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Torsdag 2.
Sommerfesten
begynder
Søndag 5. kl. 9.30
Friluftsgudstjeneste
Søndag 5.
Sommerfesten slutter
Tirsdag 7. kl. 10.45
Udflugt til Glud
Museum og Juelsminde-halvøen
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Fredag 24.
Sidste skoledag:
Farvel til 6. klassetrins
elever
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Skolebestyrelsen arbejder
forsat for en overbygning
Den netop fremlagte skolestruktur rapport peger på flere forskellige senarier,
hvor Dalby Skole bliver lagt sammen med andre skoler. Skolebestyrelsen mener
ikke, sammenlægning er nogen god løsning for skolens elever. Den peger forsat
på en overbygning og en udbygning til 80 millioner kroner. Flere politikerne skyder også allerede rapporten ned.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
En ny, stor skole ved Brændkjær på knap 1400 elever
eller en næsten lige så stor
Sydskole, der samler flere
mindre skoler et sted, er
bare nogle af de senarier,
som den netop fremlagte
skolestruktur rapport peger
på kan blive fremtiden for
eleverne på Dalby Skole.
Politikerne i Kolding Kommune har bedt forvaltningen om at undersøge, om
der kan spares penge ved
at sammenlægge skoler og
bygge nye store skoler i
kommunen.
I de to nye senarier, der har
betydning for Dalby Skole,
vil det betyde, at skolen
skal lukkes, og at den enten bliver lagt sammen
med Brændkjær Skole,
eller at der bliver bygget en
helt ny Sydskole.
Uspiseligt for Dalby
Men ingen af de senarier
er spiselige for Peder Damkjær, formand for skolebestyrelsen.
Skolestrukturanalysen skal
undersøge om en anden
skolestruktur kan give besparelser. Men Peder Damkjær
mener, at den nuværende
struktur er den bedste.
- Det betyder godt nok at
Dalby Skole skal udbygges
for 80 millioner kroner og
får en overbygning. Men
det er cirka det samme som
en sammenlægning med

Brændkjærskolen koster, og
meget mindre end en ny
Sydskole koster. Så vi synes
det er glædeligt at Børneog Uddannelsesudvalgets
på deres møde i april har
indstillet Dalby Skole til udbygning med 7.-9. klassetrin
og tre spor i de kommende
år. De gennemarbejdede
analyser vi nu får via skolestrukturanalysen understreger kun, at det er den
rigtige beslutning for Dalby
Skole. Og det vil bestyrelsen
fortsat arbejde for sker,
siger Peder Damkjær.
Ikke begejstrede
Politikerne er da heller
ikke alt for begejstrede
over rapporten. Venstre
melder klart ud, at partiet
ikke tilslutter sig nogen af

de to scenarier, der beskrives i analysen, og selv om
udvalgsformand Christian
Haugk (S) ikke vil sige ja
eller nej før udvalgsmødet,
understreger han, at man i
dag har en god skolestruktur og et godt og veldrevet
skolevæsen.
- Vi står ikke på en brændende platform, for vi har
et godt udgangspunkt, og
vi har ikke behov for at
gamble med det system,
siger Haugk i JydskeVestkysten.
Enhedslistens Benny Dall
tror ikke, at nogen af scenarier kommer i spil og
peger på, at det er dyre løsninger.
Peder Damkjær er enig og
mener, at der er mange
grunde til, at en sammen-

lægning med Brændkjærskolen eller at bygge en ny
stor Sydskole ikke duer.
- Det er rigtig mange
penge, der skal bruges, og
det vil tage henholdsvis 30
og 45 år at få tilbagebetalt
den investering, hvis der
skal bygges nyt. Desuden
har Kolding en mobilitetsplan og sundhedspolitik,
der prøver at få flest muligt, især børn, til at cykle.
Så virker det jo helt forkert,
at vi så tvinger næsten alle
børn fra Dalby distriktet
ind i bilerne igen, hvis de
skal til Brændkjær eller
Sydskolen. Lukningen af
Dalbyvej ved skolen har jo
netop betydet, at rigtig
mange, også små elever,
cykler eller går til skole, påpeger Peder Damkjær, der
i stedet glæder sig over, at
de politiske udmeldinger
er helt i tråd med skolebestyrelsens vurdering af Skolestrukturanalysen.
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Valg til menighedsrådet
Skal du sætte dit præg på det sognehus, som kun
mangler det allersidste grønne lys for at blive bygget? Vil du have indflydelse på Dalby Kirkes gudstjenester og aktiviteter? Så er det oplagt at melde sig på
banen, når der til efteråret skal findes nyt menighedsråd. 13. september bliver der orienteret om valget og
menighedsrådets økonomi, arbejde og nuværende
projekter og planer.

Hvert fjerde år skal der findes nye menighedsråd
overalt i Danmark, selvfølgelig også i Dalby. Et menighedsråd er overordnet
ansvarlig for kirkens daglige drift, så der er rig mulighed for at præge kirkelivet i den retning, du synes, er rigtig, lige fra gudstjenester til aktiviteter og
koncerter og meget mere.
Menighedsrådet holder ca.
10 møder årligt og fordeler
de enkelte ansvarsområder
efter interesse og baggrund.
Flere af de nuværende menighedsrådsmedlemmer
har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte. Der er
altså sikret god kontinuitet,
så nye medlemmer kan introduceres til opgaverne.
Tirsdag 13. september
Sæt kryds i kalenderen ved
tirsdag den 13. september,
for da bliver der holdt orienteringsmøde i præstegården om valget.
I Dalby er der tradition for,
at man på dette møde laver

en valgliste af interesserede, og at disse personer
bliver valgt. For bliver der
ikke indleveret andre lister,
bortfalder den egentlige
valghandling senere på
året.
En blandet gruppe
I et menighedsråd, der har
den lokale kirkes liv og
vækst som sit formål, er det
i sagens natur hensigts-

