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ARRANGEMENTER
DECEMBER / JANUAR

Julemåned med fred og fest

December

Af Lisa Kuang
Foto: Arkiv

Torsdag 1.
Klippe-klistre dag på
skolen
Tirsdag 13. kl. 15.00
Juleeftermiddagsmøde
i sognegården
Tirsdag 20.
Skolens juleafslutning.
2. klassernes krybbespil
i Dalby Kirke
Onsdag 21.
Juleferien begynder
Lørdag 24. kl. 10.00
Juleaftensgudstjeneste
særligt for børn
Lørdag 24.
kl. 13.30/14.45/16.00
Juleaftensgudstjeneste
Lørdag 31. kl. 15.30
Festgudstjeneste for
fuld musik

Januar
Tirsdag 3.
Juleferien slutter
Tirsdag 10. kl. 19.00
Dalby indtager Rom i
sognegården
Tirsdag 24. kl. 19.00
Sommerfest generalforsamling
Torsdag 26. kl. 19.00
Dalby indtager Rom i
sognegården
Tirsdag 31. kl. 19.00
Om Bob Dylans liv og
sange

Vel rangerer juleaften
højst, både i folks bevidsthed og i besøgstal i
kirken. Men jul er meget
mere i Dalby Kirke, hvor
december spænder fra
meditativ julestemning til
festfyrværkeri, fra livlige
børn til en slags ønskekoncert.
Dalby Kirke tog forskud på
julemåneden allerede 27.
november med 1. søndag i
advent, hvor mini-konfirmanderne bar lys ind, og
første lys i kirkens store adventskrans blev tændt som
et forvarsel om alt det, der
sker, inden vi skriver 2017.
Musikgudstjeneste
Den måske mest stemningsfulde gudstjeneste i
løbet af julen falder ifølge
sognepræst Jens Christian
Bach Iversen 2. søndag i
advent kl. 16.
- Vi har en rigtig god tradition med musikgudstjeneste en adventssøndag, hvor
konfirmander læser korte
bibeltekster op, og hvor vi
med solosang, kor og fællessalmer lader freden
sænke sig over os. På den
måde kan vi forberede os
på at høre det, der egentlig
er julens budskab, nemlig
barnet i krybben, der minder os om, at meningen
med vores liv for os alle ligger i at drage omsorg for
hinanden. Det er altså
svært at få til at sive ind,
hvis man ræser rundt i dagligt stress eller i den særlige
juleudgave af folkesygdommen og knap kan se og
høre.
Gudstjenesten afrundes
med gløgg og småkager og
julehygge i kirken, som graver Erling Frost Larsen til
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Hjælp os med at mindes
gamle dage

Læs side 2

2. klasserne på Dalby Skole laver hvert år krybbespil for hele skolen efter generalprøven, der vises
for deres forældre og sognets børnehaver. Her er det to af de vise mænd fra sidste års krybbespil, der
dukker op fra prædikestolen i rigtig godt humør, selv om de mangler den tredje.
lejligheden har klædt i
masser af levende lys.
Andre traditioner
Ellers er det en mangeårig tradition med et juleeftermiddagsmøde, sådan som der
inviteres til det inde i avisen.
Det er efterhånden også
blevet fast praksis, at de tre
mere traditionelle juleaftengudstjenester om eftermiddagen med trompet og
korsang suppleres af en

særlig formiddagsgudstjeneste for de mindste og
deres familier.
Og så er der naturligvis
også den festlige nytårsaftengudstjeneste med nytårskoret, der har en ny
overraskelse på programmet, og en feststemt og
festklædt menighed.
En slags ønskekoncert
2. juledag er der måske en
ny tradition på vej. For her

vil organist Eva Schmidt og
sognepræst Jens Christian
Bach Iversen lægge op til,
at kirkegængerne selv foreslår julesalmer, måske med
en lille historie knyttet til,
om det nu er yndlingsjulesalmen, eller bare en man
sang som barn og måske
ikke har sunget i mange år.
Både klaveret og orglet
kommer i brug. Organisten og præsten har også
selv et par forslag klar.

KIRKE

Mød det nye
menighedsråd
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Arrangementer i julen
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Balladen om den forsvundne mumie
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IDRÆT

Multibanen
– nu med lys
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Afgående menighedsrådsformand er stadig
aktiv
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Dalby Tidende
Om
AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16
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Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

Hvem er Marie, som mindes i Mariesminde? Hvad var
der, før højhusene blev bygget? Hvad med lokalbanen, kørte den til Rebæk? Dalby Tidende sætter
fokus på fortiden i de næste 5-6 numre. Men vi
mangler hjælp, billeder og indsigt.
Af Judy Reimer
Fotos: Privat
Mine forældre mødtes på
Rosenholm Rideskole i
Tved, da de var henholdsvis 7 og 9 år gamle. Der har
engang ligget en badeanstalt ved Gammelstrand.
Rebæk var et bondesamfund med dyr, gårde og
marker. Dalby Skole var en
lille landsbyskole med klasser på 5-8 elever.
Vis os dine billeder
Ja, historien går langt tilbage, og vi vil gerne sætte

fokus på tiden omkring
1960’erne og fremad i
Dalby og omegn. I den forbindelse hører vi gerne fra
dig. Er du opvokset i Dalby,
Tved, Rebæk? Har du gået
på Dalby Skole dengang?
Eller rideskolen?
Vi vil rigtig gerne i kontakt
med dig og høre din historie fra sognet. Endnu
bedre, hvis der også eksisterer fotos fra dengang, som
var lige for ikke ret længe
siden. Lad os høre fra dig.
Kontakt Judy Knap Reimer
på 22 40 99 16 eller e-mail:
judyreimer@mail.fk

Badeanstalt ved Gammelstrand – Kolding Fjord.

Skolevejen er nu lidt
mindre trafikfarlig
Formand for skolebestyrelsen var hurtig, da kommunen ville forlænge fortovet hen til krydset på Dalby
Møllevej. Han bad om at få en kombineret cykel- og
gangsti og fik det.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Højhusene under opbygning.

Bob Dylan til Dalby…
Sange ved himlens port: Bob Dylan – næsten – i præstegården 31. januar kl. 19.00.

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

Jakob Brønnum har rejst landet tyndt med sine Bob Dylan-aftener. Nu kommer han til Dalby. Ud over at fortælle om Bob Dylans
liv og forfatterskab synger han nogle af de Dylan-klassikere, der
var med til at udløse Nobelprisen i litteratur.
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For fremtiden mødes vi i fortiden

Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
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.
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Der var sådan set god
ræson i at forlænge det fortov, der går henne fra skolen og hen til krydset på
Dalby Møllevej, men formand for skolebestyrelsen
Peder Damkjær, syntes ikke
om, at der ikke blev lavet
plads til cyklisterne på den
farlige strækning, når kommunen nu alligevel skulle i
gang med at etablere et
fortov.
- Det var sådan lidt tilfældigt, at jeg hørte, at kommunen ville forlænge
fortovet men ikke lave en
cykelsti på samme tid. Det
er en dårlig ide, da det i så
fald vil tvinge cyklisterne ud
på vejen lige der, hvor det
er farligst, fortæller Peder
Damkjær, der straks gik i

dialog med kommunen.
Trafikafdelingen var ud at
kigge på forholdene, og
enden blev, at der blev
etableret en kombineret
cykel- og gangsti, så cyklisterne ikke skal ud på
vejen, førend de skal krydse Dalby Møllevej.

