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Børn i 0. klasse risikerer at skulle skifte
klasse flere gange
Kolding Kommune har afvist at oprette tre spor til de
kommende 0. klasser. Syv børn er blevet afvist, men
kommunen risikerer alligevel at skulle oprette tre
spor i løbet af næste skoleår, og så kommer alle børn
til at skulle skifte klasse.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
Til trods for både besøg af
flere politikere fra Børneog Uddannelsesudvalget
på Dalby Skole og et stort
oplysningsarbejde fra skolebestyrelsens side for at
gøre opmærksom på kapacitetsproblemer på skolen,
så har politikerne besluttet,
at der ikke skal oprettes tre
børnehaveklasser i det
kommende skoleår. Begrundelsen lyder både, at
der ikke er økonomi til det,
og at der lige nu ikke er
nok elever, der bor i skoledistrikter til, at der kan oprettes tre klasser.

Børn afvises
Samtidig med den beslutning afviser kommunen syv
børn, der alle har ønsket at
starte på skolen i det kommende skoleår. Et afslag
gives til en elev med søskende på skolen, og de
andre afslag gives til seks
elever, der ikke tilhører distriktet. De elever afvises,
fordi der ikke er fysisk kapacitet nok på skolen.
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede dog også,
at Dalby Skole kan oprette
tre børnehaveklasser, hvis
distriktselevtallet overstiger
56 elever i de to klasser til
sammen.
Lige nu er der indskrevet
52 børn, der har krav på at
starte på skolen efter som-

merferien, og der er yderlige to børn, hvis forældre
har indsendt dokumentation for tilflytning til Dalby,
så der er der meget lidt luft
op til de 57 børn, der udløser en tredje klasse.
Formanden ærgrer sig
Derfor ærgrer beslutningen også Peder Damkjær,
der er formand for forældrebestyrelsen på Dalby
Skole. Han mener, at det er
så godt som sikkert, at kommunen på et tidspunkt bliver nødt til at oprette de
tre klasser.
- Der bliver udstykket byggegrunde, og børnefamilierne flytter hertil, så det er
kun et spørgsmål om meget kort tid, inden der er
nye børn, der flytter til skolen. Det betyder blandt andet, at de børn, som er blevet afvist i første omgang
nu skal starte på en anden
skole. Når de så flytter til
Dalby, skal de flytte skole,

og hvis der så bliver så
mange børn, at det udløser
tre spor, så skal de to klasser, der allerede har fået et
etableret et sammenhold,
splittes op i tre nye klasser.
Så skal alle børn skifte klasse. Det går ud over elevernes læring og trivsel, og det
synes vi ikke er rimeligt,
siger Peder Damkjær, der
får rigtig mange henvendelser fra bekymrede forældre.
- Det er ikke kun fra de forældre, der har fået afvist et
barn, men også fra de øvrige forældre, der har
børn, der starter på skolen.
De synes ikke det er i orden, at børnene risikerer at
skulle deles op i nye klasser
allerede inden for det første år, siger Peder Damkjær.
Læs hvordan formanden
for Børne- og Uddannelsesudvalget Christian Haugk
(S) forholder sig til problematikken på side 10.
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Kommunen har sagt nej til at oprette tre børnehaveklasser, selv om der højst sandsynligt bliver brug for det meget snart.
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Man kan ikke ride og være stresset samtidig
Hver torsdag aften mødes et hold damer – og ind i
mellem en enkelt mand – til ridning i Dalby Rideklub.
Det er sjovt og afstressende, og der er bestemt plads
til flere på holdet.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
og Lisa Kuang
Der er ingen tvivl om, at
der bliver hygget på voksenholdet torsdag aften i
Dalby Rideklub. Snakken
går livligt, og der bliver grinet, mens eleverne diskuterer, hvem der skal ride på
hvilken hest.
- Du kan bare tage Laika i
dag, selv om den plejer at
være min, siger Kirsten
Poulsen til Judy Reimer.
Judy Reimer plejer til gengæld at ride på Rainbow,
som en rigtig god begynderhest. Men ridelæreren Nina
Nielsen mener, at det er
godt med nye udfordringer.
- Du ser godt ud på Laika,
råber Nina Nielsen til Judy,
da hun er kommet til vejrs
på Laika.
- Det er godt til dig med en
større hest, siger hun.
Kun to i dag
Normalt er de 4-5 damer til
undervisningen, men i dag
er det kun Kirsten Poulsen

og Judy Reimer, der er dukket op.
Det kan nemlig være lidt
svært at få det hele til at
hænge sammen med arbejde, familie og aftensmaden, så det er ikke hver
gang, at alle er til stede.
Derfor er der også plads til
flere på holdet.
- Man kan sammenligne ridning med at male, meditation eller noget lignede. Der
er noget zen over det, og
det er umuligt at stresse
sammen med hestene. Derfor er det super skønt at
komme ud at ride, siger Judy, der har redet i et halvt år.
Hun begyndte at ride, da
hun i flere år havde stået
på sidelinjen og set sin datter ride.
- Det sjove er, at jeg i virkeligheden er panisk angst
for heste, selv om min forældre mødtes på en rideskole, og der altid har
været heste i min familie.
Da jeg endelig fik taget
mod til mig og kom i gang
med at ride, så holdt min
datter op, fortæller Judy.
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Aktiviteter i Beboerforeningen 2016
Der er liv i Beboerforeningen for Dalby Sogn, og i
2016 er der flere aktiviteter i støbeskeen.

To døtre rider
Kirsten er også kommet i
gang med at ride, fordi
hendes to døtre har redet i
mange år. Kirsten har også
redet i flere år og nyder at
komme på rideskolen.
- Jeg har jo mange gode
timer sammen med børnene, siger Kirsten, der
dog ikke overvejer at købe
hest, selv om de er tre i familien, der rider.
- Det går nok ikke, for pigerne vil jo have en hver,
og så bliver det for dyrt,
siger hun.
Der er 12 elevheste i alle
størrelse på Dalby Rideklub, så der noget for enhver smag. Der er også
flere hold om ugen, og der
er tre søde undervisere til
elevskolen.
- Og det behøver ikke være
dyrt i udstyr, siger Judy, der
selv har købt en ridehjelm
på genbrug til 25 kroner.
- Man kan også sagtens ride
i cowboybukser, så det koster ikke det vilde at
komme i gang, understreger de to damer, inden de
bliver sendt ud på hovslaget af ridelæreren Nina.
- Kom i bare i gang med at
trave i to, råber hun til damerne.

