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Det er højsæson for generalforsamlinger
Det er blevet generalforsamlingernes tid i de mange
foreninger i Dalby. Vandværket, beboerforeningen,
Dalby GF og Mariesminde-spejderne holder alle generalforsamling i den kommende tid.
Af Lisa H. Kuang
Det er blevet højsæson for
generalforsamlinger. Nu
og i den kommende tid vil
borgerne samles i de lokale foreninger i Dalby.
Vandværket, Dalby Beboerforening, Dalby GF og
spejderne holder alle generalforsamling i løbet af
enten februar eller marts.
Det er blevet tid til at gøre
status og informere medlemmerne om eventuelle
nye tiltag.
Men flere foreninger har
svært ved at holde interes-

sen hos medlemmerne
fanget, og tingene kører
kun, fordi der er flere frivillige, der år efter år bliver
ved med at stille op til poster i bestyrelsen.
Lever videre
Beboerforeningen har i
flere år været ved at nedlægge sig selv, da det har
været svært at finde frivillige til at besætte bestyrelsesposterne. Per Rosiak,
der har været medlem af
bestyrelsen siden 1999 og
mangeårig formand, ved
alt om, hvor svært det kan

være at få folk til at sidde
med i bestyrelsen.
Sidste år manglede der tre
bestyrelsesmedlemmer, og
Per Rosiak var overbevist
om, at det nu var endeligt
slut for beboerforeningen.
- Men så kom der alligevel
folk til den ekstraordinære
generalforsamling, og der
var en, der meldte sig til at
være kasserer, som er den
post, som det oftest er sværest at få besat, fordi der
skal bogføres, stemmes af
med revisor og meget
andet, siger Per Rosiak, der
forsat er villig til at tage et
ansvar i Beboerforeningen.

hvis så gammel en forening
gik ned, men det er svært
at få folk engageret. Vi har
i mange år prøvet at få folk
til at komme ved at lave vinsmagning eller holde foredrag. Men det får ikke folk
til at komme alligevel, og
det koster en masse penge.
I stedet har vi nu valgt at fokusere på afholde generalforsamling og så gemme
pengene til de to gode arrangementer, vi afholder
om året, siger Per Rosiak,
der ikke regner med at
blive afløst på formandsposten, selv om han er på
valg.
- Der er ingen, der stiller
op, siger han.

Svært at engagere
- Det ville være ærgerligt,
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Stella Brændstrup fra 3.B har lavet denne flotte tegning til Dalby Tidende. Tegningen blev præmieret med en 2. plads for indskolingen i Dalby Tidendes tegnekonkurrence, der blev afholdt sidste år. Det er elevrådet, der har kåret vinderne.
Vindertegningerne er blevet præsenteret i avisen, og nu er det så blevet tid til at vise, hvem der blev nr. 2 i konkurrencen. Hvem
der løb af med 2. pladsen for mellemtrinnet, afslører vi i et senere nummer. Tak til Stella Brændstrup for den flotte tegning.
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Sommerfesten i Dalby er et samlingspunkt
Allerede nu er datoen for Sommerfesten fastlagt.
Sæt kryds i kalenderen den 2.-5. juni og kom gerne
med gode ideer til sommerfestaktiviteter.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv
Sæt kryds den 2.-5. juni
2016, for der er der Sommerfest.
Sommerfesten i Dalby gør
en forskel for at samle os
alle på kryds og tværs af boligkvarterer i Mariesminde,
Rebæk, Tved og Dalby, fodbold, gymnastik og volley,
skole og kirke.
I Sommerfestudvalget tror vi
på, at vi på tværs af sportsklubber, skole og SFO, kirke
og grundejerforeninger kan
gøre det endnu bedre. Vi vil
gerne tilbyde endnu mere til
lokalsamfundet. Vi vil gerne
være med til at gøre Som-

merfesten i Dalby endnu
bedre.
Vores ønske er i endnu højere grad at understrege, at
dagene er for alle aldre. Vi
vil gerne se hele lokalsamfundet i Dalby. Dagene er
med til at sparke sommeren i gang og styrke vores
fællesskab. Vi glæder os allerede nu til at igangsætte
planlægningen af dette års
sommerfest.
Samarbejde med Dalby
Skole og SFO
Dalby Skole SFO har i
mange år været aktive med
aktiviteter på sportspladsen
i forbindelse med Sommerfesten til stor glæde for
børn og unge. Sidste år

Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www,filipsen.com

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

Vi vil tage kontakt til foreningerne
Vi vil i år invitere områdets
grundejer- og beboerforeninger til at deltage med
egne aktiviteter, da baner,
telte med videre vil være
rejst fra torsdag til søndag.
Vi vil gerne, at faciliteterne
udnyttes i fuld udstrækning.
Vi tror i Sommerfestudvalget på, at vi sammen med
grundejerforeningerne i
vores område kan løfte
Dalby Sommerfest til
glæde for alle beboerne i
vores område. Derfor vil vi
kontakte foreningerne og
invitere til et samarbejde.
Idéer er der mange af. Vi
gør ikke dette for at tjene
flere penge, men for at
styrke fællesskabet i lokal-

Bankospillet er torsdag
under sommerfesten
Bankospillet skal spilles torsdag under Sommerfesten.
Hjælp allerede nu Sommerfestudvalget med at skaffe
og indsamle gode præmier til en fornøjelig bankoaften.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv
Bankospillet er altid er
stort tilløbsstykke, men vi
glemmer nogle gange at
huske på forarbejdet med
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startede vi op med et samarbejde, hvor de enkelte
klassetrin fra 4.-6. klasse på
Dalby Skole hver især
havde et ansvarsområde.
Det var rigtig spændende
at mærke børnenes iver og
engagement. Det gjorde en
stor forskel. Samarbejdet
vil selvfølgelig fortsætte, og
vi er sikre på, at eleverne vil
komme med en masse
gode ideer igen i år. Vi vil
fortsætte med støtte til klassekasserne. Sanne Frees vil
kontakte forældre fra de
enkelte klassetrin.

at indsamle præmierne. Arbejdet med indsamling af
præmier starter allerede
nu. Der plejer at være rigtig gode præmier at gå
efter til både bankospillet
og amerikansk lotteri.
Dalby GF har tidligere haft

et sponsorudvalg, som har
forestået opgaven med at
afholde bankospillet. De
har år efter år leveret varen
og sørget for at indsamle
de gode præmier. Vi har
fået sponsorlister og gode
råd med på vejen, men vi
vil rigtig gerne bede om
hjælp allerede nu, hvor vi
starter indsamling af præmierne.
Vi vil gerne bede om jeres
hjælp til indsamling af

Dalby Tidende
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Tved Vandværk installerer
fjernaflæste målere
Tved Vandværk investerer stort i 2016, hvor der installeres fjernaflæste målere hos alle forbrugere. Det
vil betyde, at forbrugerne ikke længere selv skal aflæse deres målere.