Både gang- og cykelsti står
nu færdig, og Peder Damkjær er godt tilfreds med
resultatet.
- Vi er rigtig glade for det,
som er kommet, for nu er
den farlige skolevej lidt
mindre farlig. Der er
meget trafik på det sted
morgen og eftermiddag,
konkluderer formanden
for Dalby Skolebestyrelse,
der dog håber, at processen omkring trafikforbedringer kan gøres bedre
næste gang.
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Kristin Munksgaard
Dalbys nye menighedsråd skal stå i spidsen for livet i Kirken og Præstegården de næste fire år, hvor et nyt sognehus kommer til at være hovedprioriteten den første del af valgperioden. Her kan
du lære medlemmerne at kende og se, hvem der har fået de forskellige poster. / Fotos: Judy Knap Reimer

Mød det nye menighedsråd

Dalby Tidende

Kristin Balslev Munksgaard
er nyvalgt medlem af Dalby
menighedsråd og blev på
det konstituerende møde
valgt til formand for rådet.
- Jeg glæder mig meget til
processen med byggeriet af
det nye sognehus. Tegningerne lover godt for et
både smukt og praktisk
hus, som kan samle sognet
om endnu flere gode aktiviteter. Der skal selvfølgelig
et stykke tid – og en god
del arbejde til – før sognehuset står klar, men jeg
tror, at det kan blive et samlingspunkt for mange i sognet. Fra mit arbejde som
forsker på Syddansk Universitet har jeg en del ledelseserfaring, som jeg kan
trække på i mit engagement i menighedsrådet,
både når det gælder udviklingsprojekter, kirkens drift
samt samarbejdet med personalet.
- Min interesse for arbejdet
i kirken går mange år tilbage. Allerede som barn
sang jeg i den lokale kirkes
kor. Jeg holder meget af
både de gamle salmer og
den nye musik i kirken. Da
jeg blev spurgt, om jeg ville
være med i nytårskoret i
Dalby Kirke, var ikke i tvivl.
Og det har været en fornøjelse at være med hvert år
siden. Jeg har også enkelte
gange vikarieret for Dalby
Kirkes kirkesanger.
Privat
Kristin Munksgaard er 43
år og bor på Agervænget
11 sammen med sin mand
Henrik og deres børn
Mads Emil (17) Marie
Louise (15), som begge er
konfirmeret i Dalby Kirke.
Til daglig er Kristin lektor
på Syddansk Universitet i
Kolding og bruger sin fritid på løb, styrketræning og
HitFit Dance i Dalby GF, ligesom hun drømmer om
mere tid til forskelligt
håndarbejde. Hun har desuden stor passion for vin,
som hun deler med mand
og gode venner. Hun kan
træffes på 40 88 20 00 og
4xmunksgaard@gmail.com

DALBY KIRKE
Jette Juhl

Jette Juhl har siddet i menighedsrådet i 8 år og starter nu på sin tredje
periode. Hun er blevet
valgt til næstformand samt
formand for aktivitetsudvalget.
- Jeg er kommet i Dalby
Kirke fra barnsben og blev
selv gift i kirken. Mine
børn er døbt og konfirmeret der, og min ældste
dater også gift i kirken. Jeg
vil gerne være med til at
skabe de bedste betingelser
for forkyndelse af kristendommen i Dalby Kirke ved
at fastholde og fremme, at
kirken er et godt sted at
komme for alle: Et sted,
hvor man finder den ro og
stilhed, det kan være svært
at finde i hverdagen, et
sted til eftertænksomhed,
styrkelse af troen, musik og
sang, sorg, trøst og glæde
og ikke mindst fællesskab.
- Jeg glæder mig over, at
det længe ønskede sognehus nu omsider kan blive
en realitet i den nærmeste
fremtid. Jeg ser frem til at
være med til at planere
huset, så det kan blive et
samlingssted og aktivitetssted med så mange anvendelsesmuligheder
som
muligt, både indenfor og
udenfor. Som formand for
aktivitetsudvalget vil det
være en stor glæde for mig
at se sognehuset fyldt så
ofte som muligt. Derudover er jeg også engageret
i andre aktiviteter, som for
eksempel en spændende
sognerejse til Rom i 2017
og den årlige sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, hvor
Dalby Sogn hvert år har
mange trofaste indsamlere
og bidragsydere.
Privat
Jette Juhl er 61 år, bor på
Engen 42 og er gift med
John. Sammen har de Nina
(29) og Christina (19).
Jette arbejder som salgskoordinator hos Procudan i
Kolding og synger i gospelkor i sin fritid. Hun kan
træffes på 27 63 25 77 og
jj.juhl@mail.tele.dk

Kjeld Kjeldsen

Kjeld Schou Kjeldsen blev
valgt til menighedsrådet
første gang for 20 år siden
og går nu ind i sin sjette
periode, også som kirkeværge, der på rådets vegne
har det overordnede ansvar for kirkegårdsdriften
og fører tilsyn med den.
- Jeg er født og opvokset i
Dalby sogn og både døbt,
konfirmeret og gift i Dalby
Kirke, så måske derfor er
jeg meget interesseret i
sognet og den udvikling,
der sker, også omkring kirken. Jeg fortsætter som kirkeværge, da arbejdet med
at føre kirkegårdsprotokollen giver et spændende historisk indblik, som er et
godt fundament for at
være med til at udvikle kirken og sognet. Opførelsen
af et nyt sognehus bliver et
stort aktiv for sognet, og
som medlem af byggeudvalget, kommer jeg til at
følge byggeriet tæt.
- Kolding Kommunes vision bygger på frivillighed,
social deltagelse og foreningsliv. Det passer godt
ind i det at være medlem af
menighedsrådet. Frivilligheden er vigtig for at bevare den kulturarv, som
Dalby Kirke er en vigtig del
af. Måden, vi bruger kirken, er forskellig. Men
uanset om man kun kommer til juleaften eller er
fast kirkegænger, så er det
vigtigt for mig, at man føler
sig velkommen, og her
mener jeg, at det drejer sig
om at gøre gudtjenesten
let tilgængelig, enkel og
nutidig.
Privat
Kjeld Kjeldsen er 59 år og
bor sammen med sin kone
Birte på slægtsgården,
”Tvedgård”, Gl. Tved 19.
Sammen har de Thomas
(32) og Rasmus (28). Til
daglig er er Kjeld redder
ved Falck i Kolding og valgt
ind for partiet Venstre i
Kolding Byråd, hvor han
blandt andet er formand
for Kolding Havn. Han kan
træffes på 61 60 70 47 og
kjkj@kolding.dk

