hvor man på trods af dybe
forskelligheder formåede at
skabe et fælleskab, jeg sent
vil glemme. Og glemt bliver
det nok aldrig, da jeg stadig

den dag i dag har stort set
daglig kontakt med en
håndfuld af mine gamle
klassekammerater.
8.-9. klasse på Brændkjærskolen
De sidste 2 år i min folkeskoletid forløb på Brændkjærskolen. Mange af os
”Dalbybørn” fik et mindre
kulturchok ved at starte på
en ny og så stor en skole.
Men det nye miljø var
spændende.
At gå fra en dagligdag med
cirka 350 elever til lige
knap 1000 elever var noget
af en mundfuld. Og specielt fordi vi lige pludselig
var 6 klasser per årgang
med cirka 28 elever i hver
klasse. Men 1000 elever og
6 nye klasser satte på ingen
måde en stopper for det
fælleskab os ”Dalbybørn”
havde.
Det lykkedes os sågar at
lokke nogle af de gæve
Brændkjærfolk med til
Dalby GF for at spille fodbold. Denne bedrift var for
mange af os ”Dalby’ere”
stor, og det bevidnede i allerhøjeste grad, at vi med
vores fælleskab og fælles
interesser, kunne påvirke
noget større udefra.

Efterskolen var guld
Efter
Brændkjærskolen
stod der i året 2010-2011
fodbold og gymnastik på
programmet, da jeg startede på Balle Musik og
Idrætsefterskole i 10. klasse. Det var et fantastisk år,
der virkelig udviklede mig
både fagligt og menneskeligt. Et efterskoleår er virkelig guld værd specielt,
hvis man ikke føler sig helt
klar til gymnasiet efter 9.
klasse. For efter mit efterskoleophold følte jeg mig i
dén grad klar til gymnasiet
og startede på Munkensdam Gymnasium i 2011.
Da jeg startede, var det fantastisk at se, hvor mange
gamle elever fra Dalby Skole, der var troppet op. Og
der gik heller ikke længe
før mange af os ”Dalby’ere” fandt sammen på
gymnasiet. Gymnasietiden
bar præg af mange ting.
Kilimanjaro, erhvervsarbejde og backpacking i
Asien
Men helt specielt husker
jeg sommeren mellem 2.
og 3g. Der valgte jeg og
min værelseskammerat fra
efterskolen at tage til Østafrika for at bestige Kili-

manjaro i Kenya og derefter rejse rundet i 5 andre
østafrikanske lande.
Efter jeg blev student i
2014, blev jeg ansat som laboratorieassistent på Eurofins Steins Laboratorium i
Vejen, hvor jeg var med til
at analysere foder og fødevarer for vitaminer og antioxidanter. Det var yderst
spændende, og jeg kunne
samtidig spare op til mit
livs rejse i Asien.
Efter 9 måneder i laboratoriet sagde jeg farvel til det
daglige arbejde og goddag
til de asiatiske himmelstrøg, der startede i april
måned i den kinesiske hovedstad Beijing og sluttede
på Bali i Indonesien efter 3
måneders
backpacking
gennem Kina, Hong Kong,
Vietnam, Cambodja og Indonesien. At man selv kunne planlægge og skræddersy sin tur, som man nu
ønskede, var en utrolig fri
og fed fornemmelse.
Søde børn
Det var fantastisk at opleve
så forskellige kulturelle forskelligheder, der stod i så
dyb kontrast til den lune
og sikre hverdag, der hersker i Dalby. For Dalby var
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min næste station efter jeg
vendte hjem i juli måned.
Jeg havde min første vikartime den 2. september, og
jeg nyder mine arbejdsdage på skolen i fulde
drag, hvor jeg stort set altid
møder ind til søde og veloplagte elever på de forskellige klassetrin, der er
glade for at se mig.
Dalby flytter med
En af de mange ting jeg
har bidt mærke i, efter jeg
er ”vendt hjem”, er størrelsen på det nye boligområde i Dalby. Det har på
mange måder givet Dalby
som byområde en helt ny
identitet. Da jeg gik på skolen, boede de færreste i
Dalby. De fleste var bosat i
enten Mariesminde eller
Tved. Men nu bor de fleste
elever i Dalby og går på
Dalby Skole.
Til foråret søger jeg ind på
Århus Universitet for at
læse jura. Så selvom jeg flytter nordpå sluttes Dalbyringen ikke, da jeg har fået
lejlighed i Ceres-byen og
skal bo dør om dør med to
af mine gamle klassekammerater fra Dalby Skole. Så
selvom man flytter udenbys, flytter Dalby med.

Kidsvolley. Samtidig får skolens lærere mulighed for at
få inspiration af klubbens
underviser og derigennem
bliver de bedre rustet til i
fremtiden at kunne undervise i Kidsvolley i skolen. I
foråret skal KUV varetage
idrætsundervisning på Fynslund skole.

Kidsvolley konsulent stilles til rådighed
Kolding Ungdomsvolley
har i forbindelse med projektet med Kolding Kommune lavet en aftale med
Dansk Volleyball Forbund
om, at de stiller med en erfaren Kidsvolley konsulent,
som kan varetage undervisningen på skolen. Dette
har været en nødvendighed, idet meget af Kidsvolley undervisningen på skolen foregår i dagtimerne,
hvor klubbens normale
trænere i Kidsvolley er på
arbejde. Derfor har man
ved hjælp af midler fra projektet kunne indgå en aftale med Dansk Volleyball

Forbund om leje af en konsulent.
Løfte volley
Målet med projektet er at
løfte Kids- og Teenvolley i
Kolding, og endda have en
langtidssigtet idé om, at
volleyball skal stå stærkere
i fremtiden i Trekantområdet. Håbet er også, at skolerne fremadrettet kan og
vil have en kvalificeret undervisning i Kidsvolley på
skemaet for derigennem at
styrke arbejdet mellem skole og forening.
Projektet tager udgangspunkt i, at det første skoleår (2015/16) er et prøveår, hvor Kolding Kom-

Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com

Kasserer
Tommy Andersen
Tommy.andersen
@dk.bureauveritas.com
mune skal gøre sig nogle
erfaringer og sigte mod at
arbejde på et fremtidigt
grundlag for samarbejde
mellem skoler og foreningslivet.