Af Søren Bolvig

samfundet og give værdi til
beboerne. Er vi flere, der
står sammen, kan vi kan eksempelvis invitere foredragsholdere, tryllekunstnere, vi kan få et band til at

spille fredag aften osv.
Når vi skriver det her i
Dalby Tidende er det for at
nå ud til alle beboerne i
området.

Bestyrelsen i Tved Vandværk besluttede i efteråret
2015 at investere i fjernaflæste vandmålere hos alle
forbrugere i Tved og
Rebæk. Valget faldt på de
danske Kamstrup målere,
som robotproduceres i Stilling ved Skanderborg. Investeringen er på mere end
1,2 mio kroner, og installationen vil foregår i forår og
sommer 2016. I fremtiden
vil beboerne opleve, at
vandmåleren aflæses automatisk. Beboerne skal herefter ikke foretage sig
noget som helst personligt
som nu, hvor man i december måned skal aflæse sit

årlige forbrug og indberette det til vandværket via
aflæsningskortet fra spildevandsselskabet BlueKolding. Den indberetning
klarer vandværket i fremtiden.
Ingen prisstigning
I 2016 sker der ingen prisændring, men fra 2017 vil
der blive pålagt en beskeden målerleje, så investeringen kan blive betalt over
en 10-12 årig periode.
Beboere med målerbrønd
vil næsten ikke opdage installationen, medens beboere med målere i huset
vil få henvendelse, så installationen kan ske, mens de
er hjemme i huset.

Aflæsning via master
Der er to muligheder for
vandværket til at få aflæst
målerne. Man kan vælge
”drive by”, som vil sige, at
vandværkets medarbejder
skal køre en tur i alle gader
og mobilt få aflæsningsresultater ind fra målerne.
Det har vandværket valgt
kun at have som en alternativ mulighed. Der rejses i
stedet for tre master i området i form af flagstænger
med en indbygget antenne
i toppen, som herefter konstant aflæser målerne.
Lækager opdages straks
I forbindelse med konstant
aflæsning af målerne er
der indbygget alarm, hvis
der er konstant forbrug i
løbet af et døgn. Alarmen
tilgår minimum vandværket som herefter retter
henvendelse til forbrugeren. Det kan så være et toi-

let, vandhane eller vandingsanlæg i drivhus der
løber konstant, eller det
der er værre, for eksempel
et uopdaget vandbrud
under gulvet.
Mulighed for app til
smartphones
Systemet har også en mulighed for, at den enkelte
forbruger kan overvåge sit
forbrug via en installeret
gratis app på mobiltelefonen som det kendes i dag
fra en tilsvarende app fra
TREFOR, hvor man kan
overvåge sit el- og varmeforbrug.

Følg udviklingen og læs
mere om sagen på Tved
Vandværks hjemmeside:
www.tved-vand.dk/

Tved Vandværk
Generalforsamling
afholdes onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30
på restaurant ”Den Gyldne Hane”
gode præmier,olieskift, vinduesvask, vingave osv.
I må også gerne sponsorere pengegaver, så kan vi
købe gaver eller lave gavekort.
Ring allerede nu til Jens

Roelsgaard på tlf. 24 24 19
30, når I har en god kontakt eller præmier. Vi vil
også gerne bede om hjælp
til at kontakte sponsorerne
og indhente præmierne.

Generalforsamling 2016 i
Beboerforeningen for
Dalby Sogn
Torsdag den 31. marts kl. 19.00
i Dalbyhus
Dagsordenen ifølge vedtægternes § 8
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2017.
Forslag: 100 kr.
5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
På valg er:
Per Rosiak
Michael Nielsen
Ikke på valg er:
Caja Vallentin Nielsen
Ole Davisen
Svend Henning Vilhemsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen
vært for lidt godt til ganen.
Eventuelle forslag, som skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til: post@dalbybeboerforening.dk
Foreningens vedtægter kan læses på: www.dalbybeboerforening.dk
Årets Dalbyborger
Du kan indstille en ildsjæl eller en person, som fortjener en anerkendelse i form af et skulderklap som
årets Dalbyborger 2016.

Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse.

Betaling af kontingent
Overfør til: Reg.nr. 1551 / Kontonr. 3566927.
Angiv navn og adresse i meddelelsesfeltet.
Der kan også betales kontant til kasserer
Ole Davidsen, Romerparken 45.
Kontingentet gælder for hele husstanden i 2016.

4. Budget for det kommende år forelægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Søren Bolvig
Formand

Foreningens fortsætte sin eksistens, med Børneloppemarked og Banko?
Du kan gøre en forskel!
Har du lyst til at være medarrangører til de årlige
begivenheder (loppemarked, bankospil), tage initiativer i sognet eller komme med helt nye input, så
mød op til generalforsamlingen og hør mere om det
at være med i bestyrelsen. Sognet har brug for dig!
Med venlig hilsen og på gensyn
På bestyrelsens vegne
Per Rosiak, tlf. 22 36 10 57
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Havfruer leger vikinger ved Rebæk strand
Du skal gøre noget godt for dig selv. Den sætning
blev ved med at rumstere i mit hoved for snart 1½ år
siden uden jeg rigtig forstod, hvad det betød. Ikke
desto mindre sprang jeg første gang i bølgen blå i
september 2014 i Hov ved Odder.
Af havfrue Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer
Jeg var på ophold på Egmont højskolen i forbindelse med mit arbejde som
handicaphjælper. Der var
jeg i vandet for første gang.
Det var et kæmpe kuldechok, selvom vandet den
dag var hele 12-14 grader,
men jeg syntes om det og
følte mig bagefter totalt
høj.
Først troede jeg, at det var
fordi, jeg var selvfed, men
siden har jeg fundet ud af,
at det skyldes, at kroppen
udskiller de fire hormoner
dopamin, serotonin, oxytocin og lykke hormonerne
endorfiner under vinterbadningen, hvilket sammen med følelsen af at
have vundet over sig selv og
brudt sin egen grænse får

mig, og sikkert også alle
andre, til at blive høj.
Ja, faktisk vil jeg påstå, at jeg
er blevet afhængig af det.
Bader hver uge
Den første vinter badede
jeg alene ved Rebæk hver
uge. Jeg lærte hurtigt min
krop at kende og slap ikke
stigen under mine dyp.
Siden er jeg blevet modigere og svømmer nu nogle
tag alt afhængig af temperaturen i Fjorden. Cirka 1 tag
per grad, og jeg bliver i til
jeg gisper, hvilket er ret hurtigt, skulle jeg hilse og sige.
Ro og naturen
Jeg bader for det meste om
morgenen sammen med
solopgangen. Det er ofte
smukt og meget stille, hvilket ryger lige ind i min sensitive sjæl. Spændingen,