mæssigt med folk, der supplerer hinanden godt. Der
er flere måder at bidrage,
og derfor er der også brug
for vidt forskellige mennesker.
For eksempel er det godt,
at nogle har indsigt i økonomi og personaleledelse
eller evner til samarbejde
og organisation.
I et voksende sogn med
Dalbys profil er det også
oplagt med nogle, der
brænder for børn og unge.
Men skal kirkelivet henvende sig til alle aldre, og
det skal det naturligvis, er
det også nødvendigt, at
nogle kan tænke voksnes
og ældres relation til kirken med.
Praktisk sans – håndværks-

mæssigt eller på anden vis
– er også efterspurgt, da
der jo også er nogle bygninger at passe på: Kirkebygning og kapel, graverhus og præstegård og ikke
mindst altså meget gerne et
nyt sognehus.
Meget andet kunne nævnes. Det er en bred vifte af
kompetencer og anlæg,
der er med til at give et
godt menighedsråd.
Hvis du vil vide mere?
Kontakt den nuværende
formand Elly Petersen på
75 53 18 60 eller sognepræst Jens Chr. Bach Iversen på 75 50 23 27, hvis du
vil høre mere om menighedsrådets arbejde.

DØBTE
8. maj
Nellie Almfort
Skovly 12
Isabell Hagbarth Møller
Hansen
Tristan Hagbarth Møller
Hansen
Aagærdet 24
22. maj
Alberte Esther Skov
Christiansen
Bakkegærdet 16

KALENDER
JUNI
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 1. kl. 19.00
I præstegården.
Friluftsgudstjeneste ved hallen:
Søndag den 5. kl. 9.30
2. s. efter trinitatis. I forb. med Dalby Sommerfest.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 8.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 11. kl. 10.00
Ved Ditte Freiesleben.
Fælles musikgudstjeneste i
Sdr. Bjert Kirke: Søndag den 12. kl. 10.30
3. søndag efter trinitatis. Fælles for Dalby, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. Ved de tre sognes præster, organister og kor. Se side 2.
Gudstjeneste: Søndag den 19. kl. 10.30
4. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Peter Skak Boesen
Goldbækparken 66

Gudstjeneste: Søndag den 26. kl. 10.30
5. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Malthe Schou Heitmann
Kjeldsen
Chr. Schous Vej 6

JULI
Søndag den 3. kl. 9.00
6. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

KONFIRMEREDE
15. maj
Jenny Pouline Vestergaard Nielsen
Kongebrogade 75

Der mangler kun et forventet OK fra kommunen, for dialogen har været god hele vejen, og efterfølgende tilladelse fra Fredningsmyndighederne, før byggeriet af et nyt sognehus ved kirken kan gå
i gang. Pengene er bevilget, og de kirkelige myndigheder bakker op om projektet fra den lokale tegnestue Mejeriet. Det bliver en særdeles spændende opgave for det nye menighedsråd.

Fælles musikgudstjeneste: Det gror
Søndag den 12. juni kl. 10.30 holder Sdr. Stenderup,
Sdr. Bjert og Dalby kirker en stor fælles musikgudstjeneste i Sdr. Bjert kirke.
De tre kirkers kor og kirkesangere, organister og præster lægger nu igen kræfterne sammen for at lave
en sommergudstjeneste
med smuk og lys musik og
sang. I år bliver det hos
vores naboer i Sdr. Bjert
søndag den 12. juni.
Der bliver også noget for
øjet, for præsterne vil ikke
alene lade sig inspirere af

Nyt om
NAVNE

bibelske læsninger, men
også af forskellige billeder
og kunstværker, som passer
til gudstjenestens tema:
Det gror.
Så glæd jer! Det bliver
smukt og grønt, lyst og festligt. Der er godt fællesskab
og naboskab. Og der bliver
ord, der gror – og sang, der
sætter i gang!

2. april
Didde Hauge & Jakob
Johannsen
Dalbyvej 96

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 31.
10. søndag efter trinitatis. F.eks. Sdr. Bjert kl. 10.30.
Ved Tine Illum.

7. maj
Britta Buus Nordestgaard & Henrik Buus
Nordestgaard
Tyttebærvænget 11

AUGUST

11. maj
Niels Brock
Romerparken 11
Den fælles musikgudstjeneste byder blandt andet på den smukke
sommersalme ”Det dufter lysegrønt af græs”.

Tirsdag den 7. juni kl. 10.45 – 17.45
Program
10.45 Afg. med bus fra Dalby præstegård
12.00 Middag på Glud Museum:
Flæskesteg + citronfromage
13.00 Guidet bustur på Juelsmindehalvøen
Bl.a. Møgelkær Gods og fængsel, landsbyen
Klakring og Juelsminde by og havn
Kaffe undervejs
15.30 Rundvisning på Glud Museum
16.30 Afg. med bus fra Glud Museum
17.45 Tilbage ved Dalby præstegård

Pris og tilmelding
Pris: Kr. 175,-, inkl. 2-retters
middag, guidet bustur,
kaffe og rundvisning på
Glud Museum.
Tilmelding til Elly Petersen
på 75 53 18 60 / ellysmail@stofanet.dk
Alle er velkomne
Turen arrangeres af Dalby
menighedsråd. Alle er velkomne.

: 30. maj

elding
Sidste tilm

GLUD MUSEUM
Et spændende frilandsmuseum med mange historiske
bygninger, hvor landsbylivet de
sidste 350 år kan opleves.

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

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

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 6
Juni-juli 2016
Red.: J.C. Bach Iversen

Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
20. august 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.

Vejviser

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

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 17.
8. søndag efter trinitatis. F.eks. i Sdr. Stenderup kl.
9.00 eller Sdr. Bjert kl. 10.30. Begge ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

9. maj
Vilbert Bruno Andersen
Strandbakken 10

Udflugt: Glud Museum og
Juelsmindehalvøen

Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

DØDE OG
BEGRAVEDE
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DALBY KIRKES FASTE
FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Ældremotion støtter Bagdad. Fra september til april er der hver tirsdag mødt 15-25 friske kvinder
op til en times god træning i præstegården under ledelse af Gitte Gura. Mænd er også velkomne.
Hver træning sluttes af med kaffe og hygge. I sæsonen 2015-2016 samlede gymnasterne 4.900
kr. ind til Dalbys venskabsmenighed i Bagdad. De mange penge blev overrakt til sognepræst Jens
Chr. Bach Iversen ved holdets sæsonafslutning den 19. april.