Som det også fremgår af
indkaldelsen til generalforsamling her på siden, er
Dalby Beboerforening med
til at fremme sammenhængskraften i sognet med forskellige aktiviteter, der involverer store som små.
Generalforsamling
Torsdag 31. marts
Beboerforeningen afholder sin årlige generalforsamling i hallen kl. 19.00.
Efter generalforsamling er
forening vært for lidt godt
til ganen.

Der er max 1 bord pr. barn.
Tilmelding senest torsdag
den 19 maj på sms til 22 36
10 57 eller på tilmelding@
dalbybeboerforening.dk
Banko
Torsdag 24. november
Der er bankospil i hallen
kl. 18.30.
Traditionen tro skal der

blandt andet spilles om
anden til juleaften. Der er
også Amerikansk Lotteri
med mange gode gevinster.
Årets Dalbyborger
Du kan indstille en ildsjæl
eller en person, som fortjener en anerkendelse i form
af et skulderklap, som årets
Dalbyborger 2016.
Send dit forslag til Beboerforeningens formand Per
Rosiak på per@rosiak.dk

Børneloppemarked
Lørdag 21. maj
Beboerforeningen afholder igen børneloppemarked i hallen kl. 11-14.

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

Dalby Rideklub
Læs mere på www.dalby-rideklub.dk om undervisningen og elevhestene
Kontakt en af underviserne på elevskolen.
Telefonnumre findes på hjemmesiden
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Party til gymnastikopvisningen
Søndag den 3. april klokken 10.30 er det tid til den årlige gymnastikopvisning i Dalbyhus hallen. Som det
bliver sagt i reklamen: ”Det skal fejres”.
Af Irene Mortensen
Foto: Judy Reimer
Vi fejrer 109 år med gymna-

stik i Dalby GF med et spændende opvisningsprogram
lige fra de helt små gymnaster til de ældre springere

samt et gæstehold.
Et Dalby med stadig vokseværk og med flere aktive
medlemmer giver nye muligheder. I år har vi i gymnastikforeningen traditionen tro et forældre-barn
hold, rytmepiger, herre
hockey, gymza med zumba

toner, puslingehold, og
spring 1+2. Som noget nyt
har vi et stort HIT Fit
dance damehold samt fået
et juniorspringhold.
Mange frivillige
Til alt dette kræves der
mange frivillige hænder, og
vi har en erfaren instruktørtrup, der har brugt flere
timer om ugen sammen

med de mange gymnaster
samt planlægning af undervisningen. Som et af de
nye tiltag har ni af juniorspringerne uddannet sig
som spirer, hvor målet i sidste ende er at blive instruktør, hvor de nu er hjælpere
på de andre hold i gymnastikforeningen. Ligeledes
har et lille hold af forældre
været med som hjælpere.

Stor tak til jer alle, så det er
muligt at dyrke idræt i
Dalby GF.
Glæd jer til et festfyrværkeri af glade gymnaster,
der glæder sig til at vise jer
en fantastisk gymnastikopvisning, der stråler af glæde
ved at dyrke idræt i fællesskab med andre.
Entré koster 25 kroner.
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Sammenlægning af Dalby fodbolds
ungdom og seniorer
På den stiftende generalforsamling i Dalby GF fodbold, som blev afholdt tirsdag den 19. januar 2016 i
Dalby Hus, blev det vedtaget, at fodbold ungdom og
senior lægges sammen.
Af Gitte Thomsen
Dalby Ungdom og Senior
er nu sammenlagt, og 11
personer har meldt sig til
bestyrelsen, som fremadrettet vil arbejde for en
masse tilbud til fodboldspillere i Dalby i alle aldre.
Sådan lød det fra generalforsamlingen efter det stif-

tende møde ultimo februar
2016.
Med dette tiltag vil vi være
flere om at løfte opgaverne
både omkring daglig drift,
men også i forhold til forskellige aktiviteter, som skaber liv omkring fodboldbanerne i Dalby. Tanken er at
fodboldens sammenlægning
danner grundlag for en po-

sitiv spiral, hvor mange flere
har lyst til at støtte op om det
lokale fodboldtilbud.
22 fremmødte
På generalforsamlingen,
hvor 22 medlemmer var
mødt frem, blev der fremlagt et lille oplæg omkring
Fodbold Ungdom og Fodbold Senior, sådan som det
ser ud i dag, samt hvordan
de nuværende formænd
ser fremtiden.
Hyggebold IF var også tilstede, og de tilkendegav, at

Hvem gør hvad til
Sommerfesten

Volleyball spillere på vej til DM Dalbys sandKolding Ungdoms Volleys U14 piger har netop kvalificeret sig til at komme til DM i Teen2 volley den 9.-10.
april i Ishøj. Det blev endeligt efter de den 7. februar
deltog til det 3. kvalifikationsstævne for volleyballklubberne i Syddanmark.

Af Jane Kristensen
Fotos: Jane Kristensen
Det er første gang, at Kolding Ungdoms Volley har
et volleyball hold med til
DM. Vi glæder os meget til
en volleyballfyldt weekend
og til at møde nogle hold,
vi aldrig har mødt før.
17. januar 2016 deltog U14
pigerne også i et ungdomsstævne i 6-mands volleyball.
En fantastisk dag, hvor pigerne mødte Fortuna
Odense, DHV Odense og
Jels i den indledende
runde. Her blev det til to
sejre og et enkelt nederlag
til DHV, som også var en
tæt kamp. Endnu en tæt
kamp mod et hold fra den
anden pulje og en samlet 2.
plads. Super flot spillet af
pigerne, som netop er begyndt at spille 6-mands volleyball i denne sæson.

spillerne flittigt i volleyballstævner rundt om i Syddanmark og leverer også nogle
ret flotte resultater. Flere af
spillerne har også deltaget
i stævner sammen med spillere fra andre klubber.
Disse klubsamarbejder har
vi lavet, idet flere klubber
ikke har haft spillere nok til
at stille 6-mandshold i
deres egen klub. Det er en
rigtig god mulighed for at
få børnene ud at spille
endnu flere stævner og
samtidig også udvide deres
volleyball kammeratskab på
tværs af klubberne.
Kolding Ungdoms Volley
har 45 børn og unge mellem 6 og 15 år, og der er
naturligvis plads til flere.
Kig forbi til træning i Dalbyhallen hver fredag fra
klokken 16.15. Se mere om
de enkelte holds træningstider mm. på www.kuv.dk.