Af Gitte Thomsen
Foto: Judy Reimer
Vi har ikke tidligere haft
egne vedtægter i hverken
ungdom eller senior, da vi
jo blot er underafdelinger
til Dalby Gymnastikforening. Det vil vi have nu.
Vi har brug for at få valgt
en bestyrelse blandt vores
mange medlemmer således, at beslutninger træffes
på et solidt grundlag. Fodbolden er under stor udvik-

ling med mange medlemmer især i de yngste årgange, og vi har brug for
hele tiden at følge med udviklingen og lave fodboldtilbud, der rammer bredt
og dækker de behov, der
er i området.
Den røde tråd
Vi vil gerne have en rød
tråd mellem børne- ungdoms- og senior fodbold,
hvor vi hjælper hinanden
og skaber en fælles fod-

bold-kultur, der med fodboldspillet i centrum giver
et positivt liv på banerne og
omkring klublokalet. Vi
håber således også, at Hyggebold IF vil indgå i denne
fælles fodboldbestyrelse og
være med til at præge fodboldkulturen i Dalby.
Der afholdes stiftende generalforsamling tirsdag den 19.
januar 2016 klokken 19.00 i
Dalby Hus. Indkaldelse og
vedtægter sendes ud til alle
medlemmer via vores fælles
kontingentopkrævningssystem Conventus. Vi håber
også at se mange andre fodboldinteresserede i lokalområdet som vil være med til at
vælge bestyrelsen til Dalby
GF – Fodbold.

Sponsorudvalg
Jan Lottenburger
Jan.lottenburger
@get2net.dk

Menigt medlem
Thomas Rosenlund
Frederiksen
tfcloudspirit
@gmail.com

Dalby GF vil samle fodbold
Dalby GF vil lægge de 2 fodboldbestyrelser sammen
således, at fodbold ungdom og fodbold senior fremadrettet arbejder ud fra det samme formål nemlig at
sikre lokal breddefodbold til alle fodboldinteresserede
børn, unge og voksne.

DALBY GF

Fodbold Senior
Jens Schmidt
Schmidt_jens
@hotmail.com

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005
@gmail.com

Stiftende generalforsamling for Dalby GF – Fodbold
Tirsdag den 19. januar klokken 19.00 i Dalby Hus. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter.
Valg til den ny bestyrelse ifølge vedtægter. Er du interesseret eller har spørgsmål til den kommende fodboldbestyrelse? Kontakt: Jens Schmidt – 28 11 88 32 eller
Gitte Thomsen – 22 46 79 30

Gymnastik
Irene Mortensen
Irene.mortensen
@skolekom.dk

Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk

Teenvolley til stævne i Haderslev
Teenvolley har været til stævne i Haderslev. Artiklen
er skrevet af 13-årig teen-volleyspiller i Dalby.

Af Benjamin Markmann
Kempel
Foto: Judy Reimer
I weekenden var vi til
stævne i Haderslev, hvor
DGI stod for arrangementet. Vi var tre hold af sted, to
3-mands hold og et 2-mands

hold. På mit 3-mands hold
spillede vi fem kampe og
dømte tre. Vi kom på en
sjette plads, det andet 3mands hold kom på fjerde
og 2-mands holdet kom på
tredje. Alt i alt en super god
dag med sjov, ballade og
spændende kampe.

Lidt om mig og volley
Mit navn er Benjamin Markmann Kempel. Jeg er 13 år
og har gået til volley i 7 år.
I dag spiller jeg teen 2 volley
ball, hvor vi er 2-3 spillere
på banen, men spiller også
gerne 6-mands volley. Jeg er
meget glad for at spille i
KUV (Kolding Ungdoms
Volley). Jeg synes, at volley
er en spændende, men ikke
mindst udfordrende sport.

Badminton/motion
Søren Peter Viborg
spv@guehring.dk

Vi er 11 der træner teen 2
sammen. Vi har spillet sammen i lang tid, og vi hygger
os virkelig sammen, når vi

træner og spiller. Vi er også
tit til stævner rundt omkring Kolding.
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KALENDER
DECEMBER
Julekoncert med Midtjysk Pigekor:
Torsdag den 3. kl. 19.00
I kirken.
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.
Gudstjeneste: Søndag den 13. kl. 10.30
3. søn. i advent. Ved Tine Illum.
Børnehavejul i kirken: Torsdag den 17. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen
Skolejul i kirken: Fredag den 18. kl. 8.30
Ved J.C. Bach Iversen

DALBY KIRKE

Adventshygge
i præstegården
Tirsdag den 8. december
kl. 15.00 - 17.00
i Dalby Præstegård,
Gl. Tved 23 A.
Alle er velkomne til julebag
og julehistorier, julesange
og julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige
pakkeleg. Medbring en gave til omkring 30 kr.

Musikgudstjeneste
4. søndag i advent

Juleaftensgudstjeneste særligt for børn:
Torsdag den 24. kl. 10.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen.

Søndag den 20. december kl. 16.00 afholder
Dalby Kirke juletraditionen ” De 9 læsninger”.