Jan Lottenburger

Jan Lottenburger, som er
nyvalgt i Dalby menighedsråd, blev på det konstituerende møde valgt til posten
som rådets kasserer og dermed også som formand for
økonomiudvalget.
Desuden er han trådt ind i aktivitetsudvalget.
- Efter snart tolv år i Dalby
Sogn har jeg valgt at tilbyde
min erfaring inden for
regnskab fra erhvervs- og
foreningssammenhænge til
menighedsrådet. Fra vi flyttede til Dalby, har jeg været
vidne til sognets hastige
vækst og været interesseret
i den udvikling og de muligheder, som området
byder. Jeg har været aktiv i
Dalby GF’s sponsorudvalg i
ti år og også med i Gang i
dig og Dalby og har derigennem fået indblik i områdets udvikling. Vi har,
som mange andre, benyttet
kirken og de aktiviteter,
som er knyttet dertil. Begge vores døtre er konfirmeret i kirken og har sunget i
kirkekor. Jeg finder det vigtigt at støtte op omkring arbejdet i kirken, da den fra
dag ét har været et af samlingsstederne for os. Da jeg
er en af de få ikke-facebookbrugere, har jeg meget brugbar tid, som skal
benyttes.
- At Dalby Sogn nu endelig
skal etablere sognehus tager jeg som en kærkommen mulighed for at yde
kirken lidt retur i forhold til
det, jeg har modtaget. Det
skal blive spændende at arbejde med de andre menighedsrådsmedlemmer, som
jeg kender fra mit virke i
Dalby GF og sognet.
Privat
Jan Lottenburger er 52 år
og bor med sin kone Tine
og døtrene Ida (19) og Josephine (15) på Løjpen 44
i Tved. Med pigerne får
Jan luft og oplevelser i
Kolding Orienteringsklub.
Han er selvstændig revisor
med fir maet Aritme og
træf fes på tlf. 28 87 44 88
og på jan.lottenburger@
get2net.dk

Jacob Hussmann

Jacob Hussmann blev valgt
ind i Dalby Menighedsråd
for fire år siden og tager
dermed nu fat på sin
anden periode. Han er blevet genvalgt til posterne
som formand for Børneog Ungeudvalget og som
delt kontaktperson, det vil
sige som ”personalechef”
for kirkens medarbejdere,
det sidste sammen med
sognepræst Jens Christian
Bach Iversen.
- Begge vores børn er døbt
i Dalby Kirke. Og i takt
med at vi deltog i mange
familiegudstjenester, blev
det naturligt at engagere
sig mere i arbejdet ved
Dalby Kirke. Som medlem
af Dalby Menighedsråd og
formand for Børne- og Ungeudvalget vil jeg fortsætte
med at prioritere aktiviteterne for børn og unge,
såsom spaghettigudstjenester, fastelavnsgudstjenester, strandgudstjenester,
sommerfestgudstjenester
med videre. Når man oplever den store opbakning,
der er til disse arrangementer, er det en fornøjelse at være arrangør.
- Når man ser, hvor meget
Dalby er blevet udbygget
de forløbne år, giver det
stor mening at etablere et
nyt sognehus til glæde for
alle i Dalby Sogn. Det kan
være med til at styrke sammenholdet i og omkring
Dalby Kirke og åbne for
nye brugere. Det bliver en
meget spændende proces
at være en aktiv del af.
Privat
Jacob Hussmann er 45 år
og bor på Frederik 2 Vej
31. Han er gift med Minna,
og sammen har de Maria
(13) og Mikkel (9), der
begge har gået til minikonfirmand i Dalby Kirke. Til
daglig er Jacob ansat i
Sport24 Kolding City, spiller motionsbadminton og
prøver at se så mange af
børnenes fodbold- og volleyballkampe, som det er
muligt, i sin fritid. Han kan
træffes på 52 30 67 49 og
jacob.minna@mail.com
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DALBY KIRKE
Charlotte Mortensen

Charlotte Nørgaard Mortensen er som nyvalg i
Dalby menighedsråd blevet
rådets sekretær og er også
indtrådt i økonomiudvalget.
- Jeg har boet i området
siden 2000 og har særligt
gennem vores børn lært
Dalby Kirke at kende. Ud
over barnedåb og konfirmationer har vores to piger
sunget i kirkekor siden 3.
klasse, den ældste vikarierer nu jævnligt både som
kirkesanger og som kirketjener. Det har givet hele
familien en tilknytning til
Dalby Kirke. Det har været
en fornøjelse at se den
store opbakning der altid
er til fastelavnsgudstjenester, høstgudstjenester med
mere.
- Dalby Kirke er for mig en
helt unik kirke. Der er rum
til alle, man føler sig velkommen, og der er en god
stemning. Vi har en enestående og meget engageret
præst, som formår at gøre
gudstjenesterne aktuelle,
nærværende og spændende. Derudover har vi
en større gruppe af hjælpere, som gør en stor indsats for at samle sognet og
synliggøre kirken gennem
en masse gode arrangementer, både for unge og
ældre. Alt dette vil jeg gennem mit arbejde i menighedsrådet gerne være med
til at bevare. Ud over det
glæder jeg mig til at tage
del i den spændende proces med at bygge og indrette vores nye sognehus.
Privat
Charlotte Nørgaard Mortensen er 43 år og gift med
Finn. De bor sammen med
deres tre børn Anne (18),
Mette (16) og Kristian (5)
på Stranden 8 i Rebæk.
Charlotte arbejder ved Nordea Liv og Pension, mens
fritids- og foreningslivet de
seneste år mest har handlet
om svømning og gymnastik
med familiens yngste. Hun
kan træffes på 75 50 84 92
og charlotte.n.mortensen@
gmail.com

Lars Gylnæs

Lars Gylnæs tager fat på sin
anden periode i Dalby menighedsråd. Han er valgt
som rådets bygningssagkyndige, det vil sige, at han
blandt andet er ansvarlig
for at indkalde til de periodiske syn af kirke og præstegård.
- Hvor blev de fire første år
af? Jeg havde jo håbet, at der
blev bygget nyt sognehus i
den netop afsluttede periode, men nu er der lys forude. Derfor er jeg glad for,
at der blev plads i rådet til
endnu en tørn. Mit hovedansvarsområde er kirkens
bygninger, hvor vi i fællesskab skal sikre, at bygningerne holdes i god stand.
For den kommende periode håber jeg, at vi kan stå
med et færdigbygget sognehus, som medfører mulighed for flere spændende
arrangementer og med
en naturlig beliggenhed lige
ved siden af Dalby Kirke.
- Til daglig er jeg lærer på
Dalby Skole, og det var faktisk gennem mit arbejde, at
min første kontakt til Dalby
Kirke blev etableret, nemlig i forbindelse med det
traditionsrige julekrybbespil og hjælp fra præsten i
faget religion. Senere deltog jeg med min familie i
børnegudstjenester som fastelavn-, høst- og spaghettigudstjenester. Til sidst blev
det naturligt at tilbyde
hjælp ved sådanne arrangementer. Det var altså
igennem kirkens aktiviteter
for børn, at kontakten til
kirken blev skabt og voksede, så det førte til, at min
kone og jeg blev viet i Dalby Kirke samme dag, som
vi holdt barnedåb for vores
yngste, og jeg nu er en del
af menighedsrådet.