kassehold til
deres 1. stævne
For første gang kom Dalbys sandkassehold til stævne.
TRESY Cup i Sdr. Bjerthallen

Af Majid Hamouda
Fotos: Majid Hamouda
Vores yngste i Dalby fodbold U5/U6 var til TRESU
mini cup den 6/2-16. 14
friske drenge og én pige
havde en hyggelig formiddag i Sdr. Bjert hallen med
masser af mål og leg på
den sjove hoppeborg.
Dejligt at så mange er klar,

men der er altid plads til
flere. Så har du lyst til at
prøve fodbold, er du 5-6 år
og klar, så glæder vi os til at
se dig. Du behøver ikke
spille med i starten, du må
også bare kigge på de første gange. Tidspunktet er
tirsdag klokken 16.15-17.30
i Dalby hallen til indendørs
fodbold.

Vi vil gerne bede alle om
hjælp til at bage, stille op,
hjælp til børnecamping,
opsætte plakater, servering
og rydde op. Som sidste år
laver vi doodles, hvor man
kan skrive sig på en given
opgave i et givent tidsrum.
Sommerfestudvalget vender tilbage med dette.
Derudover startede vi sidste år op med et samarbejde, hvor de enkelte
klassetrin fra 4.-6. klasse på
Dalby Skole hver især
havde et ansvarsområde.
Sanne Frees vil kontakte
forældre fra de forskellige

11 personer stillede op til
bestyrelsen, og de blev alle
valgt ind. Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig
på et bestyrelsesmøde, som
vil blive afholdt inden den
23. februar, hvor der er generalforsamling i hovedbestyrelsen.

Vi vil gerne udfordre jer. Vi ved, at I er kreative og vi
vil gerne se digte eller rap om, hvad sommerfesten er
for jer, hvad I har oplevet, hvad I drømmer om, og om
at dagene skal være noget andet.

årgange og hjælpe til at
igangsætte arbejdet.
Børnene hjælper til
4. klasserne varetager opgaverne omkring børneboden. Der er dåsekast og
fiskedam og evtelt andre
aktiviteter, som 4. klasserne
har fundet på. Opgaven består i at bemande børneboden, at pakke de mange
præmier ind, som Sommerfestudvalget har købt,
at lave kreative skilte med
børneboden. Sommerfestudvalget sørger for et telt.
5. klasserne varetager opgaverne omkring Beauty
boxen. Man kan få ordnet
negle, ansigtsmaling, få
farve i håret, få ordnet hår.

de gerne støtte op om et
samlet fodbold i Dalby. De
luftede dog nogle bekymringer i forhold til kontingentets størrelse.
Efter lidt diskussion blev
der stemt i henhold til vedtægterne, og alle 22 fremmødte stemte for en sammenlægning.

Lav et rap eller
et digt om sommerfesten

Flere har spurgt til, hvilke opgaver de forskellige klassetrin på Dalby Skole har, og hvad man ellers kan
hjælpe med. Det er rigtig positivt og dejligt med ekstra hænder, så det er sjovt for os alle.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos: Judy Reimer

Bestyrelsen består af:
Jens Schmidt, Gitte Thomsen, Jesper Frees, Michael
Lager, Peter Skovbakke, Malene Skovbakke, Majid Ben
Hamouda, Morten Stærmose, Nicolai Bønneløkke, Rasmus Gath og Kjeld Jensen

Også her kan 5. klasserne
være kreative med både
indhold og markedsføring.
6. klasserne varetager opgaverne omkring caféen.
Sommerfestudvalget forestår indkøbet, mens elever
og forældre sørger for salg
i og uden for teltet. Der
kan sagtens være et større
salg ude ved banerne. Det
kan være med en cykeltrailer, barnevogn eller andet.
Slå kreativiteten løs. Også
her er der en markedsføringsopgave for at synliggøre caféen og ”køretøjet”.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos: Judy Reimer
De bedste tekster vil få en
plads i Dalby Tidene. Hvis
I har lyst, kan I få lov til at

fremføre digtet eller jeres
rap. Dette er en mulighed,
ikke et krav.
Send jeres tekster Sanne
Frees på sanne.frees@outlook.dk. Vinderen vil få
biografbilletter.

DALBY GF

Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com

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

Sponsorudvalg
Jan Lottenburger
Jan.lottenburger
@get2net.dk

Menigt medlem
Thomas Rosenlund
Frederiksen
tfcloudspirit
@gmail.com

Fodbold Senior
Jens Schmidt
Schmidt_jens
@hotmail.com

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005
@gmail.com

Gymnastik
Irene Mortensen
Irene.mortensen
@skolekom.dk

Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk

Badminton/motion
Søren Peter Viborg
spv@guehring.dk
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Både piger og drenge
Derudover deltager både
drenge og pige teenvolley
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DALBY KIRKE

Nyt fra menighedsrådet

MARTS
Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 10.30
Midfaste. Ved Ditte Freiesleben.
Morgengudstjeneste: Søndag den 13. kl. 9.00
Mariæ Bebudelse.
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Se side 7.
Ved J.C. Bach Iversen.
Familie- & spaghettigudstjeneste:
Søndag den 20. kl. 10.30
Palmesøndag. Med dåbsjubilæum. Se side 6.
Fællesspisning i præstegården efter gudstjenesten.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Torsdag den 24. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Maria S. Frederiksen.
Musikgudstjeneste: Fredag den 25. kl. 14.00
Langfredag. Se side 7.
Ved J.C. Bach Iversen.
Festgudstjeneste: Søndag den 27. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Mandag den 28. kl. 10.30
2. påskedag. Ved Ditte Freiesleben.