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

Sommerfest med musik både
fredag, lørdag og søndag
I år har vi masser af musik
på programmet.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Vi har været godt vant med
flotte toner fra bandet Spillemænd af Guds Nåde ved
sommerfestens gudstjeneste søndag morgen. I år har
vi udvidet, så der også er
musik fredag og lørdag.
Fredag aften har vi entreret
med Rocktoget, der vil spille
op til hygge i festteltet. Vores
forventninger er høje, og vi
glæder os til en glad aften.
Lørdag fortsætter vi med
en mere uformel stil ved
sanger/sangskriver
Richard Aasholm.

Gadeturneringen har ændret stil
I år afholdes gadeturneringen med Funballz i stedet
for høvdingebold. Vi tror på, at både deltagere og
publikum vil finde det sjovt. Meld jer via link på dalbygf.dk

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Vi håber meget på jeres opbakning til den ny gadeturnering ved Dalby Sommerfest og vil gerne, at I allerede nu melder jer til på
Dalby GF’s hjemmeside. Vi

har i år valgt at satse på
noget, som vi aldrig har
prøvet før: Gadeturneringen vil blive afholdt med
Funballz.
Meld jer til, og få en sjov
oplevelse. Vi ser også gerne
hold fra spejderne, SFO’
ens og børnehavernes per-

sonale, gymnastiktrænerne
og mange flere. Vi er sikre
på, at vi sammen får en rigtig god oplevelse. Vi kan
fortælle, at fodbold senior
damer har været de første
til at stille hold. Det bliver
spændende at se, hvem de
skal kæmpe imod.
Vi vil bemande gadeturneringen, så vi sørger for, at
”bold-dragterne” rengøres
fra gang til gang, og at der
er hjælp til at komme i
dragterne.

Rocktoget, der spiller fredag aften, er et nyt indslag ved årets sommerfest, men med et par kendte ansigter. Mads Balle, guitar og
sang, er lærer på Dalby Skole, og Anders Johansen, klaver og bas,
har siden år 2007 haft tre sønner på skolen og er i øvrigt et mangeårigt medlem af Spillemænd af Guds Nåde.

neri og humor for både
børn og voksne. Vi vil som
publikum blive inddraget i
showet. Afslutningsvis vil
Lasse lave ballondyr. Det er
vist kun fantasien, der sætter grænser for hvad, der
kan formes ud af ballonerne.

For første gang i historien er der Funballz på programmet ved Dalby Sommerfest. Meld jer til turneringen, som finder sted lørdag eftermiddag. Der er en turnering for børn og en turnering for
voksne – og underholdningsgaranti for både spillere og tilskuere.
Lasseshow tryller og underholder alle aldre ved årets sommerfest. Det sker lørdag kl.
11.30.

Lokal opbakning til udarbejdelse
og opsætning af plakater
Glenn Kjær fra Promovista, vores lokale reklamebureau, hjælper år efter år med det grafiske arbejde og
print af plakater. SFO’en på Dalby Skole deltager i år
aktivt med opsætning af de trykte plakater, mens Beboerforeningen hjælper med udlån og opsætning af
banko-plakaterne.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Det er på ingen måde en
selvfølge. Så en kæmpe tak
for indsatsen.
Glenn Kjær har i mange år
hjulpet med opsætningen
af plakater og program for
sommerfesten samt print
af plakaterne. Igen i år sætter han linjen for plakater
og programmet, som I ser
det i Dalby Tidende. Det er
et stort arbejde, hvor han
til trods for korte deadlines
altid er serviceminded og
afleverer til tiden.
Opsætning af plakater
Sidste år var Værestedet
aktiv i forhold til opklæbning af plakater. I år har
SFO’en på Dalby Skole til-

HALLEN
TORSDAG DEN 2. JUNI
18.30 - 21.00

Ma
spæn nge
de
præm nde
ier

Bankospil
Vi glæder os til nogle gode timer sammen
med hygge og gode præmier.

FESTPLADSEN
FREDAG DEN 3. JUNI

I år får vi besøg af lasseshow.dk under sommerfesten. Det er Grundejerforeningen Tved Nord, der er
kommet med det gode indslag.

Lasse rejser rundt i hele
Danmark med trylleri, klovneri, comedy og ballonfigurer.
Til sommerfesten vil han
kombinere trylleri, klov-

DALBY SOMMERFEST 2.-5. JUNI 2016

Banko i hallen

Besøg af tryllekunstner

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget

RAM
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budt at hjælpe med opklæbning af plakater og ophængning på områdets
gadehjørner. Det er dejligt
med en hjælpende hånd,

og børnene er med til at
skabe opmærksomhed omkring vores fælles sommerfest. De gør en stor forskel.
Samtidig har Beboerforeningen i Dalby tilbudt, at
vi kan låne de flotte skilte
til banko, som de har fået
lavet. Skiltene kan genbruges fra gang til gang – og så
har de en størrelse, som I
ikke kan undgå at se.

I fjor hjalp børn fra Værestedet med opsætning af sommerfestplakater. I år hjælper SFO’en, og Beboerforeningen leverer skilte til
banko.

17.00 – 18.30

Show kamp Old Boys mod All Stars

19.00 – 21.00

Serie 3 Herrer Dalby GF mod Munkevængets FI (DBU)

18.00 -

Aftensmad / hygge /musik
Der åbnes for fadølshanerne og aftensmaden serveres.
Teltet er klar til fest og musik ved Rocktoget. Der sættes borde og stole op til hygge med familie/venner/ klassen
og naboerne. Vi håber, at I alle vil bakke op omkring en god aften og tilmelde jer i god tid.