Musikgudstjeneste De traditionelle jule2. søndag i advent aftensgudstjenester
Søndag den 4. december kl. 16.00 afholder Dalby
Kirke juletraditionen ” De 9 læsninger”.

De tre eftermiddagsgudstjenester juleaften ligger
kl. 13.30, 14.45 og 16.00.

Vi synger julen ind
ved en stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke 2.
søndag i advent. Kirkens børne- og ungdomskor medvirker
under ledelse af organist Eva Schmidt,
Ditte Freiesleben bidrager med solosang, og årets konfirmander læser passager op fra
Bibelen, der leder op til julens budskab.
Efter gudstjenesten serveres der gløgg og småkager i kirken.

Som det hører sig til i Dalby ved en traditionsrig gudstjeneste juleaften, står den på korsang, festtrompet ved
Steen Nielsen og selvfølgelig børn, der læser juleevangeliet.
Kom ikke i for god tid. Et kvarters tid før er fint, for der
er plads til alle. Kommer man til eftermiddagens anden
eller tredje gudstjeneste, kan man lette trafikken ved at
vente, indtil kirken og P-pladsen er tømt efter den forrige
gudstjeneste.

Julehygge i
præstegården
Tirsdag den 13. december kl. 15.00 - 17.00 i Dalby
Præstegård, Gl. Tved 23 A.
Alle er velkomne til julebag og julehistorier, julesange og
julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige pakkeleg.
Medbring en gave til omkring 30 kr.

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

Juleaften for de mindste
kl. 10.00
Igen i år er de traditionelle eftermiddagsgudstjenester i
Dalby Kirke juleaften – kl. 13.30, 14.45 og 16.00 – suppleret med en julegudstjeneste kl. 10.00 særlig tilrettelagt
for de 0-6-årige og deres familier.
Alle er velkomne.

Julen igennem samles der i Dalby Kirke ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej – et værested for skæve eksistenser,
der ikke følger den udstukne kurs og har brug for omsorg.
Julen er den hårdeste tid for Folkekøkkenets brugere, der
ofte mangler nogen at fejre jul med. Derfor samler Dalby
Sogn ind for at bidrage til, at julestemning og fællesskab
kan favne nogle af samfundets svageste. Folkekøkkenet
fejrer jul med 75-100 brugere.
De sidste tre år er der blevet samlet omkring 6.000 kr. ind
i Dalby Kirke julen over. Det gør vi igen.
Tak for støtten!

Privat
Lars Gylnæs er 53 år,
bor sammen med sin kone
Helle og deres børn Amalie (13), Clara (11) og August (6) på Højskolevej i
Seest og er dermed sognebåndsløser til Dalby. Han
kan træffes på 40 83 01 35
og larsgylnaes@gmail.com
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KALENDER
DECEMBER
Musikgudstjeneste 9 læsninger:
Søndag den 4. kl. 16.00
2. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag den 11. kl. 10.30
3. s. i advent. Ved Tine Illum.
Juleeftermiddagsmøde: Tirsdag den 13. kl. 15.00
I præstegården. Se side 5.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 18.
4. s. i advent. Se lokalaviser/www.koldingprovsti.dk
Juleaftengudstjeneste særligt for børn:
Lørdag den 24. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen / Ditte Freiesleben. Se side 5.
Juleaftengudstjeneste:
Lørdag den 24. kl. 13.30 / 14.45 / 16.00
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Julegudstjeneste: Søndag den 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Mandag den 26. kl. 10.30
2. Juledag. Ved J.C. Bach Iversen
Festgudstjeneste for fuld musik:
Lørdag den 31. kl. 15.30
Nytårsaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.

DALBY KIRKE

Dalby indtager Rom
Dalby Kirkes rejse til Rom i april bliver forberedt af fire introduktionsafteneri præstegården i løbet af vinteren
og foråret. De to første løber af stablen i januar. Da aftenerne er en generel præsentation af Roms mange fascinerende sider, er man også velkommen, selv om man ikke skal med på sognerejsen.

Det antikke Rom:
Tirsdag 10. januar kl. 19.00

Renæssancens Rom:
Torsdag 26. januar kl. 19.00

Vi går kronologisk frem, når vi tager hul på Roms historie
med den dramatiske rejse fra kongetid over republik til
kejsertid – og selvfølgelig kristendommens ankomst til
Rom undervejs.

Den anden introduktionsaften ser på renæssancen, den
programmatiske genfødsel af den antikke storhedstid
efter den blegere middelalder – og selvfølgelige de katolske-reformatoriske stridigheder.

Hvordan udviklede Rom og Romerriget sig til et sandt
imperium med forgreninger i tre verdensdele?
Sognepræst Jens Christian Bach Iversen viser talrige eksempler fra Roms kolossale kunst- og arkitekturhistorie
for at illustrere udviklingen i den politiske og religiøse
historie. I løbet af aftenen støder vi blandt andet på dette
person- og begivenhedsgalleri:

Renæssancen er en storhedstid i Rom med pragtfulde
byggerier og stor kunst. Samtidig er det den periode,
hvor Den katolske kirke splittes, og flere nationalt baserede kirker bryder ud på grund af store uenigheder med
Kirkens principper og praksis. Igen spiller den politiske
og religiøse historie sammen. Ud over storslåede paladser
og fontæner skal vi denne aften se på disse seværdigheder og strømninger:

Romulus og Remus: Kongedømmet
Ifølge sagnet blev de to tvillinger Romulus og Remus, der
som små diede hos hunulven, Roms grundlæggere. Siden
slog Romulus sin bror ihjel og blev den første af syv konger.
Den dag i dag kan man se ”Romulus ’ hytte” på Palatinerhøjen, den ene af de syv høje, Rom er grundlagt på. Den
romerske selvforståelse har sit udspring hos guderne, hvilket har sat sig klare præg på hele verdenshistorien.

Peterskirken: Fra pladsen til kuplen
Verdens mest berømte kirke er ikke kun umådelig stor,
men også umådelig smuk – et arkitektonisk kunstværk
med adskillige kunstværker som en del af interiøret:
Skulpturer, malerier med videre. Men oplevelsen begynder uden for på Peterspladsen, som romere og turister
strømmer til, hver gang paven træder frem og taler.

Dalby Tidende
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Nyt om
NAVNE
DØBTE
5. november
Mikkel Aamand
Knudsen
Skovly 62
20. november
Emilia Lykkegård Gosvig
Goldbækparken 8

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
Ingen

Nyt voksenkor i Dalby:
Torsdage kl. 17 – 18
Dalbys nye organist kan meget mere end spille orgel
og lede børne- og ungdomskor. Hun er også kendt
som en forrygende leder af gospelkor og andre voksenkor. Nu kommer det Dalby sogn til gode. Torsdag
den 12. januar starter Eva Schmidt et helt nyt fyraftenskor op i Præstegården, Gl. Tved 23A, og inviterer
udtrykkelig alle prøvede og uprøvede sangere til at
møde op.