APRIL
Søndag den 3. kl. 9.00
1. s. efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

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

Mellem de mange daglige aktiviteter i Dalby Kirke og
præstegård har menighedsrådet også det lange lys
på. For fremtiden skal sikres.
Af Elly Petersen
År 2016 byder helt sikkert
på valg til menighedsrådet
og måske også på en endelig afgørelse på, om og
hvornår vi kan gå i gang
med at bygge sognehus ved
kirken.
Nyt sognehus
Det er længe siden, vi har
fortalt om det nye sognehus, så her får I lidt nyt.
Før sommerferien besluttede menighedsrådet at få
udfærdiget et nyt skitseforslag, så vi havde to forslag,
der kunne sammenlignes.
Vi bad arkitektfirmaet Mejeriet ved arkitekt Clara Rigenstrup om at tegne dette
forslag. Da vi fik det forelagt
efter sommerferien, var menighedsrådet enige om at
vælge dette nye forslag.
Skitseforslaget har derefter
været forelagt Haderslev
Stift og deres konsulenter
og efter besvarelse af nogle
spørgsmål, er det i starten
blevet godkendt af Haderslev Stift.
Det var et godt skridt på
vejen. Nu mangler vi at få
projektet godkendt af Kolding Kommune og Fredningsnævnet.
Vi regner med, at arkitek-

ten efter sommerferien kan
gå i gang med at udfærdige
det endelige projekt.
Valg til menighedsrådet
Sæt X i kalenderen tirsdag
den 13. september kl. 19,
hvor der afholdes møde i
Præstegården om efterårets menighedsrådsvalg.
Det er valgår i år. Og du
kan være med til at afstikke
kursen for din lokale kirke
de næste fire år: Hvilken
vej skal din kirke gå? Hvem
skal bestemme de næste
fire år? Hvad med kirken
og de unge? Hvad med kirken og børnefamilierne?
Hvad med kirken og de
ældre? Hvor skal der spares? Hvad skal vi prioritere?
Og hvad med sognehuset?
Menighedsråd sidder fire
år ad gangen med skifte 1.
søndag i advent.
Bliv selv medlem eller giv
din støtte og tillid til en
person eller liste.
Der kommer flere oplysninger om valget her i
Dalby Tidende op mod valget.
Fra Dalby til Rom?
Menighedsrådsmedlem Jette Juhl og sognepræst Jens
Chr. Bach Iversen er i gang
med de indledende øvelser

i bestræbelserne på at lave
en sognerejse til Rom i foråret 2017, sandsynligvis en
uge i enten marts eller
april. Jette har boet og arbejdet i Italien, og Jens
Chr. har været i Rom flere

gange. De deler en stor begejstring for italiensk kultur og mad.
Hvis du vil vide mere, kan
Jette kontaktes på 27 63 25
77 – og Jens Chr. på 75 50
23 26.

Spaghettigudstjeneste:
Palmesøndag kl. 10.30

DØBTE
23. januar
Felix Bernstorff Noes
Engen 17
Melanie Rosiak
Næsbyvej 39

Marie Kallesøe
Hedegaard
Odins Ager 25
7. februar
Victor Chavdarova Block
Idylvænget 18

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

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.

DØDE OG
BEGRAVEDE
17. januar
Vibeke Rasmussen
Engen 21
30. januar
Irene Lorenz
Idyl 12

Del din søndag med verdens
fattigste kvinder
Når Dalby Sogne igen sender frivillige indsamlere på
gaden ved den årlige Sogneindsamling, er fokus på
verdens fattigste kvinder. Mange af dem er lige nu på
flugt.

Fotos: Mikkel Østergaard
og Kim Dang Trong
80 % af verdens næsten 60
mio. flygtninge er kvinder
og børn. Når samfund bryder sammen, og kvinder og
piger tvinges på flugt, er de
meget sårbare. Familien og
de netværk, som gav tryghed hjemme i lokalsamfundene, er brudt sammen.
Familier er spredt, klaner
brudt op, og kvinder uden
familiens beskyttelse er i
stor risiko for voldtægt og
andre former for vold.
Også i flygtningelejrenes
relative sikkerhed er kvinder og piger sårbare. I en
flygtningelejr er man fange
i sit eget liv. Alt sættes på
pause, og det eneste, man
kan gøre, er at vente. Vente
på løsninger på konflikter,
man ingen indflydelse har
på. Konflikter, der måske
slet ikke er udsigt til løsning på overhovedet.
Håbløshed og frustration,
mangel på mad, uddannelse og muligheder fører
ofte til konflikter og overgreb i lejrene, og mange
synker hen i apati og mister troen på, at det nytter at
gøre en indsats.

19. februar
Paul Hald Lumby
Junghansvej 52
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Nyt om
NAVNE

Thilda Høyer Vierø
Engen 38

Familiegudstjeneste i Dalby Kirke søndag den 20.
marts med fejring af dåbsjubilarer.
Spaghetti med kødsovs i præstegården: Kr. 25,- pr.
person + drikkevarer.
Alle er som altid velkomne i Dalby Kirke og Præstegård den 20. marts.
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DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Konfirmander sang gospel

www.dalbykirke.dk

Årets konfirmander slog sig sammen med deres kollegaer fra Brændkjærkirken til et bevægende gospelkor, der varmede vores nabokirke
op en råkold torsdag aften i januar med høj stemning og friske solister.

På tre timer kan 20.000 frivillige indsamle mellem 13 og
15 mio. kroner til mennesker
i nød. I Dalby deltager alle
aldre. Vil du være med? Så
kontakt indsamlingsleder Jette
Juhl på 27 63 25 77 eller
jj.juhl@mail.tele.dk

Livet sat på ”hold”
100.000 menneskers liv er
sat på ”hold” i Za’atari flygtningelejren i Jordan.
100.000 syrere venter på at
komme hjem.
Syvårige Salam har ventet i
Za’atari i næsten tre år. I
2013 blev livet i Syrien så
farligt, at 20 af familiens
kvinder flygtede til Jordan
med børnene, mens mænd
og fædre blev tilbage for at
kæmpe.
Selv om Salam ofte smiler,
savner hun livet i Syrien.
Mest af alt savner hun sin
far. Han blev arresteret og
forsvandt sporløst for mere
end tre år siden. Hun savner også sin storebror, der
faldt i kamp mod de syriske
regeringstropper.
Salam er startet i første
klasse i en af lejrens skoler.
Hun aner ikke, hvordan
hendes liv vil forme sig,

men på trods af de hårde
odds har hun klare planer
for fremtiden. Hun vil være
lærer.
Dalby hjælper
Det er blandt andet piger
som Salam og hendes familie, Dalby Sogn og Folkekirkens Nødhjælp ønsker at
hjælpe ved årets sogneindsamling.
- Der har aldrig været så
mange flygtninge i verden
som nu, og vi kan selvfølgelig ikke hjælpe dem alle.
Men vi kan hjælpe nogle af

dem, så de kan være med
til at skabe en fremtid for
deres familier. Så kom og
vær med søndag den 13.
marts. Vi kan altid bruge
flere frivillige indsamlere,
siger indsamlingsleder Jette Juhl.
Sådan gør du
Meld dig allerede nu som
indsamler den 13. marts
hos indsamlingsleder Jette
Juhl på 27 63 25 77 eller
jj.juhl@mail.tele.dk
Eller tag rigtig godt mod
dem, der ringer på din dør.