Julegudstjeneste: Fredag den 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen.
Julegudstjeneste: Lørdag den 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 27.
(f.x. Sdr. Bjert kl. 10.30)
Julesøndag. Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk
Festgudstjeneste for fuld musik:
Torsdag den 31. kl. 15.30
Nytårsaften. Ved J.C. Bach Iversen.
JANUAR
Gudstjeneste i en nabokirke: Fredag den 1.
Nytårsdag. Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk
Gudstjeneste: Søndag den 3. kl. 10.30
Helligtrekongers søndag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 9.00
1. søn. efter Helligtrekonger. Ved J.C. Bach Iversen.
Sogneaften: Torsdag den 14. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 17. kl. 10.30
2. søn. efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 23. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
3. søn. efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen. Kirkefrokost

Vi synger julen ind ved en
stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke 4.
søndag i advent kl. 16.00.
Kirkens kor medvirker
under ledelse af organist
Line Reinvang.
Årets konfirmander læser
passager op fra Bibelen,
der leder op til julens budskab.

pleret med en julegudstjeneste kl. 10.00 særlig tilrettelagt for de 0-6-årige og
deres familier.

der er plads til alle. Kommer man til eftermiddagens anden eller tredje
gudstjeneste, kan man
lette trafikken ved at vente,
indtil kirken og P-pladsen
er tømt efter den forrige
gudstjeneste.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
24. oktober
Maximilian Beck
Wethje-Raabe
Regnars Ager 42
Anton Harbo Sørensen
Odins Ager 12
8. november
Celina Sofie Bakkendrup
Padkjær
Henrik Rantzaus Vej 21

Juleindsamling i Dalby
Kirke: Folkekøkkenet
Traditionen tro samler vi
julen igennem ind, så
Folkekøkkenet kan holde
jul for brugerne.

Juleaften for de
mindste kl. 10.00
Igen i år er de traditionelle
eftermiddagsgudstjenester
i Dalby Kirke juleaften – kl.
13.30, 14.45 og 16.00 – sup-

De tre eftermiddagsgudstjenester juleaften ligger
kl. 13.30, 14.45 og 16.00.
Som det hører sig til i Dalby ved en traditionsrig
gudstjeneste juleaften, står
den på korsang, festtrompet ved Steen Nielsen og
selvfølgelig børn, der læser
juleevangeliet.
Kom ikke i for god tid. Et
kvarters tid før er fint, for

Musikgudstjeneste med de 9 Læsninger:
Søndag den 20. kl. 16.00
4. søn. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

Juleaftensgudstjeneste:
Torsdag den 24. kl. 13.30 / 14.45 / 16.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen.

De traditionelle juleaftensgudstjenester

Julen igennem samles der i
Dalby Kirke ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej –
et værested for skæve eksistenser, der ikke følger den
udstukne kurs og har brug
for omsorg.
Julen er den hårdeste tid
for Folkekøkkenets bruge-

re, der ofte mangler nogen
at fejre jul med. Derfor
samler Dalby Sogn ind for
at bidrage til, at julestemning og fællesskab kan favne nogle af samfundets
svageste. Folkekøkkenet
fejrer jul med 75-100 brugere.
De sidste to år er der blevet
samlet omkring 6.000 kr.
ind i Dalby Kirke julen
over. Det gør vi igen.
Tak for støtten!

Festgudstjeneste nytårsaften
Traditionen tro slutter gudstjenesten med champagne
og fyrværkeri.
Den sædvanlige gudstjeneste nytårsdag er aflyst. Der
henvises til nabokirkerne.

Nytårskirkefrokost 24. januar
Den årlige nytårsfrokost
ligger i år 2016 søndag
den 24. januar efter
gudstjenesten.
Kirkefrokosten, der afholdes i præstegården, er en
dejlig anledning til god
mad, hygge og sange fra
højskolesangbogen.
Pris: Kr. 50,- plus drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag
den 27. januar på opslag i
kirken eller til Elly Petersen 75 53 18 60 / ellysmail@stofanet.dk

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

kor
Kirke
Dalby
re
r på t
e
k
r
i
v
med
nge
julesa

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

Fastelavnsgudstjeneste 7. februar

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

15. november
Elliot Nørgaard
Bennedsen
Østervænget 17
22. november
Laura Hviid Skræ
Smedebakken 11
Christoffer Boisen
Odins Ager 11

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE

På årets sidste dag kl. 15.30 er der for 12. gang
en festlig nytårsgudstjeneste i Dalby Kirke.
Med flotte salmer, stor
trompet- og orgelmusik, en
overraskelse og gerne en
feststemt og festklædt menighed tager vi afsked med
det gamle år og ser frem
mod det nye.

Dalby Tidende
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3. november
Lone Thrane
Rensdyrvænget 43

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

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

Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk

Nyt spirekor i Dalby Kirke

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

Torsdag den 14. januar 2016 starter Dalby Kirkes nye
spirekor.

Spirekoret er et tilbud for
alle, der går i 0. - 2. klasse.
Vi mødes hver torsdag kl.
14.15 - 15.00 i Dalby Skoles
SFO.
Alle er velkomne til at
synge med i koret, også
hvis man ikke går i SFO, da
det er kirkens kor, der
låner SFO’ens lokaler.
Tilbuddet løber i første
omgang fra 14. januar - 20.
marts, hvor koret vil medvirke til en familiegudstjeneste.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 1
December 2015 Januar 2016
Red.: J.C. Bach Iversen

Den årlige fastelavnsgudstjeneste vil også spille en
stor rolle.
Det er gratis at synge med i
koret.
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte
organist og korleder Line
Reinvang på 26 83 88 73.