Fakta og blå bog
Majbrit Lund Skou bor i Tved og er handelsskolelærer
Betina Juul Eliasen bor på en lille ejendom nær Ødis og
er handicaphjælper
Judy Knap Reimer bor i Mariesminde og er selvstændig
fotograf, kinesiolog og ansat som handicaphjælper
De er alle medlem af Koldingforeningen ”Hop i Fjorden”, som holder til ved den nye bro i Strandhuse. Oftest bader de tre veninder i Rebæk, da kørsel og dermed
tidsforbrug ellers bliver for stort i dagligdagen. Foreningen har en hjemmeside og en facebook-side.
Der er en anden gruppe piger som bader lørdag og søndag formiddag ved Skibelund strand klokken cirka
10.00.
Vinterbadning er en af de mest stigende ”sportsgrene”
i Danmark. Når man oplever det kolde gys, stresses
kroppen, og den udskiller noradrenalin og kortisol. Blodet samler sig om de indre organer under badningen
og hænder og fødder kan blive meget kolde. Når man
kommer op og hurtigt i tøjet, kommer varmen og blodet tilbage ud i kroppen, og det føles som en indre varmebølge.
Ved vandtemperatur på cirka 10 grader bader vi med
hovedet under vand, men her i vintermånederne bader
vi med strikhuer og nogle af os har ankelstrømper på,
for ikke at glide på stigen, samt undgå direkte kontakt
med bunden, som ofte er mørk og med sten og muslinger.
Hvorfor er I vinterbadere?
- Jeg oplever, at samværet med mine to handelsskoleveninder sammen med overvindelsen af angsten for det
kolde vand, gør mig høj hver gang, fortæller Majbrit,
som første gang var i Kolding Fjord i oktober 2015.
- Jeg var sammen med min mand og to børn hjemme at
spise hos Judy, da hun fortalte, at hun næste morgen
ville tage ud til Rebæk og hoppe i. Jeg vidste godt, at
hun gør det hver uge og var fuld af beundring for hendes mod og stædighed. Jeg fik blod på tanden, og dagen
efter kørte jeg til Grønninghoved, hvor jeg tog mit første
selfiebad. Det var den 30. august. Det var en fin måde
at komme i gang på. Min krop har kunnet følge naturens gang og vænne sig til temperatuer ændringerne.
Jeg elsker roen og det kick det kolde gys giver, siger Betina.
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anspændtheden og de
smukke naturoplevelser
går smukt hånd i hånd. Jeg
har set edderfugle, skarver,
gæs, svaner, strandskader,
marsvin og sæler på mine
morgenture.
Ofte er jeg alene, men i
dette efterår har to af mine
gode veninder gjort mig
selvskab, hvilket jeg nyder
meget. Vi er på samme alder
og har holdt sammen siden
henholdsvis folkeskolen og
HG. Vi er alle enige om, at
vinterbadningen er meget
mere end bare koldt vand.
Lært at sige nej
Som kvinder på 40 år føler
vi nemlig, at vi de sidste
små ti år har sat vore egne
behov til side for børn,
mand, hus, arbejde, familie
osv. Noget vi inderligt har
gjort af kærlighed og af
egen fri vilje. Noget som
gjorde og stadig gør os
glade. Men på et tidspunkt
var dette ikke nok for os.
Vi har alle tre været inde i
kortere perioder præget af
stress, mindreværd og små
depressioner. Det er vi i
dag heldigvis på den anden
side af. Hertil har vinterbadningen hjulpet os.
Tid til mig selv
Følelsen af at bruge 30 minutter på os selv, væk fra
larm, børn og pligter er
skønt. Noget vi ikke før har
tilladt os. Ud i naturen
hvor der er højt til loftet,
og hvor glæden bare kommer sammen med gyset. Vi
pjatter og griner hele
tiden.
Det er som om vinterbadningen giver os kontakt
med os selv. Nogle vil måske endda gå så langt som
til at sige, at vi leger med
vores indre barn. Vi oplever alle en bevidsthed om,
hvad der er vigtigt i livet,
og at vi får prioriteret os
selv, og at roen er kommet
”top of mind”, som det så
fint hedder på marketingssprog.
Det har ført flere positive
ting med sig i kølevandet.
Blandt andet er vi alle blevet bedre til at sige nej tak
og fra, når der kommer for
meget ind i vores liv, også
selvom de ting på papiret
er gode ting, for eksempel
spisning med venner, udflugter med skolen osv. Vi
er alle enige om, at vi i dag
lærer vore børn, hvordan
de undgår stress i fremtiden ved at være rollemodeller og ikke altid være til
rådighed for alle andre.

Dalby Tidende
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Laaaaaang
og kold sobvinter

DALBY GF

Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com

Det er mediemæssig sob-agurketid oven på den med
succes afsluttede sæson. Ingen kampe er lig med
manglende ”hjerneblødninger”, ingen svinere til arrogante dommere, afsavn af halvlumre mandevitser i
omklædningsrummet og total fravær af et engageret
publikum.

Af Søren Viborg
Foto: Judy Reimer
Det kræver gode psyke hos
sobberne for at gennemleve denne frustrerende
periode uden mén. Heldigvis er alle sobberne medlem af Mensa – social
forening for de 2% mest intelligente, så spillerne griber til alternative aktiviteter i denne fimbulvinter.
Andre sportsgrene kommer i betragtning.
Motionstyper
Badminton er managerens
foretrukne vinteraktivitet
ved siden af lidt indendørs
hæl- og tå-bold. Andre som
blandt andet Lautrup og
Ivan kasserer slider 2-3 par
løbesko og et par kommunale fortove op på en vinter, og Rene makronPoulsen dyrker squash –
altså spillet – i sit velsiddende sportstøj. Og fitnesscentrene her og der nyder
også godt af aktive og
sultne sobbere. Men det
kan frygtes, at den største
slitage foretaget af vinterramte sobbere, rammer
den stakkels hjemlige hjørnesofa. Uha den må lide
meget i disse tider.
Vikinger eller tøser
Men der har været helt nye
DGF-tiltag i kategorien ekstremsport, i hvert fald efter
Dalby SOB-norm. Vor højt
ærede kassenmeister Ivan
”Joakim von And” Mortensen indbød sobbere, obbere og andet godtfolk til

at møde op på Rebæk
Strand
nytårsaftensdag.
Formålet var såmænd at
løbe en frisk tur og efterfølgende hoppe en tur i Kolding Fjord. Altså DGFsobbere og en løbetur
uden bold. Det er lidt ude
af takt, men DGF-sobbere
og vand. Og oveni købet iskoldt fjordvand. Det er ligeså usandsynligt som at se
isbjørne i Sahara. Og helt
efter bogen, så havde
ingen sobber fået plottet
Rebæk ind på GPS`essen
denne årets sidste dag. Undertegnede manager var
selvfølgelig gerne gået for
foran som rollemodel, men
desværre forhindrede vigtige nytårsforberedelser
min tilstedeværelse og
chancen for at blive Kong
Neptun.
Snart boldtid
Men inden længe ruller
bolden igen, og med de efterhånden mange kunststofbaner i Kolding og
andre steder, så er der
snart ”dækket op” til masser af bold og energiforbrug. Og tror I lige, at vi
glæder os? Ja.
Som opvarmning til sæsonen hygger vi os med et
par runder indendørs
bold, og i den kommende
weekend skal vi se, om vi
kan gøre os fortjent at
kalde os bymester i indendørs fodbold.