Sammen trækker vi bedst
Grundejerforeningen Tved Nord deltager aktivt ved
Dalby Sommerfest. De har bestilt underholdning for
både børn og voksne.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Jeg blev i april måned inviteret til Generalforsamlingen ved Grundejerforeningen Tved Nord. Vi skulle
tale om, hvorvidt Grundejerforeningen og Dalby
Sommerfest kunne gøre
noget
for
hinanden.
Grundejerforeningen har i
flere år vægtet det sociale:
Både det at understøtte det
gode naboskab, og detat vi
som naboer møder hinanden. Grundejerforeningen
er som alle andre initiativer oppe imod, at vi alle
har meget i kalenderen og
derfor gang på gang må
prioritere, hvad vi tager til
af arrangementer.
Gode ideer
Der var på mødet mange
gode og sunde input til det
at være frivillig, at lave
gode arrangementer, som
prioriteres i medlemmernes kalender, og det at stå
sammen. Jeg fik mange
input med hjem. Blandt
andet blev det sagt, at vi
med sommerfesten skal

sørge for lave aktiviteter
for flere aldre – at vi skal
sørge for at henvende os til
andet end børnefamilierne. Dette vil vi tage med.
Bestiller entertainer
Konklusionen på mødet
blev, at Grundejerforeningen Tved Nord deltager
som en aktiv partner ved
Dalby Sommerfest. Grundejerforeningen har bestilt
en klovn og magiker Lasse
Frederiksen til at komme
og underholde både børn
og voksne lørdag den 4.
juni kl. 11.30 ved sommerfesten. Lasse vil slutte af
med et ballonshow, som
kan fascinere alle både
store og små. Vi er i sommerfestudvalget rigtig glade for dette tiltag og håber,
at alle vil tage godt imod
det.
Griller og skaber hygge
Der har i flere år været en
kutyme, at det primært har
været forældre til børn på
Dalby Skole, der har taget
vagterne i grill, ølvogn, boder med videre. Det blev vi
på grundejerforeningsmø-

det enige om at ændre. Vi
vil gerne, at hele Dalby deltager ved sommerfesten,
ikke kun både forældre til
børn og unge, men også
forældrene, hvis børn er
flyttet til overbygningen på
andre skoler og gruppen af
”plus 60”. Vi vil gerne
møde hinanden på kryds
og tværs af alder med det
til fælles, at vi støtter op om
vores lokalsamfund.
Jeg har på nuværende tidspunkt fået nogle friske
hænder fra Grundejerforeningen Tved Nord, der
primært
repræsenterer
”plus 60”. De står for grillen lørdag i det område,
hvor Lasseshowet foregår
fra kl. 11.30-13.30. Jeg
håber sammen med bestyrelsen for grundejerforeningen, at andre fra området vil støtte op med en
hjælpende hånd i ovenstående tidsrum, så der kan
skabes ekstra hygge i grillen.
Med stor tak for jeres tilgang til sommerfesten på
mødet. Vi glæder os til at se
jer. Der er meget hygge og
samvær forbundet med
vagterne, og for de fleste er
det den primære årsag til
hjælpe aktivt.

HUSK
lle
at besti
mad!

Bestil mad på: www.dalbygf.dk
Pris for helstegt pattegris, salat og ﬂødekartoﬂer kr. 150,-.
Vores erfaring er, at børnene leger ude, så vi tænder grillen for de unge og de aktive fodboldspillere.

Grill på festpladsen

OBS!

Fodbold på opvisningsbanen

Til sommerfesten har vi brug for 2 timers frivillighed fra alle, til gavn for vores
egne børn og unge i sognet: Bage boller, stå i bod, være campingvagt m.v.
Meld dig på: www.dalbygf.dk – via Doodle. Alternativt kontakt Mette på 27 77 22 22 / mhd@bokagroup.dk
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FESTPLADSEN
LORDAG DEN 4. JUNI

DALBY SOMMERFEST 2.-5. JUNI 2016

FESTPLADSEN
LORDAG DEN 4. JUNI

10.00 - 18.00

Boder og Torwand

11.00 - 22.00

Grill og café

11.30 -

Magiker og tryllekunstner Lasse Frederiksen
sørger for underholdning af både børn og
voksne.

09.00 - 12.00

U6 mix - Dalby Mølle Pokal

09.00 - 12.00

U10 drenge B/C og U10 piger B
Dalby Mølle Pokal

12.00 - 15.30

U10 drenge A og U10 piger A
Dalby Mølle Pokal

10.00 -

U12 drenge
KB/Dalby - Fredericia (DBU)

11.00 -

U13 drenge Vest 2:
FC Kolding Syd - OKS (DBU)

NYHED!

11.00 - 15.00

SFO aktiviteter

14.00 - 15.00

Funballz for børn. Børnene leger med boldene.
Der skal medfølge voksne til opsyn v/børn under 13 år.

14.00 – 15.00

Auktion over nyt børnetøj og Ekstra tilmelding til
gadeturnering Funballz.

15.00 - 17.30

Gadeturnering i Funballz
100 kr. pr. hold for tilmelding. Øl/vand til det vindende
hold. 4 voksne pr. hold, min. 1 kvinde pr. hold. 1
hjælper pr. hold. Spiller i 5 min.

Børnecamping

HUSK
Til

melding
dalbygf.d :
k

BORNECAMPING
15.30 søndag 9.30

15.30

1. Præmie: Vejskilt = praleret indtil næste år.

Tilmelding: www.dalbygf.dk

Børnecamping
Pris: 80 kr. (inkl. mad)
Børnecamping er for børn med tilknytning til Dalby
Skole eller Dalby GF. Børn til og med 14 år!
Tjek-ind
Udlevering af armbånd, der bæres hele tiden og vises
ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads
(skel mellem 3. og 4. kl.).

18.00 - 19.00

Aftensmad
Ro på pladsen

07.00

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

09.30

Alle telte fjernet

Rygning, alkohol, energidrik = Bortvisning!
2 lejrchefer eftermiddag/aften. 1 vågen voksen om natten.
Dog: Overnatning er forældres eget ansvar.

19.00

Lort eller lagkage
Skyd på mål. Stor pokal til vinderen.