Vejviser
Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk

Så længe syvårige Salam fra Syrien kan gå i skole, og der er håb
om en bedre fremtid, bliver familiens kvinder og børn i Za’atari
flygtningelejren i Jordan. Der er brug for hjælp i nærområderne
for at sikre de mange flygtninge et værdigt liv.

Musikgudstjeneste
Langfredag

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

Dalby Kirke
25. marts kl. 14.00
Medvirkende
Orgel: Line Reinvang
Saxofon: Per Egholm
Sang: Eva Marie Georgi
Læsning: Signe L. Johansen
Læsning: J. C. Bach Iversen
Langfredagsberetningen i Johannesevangeliet læses,
vekslende med fællessalmer og smuk musik
af bl.a. Bach, Fauré og Carl Nielsen.
Krucifikset fra Dalby Kirke stammer fra omkring år 1500.
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Himmelske Dage
Måske har du allerede planlagt en tur til hovedstaden
i Kristi Himmelfartsdagene? Ellers kunne det være en
ide at overveje det grundigt, for Købehavns indre by
byder på en festival for alle nysgerrige sjæle. Det
kommer til at summe af tro og kirke, kristendom og
religion på både traditionelle og særdeles utraditionelle måder fra den 5. til 8. maj.
Kunne du tænke dig at
ligge i en himmelseng i det
indre København, at komme til en gudstjeneste med
nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage
dit barn eller barnebarn
med til babysalmesang eller høre en nonne fortælle
om klosterlivet eller noget

På www.himmelskedage.dk
kan man se en præsentationsvideo og læse mere om de Himmelske Dage. Selve arrangementet Danske Kirkedage afholdes hvert tredje år og går på
skift rundt i de danske stifter.
Arrangørgruppen kommer fra
både folkekirken og andre kirker.

helt femte? Så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til
den 8. maj i år. København
vil summe af liv, når den
store kirkelige festival
”Himmelske Dage”, løber
af stablen.
Kirkedage er en festival
Himmelske Dage er en fast
tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af
nogen sikkert vil være
kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert
tredje år og hver gang i en
ny by. Her i 2016 er festivalen henlagt til hovedstaden, og her har man valgt,
at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”.
Det er festivalens ambition
at udforske og debattere,
hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller

og spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel
som for den enkelte borger.
Kirkernes folkemøde
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der
alle foregår i Indre By i København, som udgøres af
den gamle middelalderby.
Nytorv er centrum for de
store fællesarrangementer
og koncerter med både
kendte og nye navne. Men
der vil samtidig være masser af arrangementer at på
opdagelse i rundt i byens
kirker, forsamlingslokaler
og kulturinstitutioner. Organisationer, foreninger,
kirker og mange andre vil
byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og
musik i telte rundt omkring på byens pladser.
Man kan kalde festivalen
en slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle
aldersgrupper og for alle
nysgerrige sjæle. Fra tidlig
morgen til sen aften.

Kolding Kirkehøjskole
Kolding Kirkehøjskole er nået til tredje og sidste omgang med at lytte til nordiske stemmer. I marts kan
man høre to vidt forskellige stemmer og skæbner, der
forbinder henholdsvis Finland og Færøerne med Kolding.
De nærmere forhold om
tilmelding og betaling kan
man finde på foldere i kirken eller ved at kontakte
Sankt Nicolai Kirkes kirkekontor på telefon 75 52 02
47.
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. Mødested er hver gang Jens
Holms Hus, Nicolaiplads 2.
Man kan læse mere på
www.koldingprovsti.dk –

klik på ”Provsti samarbejder” øverst på siden.
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

5. marts:
Tapio Juhl, fhv. skoleleder på
en friskole.

Spejdernes kalender marts
På Facebook
Du kan læse mere om
Himmelske
Dage
på
www.facebook.dk/himmelskedage.
Eller du kan gå på opdagelse på www.himmelskedage.dk – her bliver det
endelige program offentliggjort primo marts.

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

Der kommer en pavillon til de nye tyvstartere
Allerede 1. april skulle der gerne stå en pavillon klar
til de nye tyvstartere, der lige nu ikke har et sted at
være. Pavillonen skal foreløbig stå i to år.

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

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv

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

Der er fuldt hus på Dalby
Skole, og det betyder, at
der ikke er plads til de
kommende børnehaveklassebørn, der starter i glidende overgang den 1.
april.
Derfor har kommunen allerede nu besluttet, at der
skal opstilles en pavillon på
området ved legepladsen.
Pavillonen kommer til at
indeholde et klasselokale,
der er godkendt til under-

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

visning til 28 elever samt en
garderobe. Der er foreløbig lavet en lejeaftale for to
år for pavillonen, og beslutningen om at opstille en
pavillon er truffet i et samarbejde mellem skole og
forvaltningen.
- Der er brug for et ekstra
lokale, og hvis der bliver
brug for et lokale mere, så
kan der sættes en pavillon
mere på. En pavillon fungerer ligesom legoklodser,
siger Gert Mølgaard, der er
pædagogisk konsulent i
Kolding Kommune.

Presset på plads
Han erkender, at skolen
bliver presset på kvadratmeter både ude og inde,
og at der på sigt formentligt bliver brug for en permanent løsning.
- Skolen ligger i et vækstområde, og pladsproblemerne er en udfordring vi
helt sikkert kommer til at
skulle løse på sigt. Men hvis
der skal bygges nyt, så er
det alligevel ikke realistisk,
at der kan stå noget færdigt førend i 2018, og så
længe har vi også lejet pavillonen, så børnene har et
sted at være, siger Gert
Mølgaard.
Pavillonen er løsningen på
et akut pladsproblem, og

Der er tradition for, at både
store og små navne fra den politiske verden og kulturlivet
deltager i Danske Kirkedage.
Da Kirkedagene i år 2007 foregik i Haderslev, talte og sang
Michael Falch om sit livs brydekampe og kristendommens
betydning i hans liv.
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.

4. - 6. marts
Juniorweekend på Grænseborgen.

Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
han understreger, at hvis
der opstår nye udfordringer, så må de løses efterhånden.
- Det er bestemt ikke billigt
at opsætte og betale leje for
en pavillon. Faktisk ville
det være billigere, hvis noget af det eksisterende byggeri blev renoveret, men
skolen har ønsket denne

løsning, siger Gert Mølgaard.
Pavillonen skal efter planen stå færdigt allerede
den 1. april, hvor de nye
børn begynder på skolen.
Der kommer vand i pavillonen, men der bliver ikke
etableret toiletter. I stedet
skal børnene bruge dem,
der allerede er på skolen.

11. - 13. marts
Distriktets ulveweekend på Stevninghus.
NY SPEJDER? NY LEDER
Har du lyst til at prøve, hvordan det er at være spejder:
Sove i telt, lave mad på bål, bygge med reb og rafter,
finde vej i naturen, få gode værdier og lære at passe
på hinanden?
Eller er du tidligere spejder med lyst til at blive leder
og genopleve et forrygende fællesskab?
Kontakt Susanne Jørgensen, Christoffer 2 Vej 3, på
51 64 40 24 eller Susannejoergensen2@spejdernet.dk
ADRESSE
KFUM-Spejdernes hytte på Mariesmindevej 4 summer
af liv og glade børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside på:
www.mariesmindegruppe.dk
GRUPPERÅDET (FORÆLDREVALGT BESTYRELSE)
Carsten Justesen (formand), Nyhegnet 25
Finn Mortensen (kasserer), Stranden 8
Benny Andersen, Aagærdet 44
Lene Bundgaard, Lundgærdet 3
Lars Hilker, Løjpen 28
Tina Bank Dahl, Jens Skyttes Vej 10
Christian Juul Jørgensen, Christoffer d 2. vej 3

5. marts:
Borgny Brünings-Hansen,
præst i Ødis.

Tre pladser i skolebestyrelsen på valg
Dalby Skole har ”forskudt valg” til tre forældreposter
i skolebestyrelsen. Der afholdes valgmøde på skolen
mandag den 14. marts klokken 16.30 – 17.30.
Af skoleleder
Henrik Nielsen
Foto: Arkiv
På Dalby Skole har skolebestyrelsen valgt at udnytte
muligheden for at lave forskudte valg, så der er valg
til halvdelen af forældreposterne i skolebestyrelsen
hvert andet år. I år skal der
dermed vælges tre forældre til skolebestyrelsen.
Valgperioden for forældrerepræsentanterne er fire
år.
Skolebestyrelsen behandler og fastsætter principper
for undervisningen, SFO
og andre forhold på skolen, fastlægger budget ud
fra byrå- dets bevilling, deltager i ansættelse af lærere
og pædagoger, arbejder
med sikring af skolevejen
for eleverne og kan drøfte
og få indflydelse på forhold
på skolen med betydning
for undervisningen og
SFO. Skolebestyrelsen afholder faste møder otte
gange årligt.

Valgmøde 14. marts
Der afholdes valgmøde på
skolen i mødelokalet ved
indskolingen mandag den
14. marts klokken 16.30.
Her er alle skolens forældre, inklusiv forældre til
børn, der starter i børneha-

veklasse til august 2016, inviteret.
Forældre, der ønsker at
stille op til skolebestyrelsen
kan meddele det på valgmødet. Man kan også meddele sit kandidatur ved
henvendelse til mig som
skoleleder senest den 16.
marts.

DALBY skole

Skoleleder:
Henrik Nielsen

SÆRLIGE DATOER

Juhl beretter om Finlands
voldsomme historie, baggrunde for flytningen til
Danmark i 1943, hans egen
historie samt om tiden
efter 1945.
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.

UGENTLIGE MØDER
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Kandidatrækkefølge
Valgbestyrelsen vil efterfølgende til den 5. April, også
kl. 16.30, indkalde de opstillede kandidater til kandidatmøde for at undersøge om der kan blive enighed om en kandidatrækkefølge. I givet fald er valget
afgjort ved såkaldt fredsvalg. Hvis der ikke er enighed blandt kandidaterne

afholdes der valg den 12.
maj 2016. Alle forældre,
der har børn på skolen fra
august 2016 er stemmeberettiget. Forældre kan tjekke, om man er på valglisten
ved henvendelse til skolens
kontor.
Den nye skolebestyrelse
med tre nye forældrevalgte
medlemmer tiltræder 1.
august 2016.

SFO-souschef:
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
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
Jette Berg Bruun
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard
___________________
Det sker i marts
Tirsdag den 15. Kl.
19.00:
6. Klasserne opfører
musicalen Grease på
Kolding Teater
Lørdag den 19.:
Påskeferien begynder
Mandag den 28.:
Påskeferien slutter
Tirsdag den 29.:
Trivselsdag
Onsdag den 30.-1.
april:
Grønt Flag dage

Som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen får man stor indflydelse på sit barns skoledag. Her et billede for første skoledag, hvor der
traditionen tro er mange forældre til stede

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk
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Der er valg til skolebestyrelsen til foråret

Udvalgsformand: Intet er afgjort endnu
Kommunen har foreløbig afvist at oprette tre børnehaveklasser og begrunder afslaget med økonomi og
en ensartet praksis i hele Kolding Kommune. Men formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget mener,
at det sagtens kan være, at der kommer et tredje
spor efter sommerferien.

Af Lisa H. Kuang
Det er på ingen måde afgjort, om der bliver oprettet to eller tre børnehaveklasser på Dalby Skole efter
sommerferien.
Det mener den socialdemokratiske formand for
børne- og uddannelsesudvalget Christian Haugk, der
siger, at skole og forvalt-

ning netop nu sidder og arbejder med sagen.
- Sådan som jeg har forstået
det, så er det ikke umuligt,
at der kommer tre spor på
skolen, siger Christian
Haugk.
Han understreger, at grunden til, at kommunen i første omgang har afvist elever, der ikke har krav på at
begynde på skolen, er for

at sikre, at der ikke er
tomme pladser på andre
skoler i kommunen.
Forholde sig ansvarligt
- Vi er nødt til at forholde
os ansvarligt til økonomien, så den ikke løber
løbsk og samtidig sikre, at
der er en ensartet praksis
overalt i kommunen. Det
er ikke nok, at der er
nogen forældre, der siger,
at de påtænker at flytte til
Dalby. Vi skal have noget
konkret at gå efter, siger
Christian Haugk, der omvendt også understreger, at
når kommunen ser Dalby
som et bosætningsområde,

så skal der også være ”varer
på hylderne” til tilflytterne
i form af børnehavepladser
og skole.
- Men det hele drejer sig
om, hvornår vi konkret ved,
at vi har nok elever til at oprette et tredje spor. Sker
det, så står kommunen klar
med pavillon og lærerkræfter, siger formanden.
Slutseddel måske nok
Lige nu sidder forvaltningen og vurderer om en eksempelvis en underskrevet
slutseddel er konkret nok
til, at det kan udløse et krav
på at begynde på skolen.
Tidligere skulle man have

en folkeregisteradresse i
kommunen.
- Det bedste man kan gøre
i Dalby er at hive fat i de
mennesker, der påtænker
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at flytte til Dalby og spørge,
om der er noget man kan
hjælpe med, så man kan få
dem flyttet, siger Christian
Haugk.