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

En smuk nytårsmorgen ved Koldingfjord. Det gik Sobberne glip af.

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
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En præst mere i Dalby

Nyt om
NAVNE

FEBRUAR
Familiegudstjeneste + tøndeslagning i præstegården:
Søndag den 7. kl. 10.30
Fastelavn. Se side 7.
Ved Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Aftengudstjeneste: Torsdag den 11. kl. 19.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 14.
1. søndag i fasten.
Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk
Morgengudstjeneste: Søndag den 21. kl. 10.30
2. s. i fasten. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 28. kl. 10.30
3. s. i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.

MARTS
Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 10.30
Midfaste. Ved Ditte Freiesleben.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
23. april kl. 10.00.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og
gangbesværede til det, der foregår i
kirke og præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone
Taxa (”Taxa 4X35”) på 75 50 27 00 senest kl. 12
dagen før. Opgiv aftalenr. 2984, og sig at turen går
til Dalby Kirke / præstegård.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 2
Februar 2016
Red.: J.C. Bach Iversen

I den kommende periode vil der lejlighedsvist være
en præst mere tilknyttet Dalby Kirke. Det skyldes, at
sognepræst Jens Christian Bach Iversen er blevet udpeget til en styregruppe, der skal etablere en arbejdsmiljørådgivning for hele folkekirken, en opgave, der
særlig det næste års tid vil kræve en del mødevirksomhed.
Det er ikke et helt ukendt
ansigt, der nu skal slå sine
folder i Dalby Kirke. Ditte
Freiesleben var i sin studietid i praktik her i sognet,
og siden har hun med mellemrum haft gudstjenester
og begravelser, konfirmander og minikonfirmander.
Ditte har i øvrigt været
præst i Bramdrup i 3 år,
men besluttede sig tilbage
i 2014 for at tage nogle sabbatår for at tilbringe mere
tid i familien, som ud over
gemalen Niels, der er landmand ved Taps, tæller Johanne på 9 år og Claes på
11 år. Dalbys præst og menighedsråd er glade for, at
Ditte vil kombinere sin familieprioritering med en
tilknytning til Dalby Kirke.
Her er der mulighed for at
lære Ditte Freiesleben lidt
bedre at kende.
Hvor stammer du oprindeligt
fra?
- Jeg er opvokset på en gård
på det nordvestlige Lolland
og kan den dag i dag med
kendermine udvælge og
skære en roe, som andre
skærer græskar.
Jeg har hovedsagligt læst

teologi i Århus, men har
også læst to år i København.
Hvornår og hvorfor bestemte
du dig for at blive præst?
- Det var nu ikke noget, jeg
besluttede, det blev bare
sådan af forskelige omveje.
Det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg føler mig i
den grad ”sat på den opgave af en større magt”.
Jeg begyndte på teologistudiet, da jeg flyttede til
Århus og ville øve mig i
sang for at komme på konservatoriet. Men jeg manglede en bolig og tænkte, at
det nok var lettere at finde
en sådan, hvis jeg gik på et
studie. Fra min tid som kirkesanger vidste jeg, at teologi var et spændende fag,
så det søgte jeg optagelse
på. Siden da har jeg også
forsøgt mig med andre uddannelser – læge og skovfoged – men jeg er altid
kommet tilbage på teologi
af forskellige årsager. Så nu
er jeg præst, og det er nøjagtigt det, jeg allerhelst vil
være.
Du kender jo Dalby Sogn og

DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

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

Ditte Freiesleben medvirker ved fastelavnsgudstjenesten 7. februar. Ved gudstjenesten den 6. marts er der god lejlighed til at
hilse på hende ved den efterfølgende kirkekaffe.
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Kirke lidt i forvejen. Vil du
fortælle lidt om, hvad dit indtryk er?
- Dalby sogn ser jeg som et
sted med fart på. Store
hold med minikonfirmander og konfirmander. I
julen, hvor jeg selv var med
nogle gange, kom der rigtigt mange mennesker.
Præsten er god til at inddrage mange mennesker
fra sognet til at deltage i
gudstjenesterne: Børn og
voksne læser tekster eller
spiller musik og så videre.
Det giver mere liv og sammenhold, synes jeg.
Er der arbejdsområder som
præst, du glæder dig særlig
meget til?
- Som hjemmegående husmor savner jeg allermest at
lave det helt grundlæggende præstearbejde: Holde gudstjenester, undervise
og have samtaler med
folk.
Hvad tænker du om folkekirkens situation i dag – dens
styrker og svagheder? Hvilken
vej skal den udvikle sig?
Jeg er optimist på folkekirkens vegne. I min barndom
kendte jeg ikke nogen, der
gik i kirke. Der var ikke julegudstjenester for børn,
ingen talte om deres tro
eller om tro overhovedet.
Men vi havde nu en forrygende kristendomslærer i
skolen – og her ligger nok
det første kim til mit embede.
De sidste 20-30 år synes jeg,
at kirken har været inde i
god udvikling. Mange flere
synes, at det er legitimt at
gå i kirke og at snakke om
det på en helt ukompliceret måde. Mange præster
har taget ansvar for at formidle kristendommen, så
flere føler, at det har noget
med deres liv at gøre.
Det er også mit indtryk, at
folk i højere grad tænker
på kirken som et oplagt
sted at tage hen med deres
glæde og deres sorg. Her

DØBTE
6. december
Erik Dahl Højland
Stadionvej 94
10. januar 2016
Noah Krongaard
Hensen
Langesund 5

Ditte Freiesleben ser frem til det
grundlæggende præstearbejde i
Dalby: Gudstjenester og kirkelige handlinger, konfirmandforberedelse og samtaler med
mennesker i sognet.
tænker jeg på alt lige fra at
tage til nytårsgudstjeneste
og hilse på andre i sognet
og til at opsøge præsten,
hvis krisen kradser. I en
globaliseret verden, hvor vi
møder alle mulige former
for ideologier og religioner, bliver det måske også
mere oplagt at stille sig selv
det spørgsmål: Hvad står
jeg egentligt for, og hvad er
min religion?
Det, jeg ønsker mig for folkekirken, er, at vi kan møde så mange som muligt på
den måde, hver enkelt nu
har brug for det: Til traditionelle højmesser, hvor vi
mødes på tværs, eller til
andre former for gudstjenester, hvor præsten tager
mere højde for anledningen og deltagerne.
Og det, jeg håber allermest
på, er, at de forskellige deltagere vil have forståelse
for, ja, glæde sig over alt
det, der sker. Ikke bare, når
de selv får deres ønsker
imødekommet, men når
de kan se, at præsten og
den lokale kirke gør sig
umage for at række ud til
nogen, der skal have kristendommen forkyndt på
en anden måde.
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Wilmer Astorp-Scheel
Chr. Winthers Vej 8

17. januar
Emma Høj-Jensen
Mariesmindevej 22
Adam Edelberg Jensen
Asmus Philipsensvej 6
Isabella Lykke Holm
Hansen
Dalby Møllevej 16

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Del med verdens fattigste kvinder
Søndag den 13. marts 2016 vil Dalby Sogn gerne
sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle
i sognet får mulighed for at give verdens fattigste
kvinder en håndsrækning.