00.00

Aftenhygge

Musik og hygge ved sanger/sangskriver
Richard Aasholm

Tilmelding: www.dalbygf.dk
Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.
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Dalby Mølle Pokal

To jubilæer på Dalby Skole

DALBY SOMMERFEST 2.-5. JUNI 2016

To klasser fra Dalbys svundne tid mødtes søndag den
8. maj på Dalby Skole til henholdsvis 50 og 51 års jubilæum.
Den ene klasse med 51 års jubilæum, bestod dengang af 8 elever – 4 piger og 4 drenge, efterfølgende
kaldet lille klasse, mens den anden klasse var på 1617 elever, store klasse.

FESTPLADSEN
SONDAG DEN 5. JUNI
9.30 - 10.15

Friluftsgudstjeneste og kirkekaffe
Ved Jens Chr. Bach Iversen, Spillemænd
af Guds Nåde og Dalbys kirkekor

10.30 - 15.30

Boder og Torwand, grill og café

10.30 - 13.30

U7 mix
Dalby Mølle Pokal

10.30 - 13.30

U8 piger, U8 drenge og U9 drenge B
Dalby Mølle Pokal

12.30 - 15.30

U9 drenge A
Dalby Mølle Pokal

13.00

Tekst og fotos: Judy Reimer

Klassebillede med overlærer Jessen
Den store klasse.

Forreste række fra venstre
Hanne Koldsø, storesøster til Jens Erik (lille klasse)
Marianne Klinge (lille klasse)
Susanne Bløcher (store klasse)
Anne Merete Christiansen, nu Grunnet, datter af lærerne
på skolen (store klasse)
Elisabeth (Lisbeth) Nørgaard, nu Dam (store klasse)
Bente Bjerre (store klasse)
Else Kiil Jensen (store klasse)

Konfirmationsfoto (store klasse)
Den lille klasse blev konfirmeret i Dalby, mens den store
klasse blev konfirmeret i Vonsild. Det skiftede hvert 2. år.

Sommer springholdet
Gymnastikopvisning

Kenn Reimer, Søren Peter Viborg og Peter Falk glæder
sig over at de gamle døre fra omklædning/toiletter stadig
består i deres gamle gymnastiksal.

Friluftsgudstjeneste

Bageste række fra venstre
Kenn Reimer (lille klasse)
Peter Falk (lille klasse)
Jens Erik Koldsø (store klasse)
Søren Peter Viborg Nielsen (store klasse)
Arne Jessen (store klasse)
Claus Jacobsen (store klasse)

Tidligere lærer på Dalby Skole gennem mere end 40 år –
Hanne Føns, viser eleverne rundt. Her er den gamle gymnastiksal blevet til håndarbejde og designværksted.

Kenn Reimer holdt denne
dør ind til hjemkundskabslokalet for lærer Christensen tilbage i cirka 1964-65
og skulle som straf skrive
”jeg må ikke holde døren
for læreren” 200 gange.
Det kunne alle huske, og
de morede sig over, at der i
dag står ”hold døren lukket” på skiltet.

Anne Merete og Else beundrer flot træarbejde i sløjdlokalet, hvor høvlbænkene stadig består fra dengang.

Kenn Reimer (højre) benyttede lejligheden til at undskylde overfor Jens Erik, som gik klassen under ham dengang, fordi han havde lokket ham til at spise en skrå. Jeg købte den ved købmanden og bildte dig ind at det
var lakrids, husker Kenn tilbage.
- Jeg har siden tænkt over at det vist var en form for mobning, selvom det ord slet ikke fandtes da, smilede han
undskyldende til Jens Erik. Jens Erik havde bestemt ikke
glemt episoden, som endte med, at han brækkede sig i
skolens håndvask.

Program
Inden eleverne mødtes til
rundvisning på Dalby
skole, spiste debrunch sammen på Marinaen – Marina
Syd i Kolding.

Selvom det er 50 og 51 år siden skoletiden for Bente og
Marianne sluttede, har de ikke glemt hvordan man hulahopper (men åbenbart glemt, at det kun må ske udendørs).
Læs meget mere og se flere fotos fra jubilæet
i næste nummer

Støt Dalby Tidendes annoncører.

De støtter dit lokalområde.
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Skolestrukturrapport sætter Dalby Skole i spil
Børne- og Uddannelsesforvaltninger har netop leveret den af politikerne bestilte
rapport: Analyse af Kolding Kommunes skolestruktur 2016.
Direktørens opgave var at udarbejde en analyse, der skulle viser de næste 10 års
udfordringer for Koldings folkeskoler økonomisk, men også blandt andet i forhold til pædagogisk kvalitet og betydning for lokalsamfund.
Dalby Skole er i spil i rapporten i to scenarier – en større Brændkjærskole og en
ny stor Sydskole.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Det har været ventet med
spænding i Dalby, hvad den
ventede skolestrukturrapport ville indeholde af mulige ændringer for Dalby
Skole.
Der er tre hovedscenarier,
som hver for sig vil have
forskellig betydning for
Dalby skole:
1. Bibeholde den nuværende skolestruktur og arbejde ud fra den 2013 vedtagne reviderede planfor
Kolding Kommunes folkeskolers fysiske udbygning
og opdateringsplan
2. Et scenarie hvor alle
kommunes skoler, der ikke
har 7.-9. klassetrin, flyttes
til deres tilknyttede overbygningsskole. Det vil for
Dalby Skole betyde en lukning af Dalby Skole og flytning til Brændkjærskolen.
3. Et scenarie, hvor der
bygges eller tilbygges til tre
nye storskoler: en cityskole,
en nordskole og en sydskole, der skulle have elever fra 11 af kommens nuværende folkeskoler, mens
de resterende 10 almene
folkeskole ikke bliver berørt. Dalby Skole vil i dette
scenarie skulle nedlægges
og flyttes til Vonsild Skole.
Det samme vil i scenariet
ske for Ødis Skole.
1. Den gældende plan for
folkeskolerne i Kolding.
Dalby Skole udbygges
I 2013 besluttede Koldings
Byråd en revideret plan for
udbygning og opdatering
af Koldings folkeskoler for
tiden frem til 2024. Befolknings- og tilflytningsprognosen viser, at Dalby Skole
elevtalsmæssigt vil vokse
med 35%. Det betød, at
den vedtagne plan indeholder en udbygning af Dalby
Skole med 7.-9. klasser og
en eventuel udvidelse til 3
spor. Det vil ved periodens
slutning betyde, at Dalby
Skole kan forventes at have
cirka 600 elever fra 0. til 9.
klasse.
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit
møde i april 2016 at indsende udvidelsesforslag til
denne udbygning af Dalby
Skole til Byrådets budgetbehandling med forslag
10