DALBY KIRKES FASTE
FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Spirekoret er alletiders forberedelse til at komme med i det egentlige kirkekor, hvor man får løn for at medvirke ved gudstjenester
om søndagen.

www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Gudstjeneste: Søndag den 31. kl. 9.00
4. søn. efter Helligtrekonger. Ved Tine Illum.
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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Blandt eventyrere og
drømmere i Amerika
Ole Sønnichsen har skrevet to bestsellere om udvandringen til Amerika fra 1850-1920. Den 14. januar
kl. 19.00 fortæller han i Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A, om nogle af de personligheder, der skilte sig ud
blandt udvandrerne.

Er du klar over, at det er en
dansker, der har opfundet
burgeren?
Det lyder næsten for utroligt til at være sandt, men
den er god nok. I 1890’erne udvandrede Louis Lassen fra Farum nord for
København for at slå sig
ned som fabriksarbejder på
den amerikanske østkyst.
Men Lassen blev fyret fra
fabrikken og åbnede i stedet et lille frokoststed, hvor

Ole Sønnichsen er forfatter og
medforfatter til flere end 20
bøger, heriblandt biografier om
Ulf Pilgaard, Dirch Passer, Johannes Møllehave, Benny Andersen og Joachim Boldsen.

arbejderne kunne købe billigt mad.
Og det var her, at Lassen
en dag fandt på at lave en
bøf ud af hakket oksekød
og lægge den mellem to
stykker brød.
Den historie og mange andre kan du høre, når forfatter Ole Sønnichsen torsdag den 14. januar holder
foredrag i Dalby Præstegård om udvandringen til
Amerika. Gennem de seneste fem år har han beskæftiget sig intensivt med de
danske udvandrere og har
udgivet to anmelderroste
bøger om emnet.
Store og små skæbner
Undervejs er han stødt på
masser af eventyrere,
drømmere og iværksættere
– og det er nogle af de personportrætter han tegner i
løbet af aftenen.
- I bøgerne har jeg prøvet
at balancere tingene, så
der ikke kun er historier
om dem, der gjorde de vildeste, mærkeligste eller
skøreste ting, dem, der
drømte de største drømme
og red allerlængst mod

vest. For langt de fleste udvandrere skiftede et slidsomt liv i Danmark ud med
et lige så slidsomt liv i Amerika. Men det betyder ikke,
at de gode personfortællinger ikke skal frem – og det
kommer de nu med foredraget, siger Ole Sønnichsen.
Du får for eksempel historien om sønderjyden Jens
Jensen, der stak af fra sine
forældres forbud mod at
gifte sig med naboens datter, slog sig ned i Chicago
uden en krone på lommen
– og endte som en af byens
kendte mænd. Og den om
cykelsmeden William S.
Knudsen, der satte styr på
samlebåndsproduktionen
hos Ford og siden stod for
at opbygge den amerikanske krigsindustri under Anden Verdenskrig.
Du møder også Frederik
Lange Grundtvig, søn af
den store digterpræst, der
havde store tanker om at
skabe danske byer rundt
omkring i USA.
Og du hører om Peter Lassen, der var med til at bane
vejen for guldgraverne i
Californien, og om Jørgen
Juel, en dansk vandringsmand, der brugte sig liv på
at gå rundt i USA og bringe
nyheder og varer til de
danske udvandrere.
Dertil kommer skæbnefor-

Gudstjeneste for
hele familien 1.
søndag i advent
Levende lys og dansende børn i Dalby Kirke
søndag den 29. november kl. 10.30.

Torsdag den 14. januar kl. 19
skildrer Ole Sønnichsen store
og små skæbner blandt de danske udvandrere i USA. Det sker
i tilknytning til udgivelsen af
Bind 2 af hans store Rejsen til
Amerika med titlen: Jagten på
lykken.

tællinger som den om Johanne Frederiksen, der
vekslede et hårdt slidt som
landmandskone i Vejen til
et hårdt slidt som landskone på prærien – og skrev
poetisk og smukt om det
hjem til Danmark.
Signerede bøger
Der vil i forbindelse med
foredraget være mulighed
for at købe signerede udgaver af Rejsen til Amerika
bind 1 og 2.

Traditionel juleaften i Brændkjærkirken
Igen i år inviterer Kolding 1 Y’s Men’s Club til en
juleaften i fællesskab, hvor alle er velkomne.

Medlemmerne af Koldings
første Y’s Men’s Club står
sammen med mange frivillige hjælpere klar med god
dansk julemad, julegodter
og julegaver, juleevangelium og julesalmer. Alle
glæder de sig til at være en
del af det gode samvær
med gæsterne. Igen i år
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forventes der fuldt hus.
Julehyggen begynder at
sprede sig kl. 17.30. Aftenen slutter kl. 21.30.
Billetter og praktisk
Interesserede kan købe billetter à kr. 160,- indtil den
11. december via Turistkontoret, tlf. 76 33 21 00 –

og på Brændkjærkirkens
kontor, tlf. 75 53 00 73.
For at sikre at også kørestolsbrugere kan deltage,
tilbydes kørselsmulighed
for gangbesværede.
Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til
Preben Nielsen på 20 16 25
93.
Om Y’s Men’s klubberne
Kolding 1 Y s Men s Club
er en del af en upolitisk

Dalby Tidende
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Nordiske stemmer på Kolding
Kirkehøjskole
Første kvartal i Kolding Kirkehøjskole byder blandt
andet på islandske sagaer og nordisk klang i musikken. Det sker 16. januar, 6. februar og 5. marts
kl. 10.00-14.30 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 tlf. 75 52 02 47.
Pris for alle dage er kr. 300,-.
En enkelt højskoledag koster kr. 120,-. Et enkelt foredrag koster kr. 75,-. Begge
dele 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.