Af indsamlingsleder Jette Juhl
Fotos: Mikkel Østergaard og
Tinbit Amare Dejene
Dele-filosofien har vundet
frem de seneste år. Ideen i
deleøkonomien er at udnytte vores egne og hinandens ressourcer på en
gensidigt fordelagtig måde.
Men tankegangen om at
dele med den fattige er
meget ældre og står som
en helt central grundpille i
både kristendommen og
vores kultur. Vi finder den
i de bibelske historier, og vi
finder den i den gamle
danske høstsang Marken er
mejet med linjerne: Rev vi
marken let, det er gammel
ret, fuglen og den fattige
skal også være mæt.
Derfor er overskriften for
årets sogneindsamling: Del

23. november
Ove Benny Jørgensen
Goldbækparken 46

Kvinder sikrer udvikling
- Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere i kvinderne, siger
Desmond Tutu, tidligere
ærkebiskop i Sydafrika.
Både Verdensbanken og
FN giver ham ret:
Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens
uddannelses- og sundhedsniveau.
Hvis kvinder får ret til at eje
jord og optage lån på lige
fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande
kunne producere 20-30
procent mere.
Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode chancer for at
overleve.
Hvis flere børn overle-

Det nytter
Ved sidste års Sogneindsamling nåede Dalby
Sogne et indsamlingsresultat på 17.253 kr.
På landsplan samlede mere
end 20.000 frivillige 14
mio. kroner ind til verdens
fattigste.

Du kan være med – og dele din
søndag med verdens fattigste
kvinder. Meld dig som indsamler hos Jette Juhl på 27 63 25
77 eller jj.juhl@mail.tele.dk

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
I Etiopien opsamler en ny dam
regnvand, så kvæghyrderne
ikke længere behøver at vandre
med deres dyr i tørtiden. Det betyder færre konflikter med naboerne – og børnene kan blive
i skolen hele året.

Søndag den 7. februar kl. 10.30 i Dalby Kirke
Fastelavns søndag byder
traditionen tro på en
festlig familiegudstjeneste for alle udklædte og
ikke-udklædte børn – i
alle aldre...

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

Fastelavn for hele familien

Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE

med verdens fattigste kvinder.

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

ver, vælger mange kvinder
og familier at få færre børn.
Dalby er med igen
- Vi vil gerne være med til
at give verdens fattigste
kvinder et løft, både for
deres egen, deres familiers
og deres lokalsamfunds
skyld. Og så er det i øvrigt
altid en god og hyggelig
dag, hvor vi, på tværs af generationer, deler vores søndag med mennesker, der
virkelig har brug for hjælp.
Vi hygger os både med
turen med indsamlingsbøssen og de hjemmebagte
boller efter indsamlingen,
fortæller Jette Juhl, indsamlingsleder i Dalby.

Vejviser

Efter gudstjenesten slår
vi ”katten af tønden” og
får boller / kakao i præstegården. Vi kårer kattekonger, kattedronninger og de bedst udklædte børn – og voksne!

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

21. december
Edith Marie Paulsen
Løjpen 24
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Kolding Kirkehøjskole Kor for 0. – 3. klasse
Kolding Kirkehøjskole er nået til nordiske stemmer i
litteraturen. Om pris og tilmelding: Se foldere i kirken
eller kontakt Sankt Nicolai Kirkes kirkekontor på
75 52 02 47.
LØRDAG 6. FEBRUAR
10-14.30 i Jens Holms
Hus
Samme sol: Kain, Hitler
og Knausgård
I Min kamp beretter Karl
Ove Knausgårds om sit
eget hverdagsliv. Bogen
forsøger at indkredse, hvad
der til alle tider har kendetegnet mennesket. David
Bugges foredrag forudsæt-

David Bugge.

ter ikke, at man har læst
Knausgård.
At blive sig selv: Ibsens
Brand og Peer 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
blive sig selv, som Ibsen kalder det.
Solvej Paabøl genfortæller
de to gennembrudsværker
og peger på nogle af de afgørende temaer.

Solvej Paabøl.

Dalbys Kirkekor er mere end ungdomskoret, der synger ved de ugentlige gudstjenester. Der er også et tilbud for indskolingen: Et spirekor for 0. – 2. kl. og en
korskole for 3.
Det er dejligt at synge i kor.
Man kommer uundgåeligt
i godt humør. Man lærer at
koncentrere sig. Og man
bliver dygtigere til at synge.
Spirekor stærkt fra start
Børnene myldrede ind, da
Line Reinvangs nye initiativ med et spirekor så dagens lys den 14. januar.
Spirekoret er for børn i 0.
– 2. klasse, der samles i skolens SFO hver torsdag kl.
14.15 – 15.00 indtil Palmesøndag den 20. marts. De
synger og danser og hygger
sig.
Spirekoret skal medvirke
til Fastelavn og Palmesøndag, som er to af kirkens
store familiegudstjenester.
Korskole fra 31. marts
Kirkens korskole er for
børn i 3. klasse. Korskolen
mødes også i skolens SFO
hver torsdag kl. 14.15 –

15.00, men må vente til spirekorets forløb er afsluttet.
Første gang bliver torsdag
den 31. marts.
Korskolen er et skridt på
vejen til at rykke op i Kirkens Ungdomskor, hvor
man kan tjene penge ved
at synge til gudstjenester.
Gratis
Dalby Kirkes korarbejde er
et gratis tilbud. Det er selvfølgelig også muligt at være
med, selv om man ikke går
i SFO. Alle er velkomne.
Kig ind! Og se, om det er
noget for dig!