Koret er både for dig, der
har sunget i kor før, og for
dig, der aldrig har prøvet
det. Måske er det også for
dig, der er et travlt arbejdende familiemenneske og
netop kan være med, fordi
det kan nås før aftensmaden.
Flere genrer
Som udgangspunkt afprøver vi forskellige genrer,
klassisk og rytmisk, dansk
og udenlandsk, svært og
let.
Mænd og kvinder
Koret er åbent for mænd
og kvinder i alle aldre.

JANUAR

Dalby voksenkor
Hvis du vil vide mere eller melde dig til?
Så kontakt korleder Eva Schmidt.
Tlf.: 51 28 02 31
E-mail: organisteva@gmail.com

Korsang giver fællesskab
og sundhed
Koret er et helt nyt kor for
dig, der har lyst til at synge
flerstemmigt sammen med
andre og gerne vil være en
del af de smukke klange,
det giver, og det dejlige fællesskab, der er i at synge i
kor.
Ifølge nye studier er korsang også godt for blandt
andet immunforsvaret.

Dalby indtager Rom: Det antikke Rom
Tirsdag den 10. kl. 19.00.
Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag den 15. kl. 9.00
2. søndag efter Helligtrekonger.
Ved Maria S. Frederiksen
Gudstjeneste: Søndag den 22. kl. 10.30
3. søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen
Dalby indtager Rom: Renæssancens Rom
Torsdag den 26. kl. 19.00.
Se side 6.
Gudstjeneste med kirkefrokost:
Søndag den 29. kl. 10.30
4. søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Sogneaften om Bob Dylan: Tirsdag den 31. kl. 19.00
Om Bob Dylans liv og sange. Se side 2.

Romulus og Remus
Politikerne og Republikken: Julius Cæsars afsæt
Mens alt lignede fremgang udadtil med imponerende
ekspansion i Middelhavsområdet var republikken indadtil præget af intriger og politisk ævl og kævl mellem gamle
indflydelsesrige familier på Forum Romanum. I en tilstand af regulær borgerkrig, bød Cæsar sig til for at løse
problemerne som diktator på livstid, men modstanden
var for stor, og han kunne ikke fastholde magten.
Kejserrigets storhed og fald:
Augustus og de andre store
Stridighederne efter Cæsars død blev løst på samme vis
som før. Nu var det Augustus, kendt fra juleevangeliet,
der som den stærke mand og uhyre strategiske politiker
løste problemerne. Hermed var kejserriget grundlagt
med den for Rom ellers uhørte guddommeliggørelse af
den politiske leder. Den romerske fred, Pax Romana, var
en realitet de næste to århundreder, og Romerriget
nåede omkring år 100 sin største udstrækning. Men kejserriget skrumper ind og forfalder til sidst under stort
ydre pres og fejlslaget styre indadtil.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste: 4. februar 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.
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Forum Romanum

Vatikanmuseerne: Det Sixtinske Kapel m.m.
Hele seks millioner gæster fra hele verden besøger årligt
det uoverskuelige museumsanlæg i Vatikanet. Alle værker
ejes af Den katolske kirke. Der er store afdelinger med
meget andet end renæssancekunst. Men fra renæssancen
er der til gengæld stor værker af Caravaggio, Leonardo
Da Vinci, Rafael med flere. Det mest kendte sted er Det
Sixtinske Kapel, hvor kardinalerne træder sammen for at
vælge nye paver, med det enestående loft malet af Michelangelo.

Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com

Fyraftenskor
Lad ægtefællen lave aftensmaden eller tag ham /
hende med til et hyggeligt
fyraftenskor. Garanti for
fest og glæde.

Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk

Peterskirken og -pladsen

Menighedsrådsmøde: Mandag den 9. kl. 18.00
I præstegården.

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

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 1.
Nytårsdag. Se lokalaviser/www.koldingprovsti.dk
Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
1. søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen

Vejviser

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

Festgudstjeneste
nytårsaften

Nytårskirkefrokost
29. januar

På årets sidste dag kl. 15.30 er der igen i år en festlig
nytårsgudstjeneste i Dalby Kirke.

Den årlige nytårsfrokost ligger i år 2017 søndag den
29. januar efter gudstjenesten.

Med flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik, en overraskelse og gerne en feststemt og festklædt menighed
tager vi afsked med det gamle år og ser frem mod det nye.
Traditionen tro slutter gudstjenesten med champagne og
fyrværkeri.
Den sædvanlige gudstjeneste nytårsdag er aflyst. Der henvises til nabokirkerne.

Kirkefrokosten, der afholdes i præstegården, er en dejlig
anledning til god mad, hygge og sange fra højskolesangbogen.
Pris: Kr. 50,- plus drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag den 24. januar på opslag i kirken eller til Jette Juhl på 27 63 25 77 eller
jj.juhl@mail.tele.dk

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
78. årgang, nr. 1
December 2016 –
Januar 2017
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Det Sixtinske Kapel
De kirkelige stridigheder:
Oprøret mod Den katolske kirke
Den romersk-katolske kirke oplevede op gennem middelalderen adskillige interne slagsmål. På et tidspunkt var
der ligefrem tre gejstlige, der gjorde krav på titlen som
pave. Rundt omkring i Europa voksede frustrationerne,
både over Romerkirkens krav om politisk magt og over
selve dens kristendomsopfattelse, der var præget af økonomisk spekulation og magtcentralisering. Resultatet
blev reformationen – og, særdeles tydeligt i Rom, en katolsk modreformation.
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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
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer:
Peder Damkjær
(formand),
Tove Klingenberg,
Luise Jakobsen,
Jette Berg Bruun,
Carsten Reinert,
Stine Weltstrøm,
Signe Thorsø Pedersen,
Sidse Østergaard
(1. suppleant)

_____________________
Det sker
December
Torsdag 1.
Klippe-klistre-dag på
skolen

DALBY SKOLE

Skolefest med Balladen om den forsvundne mumie
I løbet af de sidste par uger har 5. årgang arbejdet
med gyserkomedien ”Balladen om den forsvundne
mumie”. 5.-klassernes skolekomedie er omdrejningspunktet for Dalby Skoles skolefesttradition.

Af eleverne Sarah Vangsø
Andersen, 5A og Anne
Homann Kjær, 5B

Bella, der er Draculas datter. Det er en af hovedrollerne.