Den nordiske klang
I slutningen af det 19. århundrede blev nordiske
komponister kendt i Europa: Med Grieg i Norge
og Gade og Hartmann i
Danmark kom der en nationalromantisk strømning
i musikken. Noget nyt kom
siden med Carl Nielsen, Sibelius og Stenhammer. Jørgen I. Jensen udreder disse
forhold ved musikeksempler.

LØRDAG 16. JANUAR
10-14.30

16. januar:
Jørgen I. Jensen.

Island, drøm og
virkelighed
Virkeligheden på Island er
forankret i teknologi og
markedsøkonomi, men i
landskabets klipper og sten
bor de usynlige, overnaturlige væsener, der lever i parallelverdener til vores,
ifølge mange islændinge.
En tro der trækker spor tilbage til Islands historie på
godt og ondt til landnamstid og sagatid. Marianne
Gade åbner døren til sin
egen slægts saga.

LØRDAG 6. FEBRUAR
10-14.30
Samme sol: Kain, Hitler
og Knausgård
I Min kamp beretter den
norske forfatter Karl Ove
Knausgårds om sit eget
hverdagsliv fra den tidlige
barndom med en streng
far og en kærlig, fraværende mor og op til hans
nuværende tilværelse som
digter og familiefar i det
politisk korrekte Sverige.
Bogen forsøger at ind-

global organisation, som
påtager sig et engagement
i religiøse og sociale / samfundsmæssige opgaver i
Danmark og i den globale
verden. I Danmark er der
134 klubber.

16. januar:
Marianne Gade.

6. februar:
David Bugge.

kredse, hvad der til alle tider har kendetegnet mennesket, og lader tre skikkelser belyse hinanden og
undertiden smelte sammen: Kain, Hitler og
Knausgård selv. David Bugges foredrag bliver holdt i
en let tilgængelig form og
forudsætter ikke, at man
har læst Knausgård.
At blive sig selv: Ibsens
Brand og Per Gynt Henrik Ibsens værker er
stadig aktuelle. De handler
om forholdet mellem sandhed og løgn, pligt og bekvemmelighed, angst og
mod, ideal og virkelighed,
om kald og ansvar, om at
finde sig selv, som det hedder nu om dage – eller at
blive sig selv, som Ibsen kalder det, hvor faren er at
blive sig selv nok.
Solvej Paabøl genfortæller
fra de to gennembrudsværker.

6. februar:
Solvej Paabøl.
LØRDAG 5. MARTS
10-14.30
Fra Finland til Danmark:
De gode hensigter
Som toårig flygtning kom
Tapio Juhl til Danmark i
1943. Omkring 80.000
børn fra et til ni år blev i
det man kaldte ”verdenshistoriens største flytning”
sendt til Norge, Sverige og
Danmark. Danmark modtog 3.764 børn. Af dem
kunne 451 af mange årsager blive i Danmark. Tapio
Juhl beretter om Finlands
voldsomme historie, bag-

grunde for flytningen til
Danmark i 1943, hans egen
historie samt om tiden
efter 1945.

Dalby skole scorer
topkarakterer i ny
trivselsmåling
Ugebrevet A4 har foretaget en måling af danske
skoleelevers sociale og faglige trivsel, og undersøgelsen viser, at Dalby Skole er blandt de bedste tre
procent af landet skoler, når det gælder social trivsel
og blandt de bedste 10 procent, når det handler om
faglig trivsel.

Af Lisa H. Kuang

5. marts:
Tapio Juhl.
Kunst, kultur og traditioner på Færøerne
De 50.000 færinger lever
med den ene fod plantet i
traditionen og den anden i
et moderne samfund.
Her er traditionel kvaddans, kormusik, folkemusik, jazz, blues, pop, rock,
gospel, metal, punk, hiphop, rap osv. Mange færøske kunstnere og musikere
får international succes.
Borgny Brünings-Hansen,
født og opvokset i en lille
bygd på Færøerne, fortæller ud fra egne oplevelser
og generelle betragtninger
om kunst og kultur i et
land som fascinerer enhver, der har besøgt det.

Børnene på Dalby Skole
stortrives både socialt og
fagligt, når de er i skole.
Det viser en ny trivselsmåling, som er foretager af
Ugebrevet A4, hvor Dalby
Skole ligger blandt de bedste 10 procent af alle landets 1238 skoler. Dalby
Skole scorer med andre
ord topkarakterer blandt
eleverne, når det handler
om social og faglig trivsel.
Især når man kigger på den
sociale trivsel ligger Dalby
helt i top. 81 procent af
børnene svarer i undersøgelsen, at de sjældent eller
aldrig føler sig ensomme ,
og der er 0 procent, der tit
føler sig ensomme. 92 procent af børnene er glade
eller meget glade for deres
skole, og det betyder, at
Dalby Skole kommer ind
på en flot 29. plads blandt
alle landets 1238 skoler, og
at skolen er anden bedst til
social trivsel i Kolding
Kommune.
Skoleleder glæder sig
Når det gælder den faglige
trivsel kommer Dalby Skole
ind på en 122. plads og er
5. bedst i kommunen.
Her svarer 81 procent af
eleverne, at de tit eller
meget tit kan koncentrere
sig i timerne, mens 83 procent svarer, at lærerne tit

eller meget tit hjælper dem
med at lære på måder, der
virker godt.
Skoleleder Henrik Nielsen
er meget glad over de fine
resultater fra undersøgelsen.
- Det er dejligt, at eleverne
er så glade for at gå på
Dalby Skole, siger skolelederen, der især glæder sig
over, at så mange svarer, at
lærerne tit eller meget tit
hjælper dem med at lære
på måder, der virker godt.
- Børnene går jo i skole for
at lære noget og blive dygtige, siger Henrik Nielsen.