Biskop Marianne Christiansen leder gudstjenesten, og
sognepræst Margaret Hammer prædiker, når der afholdes forbønsgudstjeneste
søndag den 28. februar kl.
16.30 i Haderslev Domkirke.
Margrethe Hammer fortæl-

Margaret Hammer, sognepræst
ved Haderslev Domkirke, prædiker ved årets forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne.

ler om gudstjenesten:
- Kirker og kristne mennesker lider i mange dele af
verden for deres kristne
tro. Det er svært for os i Vesten at forstå det, men 75
pct. af alle religiøst forfulgte mennesker i verden
er kristne. Ifølge Organisationen Åbne Døre er der
100 millioner mennesker,
som, alene på grund af
deres kristne tro, bliver
udsat for grove forfølgelser.
Blandt de særligt udsatte er
ældgamle kirkesamfund,
som dem i Syrien og Irak,
hvor Dalby har sin venskabsmenighed. De risikerer nu udslettelse i deres

hjemland. Klaus Wivel, forfatteren af ”Den sidste nadver”, påpegede fornyligt
ved et foredrag i Haderslev,
at Mellemøstens kristne
lider dobbelt-krigens rædsler kommer oven på de senere års tiltagende religiøse forfølgelse.
Bøn for fred og forståelse
Det er sjette gang, Haderslev Domkirke holder den
årlige forbønsgudstjeneste.
Gudstjenestens hjerte er
bøn for udsatte kristne,
bøn om indsigt og visdom
for os som kan hjælpe,
samt bøn for fred og forståelse mellem alle mennesker.
Tænd et lys, bed en bøn,
og hør om situationen.
Specifikke emner til forbønnen kan mailes til
maha@km.dk eller sættes

UGENTLIGE MØDER

Line Reinvang.

ind på www.facebook.com/
forboen indtil den 26. februar.
Dalby er med
Dalbys sognepræst Jens
Christian Bach Iversen og
Dalbys forhenværende menighedsrådsformand Kurt
Johansen medvirker ved
gudstjenesten.

Biskop Marianne Christiansen leder gudstjenesten, når
Haderslev Domkirke afholder
forbønsgudstjeneste søndag
den 28. februar kl. 16.30.

Anderledes visionsfilm er nu online

DALBY skole

Forældre, børn, medarbejdere og repræsentanter for lokalsamfundet har lavet en
anderledes og interessant visionsfilm om skolens værdier.
Filmen kan ses på dette link: https://vimeo.com/148337040

Skoleleder:
Henrik Nielsen

Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Dalby Skole

Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund

Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30

Den 22. oktober 2015 var
børn, forældre, medarbejdere, ledelse og repræsentanter fra lokalsamfundet
samlet for at deltage i en
anderledes visionsaften.
Deltagerne blev delt op i
grupper og skulle hver især
producere en lille animationsfilm med voksfigurer,
som deltagerne også selv
lavede.
Hver gruppe fik hver nogle
værdier, som er vigtige for
Dalby Skole og de skulle
derefter beskrive disse værdier i gruppens animationsfilm.
Efterfølgende blev de små
animationsfilm
klippet
sammen til en film og er
nu blevet til et anderledes
og spændende visionsarbejde for Dalby Skole.
Skoleleder Henrik Nielsen
er meget glad for filmen,
som han mener er blevet
meget vellykket.
- Det er en anden måde at

FamilieSpejd 3-7 år sammen med en forældre
Hver 3. søndag. Se hjemmesiden for datoer

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
FORÆLDREAFTEN HOS MARIESMINDESPEJDERNE
Tirsdag den 1. marts kl. 18.30 – 20.00:
Det årlige gruppemøde (generalforsamling)
Valg af forældre til spejdernes Grupperåd.
Information om sommerlejr 2016 for alle enheder.
Underholdning. Kaffe m.m.
Alle spejdere og forældre er velkomne.
Vi glæder os til at se jer i hytten til en hyggelig aften.

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne
For sjette gang inviterer Haderslev Domkirke til forbønsgudstjeneste. I år finder gudstjenesten sted søndag den 28. februar kl. 16.30. Deltagere opfordres til
at sende bønner ind på forhånd.

Spejdernes kalender feb./mar.
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Spejderhilsen Mariesminde Gruppe
Grupperådet ved formand Carsten Justesen
og gruppeleder Susanne Feldt Jørgensen
SÆRLIGE DATOER
30. – 31. januar
Salg af lodsedler kl. 10 – 16.
Uge 7
Vinterferie. Ingen spejdermøder.
27. – 28. februar
Salg af lodsedler kl. 10 – 16.

lave visionsarbejde på. Jeg
synes, det er en fin måde at
præsentere en fælles vision

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
___________________

Mejeriernes Skolemælkslegat er
blevet tildelt skolen

1. marts
Forældreaften. Se ovenfor.

Legatet uddeles to gange årligt til sundheds- og fællesskabsfremmede formål. Pengene er blandt andet
brugt til en matematikkasse.

4. - 6. marts
Juniorweekend på Grænseborgen.

Af Henrik Nielsen, skoleleder
Foto: Dalby Skole

11. - 13. marts
Distriktets ulveweekend på Stevninghus.

1. årgang og matematiklærerne har i starten af skoleåret ansøgt om et legat
hos Mejeriernes Skolemælkslegat til indkøb af
konkrete materialer til
mere aktivitet og bevægelse
i matematiktimerne. Mejeriernes Skolemælkslegat
uddeles to gange årligt
efter ansøgning fra sko-

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

for skolen på, siger Henrik
Nielsen.

Det sker i februar
13.-21.: Vinterferie.
SFO holder åbent

lerne og er beregnet til
sundheds- og fællesskabsfremmende formål.
Og det lykkedes. Dalby
Skole blev tildelt et legat på
5000 kroner, som allerede
er investeret i en matematikkasse med en masse
konkrete materialer og aktiviteter.
Vi glæder os til at få endnu
mere bevægelse og aktivitet
ind i matematiktimerne.

ADRESSE
KFUM-Spejdernes hytte på Mariesmindevej 4 summer
af liv og glade børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside på:
www.mariesmindegruppe.dk
GRUPPERÅDET (FORÆLDREVALGT BESTYRELSE)
Carsten Justesen (formand), Nyhegnet 25
Finn Mortensen (kasserer), Stranden 8
Benny Andersen, Aagærdet 44
Lene Bundgaard, Lundgærdet 3
Lars Hilker, Løjpen 28
Tina Bank Dahl, Jens Skyttes Vej 10
Christian Juul Jørgensen, Christoffer d 2. vej 3
8
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Traditioner på Dalby Skole
Tid er blevet vor tids mangelvare. Vi skal nå så meget
og hele tiden være endnu mere effektive.
Er der så overhovedet tid og plads til, at vi holder
fast i traditioner på Dalby Skole?
Fordybelse og Fællesskab er to af Dalby Skoles værdier. Skolens traditioner er i høj grad med til at give
disse værdier mening og en ramme for udfoldelse
heraf.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Det er onsdag aften den
11. november 2015 klokken 18. Dalby Skoles hal er
fyldt med elever fra 0.-3.
klasse og deres forældre.
De venter rigtig spændte.
For i aften er der skolefest
for indskolingen, der starter med, at vi skal se 5. klasseeleverne opfører Pippi
Langstrømpe.
Eleverne fra 5A og 5B gør
det forrygende godt, der
bliver grint og klappet rigtig meget. Alle kan se og
høre, at de har øvet sig
meget, fordybet sig, hjulpet
hinanden og i fællesskab
lavet en rigtig flot musicalopsætning. De yngre elever