Her i foråret er der valg til skolebestyrelsen på Dalby
Skole, og vi søger interesserede forældre, der er villige til at tage et medansvar for skolen.

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Jens Roelsgaard
På Dalby Skole holder vi,
for at fastholde en hensigtsmæssig kontinuitet i bestyrelsen, forskudte valg.
Det betyder, at tre af de nuværende syv forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen i år er på valg.
Skolebestyrelsen er sammensat af forældrerepræsentanter samt repræsentanter for lærerne og pæ-

Christian Haugk

dagogerne. Desuden deltager Skoleledelsen og SFO i
møderne. Denne sammensætning giver en god dynamik og er grobund for gode og fordomsfrie diskussioner med mange forskelligartede holdninger, meningsudvekslinger og synspunkter.
Spændende år
Jeg har selv været med i skolebestyrelsen i fire år. Det
har været fire spændende

år, som blandt andet har
budt på en skoleudvidelse,
implementering af den nye
Folkeskolereform, en ny
skolevision og meget andet.
Fremtiden ser ud til at blive
ligeså spændende, ikke
mindst arbejdet frem mod
en forhåbentlig overbygning og udvidelse til tre
spor tegner til at blive en
spændende proces.
Ingen faglige forudsætninger
Afslutningsvis er det vigtigt
at understrege, at det ikke
kræver nogen faglige forudsætninger at sidde i skolebestyrelsen. Det kræver

blot, at man har lyst til at
komme helt ind i maskinrummet på Dalby Skole og
være med til at gøre vores
gode skole endnu bedre.
Hvis du er interesseret i at
stille op til skolebestyrelsen
eller bare har spørgsmål
vedrørende arbejdet, bedes du kontakte skoleleder
Henrik Nielsen eller en af
bestyrelsesmedlemmerne.

Sådan ser skolebestyrelsen ud
Syv valgte forældre
To medarbejderrepræsentanter
Mulighed for to elever – elevrådet beslutter
om der skal vælges elever til forældrebestyrelsen
De sidder også med ved møderne:
Skolelederen, der er sekretær
Viceskolelederen
SFO-lederen

Jens Roelsgaard

Grease bliver årets 3. klasserne var til
SFO-mesterskaberne
musical
På 6. årgang er vi i fuld gang med at forberede til
årets musical Grease, som alle skolens elever og familier er inviteret til at se på Kolding Teater den 15.
marts.
Af eleverne Frederik Toft, 6A
og Caroline Bonefeld Andersen, 6B
Da vi fik at vide, at vi skulle
spille Grease, kom klasselærerne Sussi og Line ind i
idrætssalen og satte ”Grease Lightning” sangen på,
derefter begyndte de at
danse en Grease dans. Næsten alle på årgangen blev
virkelig glade for den beslutning, lærerne havde
taget, og brød ud i jubel,
mens der var få, der ikke
kendte den, og aldrig
havde set den før.
Vi startede i december
2015, med at se Grease fil-

men. Derefter fik vi fordelt
rollerne, imellem de forskelige personer. Nogle
blev lidt kede af det, da de
fik at vide at de skulle spille
i orkesteret eller spille en
lille rolle. Andre blev meget glade for deres rolle.
Vi øver
Den 1. februar startede vi
med at øve første akt, mens
dem fra anden akt og orkesteret hentede maling og
ordnede kulisser. Vi skulle
også lave en seddel, hvorpå
der stod, hvad tøj vi skulle
have på, og hvilke kulisser
vi skulle bruge.
Når vi øver roller sidder vi

i en rundkreds og siger replikkerne. Der er også
kommet lidt skuespil på,
når vi øver. Anden dag er
vi allerede godt i gang med
at male og lave kulisserne.
Der er sjove ideer
Vi har mange sjove ideer
om, hvordan vi skal nå de
høje steder på kulisserne
for eksempel sidder Sille
på Annes skuldre for at nå
op i hjørnerne. De folk,
der så ikke har malertøj
med, øver dansene og laver
koreografier.
Uanset om man kommer
ind, hvor der øves replikker, males kulisser eller
øves danse, er der en god
og glad stemning, og alle
glæder sig til at give den
gas på Kolding Teater den
15. marts.

Det blev både til en 3. og en 4. plads, da 3. klasserne
var til SFO mesterskaberne i indendørs fodbold.

Af Leon Jensen
Fotos: Leon Jensen
Igen i år deltog Dalby SFO
med to hold fra 3. klasserne i SFO-mesterskaberne i indendørsfodbold i
Sdr. Bjert hallen. De to
hold havde trænet et par
gange i SFO tiden med
deres to trænere Palle Højvang, studerende, og Allan
Clausen, pædagog, og holdene var klar til at tage
kampen op mod de øvrige
SFO hold fra kommunen.
De spillede indledende
kampe den 25 januar, hvor
de skulle igennem en puljerunde med otte øvrige
hold fra andre SFO’er i
Kolding Kommune. Her
gik det rigtigt godt, og de
vandt alle deres kampe og
gik hermed videre til finalerunden, som blev afviklet
mandag den 8. februar.
Flotte placeringer
Her skulle vores to hold
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møde Vamdrup og Sdr.
Bjert Stenderup alliancen i
to semifinaler. Herfra gik
det så ikke som forventet.
Vi tabte begge semifinaler,
den ene i straffesparksafgørelse, og de to hold
endte på en flot 3. og 4.
plads. Det blev Vamdrup
SFO, der løb med 1. pladsen og den store pokal.