Højt placerede
Koldingskoler
Social trivsel
Placering ud af 1238 folkeskoler på landsplan
1. Lyshøjskolen: 8
2. Dalby Skole: 29
3. Fynslundskolen: 84
4. Bakkeskolen: 90
5. Harte Skole: 172
Faglig trivsel
Placering ud af 1238 folkeskoler på landsplan
1. Fynslundskolen: 12
2. Sjølund-Hejls Skole:
14
3. Lyshøjskolen: 35
4. Harte Skole: 101
5. Dalby Skole: 122
Kilde: Ugebrevet A4

5. marts:
Borgny Brünings-Hansen.
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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
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Fed skolefest på Dalby Skole
Der var vildt mange mennesker til skolefest for indskolingen, og festen for mellemtrinnet havde et fedt
diskotek.

Af Ida Roelsgaard, 5.B
og Esther Bach Iversen, 5.A
Fotos: Judy Reimer
Onsdag aften var der skolefest for indskolingen. Da vi
skulle til at gå ind på scenen og stykket skulle starte,
var vi meget nervøse, men
da vi først var kommet ind
på scenen og skulle sige
vores replikker var det rigtigt sjovt. Det var dejligt
med et stort publikum,
fordi vi kunne høre dem

Mail:
dalby-skole@kolding.dk

Interview med eleverne
Vi har interviewet nogle
elever i 0.klasse. Vi spurgte
dem: Hvad synes du om

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 december
og januar:
Fredag 27. november.
Bedsteforældredag i
SFO
Mandag 30. november: klippe-/klistredag til julemåneden
Tirsdag 1. december:
SFO-filmfestival
Fredag 18. December: Juleafslutning.
2. Klasserne opfører
krybbespil i Dalby
Kirke
Mandag 21. december: Juleferie
(SFO har åbent:
21.-23. december)
Mandag 4. januar
2016: Skolen begynder efter juleferien
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grine og klappe hele tiden.
Især børnene fra 0.klasse.
Torsdag aften var festen for
mellemtrins eleverne. Vi
syntes, det var rigtig sjovt
med diskotek, fordi der var
masser af plads til at danse
på. Alle os i 5.A og 5.B dansede sammen.
Vi synes, det er rigtig sjovt
at lave skolefest, fordi man
også bliver rigtig gode venner med den anden femte
klasse. Og så er det fedt, at
man kun skulle fokusere
på skolekomedien.

Pippi Langstrømpe skolekomedien?
- Vi syntes det var rigtig
sjovt, især når ham den
tykke politibetjent gentog
alt det frk. Prysselius sagde,
svarede Carl og Frederik
0.X.
- Det var rigtigt sjovt, da
Pippi kom ridende på hesten på vej til skole, og sangene var også rigtig gode.
Og da politimændene legede tik, sad vi og grinede
helt vildt fordi det var så
sjovt, svarede Lilje og Agnete 0.Y.
- Det var godt. Da kaptajnen (Pippis far) kom ind
på scenen, grinte vi helt
vildt over hans store sorte
punkerhår. Klang var også
rigtig sjov, fordi han var så
tyk. Og de dansede og sang
rigtig godt, svarede Karoline og Jens 0.Z.

Diskotek for mellemtrinet
Torsdag aften var der fest
for mellemtrinnet. Vi har
spurgt nogle elever, hvad
de synes, var det bedste ved
skolefesten.
- Diskoteket var helt klart
det sjoveste. Skuespillet var
også godt, for man kunne
se, at de havde øvet sig
meget, svarede Anna og
Sarah 4.B.

Glad vinder af Dalby Tidendes tegnekonkurrence

- Det var et godt stykke, og
det var også rigtig sjovt, da
vi løb rundt og legede bagefter. Maden var også rigtig
god. Det var første år vi
prøvede og få buffet, for
det har vi ikke prøvet i indskolingen, og der var nemlig meget forskelligt mad,
svarede Markus og Benjamin 4.A.

5. klasserne hylder Pipi med et skuespil på hendes 70 års fødselsdag
48 elever i 5.A og 5.B spillede Pippi Langstrømpe til
skolefesten. Pippi er verdens stærkeste pige og helt
sin egen.

Af Stine Feldt Jørgensen 5.A og
Zophie Høi Davidsen 5.B
Fotos: Judy Reimer
Vi skulle ønske roller til
skolekomedien. Vi kunne
ønske, om vi ville have en
stor, mellem eller en lille
rolle. Da vi havde ønsket,
skulle vi give papiret til
vores lærer, og så gav de os
en rolle efter vores ønske.
I de to første uge skulle vi
øve i dansktimerne. Det foregik sådan: Vi blev delt i
nogle små grupper, og der
øvede vi alle de forskellige
scener og replikker. Det

var ikke svært at huske sine
replikker for dem, som
ikke skulle sige så meget.
Men nogle havde rigtig
mange replikker, og for
dem var det lidt svært.
Stykket skulle side lige i
skabet
Da vi havde gjort det, skulle
vi øve hele stykket sammen
alle sammen. Den ene dag
skulle vi øve onsdagsholdet,
og den anden dag skulle vi
øve torsdagsholdet. Det
gjorde vi de to første uger. I
den tredje uge øvede vi i
alle timer. Vi øvede hele