Det startede med, at vi så
en video på YouTube, hvor
nogle 8.-klasser spillede komedien. På den måde så vi,
hvad komedien handlede
om, og man kom tættere
på personerne i stykket.
Flere fra 5. årgang syntes,
det var sjovt at arbejde
med en komedie, man
ikke kendte. Adam fra 5.B.
siger:
- Det var sjovt at spille ”Balladen om den forsvundne
mumie”, fordi man ikke
kendte stykket på forhånd,
og der var mange sjove
jokes med. Da vi havde fået
vores roller, var der nogen,
der var utilfredse, men alle
blev glade til sidst. Vi var
to, der delte rollen som

Øve i ferien
I efterårsferien skulle vi
lære vores replikker udenad. Efter ferien øvede vi
stykket om og om igen i
klasselokalet. Imens man
ikke var på, arbejdede man
med kulisser eller øvede
zombie-dansen. Da vi havde øvet det mange gange,
og vi kunne det nogenlunde, og kulisserne var færdige, kunne vi begynde at
øve på den rigtige scene.
Ingrid fra 5.A, der spillede
Dracula, siger:
- Jeg synes, min rolle er sjov
og udfordrende, fordi man
skal være en anden, end
den man er. Det var en sjov
proces, fordi man lærer
hinanden bedre at kende,

og man tør at være skør
over for hinanden.
Hvordan var det at stå på
scenen?
Første gang vi optrådte på
scenen med head-set på
var det en helt anden følelse. Det var ret svært at
huske at mute sit headset/mikrofon, når man gik
bag scenen. Nerverne begyndte at komme, da vi
skulle optræde for første
gang til generalprøven,
hvor vores bedsteforældre
og to børnehaver så på. Vi
blev ret nervøse, men da
det var overstået var man
stolt af sig selv og af alle
andre.
Efter det skulle vi hjem og
slappe af, fordi vi skulle optræde igen senere til indskolingens skolefest. Man
blev mere nervøs og stresset, for nu var der flere
mennesker. Vi havde
sminke på. Det fik os til at
føle os mere tilpas i vores
roller. Det gik heldigvis
godt, men selvfølgelig med
nogle små fejl.
Om torsdagen skulle vi optræde igen for mellemtrinet. Man havde ikke så
mange nerver på denne
gang, for nu havde man
prøvet det før.
Dagen efter
Vi var lettede over, at vi
havde klaret det godt. Vi
synes selvfølgelig, at det er
træls, at vi ikke skal spille
komedien igen. Vi mødte
sent fredag klokken 9.30,
hvor vi hyggede og spiste
morgenmad sammen. Bagefter ryddede vi op, og så
slappede vi af med en god
film.
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Den åbne skole åbner 2.C lavede deres egne controllere
og lærte at fejl er godt
Dalbys gamle dage
Museumslærer Kim Mikkelsen underviser 4.b i betydningen af sted- og bynavne og Dalby i gamle dage.

Af skolebibliotekar, lærer Trine
Alrø Bøtkjær
Foto: Trine Alrø Bøtkjær
Siden skolereformen er
skolerne i højere grad blevet forpligtet på at åbne sig
over for det omgivende
samfund, for på den måde
at styrke det enkelte barns
læring og trivsel. Det kan
der kommer mange gode
oplevelser ud af. Fredag d.
11. november havde 4.b,
klasselærer Karin Olesen
og jeg et sådant ”åben
skole” arrangement, hvor
vi havde besøg af museumslæreren fra Koldinghus,
Kim Mikkelsen, en hel dag.
Dagen stod i Dalbys tegn
og eleverne i 4.b ved nu,
blandt andet, hvor langt vi
skal tilbage i historien førend vi første gang støder
på navnet Dalby, hvorfor
de har en ”Dalby” i England, hvad ”tved” betyder
og hvad ”torp” står for.
Dalby anno 1793
Der blev bygget en kartonmodel af landsbyen Dalby
anno 1793, hvor vi desværre kunne konstatere, at
langt de fleste gårde fra
dengang ikke længere eksisterer. Heldigvis er der stadig liv i landsbyen Dalby,
der nok har en størrelse i
dag, der ville have overrasket og glædet de gamle
bønder fra 1793.
Kirkegårdsfortællinger
Som afslutning på dagen
tilbragte vi 1½ time på kirkegården med, i flot og

koldt vejr, at undersøge
hvilke historier, der gemmer sig bag de forskellige
gravsteder. Ved at læse på
gravstenene og løse Kims
medbragte opgaver lærte
børnene, at nogle døde alt
for tidligt, andre først efter
et langt liv. Nogle havde
spændende stillingsbetegnelser og titler, andre igen
startede deres liv mange kilometer fra der hvor livet
endte. Jens Christian Bach
Iversen, præsten, holdt os
med selskab på kirkegården og bidrog med anekdoter om gamle dages
Dalby.
Dalbydag
Kim er dygtig og ret morsom, det vidste jeg godt fra
tidligere besøg på Koldinghus. At han pludselig kan
slå over i formfuldendt
norsk, når det passer ind i
den historiske kontekst, det
kom nu alligevel som en
overraskelse og fik selv de
voksne til at le. 4.b var da
også fuldstændige enige
om evalueringen af dagen.
Kim er sjov og vi lærte
noget, så på en måde kan
man sige det blev ”sjov læring” som en af drengene
så fint formulerede det. Nu
ved jeg også hvad forkortelsen D.B.M.D. (Dannebrogsmand)
står
for,
tilføjede en anden.
Kim Mikkelsen har døbt arrangementet ”Dalbydag”
og håber at kunne tilbyde
alle elever på skolen en lignende dag i løbet af deres
skoletid på Dalby skole.

Husk at fejle. Disse ord
var en vigtig del af den
læring, 2.c på Dalby
Skole tog med sig efter
en spændende og anderledes undervisning på en
ellers ganske almindelig
onsdag i november.
Af lærer Katrine Juul Thorup
Fotos: Katrine Juul Thorup
Den tibetanske syngeskåls
klare tone lyder ud over
klasseværelset og elevernes
ivrige stemmer bliver afløst
af en koncentreret lytten til
dagens underviser, Anders
Thorup, som har medbragt teknologien Makey
Makey, masser af spændende og forskelligfarvede
ledninger samt en tibetansk syngeskål til at få ro
med.
Energien, gå-på-modet og
begejstringen gjorde næsten selve luften elektrisk i
klasseværelset, og det var
tydeligt, at eleverne havde
taget underviser Anders
Thorups mantra om at
huske at fejle til sig for
ingen gav op undervejs,
når teknikken drillede, for
der måtte jo være en løsning på problemet.
Enkel controller
Målet med undervisningen

Sofie Sundahl og Andrea Kyed er begejstret over Makey Makey.
var at lade eleverne arbejde innovativt og problemløsende ved hjælp af
en meget brugervenlig og
intuitiv teknik – Makey
Makey. Med denne kan
eleverne lave deres egen
controller til at styre et
computerspil med blot ved
at bruge krokodillenæb til
at tilkoble deres egen piletaster lavet i sølvpapir og
tapet fast til bordet.
Skal fejle
Ind af bagdøren gennem
denne designproces fik
eleverne samtidig en begyndende bevidsthed om
kredsløb og elektrisk le-

dende materialer, for satte
man krokodillenæbbet på
tapen i stedet for sølvpapiret virkede piletasten pludselig ikke.
- Det lykkes aldrig for alle
første gang, og I skal lave
fejl, belærer Anders Thorup 2.c’s elever, inden de
går i gang.
- Det er gennem fejlene I
lærer, for det er der, I skal
finde en løsning på problemet, der er opstået, sagde
han.
Ikke første gang
Det lykkedes da heller ikke
for alle, men alle kløede på
og fik piletasterne til at

Tirsdag 20.
Juleafslutning i skolen –
2. klassernes krybbespil
i Dalby Kirke
Onsdag 21.
Juleferie begynder –
SFO har åbnet 21.-23.
Viktor Bengaard Karlsen og Palle Bunkenborg Christensen sætter krokodillenæb fast.

virke. Og få ting i verden
skinner mere end en 8årigs øjne, når han eller
hun helt selv har arbejdet
sig gennem en udfordring
og med tilfredshed kan
konstatere, at alt virker.
- Den type elever, vi får
brug for i samfundet, er
dem, der ikke går uden om
problemerne, men prøver
at løse dem. Det er det, jeg
gerne overordnet vil have,
at de kommer ud og kan,
fortæller Anders Thorup.
Og han var meget tilfreds
med den måde 2.c gik til
opgaven på.
Bedre end frikvarter
Selv om hverken internettet eller computernes batterier var særlig samarbejdsvillige til tider, slog
det ikke de små innovationsspirer ud af kurs, og
som Noah J sagde, da eleverne var på vej ud til
pause.
- Det her, det er så fedt, at
jeg slet ikke gider holde frikvarter.
Bedre ord kan man næsten
ikke få med på vejen, og
Anders Thorup måtte da
også love at vende tilbage
en anden gang.
Anders Thorup er naturfagslærer og Fablab-leder
på Kirkebakkeskolen i
Vejle.