Det var sjovt
Oscar Aksel Ruiter, 3.a og
Hugo Duevang Nielsen,
3.b spillede på hver sit
hold. De syntes, at det var
super sjovt at være med i
turneringen og var meget
godt tilfredse med deres
placering og deres præmier. Oscar var på holdet,
der blev nr. 3 og vandt en
bowlingtur, og Hugo blev
nr. 4 og vandt et gavekort
til Rema 1000 på 50 kroner.
Desværre ingen pokal
De var begge enige om, at
de allerhelst ville vinde den
store pokal, men det blev
desværre ikke denne gang.
Men vigtigst af alt var, at
alle drengene og pigerne
på holdene havde en super
oplevelse de dage, de var af
sted. God stemning og
sammenhold iblandt en
masse børn fra kommunes
SFO’er.
Og Dalby er klar igen til
næste års SFO mesterskaber.

Elevrådet på Dalby Skole bestemte, at Silja H. Berthelsen 6.A skulle have 2. pladsen på mellemtrinnet i vores tegnekonkurrence. Vi
har tidligere vist de to vinder tegninger samt tegningen, der fik andenpladsen fra 0-3. klasse. Dette er den sidste tegning i konkurrencen. Vi siger tak til Silja for den flotte tegning.
11
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Vandværksformand: Jeg kan ikke lade
være at give mig fuldt og helt
Formand for Tved vandværk, frivillig i golfklubben og
tidligere formand for Kolding Squaredancers. Søren
Bolvig kan ikke lade være med at engagere sig i sit lokalsamfund.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Søren Bolvig har været formand for Tved vandværk i
ni år og med i bestyrelsen i
15 år, og selv om det er
længe, så regner han med,
at han også sidder for bordenden en hel del år endnu.
For selv om formanden og
kassereren får et mindre
honorar for deres bestyrelsesarbejde i det private
vandværk, så er det på ingen måde pengene, der
driver Søren Bolvig.
- For et par år siden førte
jeg dagbog over, hvor meget tid jeg brugte på arbejdet. Da jeg havde gjort det
i 2 ½ måned, så holdt jeg
op med at opgøre timetallet, for det blev til en meget
lille timeløn, smiler Søren
Bolvig.
Der er rigtig mange interessetimer i arbejdet, og Søren Bolvig er med, fordi
som han selv udtrykker det:
Når jeg går ind i noget, så
gør jeg det fuldt og helt.
Jeg vil gerne være med til
at gøre en forskel, og jeg
kan ikke lade være at engagere mig.
Stort engagement
Og engagementet det mær-
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ker man tydeligt, når man
snakker med Søren Bolvig
om Tved Vandværk. Gennemsnitsalderen i vandværkets syvmands bestyrelse er høj, og Søren Bolvig
regner da heller ikke med,
at der er nogen til at overtage posterne, når han og
resten af bestyrelsen engang takker af. Den driftsansvarlige Carl Poulsen har
været med i 40 år, når han
går på pension i 2020.
- Kravene bliver større og
større, og der er rigtig meget lovtekst at sætte sig ind.
Det bliver stadig sværere at
drive et vandværk i fritiden.
Jeg tror, at der på sigt enten bliver ansat en fuldtids
driftsleder, eller også bliver
det solgt, siger Søren Bolvig, der smilende understreger, at han og bestyrelsen er i fuld gang med at
gøre vandværket selvkørende.
Privatejet
Men indtil videre er der ingen planer om at afhænde
vandværket, der er ejet af
de 705 husstande, der får
deres vandforsyning fra
Tved Vandværk.
Vandværket er veldrevet og
hviler i sig selv, og Kolding
Kommune vil gerne samar-

bejde med vandværket.
- Vi er duksedrengen i klassen. Tved vandværk er først
med alting. Vi var de første
til at lave en indsatsplan, en
beredskabsplan og også de
første til at lave en beredskabsøvelse, fortæller Søren Bolvig.
Det er også bestyrelsens opgave at formidle værkets
indsatsplaner til forbrugerne, lave 5 og 10 års planer for fremtidige investeringer, sørge for kontakt til
kommunen,
iværksætte
nye initiativer og sidde
med i Vandrådet, der er en
sammenslutning af alle
vandværker i Kolding.
Vandværket arbejder netop
nu sammen med grundejerforeningen Mariesminde og kommunen på at
gøre Mariesminde til et pesticide frit område, så man
kan sikre drikkevandet.
Mariesminde ligger ovenpå
Tved Vandværks indvindingsområde, selvom de ikke selv får leveret vand fra
værket.
Nye målere
I 2016 bruger vandværket
1,2 millioner kroner på at
skifte alle målere ud, så det
i fremtiden er muligt at
fjernaflæse dem. Der skal
også skiftes til målebrønde,
så hustandens vandmåler
ikke længere er i huset
men i stedet er placeret
ved skellet, så vandværket

nemmere kan identificere
brud og utætheder på
vandledningen.
- Vi mister 5-6 procent af
vandet hvert år, fordi vi
ikke kan finde utæthederne. Det bliver lettere, når vi
får målebrønde, fortæller
Søren Bolvig, der siger, at i
løbet af 2016 vil alle husstande automatisk få aflæst
sin måler en gang om dagen.
Vandværket bruger også
meget tid på at få kortklart
og tegnet, hvor vandledningerne er placeret, så alt
er helt på plads.
- Der er stadig masser at
tage fat på, og så længe jeg
kan bidrage og klare det i
forhold til mit arbejde på
havnen, hvor jeg blev chef
sidste år, så giver jeg ikke

slip på vandværket, siger
Søren Bolvig.

99% rent vand fra vandværket er renere end det, man kan
købe på flaske.

Blå bog
Søren Bolvig har boet i Kolding og Dalby hele sit liv
Han bliver 60 år i år
Han har været gift med Doris i 38 år
Sammen har de to voksne børn og to børnebørn
Han er uddannet maskinarbejder hos Danske Mejerier
Siden 1981 har han været ansat hos NCC Roads på
Havnen
Sidste år blev han driftschef samme sted
Han har været med i bestyrelsen hos Tved Vandværk i
15 år, 9 år som formand
Han spiller golf og retter frivilligt scorekort i golfklubben
Han danser Squaredance og har været med i bestyrelsen, har også været formand, men det er der ikke tid
til længere
Har været medstifter af Kolding Whiskylaug, 6 år som
sekretær, nu kun nyder på 18. år