om udbygning foretaget i
2017 og 2018 med en beløbsramme på 80 millioner
kroner.
I indstillingen begrunder
udvalget blandt andet forslaget med, at Dalby Skole
har en meget stor tilslutningsfrekvens i skolens distrikt, og at det kan forventes fastholdt også for
overbygningselever
ved
Dalby Skoles udbygning
med 7.-9. klassetrin.
2. Et scenarie, hvor Dalby
Skole lukkes og henføres
til Brændkjærskolen
Skolestrukturrapporten arbejder med forskellige scenarier hvor:
– Vester Nebel Skole lukkes og henføres til Alminde-Viuf Fællesskole
– Harte Skole lukkes og
henføres til Bramdrup
Skole
– Dalby Skole lukkes og
henføres til Brændkjærskolen
– Sjølund-Hejls Skole lukkes og henføres til Christiansfeld Skole
– Skanderup-Hjarup fællesskole lukkes og henføres
til henholdsvis Vamdrup
Skole og Kongsbjergskolen
– Fynslundskolen lukkes og
henføres til Kongsbjergskolen
– Ødis Skole lukkes og henføres til Vonsild Skole
For Dalby Skole vil dette
scenarie betyde en lukning, og at Brændkjærskolen skulle udbygges til en
4-6 sporet skole med kapacitet til over 1300 elever.
Rapporten beskriver udbygningsbehovet til en pris
på 71 millioner kroner.
Stigende privatskolefrekvens kan undergrave
rapportens økonomiske
grundlag
Rapporten nævner i sin
indledning, at frit skolevalg
mellem folkeskoler kan
skabe usikkerhed om rapportens økonomiske beregninger.
Men
den
usikkerhed, der kan fremkomme ved et eventuel stigende valg af privatskole
for elever fra lukkede folkeskoler, nævnes ikke. Beregningerne af blandt andet
forventede større klassekvotienter (effektivisering)

bygger på, at alle elever fra
de lukkede skoler flytter
med til de nye større skoler.
Denne forudsætning vil
efter al sandsynlighed ikke
holde. Vi ved, at privatskolefrekvensen for 7. klassetrinselever fra Dalby, da
blev flyttet fra Dalby Skole
til Brændkjærskolen i 2008
steg til cirka 40 procent.
Denne tendens vil i et vist
omfang også slå igennem
på 0.-6. klassetrin, hvis
Dalby Skole lukkes. Dermed er det meget usikkert
om den forventede stigning i klassekvotienten i en
ny Brændkjærskole til 24,8
elever per klasse vil holde.
Kommunen skal betale
godt 34.000 kroner årligt
for hver elev, der går til en
privat skole. Rapportens
beregnede driftsprovenu
på 2,3 millioner kroner årligt ved sammenlægningen
kan dermed hurtigt forsvinde.
Rapporten analyserer sig
frem til en investeringsudgift på Brændkjærskolen
ved scenariet på 71 millioner kroner.
Det giver ved en årlig
driftsbesparelse på 2,3 millioner kroner og en tilbagebetalingstid
på
investeringen på 30 år.
Dette gælder som nævnt
under forudsætning af, at
klassekvotienten ikke påvirkes negativt af en større
privatskolesøgning.
3. Et scenarie, hvor Dalby
Skole lukkes og sammen
med Ødis Skole henføres
til Vonsild Skole
Dette scenarie kaldes i rapporten for ”Sydskolen”.
Rapporten indeholder i stil
hermed også en ”Nordskole” ved lukning af Alminde-Viuf, Vester Nebel
og Harte skoler og deres
henføring til Bramdrup
Skole, samt en ”Cityskole”
etableret på baggrund af
en nedlæggelse af Sdr.
Vang, Brændkjær, Ålykke
og Munkevængets skoler.
”Sydskolen” vil i slutningen
af perioden have et elevtal
på godt 1200. Efter rapportens tal vil ”Sydskolen”
kræve en investering på
151 millioner kroner og
har en beregnet årlig

driftseffektivisering ved en
klassekvotient på 24,3 på
3,3 millioner kroner. Det
vil betyde en tilbagebetalingstid på investeringen
på cirka 45 år. Også her
gælder det, at forudsætningerne kan påvirkes negativt, hvis skolelukningerne
medfører en større privatskolefrekvens.
Dalby Skole – en god
skole med vision for
fremtiden
Dalby vokser – det gør
Dalby Skole også!
Der er en konstatering,
som indleder Dalby Skoles
nye vision, der er lavet som
animationsfilm af bestyrelse, medarbejdere, forældre og elever. Dalby Skole
har rigtig gode resultater

for elevernes læring og trivsel. Se visionsvideoen på:
https://vimeo.com/14833
7040
Det har bestyrelsen, forældrekreds og skolens medarbejdere stort engagement i
at fastholde og udvikle
mens Dalby, som tilflytningsområde, vokser. Skolen er et stort aktiv for
Dalby som lokalområde.
Derfor har Dalby Skoles
skolebestyrelse fremsendt
forslag om udbygning af
Dalby Skole, og det er med
glæde, at vi fra Børne- og
Uddannelsesudvalgets møde i april ser, at det politiske udvalg har indstillet
Dalby Skole til udbygning
med 7.-9. klassetrin og tre
spor i de kommende år.