Januar
Tirsdag 3.
Juleferie slutter – SFO
har åbnet 2.-3.
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Impressionisterne

Tegnekonkurrrence

Dalby Tidende

DALBY GF

Så kom der lys på multibanen
Dalby GF Fodbold har fået sat lys på multibanen, så
den også kan bruges i de mørke timer. Der sidder en
timer på siden af banen, hvor man tænder lyset og så
slukker det automatisk efter en time. Det betyder at
alle som har lyst, kan komme og benytte banen også i denne mørke tid.
Af Gitte Thomsen
Foto: Privat

4B har arbejdet med Impressionisterne i billedkunst. Her ses 4Bs fine billedkunstarbejder, der er
inspireret af impressionisten Monet. Foto: Henrik Nielsen.

Ida Kehlet fra 1A har tegnet denne fine tegning af legende børn. 1As klassekasse får 200 kroner
for den vindende tegning.

Mariesminde-spejdere på gruppeweekend
KFUM-spejderne fra Mariesminde tog i weekenden
11. – 13. november afsted på gruppeweekend på
Houens Odde Spejdercenter.
Af Juniorspejderne Marinella,
Signe Marie og Signe D.
Fotos: Tomas Vahlkvist
Fredag kl. 19.00 ankom vi
til Houens Odde igennem
skoven, og der var rigtig
mørkt. Det første, vi gjorde, var at pakke ud og fin-

de ud af, hvor vi skulle
sove.
Jorden rundt på 48 timer
Efter det mødtes vi alle
sammen og fik at vide,
hvad temaet var, og det var
jorden rundt på 48 timer.
Vi blev delt ind i hold, og

nu skulle vi ud og finde
ting til rejsen. På en af posterne skulle vi igennem en
forhindringsbane. Det var
på Jans post.
Til sidst fredag aften havde
vi lejrbål med mange sange. Det var hyggeligt, og vi
var meget trætte. Så skulle
vi i seng. Vi blev vækket kl.

6.45 og skulle op og lave
morgentræning.
Efter at vi havde hejst flag
og spist morgenmad, skulle
vi ud i skoven på løb. Det
var sjovt. Der var også fri
leg og ludo løb, og vi spise
frokost.
Vi var på flere poster igen,
og det var fedt. En af po-

sterne var et spindelvæv
med snore, man ikke måtte
røre. Så man skulle hjælpe
hinanden igennem. Det
var rigtig svært.
Til eftermiddag fik vi kage
og varm kakao. Det var dejligt, for det var koldt hele
weekenden og frostgrader.
Til aften fik vi hjemmelavede burgers, fordi rejsen
nu var nået til USA.
Senere på aftenen var der
lejrbål. Vi sang og fik pop-

corn. Det var rigtig hyggeligt.
Natløb
Kl. 22.45 var junior, trop og
senior på natløb. Det var
første gang for os. Det var
en god oplevelse og lidt
uhyggeligt.
Næste dag kom vores forældre og lavede aktiviteter
sammen med os.
Det var en helt vild god tur
til Houens Odde.

Det betyder også, at vi har
mulighed for at tilbyde udendørs træning til vores
yngste medlemmer, som
kan boltre sig på den lille
bane. Det har længe været
et ønske for os i fodbold at
få sat lys på banen, da vi bliver flere og flere medlemmer i fodbold, og det er
svært at få tider i hallen her
om vinteren.
Vi har valgt at bruge overskuddet fra Dalby Mølle
Pokal på lyset, og da vi har
fået hjælp fra lokale håndværkere til opsætning, er

der også blevet råd til
andre dejlige investeringer,
som sætter kulør på fodboldlivet i Dalby.
Vi har blandt andet købt to
vogne med materialer lige
til at køre ud på banen
samt en mini-bane til 3bold, som er meget nem at
sætte op og tage ned.
Tak til sponsorer
Vi skylder vores sponsorer
en stor tak for deres hjælp,
for uden dem giver Dalby
Mølle Pokal ikke noget
overskud. Se, hvem der
sponsorerer Dalby GF’s
fodboldafdeling på www.
dalbygf.klub-modul.dk

Generalforsamling
i Dalby GF
Tirsdag den 28. februar 2016 fra kl. 19.00 i Dalbyhus
Igen i år vil Dalby Gymnastikforening være vært ved en kop kaffe
og en småkage under mødet.

Sommerfest –
GENERALFORSAMLING
Dalby Sommerfest vil gerne indkalde til generalforsamling den 24.01.2017
kl. 19.00.
Ring til Mette Høi Davidsen mobil 27 77 22 22, hvis du har interesse i at deltage.

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

KFUM-spejdere holder nytåropstart.
Vinterkulde, måske sne og i alt fald en tur i skoven. Kunne det
være bedre, når man er spejder? Eller i familie med en spejder?
Spejderne fra Mariesminde Spejdergruppe mødes sammen med
deres familier på Grænseborgen i Hejls lørdag d. 7. januar 2017
kl. 10.00 – 16.00 til den årlige Nytårsopstart. Der er aktiviteter
i skoven og ved vandet for store og små, god mad fra køkkenet
og hyggeligt samvær. Vi glæder os til at se jer alle!