taler om, hvilke roller de
ville have kunnet tænke sig
og glæder sig til, at de bliver 5.-klasseselever, så det
bliver deres tur til at lave
skuespil til skolefesten.
Det er et billede af, hvad
traditioner kan bidrage
med til elevernes dannelse
i skolen.
Tid til traditioner
Men har vi tid til traditioner, når kravet og forventningen er, at skolen hele
tiden skal skabe bedre resultater i faglige test? På
Dalby Skole tager vi tid hertil. Tid er nemlig sjældent
noget, man får.
Vi tager os tid til skolefest,
morgensang, musical, som-

merkoncert, motionsdag,
trivselsdag, SFO-filmfestival, bedsteforældredag i
SFO, lejrskole, overnatninger, Vingstedophold, fortælle- og fællestimer og
Grønt Flag-dage.
Det gør vi, fordi disse traditioner er med til at danne
vores elever alsidigt og
giver fællesskab. Traditionerne giver også stor læring, der supplerer den
faglige og sociale læring,
som sker i undervisningen
i klasserne og i vores SFO.
Traditioner er også, at
skabe fælles historie. Det
har vi brug for både lokalt,
nationalt og globalt. Vores
elever skal kunne agere i
en global verden. Det kan
de bedst, når de også kender deres egne rødder.
Skolens traditioner er også
med til at binde skolen
sammen med jer, familier.
I får set en del af det, som
eleverne arbejder med i
skolen, og samværet giver
plads til mange gode samtaler mellem jer, forældre,

Af skolebestyrelsesmedlem
Ulrik Søgaard
I “Rend mig i traditionerne” skriver Leif Panduro om den unge gymnasieelev David, som har et
svært forhold til samfundets regler og normsæt.
David har et dybt frustreret
forhold til enhver form for
autoriteter, både familien,
lærerne og politiet. Bogen
blev udgivet i 1958, og den-

gang var samfundet præget
af det konstante og ønsket
om at bringe kulturen videre til næste generation.
Tiden ændres
Tiderne har ændret sig, og
i dag lever vi i en tid, som
er præget af et samfund
under konstant forandring.
Alt er til forhandling, og
intet er fast. Konkurrencestatens reformer af folkeskolen har betydet nye og

større krav til eleverne,
hvor de konstant måles på
konkrete
færdigheder.
Tiden er dermed blevet en
faktor, har vi tid til aktiviteter som ikke giver direkte
målbare færdigheder? Med
andre ord har vi tid til morgensang,
bedsteforældredag, skolefest?
Ikke ligegyldigt
Traditioner er ikke ligegyldige aktiviteter, som skal
vige pladsen for “almindelig” undervisning. Traditioner har sin særlige værdi i
at bidrage til en form for
kontinuitet. Traditioner bi-

Glimt af traditioner på Dalby Skole

og skolens medarbejdere
og ledelse. Til skolefest,
musical, klassearrangementer og ved andre traditioner får vi også rigtig meget
praktisk hjælp af jer, forældre. Det er uvurderligt. Uden det samarbejde kunne
vi ikke gennemføre alle
vores traditioner.
Store forventninger
På Dalby Skole har vi høje
forventninger til hver enkelt elevs læring. Men det
har vi også til deres samarbejde og fælles læring. Derfor satser vi ikke ensidigt på
den faglige læring, som vi
bliver målt på ved nationale test. Vi vil have den
bredere læring og dannelse med.
Vi har travlt i skolen, men
vi vil fortsat tage os tid til at
kunne fordybe os og bevare traditioner. Det mener
vi giver den bedste samlede
læring og skolegang for
vores elever.

Rend mig i traditionerne
Traditioner er ikke ligegyldige men er med til at binde
fortid og nutid sammen og skabe sammenhængskraft.

En collage:
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drager til at binde fortiden
sammen med nutiden.
Flere af traditionerne på
Dalby Skole bidrager til at
binde skolen sammen med
familien og det omgivende
samfund og skaber dermed
sammenhængskraft.
Vi skal være glade for de traditioner, vi har på Dalby
Skole, og det fælleskab vi
derved opnår. Tydelige traditioner, som hænger sammen med værdier og visioner, bidrager ikke alene til
at gøre fortællingen om
Dalby Skole bedre, men
også til at gøre skolen endnu bedre for vores børn.
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Første skoledag
På første skoledag mødes hele skolen i skolegården til velkomst og morgensang. Alle de nye elever og forældre
bydes velkommen.
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Jul klippe klistre-dag
Den første dag i december er traditionelt skolens juleforberedelsesdag med udsmykning af alle klasselokaler.

SFO-filmfestival
SFO Filmfestival er en årlig begivenhed for alle Kolding
kommunes SFO’er. Det store show foregår på Kolding
teater, hvor der samles 600 børn til et brag af en filmfest.
Forinden har børnene i den enkelte SFO lavet en 5.50
minutters film, som bliver bedømt af børn.
Dalby SFO har i mange år været en fast deltager i Filmfestivalen og har de seneste år også vundet. Denne oplevelse sidder som en stor begivenhed hos børnene, en
begivenhed, der skaber glæde og sammenhold.

Lejrskole
lejrskole, hvor undervisnin6. klasserne har en fire-dages
det.
er lagt til et andet sted i lan
gen med et andet indhold
t
lejrskole i Skagen og bland
De seneste år har vi holdt
Råog
m, fiskeriauktionen
andet besøgt Skagens Museu
bjerg Mile.

Grønt Flag
I natur/teknologi-undervisningen lærer eleverne også
om Jordens resurser og om
vores energiforbrug. Skolen
har fået Grønt Flag de seneste år for vores arbejde med
at inddrage eleverne i arbejdet med at kende til og passe
på vores resurser. Tre dage i ugen efter påske arbejder
Bedsteforældredag
ber afholder Dalby SFO hele skolen med Grønt Flag.
Hvert år sidste fredag i novem
ition, hvor vi samler alle
Bedsteforældredag. En fast trad
. Temaet er altid ”julebørnene og deres bedsteforældre
kke for vores børns bedværksted” og er et stort til- løbssty
bedsteforældre og er
steforældre. Vi samler circa 350
et brag af et juleværktil
der for samlet over 500 personer
rksted, bage-fabriksvæ
sted. Her er julecafe, dekoration
værksted, træ-værksted og
ken, sy- værksted, klippeklistre
e indskolingen, er fyldt
spille-værksted. En dag, hvor hel
eskab.
til randen med julehygge og fæll

Vingstedophold
Dalby Skoles 5. klasser er hvert år på et 3-dages ophold i jernalderlandsbyen i Vingsted og de lærer om
og lever, som man gjorde i jernalderen i Danmark.