Nyansatte lærere
på Dalby Skole
Dalby Skole vokser. Vi får flere elever og flere klasser
og dermed også flere medarbejdere. Første maj startede lærer Charlotte Jacobsen på skolen. Til august
ansættes lærer Katrine Thorup i fast stilling på Dalby
Skole.
Af Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole
Charlotte Jacobsen
Charlotte trådte første maj
ind i den lærerstilling, der
tidligere var varetaget af
Anne Mette Trans, der er
blevet ansat i Vingsted
Jernalderlandsby som medarbejder og underviser.
Charlotte er 48 år og er linjefagsuddannet i matematik, dansk, håndarbejde,
billedkunst og natur/teknologi.
Charlotte har en alsidig erhvervsbaggrund og virke i
foreningsarbejde og kommer til Dalby Skole, efter
hun i de seneste 10 år har
været lærer på Hærvejsskolen i Rødekro.

Katrine Thorup
Katrine har været ansat i
en midlertidig stilling på
Dalby Skole siden oktober
2015 og varetaget flere forskellige undervisningsopgaver herunder også et
sygevikariat.
Katrine er 35 år og uddannet fra Jelling Seminarium
i 2006 og har linjefag i
dansk, historie, kristendomskundskab/religion
og billedkunst. Katrine har
også undervisningserfaring i blandt andet sprogfag og madkundskab.
Til det nye skoleår i august
indtræder Katrine i en fast
lærerstilling på skolen.
Velkommen til Charlotte
og Katrine. Vi glæder os til
samarbejdet med jer.

DALBY skole

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
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 juni / juli
Onsdag 8. juni kl. 18
Skolens sommerkoncert
– alle klasser optræder
med numre fra deres
musikundervisning (på
plænen foran hallen –
husk picnickurven)
Tirsdag 14. juni
6. klasserne deltager i
kommunal idrætsdag
for alle 6. klasser
Fredag 24. juni
Sidste skoledag – farvel
til vores 6. klassetrinselever
Dalby Skoles SFO har
åbent i skolernes sommerferie undtagen i
uge 28 og 29 (11. juli –
24. juli), hvor der er
mulighed for behovspasning i Brændkjærskolens SFO
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Tystarterne på besøg hos Nyt formiddagsfrikvarter
og ny halvtimes lektion
Naturskolen
Inden det nye kuld af børn starter i børnehaveklassen
på Dalby Skole, starter de i det der hedder Glidende
Overgang. På Dalby Skole har vi dog døbt dem Tyvstarterne, som er et lidt nemmere sjovere navn. De
første uger af deres start på skolen i april fik de muligheden for at bruge området og lokalerne ved naturskolen Skibelund.

var dog ikke alle, der havde
lige nemt ved denne aktivitet. Sådan noget røg fra et
bål kan godt være en udfordring, når man hele tiden
får det i sine øjne. Som
Isaak nævnte det “så følger
den dumme røg hele tiden
efter mig!”. Ja, vi skulle nok

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Arkiv

Af pædagog Jesper Weiss
Larsen
Foto: Arkiv
Tyvstarterne startede med
at blive hentet af en stor
dobbeltdækkerbus ved skolen. Mange af børnene var
meget benovet over at
skulle ud og køre med en
dobbeltdækkebus.
Vi
brugte vores dag derude
med aktiviteter af meget
forskellige karakter. Området ved Naturskolen Skibelund inviterer til mange
aktiviteter i gå-afstand. Her
er både plads til leg på
grønne områder, en bålplads og en strand samt indendørs lokaler.
Smutte sten
På dagen havde vi delt aktiviteterne op. Børnene
havde mulighed for at
kunne vælge frit imellem
de forskellige aktivitetssteder. Man skulle dog lige
give besked til en voksen
om, hvilken aktivitet man
gerne ville gå hen til. Nede
ved vandet var der mulighed for at finde mange
spændende sten og genstande i sandet. Nogle
børn nød godt af at prøve
at “smutte” med sten hen
over vandoverfladen.

Skolereformen, der ændrede skoledagen i de danske
folkeskoler i 2014, har vi nu snart to års erfaringer
med. På Dalby Skole har vi arbejdet med en skoledag
uden de tidligere kendte formiddagsfrikvarter. Nu har
vi med input fra skolebestyrelsen, eleverne, lærerne
og pædagogerne fundet den skoledagsstruktur, eleverne vil møde fra det nye skoleår til august.

Det store græsareal som ligger op til stranden blev flittigt benyttet til forskellige
sociale lege som “Alle mine
kyllinger hjem” og lignede.
Her var der stor aktivitet
men også mulighed for lige
at kigge på og se, hvordan
de andre legede, før man
tog stilling til, om man ville
være med.
Bål og røg
Området bag Naturskolen
huser en lille bålplads med
både bænke og borde. Her
var der på dagen mulighed
for at få en stille stund og
forsøge sig med kunsten i
at bage et flot snobrød. Det

have pakket en røgvender
med hjemmefra.
Spiste udendørs
Midt på dagen var det tid
til at få indtaget vores medbragte madpakker, da vejret denne dag heldigvis var
med os, foregik dette udendørs. Her fik børnene sat
sig i små klynger og fik
snakket sammen om alle
deres oplevelser, de havde
haft i løbet af dagen. “
- Jeg skal i hvert fald ned til
stranden igen og kaste med
sten i vandet, sagde August
under maden.
Efter madpakkerne var der
tid til at pakke sammen og
lige få de sidste oplevelser
med, inden den store bus
igen kom og hentede os
alle sammen. Busturen
hjem vidnede om en flok
Tyvstartere, der ikke blot
var mætte af madpakker
men også af oplevelser.
Røde kinder og enkelte
lukkede øjne var billedet
man fik, når man kiggede
rundt på de stille unger på
hjem mod Dalby Skole.