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af formandsberetninger.
3. Forelæggelse af reviewede regnskaber.
4. Behandling af indkomne forslag (se nedenfor).
5. Valg til bestyrelsen samt af revisor.
Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne (vælges for 1 år). Udvalgene udpeger
selv.
Formand Brian Forsingdal-Nielsen. Valgt 2015. På Valg. Modtager genvalg.
Kasserer Tommy Andersen. Valgt 2014. Ikke på valg.
Medlem Thomas Rosenlund Frederiksen. Valgt 2015. På Valg. Modtager genvalg
Medlem Steen Hoppe. Valgt 2015. På Valg. Modtager genvalg.
Revisor Peder Nygaard. Valgt 2014. ikke på Valg.
6. Valg af formænd for udvalgene (vælges for 2 år).
Udvalgene indstiller selv formand til valg på generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.
Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse (vedtægterne §6).
Under hensyntagen til dette opsættes aktuel dagsorden senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingent restance har stemmeret
(vedtægterne §8) – tillige med forældre til medlemmer under 16 år, samt trænere og
ledere i foreningen.
Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen
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Den afgående menighedsrådsformand har stadig mange jern i ilden
Den 77-årige Elly Petersen er stadig meget aktiv, selv
om hun netop har sagt farvel til lang og tro tjeneste
som medlem af menighedsrådet, deraf de fleste som
formand. Hun er meget aktiv i lokalsamfundet, men
vil også have tid til at være noget for børn og børnebørn.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Den 77-årige Elly Petersen
er født og opvokset i
Aulum, der ligger mellem
Herning og Holstebro, og
hendes vestjyske aner fornægter sig ikke. Hun er
vedholdende og stædig,
siger hun selv, men hun
er bestemt også en arbejdshest med et stort
hjerte.
I mange år har hendes
hjerte banket for børnene
– ikke mindst på Brændkjærskolen, hvor hun har
været dansk- og musiklærer
i mange år, men det har
også banket for kirken og
menighedsrådsarbejdet,
hvor hun bestemt har taget
sin tørn. I 16 år har hun
siddet i menighedsrådet i
Dalby, hvoraf de 14 år har
været som formand.
Hun har været med til at
restaurere det indvendige
af kirken, ansætte sognepræst Jens Christian Bach
Iversen, som hun understreger, at hun har haft et
forbilledligt godt samarbejde med, arbejdet med at
få et nyt sognehus og arbejdet for at have et godt samarbejde med både ansatte
og rådsmedlemmer og
holde medarbejderne glade og tilfredse.

Nye kræfter
Alt det har hun haft succes
med, men da der skulle
vælges nyt menighedsråd i
år, valgte Elly at sige stop.
- Jeg har været med til så
meget, og nu var det det
rigtige tidspunkt at stoppe
på. Der skal nye kræfter til
og ikke sidde sådan en
gammel kone som mig, ler
Elly, der fortæller, at de tre
medlemmer af menighedsrådet, der stoppede, da
denne periode var slut,
havde næsten 50 års erfaring med menighedsrådsarbejde tilsammen.
Elly Petersen har heller ikke ligget på den lade side
igennem sit arbejdsliv. Hun
voksede op på slægtsgården i Aulum og kom efter
skolen og et års arbejde på
gården i lære som sparekasseassistent i den lokale sparekasse. Der var hun i fire
år, men da der var mere
spræl i Elly, så søgte hun
ind på lærerseminariet i
Nørre Nissum.
- Jeg havde hørt, at de
havde sådan nogle gode fester der, fortæller Elly.
Da hun kom uden forkundskaber og ikke kunne
fremmedsprog, så skulle
hun have tysk og tage 1 ½
års forberedelse, inden
hun kunne komme ind på
seminaret.

Elly kigger pa prospekterne for det nye sognehus i Dalby.
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- Det var indremissionsk, så
bibelhistorie var et vigtigt
fag på seminaret, husker
Elly.
Hun tog sydpå
Efter lærereksamen kom
Elly til Vejle og underviste
på Langelinjeskolen.
Derefter gik turen til Haderslev, hvor hun underviste på Louiseskolen i seks
år. Det var også i Haderslev,
hun mødte sin mand Erik,
der var uddannet ingeniør,
og det var også der hun fik
to af sine tre børn – Arne i
1966 og Hanne i 1969.
- Jeg ville i hvert fald ikke
giftes med en landmand,
og det blev jeg heldigvis
heller ikke, siger Elly.
Men familien boede langt
væk – også Eriks familie,
der boede i Randers, og familien valgte derfor at flytte til Kjellerup i 1970. Den
yngste datter Lene blev
født i 1976, og Elly arbejdede på byens eneste skole.
- Jeg var rigtig glad for at bo
og arbejde i Kjellerup, men
min mand fik arbejde hos
Kolding Kommune som ingeniør, og så flyttede vi jo
med, fortæller hun.
Elly fik arbejde på Brændkjærskolen, hvor hun var
ansat indtil 2001. Da hun
var musiklærer havde hun
en del at gøre med præsterne i Brændkjærkirken,
og hun sad da også i kirkens
menighedsråd i en periode.
- Da der skulle være valg,
var der kampvalg, og jeg
manglede en stemme for at
blive valgt ind i rådet. Jeg
vil ikke lægge skjul på, at
det var en stor skuffelse, for
jeg havde lagt meget arbejde i aktivitetsudvalget,
som jeg var medlem af, fortæller Elly.
Nyt arbejdsområde
Men det viste sig at være
Dalbys held, for Elly valgte
i stedet at kaste sine kræfter ind i arbejdet i Dalby,
da hun boede i Mariesminde og derfor egentlig
hørte til der.
Ellys mand Erik døde i

2011, efter de havde været
gift i 45 år, og der har aldrig været tvivl om, at Elly
skulle bruge tid i menighedsrådet.
- Erik har altid bakket mig
op om mit arbejde i menighedsrådet, siger Elly.
Selv om hun nu er stoppet i
menighedsrådet, så er hun
stadig frivillig på Kirsebærhavens Plejecenter, hvor
hun hjælper med gudstjenester og synger og spiller
med beboerne hver anden
måned.
Da Elly gik på pension fra
skolen, begyndte hun at
studere til organist på Løgumkloster
Kirkemusik
skole, hvor hun kun manglede 1 ½ år for at blive færdig, da hun fik konstateret
brystkræft og fik fjernet det
ene bryst. Det gjorde, at
hun ikke kunne holde til at
spille mere. Hun har dog
afløst som organist ved
omegnens kirker og spiller
juleaften om formiddagen
ved familiegudstjenesten i
Dalby Kirke.
Hun har også i mere end
40 år været med i Sct. Georgs Gilderne, for hun er
da gammel spejder. Hun
går til gymnastik i Præstegården, er kasserer i andelsboligforeningen på Nyborgvej, hvortil hun flyttede et år efter Erik døde,
og hvor hun er glad for at
bo, ligesom hun også er
med i en strikkeklub. Da

Elly med sin store familie i baggrunden.

Klaverspil og Elly hænger uløseligt sammen, her giver hun sin
version af ”Jeg ved en lærkerede”.
hun var 50 år, tog hun lige
et ekstra linjefag i hjemkundskab, og det har hun
haft god brug for også
uden for skolen.
Fuld aktivitet alle årene
- Men det vigtigste for mig
har været at have et godt

samarbejde med alle mennesker og skabe liv og
vækst i alt det, som jeg har
været med i. Men det har
også været vigtigt for mig at
være en god mor og nu
bedstemor. Alt det håber
jeg, at jeg er lykkedes med,
siger Elly.

Elly efter sidste menighedsrådsmøde.
De tre medlemmer, der forlod menighedsrådet ved det just overståede valg, fandt sammen med hinanden og kirkens mangeårige sekretær ved den ene bordende efter rådets sidste møde. Elly Petersen
sidder for bordenden med Steen Kaiser på sin højre hånd og sekretær Inger Nors på sin venstre,
mens afgående kasserer Margit Ganderup-Nissen sidder på næste plads.