Morgensang
Kl. 8.20 er der hver dag
morgensangssamling bå
de i indskolingen og på mellemt
rinnet. På mellemtrinne
t er det
eleverne, der på skift led
er samlingen, hvor der
både bliver sunget og fremvist arb
ejder fra undervisningen
.
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Elevrådets fodboldturnering for inds
koling
På skoleårets næstsidste skoledag afho
lder elevrådet dets
traditionelle fodboldturnering for inds
kolingen.
Hver elevrådsrepræsentant fra mellem
trinnet bliver coach
for et hold, der er sammensat på tvær
s af indskolingsklasserne. Godt fod-boldspil, sammenspil
og fair play er i højsædet på denne dag.

Sommerkoncert
Dalby Skole prioriterer timer til og
at vi har høj kvalitet
også i undervisningen i de praktiskmusiske fag.
Klasserne viser deres musikkunne
n, når vi har sommerkoncert i juni på plænen ud for hall
en. Alle familier har
picnic-kurv med, så vi etablerer en
lille festivalstemning.
Billedkunst og håndværk- og desi
gn udstiller elevernes
flotte arbejder i aulaen til sommer
koncerten.

Luciadag
Børnehaveklasseeleverne er
rigtig stolte, når de laver
Lucia-optog for hele skolen

Krybbespil
Eleverne i 2. klasserne opfører til skolens juleafslutning i
kirken hvert år krybbespil med fortællingen fra juleevangeliet. Der ligger mange timers forberedelse og øvning
før den flotte fremvisning i kirken.

Fortælle- og fællestimer
På Dalby Skole har vi en mangeårig tradition for at have
en ugentlig fortælletime i indskolingen, hvor eventyr og
andre gode fortællinger bliver fortalt levende af en af skolens mange gode fortællere. På mellemtrinnet har vi en
nyere tradition med fællestime, hvor Trine, Hans Jørgen
eller en gæstefortæller holder fællestime for hele afdelingen med temaer historien eller nutiden.
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Familiedrevet bedemandsforretning i udvikling
Det lå ikke i kortene, at Jesper Andersen skulle være
bedemand men i år kan han fejre 5 års jubilæum som
ejer af Kolding Bedemandsforretning til september.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Selv om Kolding Bedemandsforretning er et familieforetagende, hans far
Søren Erik Andersen har
haft forretningen siden
1973, og søsteren Karin
Lomholt er også ansat, så
var det egentlig ikke meningen, at Jesper Andersen
ville være bedemand.
I stedet var han på et revisionskontor, inden han i
1993 blev medejer af Bjert
Busser, som også er et
gammelt
familieforetagende. Jesper Andersens
farfar be- gyndte at køre
skolebus i 1957, og Bjert
Busser vandt licitationen
for skolebuskørsel for
Vejle Amt i 1992. Det fik
Jesper Andersen til at gå
med i Bjert Busser, indtil
han igen trak sig ud af busselskabet i 1999.
- Jeg troede aldrig, at jeg
skulle have med Bedemandsfaget at gøre og
kunne ikke se mig selv stå
og synge for ved en udsyngning. Jeg troede, jeg skulle
arbejde med busdrift. Men
sådan kom det så ikke til at
gå, siger Jesper Andersen.
Muligheden opstod, da
hans storesøster, som hjalp
lidt til med det administrative i Bedemandsforretningen, ønskede at trække sig.
- Min søster er bankuddan-
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net, og hun ville gerne tilbage til banken, og jeg
havde fået en datter på det
tidspunkt og ville gerne gå
lidt ned i tid for at prioritere familien, så det endte
med et ja, fortæller Jesper
Andersen.
Ikke ned i tid
I dag er det et valg, han er
glad for, selv om det ikke
kom til at holde stik med at
gå ned i tid. Jesper fik et
arbejde, hvor det at stå til
rådighed er vigtigt både
weekend, aften og på helligdage. For telefonen er
altid åben, og den bliver
altid taget også hvis den
ringer i weekenden eller
om natten.
- Folk er ofte i chok, når
der sker et dødsfald, og
mange har behov for at
kunne få fat i os og få lavet
en aftalt om at kunne
mødes, siger Jesper Andersen.
I dag er der tre fuldtidsansatte ud over Jesper Andersen og hans søster Karin
Lomholt, men selv om de
skiftes til at have telefonen
med hjem i weekenden og
om natten, så er der altid
noget at lave.
- Man er aldrig klar til at
tage afsked, og folk står
ofte i en svær situation ved
et dødsfald. Det skal vi have
stor respekt for, siger Jesper Andersen, der går

meget op i at efterleve pårørendes ønsker.
Certificeret
Derfor er det også vigtigt
for ham, at Kolding Bedemandsforretning er medlem af Danske Bedemænd,
der er en sammenslutning
af selvstændige bedemænd,
der tilbyder en høj professionel standard ved dødsfald. Alle ansatte har gennemgået og bestået et uddannelsesforløb som bedemand. Kolding Bedemandsforretning er ligeledes blevet ISO 9001 certificeret, dette for at kunne
dokumenterer den høje
kvalitet i udførelsen af
deres arbejde.
- Man skal have dyb respekt
for mennesker, hvis man vil
være bedemand. Det er
ikke noget man kan lære.
Det skal man kunne, siger
Jesper Andersen, der lægger stor vægt på at være lyttende og aflytte og læse
det, som ikke bliver sagt.
- Det er vigtigt for mig, at
alle er med i processen, og
at alle bliver hørt, siger
han.
Speciel indgang
Familiens vej ind i bedemandsbranchen har været
speciel men ikke atypisk. I
1973 overtog Jesper Andersens far, Søren Erik Andersen, to skamler og et sort
klæde fra den lokale snedkermester i Sdr. Bjert, der
også var sognets bedemand. Snedkermesteren
havde spurgt, om Søren
Erik Andersen ikke ville
overtage den tjans. Tredje
gang sagde han ja og blev
bedemand som bibeskæftigelse til sit andet erhverv
som møbelpolstrer.
Med tiden blev det en hovedbeskæftigelse, og Søren
Erik Andersen etablerede
Kolding Bedemandsforretning sammen med sin
kone.
- Mine forældre supplerede
hinanden godt. Min mor
kunne synge, og min far
tog sig af det praktiske, for-

tæller Jesper Andersen.
Selv om Søren Erik Andersen er gået på pension, så
kommer han stadig hver
dag i forretningen, ligesom
han passer lagret af kister,
der er placeret i Sdr. Bjert,
hvor møbelpolstrer, sadelmageren og senere Bjert
Busser, havde sin oprindelsen.
Nu er det Jesper Andersen,
der kører forretningen, og
til september i år kan han
fejre 5 års jubilæum som
ejer af Kolding Bedemandsforretning.
- Jeg har ikke tænkt, der
skal ske noget særligt i den
anledning. Min første prioritet er at passe arbejdet,
siger han.

Blå bog
Jesper Andersen er 47 år
Han bor i Dalby, er gift og har tre børn, der alle har
gået eller går på Dalby Skole
Han er certificeret bedemand, men er også uddannet
revisor
Der er i alt 5 fuldtidsansatte i Kolding Bedemandsforretning