Skolereformen, der blev
indført i 2014, betød flere
fagtimer til blandt andet
dansk og tidligere sprogstart i engelsk (1. klasse) og
tysk (5. klasse), samt nye
elementer som bevægelsestid, lektiehjælp, faglig fordybelse og anden understøttende undervisning.
Det er gode tiltag i undervisningen for elevernes læring og trivsel. Skoledagen
blev lidt længere. Klokken
8-14 for 0.-3. klasse og klokken 8-14.45 for 4. til 6.
klasse.
Men skoledagen blev også
mere komprimeret, hvor vi
ikke havde plads til de samme frikvarterer for eleverne som tidligere.
Brug for en pause
Både elever, forældre, bestyrelse og pædagogisk personale på skolen oplevede,
at eleverne havde brug for
et break i undervisningen
om formiddagen, før vi
nåede til frokostpausen.
Der var behov for tid til at
få en formiddagsmad, få
ordentlig tid til toiletbesøg
og i det hele taget en afkobling fra undervisningen.
Efter det seneste folketingsvalg, blev lektiehjælp/
faglig fordybelse obligatorisk, men samtidig fik vi på
skolerne større fleksibilitet
til at ændre på, hvornår
der skulle være lektiehjælp
/faglig fordybelse og hvilket tidsmæssigt omfang,
det skulle have.
Nye måder
Den fleksibilitet har vi valgt

at udnytte til fra næste skoleår at lave en skoledag
med et formiddagsfrikvarter på 15 minutter og et nyt
30 minutters lektionsmodul efter frokost, der både
anvendes til lektiehjælp/
faglig fordybelse til trivselstid med årgangspædagog,

klasselærerens fag og noget
af bevægelsestiden.
Lektiehjælp til alle
Alle klasse på Dalby Skole
vil fra det kommende skoleår ugentligt få en halv
times lektiehjælp af deres
dansklærer og en halv times lektiehjælp af deres
matematiklærer. Desuden
fastholder vi vores 20 minutters daglige bevægelsesbånd og den faglige fordybelse med profilfag i
praktisk-musiske og naturfaglige fag i en lektion á 45
minutter ugentligt.

Den nye skolestruktur har givet plads til en anderledes dag. Der
er dog stadig plads og ro til læsning på skolen.
Sådan bliver skoledagen på Dalby Skole fra det
nye skoleår til august
Skoledagen fra august 2016
Lektionsnr. Starttidspunkt
1.
8.00
8.20
2.
8.30
pause
9.15
3.
9.30
4.
10.15
pause
11.00
5.
11.30
6.
11.50
7.
12.20
pause
13.05
8.
13.15*
9.
14.00*

Beskrivelse
læsebånd
morgensang
45 min. lektion
frikvarter
45 min. lektion
45 min. lektion
spise + frikvarter
bevægelsesbånd
30 min. lektion
45 min. lektion
frikvarter
45 min. lektion
45 min. lektion

(*0.- 3. klasserne slutter efter 8. lektion klokken14.00,
hvor vores SFO har eftermiddagsåbent.
4.-6. klasserne slutter efter 9. lektion klokken 14.45
mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag sluttes
efter 8. lektion kl. 14.00)

Mandag 8. august kl. 8.00
Første skoledag i det
nye skoleår
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Dalby Tidende

LOKALT

Årets Dalbyborger har et helt særligt
forhold til Dalby Mølle
Dalby Borgerforening har udnævnt Hans Peter Petersen til årets Dalby borger. Hans Peter Petersen har leveret præmier til Sommerfestens Dalby Mølle Cup
igennem mange år, og mange kender ham som ham,
der kommer med havregryn.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Hans Peter Petersen er
gennem årene nærmest
blevet et synonym med
Dalby Mølle og havregryn.
Hvert år er det ham, der
kommer med præmierne
til Dalby Mølle Cup, der
spilles under Sommerfesten, og hvad er mere passende end at donere en
pose havregryn til de
mange fodboldspillere, der
deltager i cuppen.
Men det er ikke kun havregryn og Dalby Mølle, som
Hans Peter Petersen er

kendt for. Selv om han er
vokset op på møllen, fordi
hans far var møller på stedet, og han i dag selv er
medejer af Dalby Mølle, så
har han også været aktiv i
lokalmiljøet i mange år, og
det er da også en af grundene til, at Dalby Beboerforening har valgt ham til
årets Dalby borger 2016.
Aktiv i lokalsamfundet
Han har selv gået på Dalby
Skole, han har spillet fodbold i Dalby GF og siddet i
ungdomsbestyrelsen samme
sted. Han har også været
medlem af Dalbyhus grup-

pen, der dengang arbejdede for at samle ind til Dalbyhus hallen, inden kommunen overtog projektet.
Han har spillet seniorfodbold og Old Boys, inden benene gav op og ikke kunne
holde længere.
- Jeg har tidligere været
meget involveret i Dalby,
men døgnet har kun 24
timer i døgnet, og der er
meget travlt på møllen, så
jeg kan ikke nå det hele,
siger Hans Peter Petersen.
Ville noget andet
Selv om hans far var møller
på Dalby Mølle og hans
barndomshjem er det
gamle hovedhus på møllen, så havde Hans Peter
Petersen ikke regnet med,
at han skulle komme til at
arbejde på møllen og
endda blive medejer.
Efter sin handelsskoleeksamen tog han til Odense og
læste i fem år til cand.
merc. Men i 1987 flyttede
han tilbage til Kolding og
begyndte at arbejde på
møllen.
- Ja, og så er jeg blevet hængende, fortæller Hans
Peter Petersen.
Hans Peter Petersen har
været med til at gøre Dalby
Mølle til en moderne virk-

somhed, der i dag beskæftiger 12 fastansatte og nogle løsansatte. Maskinparken er helt ny og moderne,
og møllen har en stor produktion af økologisk havregryn. Som noget nyt er
møllen også begyndt at
producere glutenfri økologiske havregryn.
Hans Peter Petersen arbejder overalt på møllen, hvor
der er et behov.
- Men jeg kan bedst lide at
være i produktionen, fortæller han.
Men når man er medejer
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og driftschef, og når produktionen kører i døgndrift, så er der altid noget
at lave.
- Der er jo hele tiden
noget, der kan optimeres,

og det er jo det, som gør arbejdet sjovt, fortæller Hans
Peter Petersen, der har
tænkt sig at fortsætte med
arbejdet mange år endnu.

Blå bog
Hans Peter Petersen er 57 år
Han er medejer af Dalby Mølle
Bor bagved møllen
Er gift, hans kone er sygeplejerske
Samlet har de fem voksne børn
Blev udnævnt til Året Dalby borger 2016