stykket igennem flere gange, indtil det sad lige i skabet. Dem, der ikke havde så
mange replikker, skulle lave
kulisser meget af tiden. I
den uge skulle vi også have
styr på vores kostumer. Hvis
man for eksempel skulle
være Pippi samme dag,
skulle man have det samme
tøj på. Det var rigtigt sjovt at
have kostumer på. For så
følte man mere, at man var
personen, som man skulle
spille.
Sang og musik
Den anden dag da vi skulle
øve, gjorde vi det på næsten sammen måde, men
dem, der skulle synge, øvede deres sang lidt mere,
end de gjorde dagen før.
Sangene i stykket øvede vi
også i musik. Der var fire
sange med i Pippi Langstrømpe skuespillet. De tre
af sangene skulle Pippi synge solo, og nogle af de andre i klassen skulle synge
kor. Og en af sangene skulle Kaptajn Langstrømpe
synge alene.
Vi syntes, at verdens stær-

keste pige var den bedste
sang, og vi syntes, det lød
vildt godt, når alle os andre
sang kor.
To prøver
Vi skulle spille to generalprøver. En om onsdagen
og en om torsdagen.
Generalprøven gik rigtig
godt. Det var sjovt endeligt
at spille for et rigtigt publikum. Vi har brugt rigtig
meget tid på at øve sceneskift, og det gik godt. Til
generalprøven havde vi
både kostumer og sminke
på. Man følte mere, at man
spillede rigtigt teater, når
man havde det hele på.
Onsdag aften skulle vi
spille for indskolingen. Vi
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var lidt nervøse, fordi der
kom rigtig mange mennesker for at se os spille
Pippi.
Det var rigtig sjovt med et
stort publikum, fordi folk
grinede af de steder, hvor
der blev sagt noget sjovt.
Og så grinede de meget af
politimændene Kling og
Klang.
Det var sjovt at have skolekomedieuger i stedet for almindelige
uger
med
almindelige timer. Det var
også meget anderledes,
men også rigtig sjovt, fordi
man lærte den anden klasse
meget bedre at kende. Og
vi har fået mange nye kammerater fra parallelklassen.
Det var mega sjovt.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Selv om fritiden er fyldt op
med både fodbold, kor og
klaverspil, så har Sofie Storbjerg Andersen 4.A allige-

vel haft tid til lave en tegning til Dalby Tidendes
tegnekonkurrence. Og det
har hun gjort godt. Sofie
har nemlig vundet tegnekonkurrencen på mellemtrinet og har dermed vun-

det 200 kroner til klassekassen.
Sofie har en storesøster i 6.B
og en anden søster, der lige
er stoppet på Dalby Skole, så
familien kender skolen godt,
og Sofie er da også glad for

at gå på skolen. Hendes yndlingsfag er billedkunst, men
hun har ikke brugt skoletiden til at tegne i.
- Jeg tegner meget i fritiden, og min far hjælper
mig med at finde på noget

at tegne, hvis jeg ikke selv
kan, fortæller hun.
Sofie kan også lide at spille
musik. Hun er lige stoppet
til valdhorn og i stedet for
begyndt at spille klaver.
Sofie er glad for at have

vundet, men hun ved dog
endnu ikke, hvad pengene
skal bruges til.
- Måske en ny fodbold til
klassen. Vi har kun en
skumbold, og den er ikke
så god, siger Sofie.

Vinder tegner også meget derhjemme
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Johanne Duelund Kragh
3.B har vundet Dalby Tidendes tegnekonkurrence
for børnene i indskolingen
og vundet 200 kroner til
klassekassen. Johanne har
tegnet en flot tegning af
Dalby Kirke.
- Jeg kom til at tænke på
min morfar, der er død og
derfor har jeg tegnet hans
grav og så kirken. Vi skulle
jo tegne noget fra Dalby,
fortæller Johanne om motivet.
Også Johanne har ældre
søskende, en storesøster i
5.A og en storebror, der
går på Realskolen, og Johanne har også et fuldt
program i fritiden. Hun
går til gymnastik og skal begynde til kampsport også.
De seneste fire år har hun
gået til spejder, men vil nu
prøve noget nyt.

Johanne kan godt lide at
tegne og hun tegner
meget derhjemme.
Johanne har ikke talt med

sin klasse om, hvad de 200
kroner skal gå til, men det
skal nok blive til noget
godt, tror hun.

- Vi har slet ikke talt om
det, men det er da dejligt
at vinde, siger hun.
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TEST

Testen: Maden til manden
Egentlig burde menuen have stået på and. For det er
Mortens aften. Men Dalby Tidendes mest madglade
medarbejder er sendt i marken på en langt mere krævende kulinarisk mission. To mænd med flerårigt
engagement i Dalby, Morten Schmidt og Jan Lottenburger, har indvilget i at kokkerere og teste hver sin
selvvalgte opskrift fra det nye storværk ”Maden til
manden – god dansk mad, som mor lavede den.”

Uafhængigt af hinanden
roser de to kokke selve opbygningen af kogebogen.
En opsummering kunne
lyde:
- De 31 opskrifter, en til
hver dag i en måned, plus
bonusopskriften på øllebrød er løsningen på enhver dansk mands trængsler, hvis konen skulle få sit
eget private sundhedsflip,
drage på kursus i en måned eller bare have så
travlt, at manden får overladt køkkenet og gerne vil
variere de nærende retter,
enhver mand har brug for.
Stegte ål
Morten har valgt menuen
til Dag 8: Stegte ål med stuvede kartofler:
- Jeg ville prøve noget, jeg
ikke havde lavet før, siger
han om grunden til valget,
mens Dalby Tidendes mest
madglade medarbejder overvejer, at det også kunne
have at gøre med, at konen
har afvist at sætte sig til bordet, når der ligger stegte ål
på det. Der er dømt man-

Morten Schmidt har alt i alt
brugt en time i køkkenet fra
kartoffelskrælning til servering.

deaften. Mortens to eventyrlystne sønner slutter sig
til os, giver sig i kast med
hver sin gode portion fra
ålebjerget og roser måltidet.
Tabte tider genvundet
- Det var ellers næsten ikke
blevet til noget. Der har jo
været storm, og ålene går
ikke i ruser, der er fulde af
tang, siger Morten med et
dystert tonefald om sin jagt
rundt i byen efter ål.
Der kommer til gengæld tydelig stolthed i stemmen,
da Morten beretter om,
hvordan han overvandt forhindringerne og fik bjerget
de nødvendige ål i den sidste mulige forretning.
”Maden til manden” løser
på den måde endnu et problem for den moderne
mand. Den tabte identitet
som ham, der i tidligere tider sikrede sin familie føden trods elementernes rasen, bliver genvundet, når
man bliver konfronteret
med opskrifter, der gør det
at skaffe ingredienserne til
noget nærmest farefuldt i
kamp mod vejr og vind,
også selv om man måske
nok selv må nøjes med at
motionere dankortet.
Lige til at gå til
- Opskriften giver rigtig gode anvisninger, skridt for
skridt, lige det, man har
brug for, slår Morten
Schmidt fast, mens fadet
med ål stykke for stykke opgiver kampen mod overmagten.
Morten har alt i alt brugt
en time i køkkenet fra kartoffelskrælning til servering, og den time er brugt
godt.

Stykke for stykke opgiver fadet med ål kampen mod overmagten
hjemme hos Morten Schmidt.
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Morten Schmidt har valgt menuen til Dag 8:
Stegte ål med stuvede kartofler.
Kødet fra de perfekt stegte
ål gnaskes let af benene,
mens vi drøfter, om der
skulle have været tilsat revet muskat i de stuvede kartofler sådan som i naboopskriften på stuvet hvidkål,
og i øvrigt enes om at putte
lidt ekstra salt på ålene end
angivet i opskriften.
- Og så er retten jo særdeles
velegnet til øl og snaps,
konkluderer
Morten
Schmidt, inden Dalby Tidendes mest madglade
medarbejder begiver sig videre på missionen og på
vej ud får et glimt af husets
frue, der nu, efter bordet
er ryddet, kigger op fra
kælderen i irriterende godt
humør, når man betænker,
hvad hun er gået glip af.

der, det er tilfældigt, og at
hun faktisk godt kan lide
gule ærter. Deres to døtre
når dog ikke meget længere end til at nippe til herlighederne. Det er svært at
undgå stik af medlidenhed
med de to stakler, der ikke
helt forstår at værdsætte
verdens glæder.
- Jeg så mit snit til at lave
gule ærter, fordi min svigerfar ikke skal være alene
om at mestre den ret. Jeg
skar dog den genvej, som
bogen noterer som alternativ til den klassiske udblødning af ærter i 24 timer, og
købte de gule ærter færdiglavet, som blot spædes med
væske fra den velkogte
flæsk og medister, indrømmer Jan.

Fede fra Matador
På cyklen hen til næste
måltid begynder Dalby Tidendes mest madglade
medarbejder at identificere sig med Fede fra Matador, der efter de mere end
almindeligt solide aftensmåltider på Jernbanerestauranten ringede forventningsfuldt til konen for at
høre, hvad menuen stod på
derhjemme.

Lindrende farver
Ved synes af herlighederne
på tallerkenen kan Dalby
Tidendes mest madglade
medarbejder konstatere, at
maden til manden ikke
stresser øjnene med unødigt provokerende farvespil i stærke, kontrastfyldte
farver.
Både stegte ål og gule ærter med kogt flæsk og medister holder sig i velgørende bløde gul-brune nuancer, med de syltede rødbeder som eneste, men smukke variant. Har man arbejdet hårdt en hel dag, er der
brug for at give øjnene en
slapper ved aftensmaden.
Grønt er ikke sundt for
trætte øjne.

Gule ærter
Jan Lottenburger har kastet sig over Dag 6: Gule
ærter med kogt flæsk og
medister. Her har husets
frue draget den yderste
konsekvens og er rejst til
udlandet, selv om Jan hæv-

Øjnene bliver ikke stresset af unødigt provokerende farvespil
i stærke, kontrastfyldte farver.

Jan Lottenburger har kastet sig over Dag 6:
Gule ærter med kogt flæsk og medister.
Der filosoferes
Jan undrer sig over opskriften:
- Der stod ikke medister
under ingredienser, så det
skal man altså selv huske
hele vejen fra overskriften
og ned i butikken. Eller også har forfatteren tænkt, at
en rigtig mand altid har
medister i huset – og i øvrigt også sennep. Ja, ved
nærmere eftertanke er det
måske i virkeligheden lige
så overflødigt at skrive medister og sennep ved gule
ærter som at oplyse om, at
man skal drikke øl og
snaps til. Det giver jo ligesom sig selv, funderer aftenens anden kok.
Sådan er det antagelig med
den klassiske ret gule ærter
med kogt flæsk og medister, i alt fald når kvaliteten
er høj som her: Retten
fremmer en særlig maskulin udgave af at filosofere
over livets dybder.
To ideer
Til slut i måltidet får Jan da
også et lyst indfald:
- Måske skulle Jens Filipsen
oprette en hjemmeside,

hvor mænd kunne komme
med tips til opskrifterne.
For eksempel, at man kan
”tykke” gule ærter med eddike, hvis de er blevet for
tynde.
På vej hjemover får Dalby
Tidendes mest madglade
medarbejder også en ide:
Måske skulle dæktrykket
på cyklen tjekkes, for den
er godt nok blevet tung at
træde, og det lyder grangiveligt som om, fælgene
skraber mod asfalten.

FOTOS I PRIORITERET
RÆKKEFØLGE: OBS! To

Jan Lottenburger spæder de
færdiglavede gule ærter med
kogevand fra medister og flæsk.

