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Dalby Beboerforening

Tved Vandværks vand er godt
Der er ikke fundet spor af chloridazon eller desphenyl-chloridazon i Tved Vandværks boringer.

Oktober
Torsdag 12. kl. 19.00
Aftengudstjeneste med
musicalglimt

Dalby GF

6. årgang. Nr. 8

Af Carl C. Poulsen
Foto: Arkiv
Mange mennesker har i
den seneste tid fulgt med i
mediernes skriveri om forekomst af stoffet chloridazon i vandet her i trekantområdet. Stoffet er et reststof fra et tidligere meget
anvendt sprøjtemiddel.
Blandt andet har TREFOR
Vand besluttet at lukke et
vandværk i Staurbyskov ved
Middelfart på grund af, at
stoffet er konstateret i vandet der.
Tved Vandværk besluttede
derfor at udtage vandprøver i vore to boringer for at
finde ud af om stoffet
havde fundet vej hertil.
Samtidig blev der udtaget
prøver ved vandets afgang
fra vandværket. Resultater-

ne var ganske opløftende,
idet der ikke fandtes spor
af stoffet i prøverne. Det
samme gælder i øvrigt det
vand som TREFOR Vand
pumper ud i Dalby området.
Prøverne skal ses som et
supplement til de jævnlige
prøver, vi tager af boringerne, hvor der testes for
87 forskellige stoffer. I
fremtiden testes der så for
89 forskellige stoffer, idet vi
tager chloridazon og despenyl-chloridazon med i
disse rutinemæssige prøver.

det er begyndt at blødgøre vandet med et specielt anlæg som fjerner
det meste af kalken fra
vandet. I København har
vandet en naturlig hårdhedsgrad på mellem 20
og 25. Det bliver med
blødgøringsanlægget sat
ned på ca. 10 – eller middelhårdt vand. I vort område har vandet en hård-

hedsgrad på mellem 7,7
og 10,4, hvilket er resultatet af vore to seneste prøver. Så det svinger fra
nærmest blødt vand til
middelhårdt vand, hvor
grænserne er 8,0 til 12,0.
Hårdhed i vandet har betydning for forbrug af vaskemidler og dermed
ind stilling af vaskemaskiner og opvaskemaskiner.

Læs side 5

Vandets hårdhed
Ganske ofte får vi i vandværket forespørgsler om
blødgøring af vand. Det
er særlig forstærket af, at
man i Københavns områ-

dig, at det vil lykkes at få
bygget klubhuset lidt tidligere end oprindelig planlagt.

villige kræfter i Dalby GF,
der sidder med i byggestyregruppen, og vi derfor ikke
ved, hvor folk er om fire år,
siger Gitte Thomsen.
Hun understreger, at det
vigtigste er, at det bliver
godt, fremfor at det går
hurtigt.

De første møder afholdt
- De første møder i byggestyregruppen er afholdt, og
vi har været rundt og se forskellige skoler for at få inspiration til, hvordan det
kan gøres. Vi har en god
proces, men vi er selvfølgelig utålmodige efter at
komme i gang, da det er fri-

Klubhus skal ligge mere
frit
Lige nu arbejdes der med
forskellige muligheder for
placeringen af klubhuset.
- Vi vil gerne have, at klubhuset ligger lidt mere frit
fra skolen, end kommunen
gerne have det, fordi vi ønsker at få skabt et aktivt

De første møder er afholdt i byggestyregruppen og
Dalby GF arbejder hårdt på at få byggeriet af det nye
klubhus rykket frem.

Der er intet, der er nagelfast, men Dalby GF håber
stadig, at det vil lykkes at få
ændret i tidsplanen, så byggeriet af klubhuset kan
rykkes frem.
I den foreløbig tidsplan,
der er forelagt politikerne,
vil Dalby GF’s nye klubhus
blive bygget sidst, efter skolen er blevet udvidet.
Men formand for fodbold
Gitte Thomsen håber sta-
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KIRKE
Sognedag om Luther

Dalby GF ønsker byggeri af klubhus rykket frem i byggeprocessen
Af Lisa H. Kuang

GANG I DIG OG DALBY
Hvad vil politikerne
med Dalby?

klubmiljø, og fordi Dalby
GF ikke har de samme
behov som skolen. Derudover arbejder vi aktivt for
at få en hal nummer to og
selv om byggeriet af endnu
en hal har lange udsigter,
så er det dumt ikke at tænke en hal nummer to med
ind i det nuværende byggeprojekt, så vi ikke står om
5-10 år og kan se, at det
ikke kan lade sig gøre at
placere en hal nummer to,
eller at tingene skulle have
være placeret mere hensigtsmæssigt for at der bliver en sammenhæng mellem tingene, siger Gitte
Thomsen.

KIRKE
Mange ideer til nyt
sognehus
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SKOLE
6. klasserne på lejrskole
i Skagen
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IDRÆT
Superliga i Dalby
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Se dagens 69’er på hjemmesiden, sammen med alle de
nye ”ud af huset” menuer.

beckmenu.dk

...laver du mad
i aften, skat ?

BAGSIDEN
Birgit fløj verden rundt
med SAS
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Kommunalvalg
I anledning af kommunalvalget til november har vi
bedt samtlige partier i byrådet om at besvare to
spørgsmål omkring deres holdninger til udviklingen
i Dalby.

Hvordan vil I arbejde for at gøre Dalbyvej mere sikker for bløde trafikanter?
Hvad er jeres vision for trafiksikring i Dalby?
Hvad vil I gøre for at Dalby fortsat skal være et attraktivt sted at bosætte
sig for alle aldersgrupper?

Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti, 1. viceborgmester
slag og dem lytter vi gerne
til, ligesom vi også er parat
til, at investere i dem.
Dansk Folkeparti er tilhængere af en sydlig omfartsvej, der vil aflaste Dalbyvej
og dermed bidrage til sikkerheden bl.a. for bløde
trafikanter.
Attraktivt for alle aldersgrupper
I Dansk Folkeparti er vi
meget glade for at det lykkedes at få afsat midler til
nye lokaler til Dalby GF og
til en udvidelse af Dalby
Skole. Både moderne fri-

tidsfaciliteter og en god
skole er særdeles vigtig for
Dalbys udvikling.
Vi mener også der forsat
skal etableres flere boliger
bl.a. til seniorer, der gerne
vil blive i Dalbyområdet,
når de synes deres nuværende hus bliver for stort.
Børnepasning og indkøbsmuligheder er også en vigtig del af at sikre Dalby som
attraktivt bosætningsområde i fremtiden. Det arbejder vi for.

Søren Rasmussen

Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

Christian Haugk
Bløde trafikanter og trafiksikring
Tryghed, når man som forældre sender sine børn af
sted på cykel er helt afgørende – det er sikkerheden
for cyklisten selv selvfølgelig også. Opprioriteringen
af almindelige cykel- og sti-

ruter og systemer har været
og vil fortsat være en prioritet for Socialdemokratiet
i Kolding Kommune.
Uanset om det er i Dalby
eller andre steder i vores
kommune, så er dialog om
løsninger med konsekvens
for områdets beboere vig-

tigt for os. Vi vil rigtig gerne sikre en retning hvor
faglige inputs fra dygtige
medarbejdere kombineres
med borgernes ideer og
opmærksomhedspunkter.
For Dalby og for Dalbyvej
vil det i vores opfattelse
være en tæt tillidsbåret dialog mellem kommunen og
lokalområdet og sådan at
de løsninger der sikrer
fremkommelighed, prioritering af cykelstier mv. sikres i en fælles forståelse der
kombinerer netop sikkerhed, tryghed og fremkommelighed.
Så med andre ord; den
overordnede trafiksikring i
Dalbyområdet skal ske dels
ved at Kolding Kommune
har økonomien til at prioritere det, dels gennem
borgerinddragelse og sådan at de løsninger der
føres ud i livet er skabt med
baggrund i dialog og forståelse for og hos de medborgere, der skal leve med
dem til hverdag.

Bløde trafikanter og trafiksikring
Sikkerheden for bløde trafikanter er for det Konservative Folkeparti et fokusområde, uanset der er tale
om cyklister eller fodgængere. Dalbyområdet er de
fleste steder begunstiget
med gode fortove og cykelstier, men der er huller, der
skal ses nærmere på.
Blandt andet forholdene
ved Stranden i Rebæk,
hvor der i de seneste år har
været etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger af midlertidig karakter, vi vil arbejde for at

det bliver til en permanent
løsning, vi vil sikre bedre
forhold for cyklister ved
Stranden.
Dalbyvej imellem Dalby
Møllevej og Vonsild er et
af de svageste punkter. Og
her findes der ingen nemme løsninger. Vi vil arbejde for en udvidelse af
vejkassen og asfaltbelægningen, således at det bliver muligt at cykler kan
passere biler uden at risikere at lande i grøften. I
første omgang vil vi stille
forslag om at den tilladte
hastighed er max 60 km/t.
Vi vil arbejde for etable-

ring af cykelsti ved Idyl
imellem Skamlingvejen og
Ankerhusvej.
Attraktivt for alle aldersgrupper
Vi vil sikre, at der er et tilstrækkeligt antal pladser af
høj kvalitet til børnepasning i området. Vi vil arbejde for fleksible åbningstider, der gør det nemmere
at være forældre, gør det
nemmere, både at passe
job og nå at hente børn.
Vi vil arbejde for at skolen
i fremtiden får de nødvendige rammer for at kunne
betjene behovet for under-

visning af skoledistriktets
børn og unge mennesker,
i det omfang forældre og
børn ønsker det.
Vi vil støtte op om de frivillige, sportslige og sociale
tiltag i nødvendigt omfang,
for alle aldersgrupper.
Vi vil arbejde for etablering af dagligvarebutik på
en hensigtsmæssig placering i Dalby området, men
afventer placeringen af
den sydlige omfartsvej,
inden der træffes beslutning om endelig placering
af dagligvarebutik.
Knud Erik Langhoff

Jørn Pedersen, Venstre, borgmester

Christian Haugk, gruppeformand for Socialdemokraterne og 2. viceborgmester

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.

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

Knud Erik Langhoff, Konservativ

Spørgsmål ser således ud:

På side 2-4 kan du læse de svar, vi har fået fra politikerne.

Bløde trafikanter og trafiksikring
Løsning skal findes i samarbejde med borgerne i lokalområdet. Tiderne hvor
man bag lukkede døre, sad
og fandt på løsninger
uden, at spørge de berørte
borgere, er heldigvis ovre.
Derfor er det naturligt for
Dansk Folkeparti, at Kolding Kommune inddrager
borgerne i både Vonsild og
Dalby i løsningen af de trafikale problemer, der er på
Dalbyvej. Der er ganske givet mange i lokalområdet,
der har gode løsningsfor-
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Attraktivt for alle aldersgrupper
Jeg mener ikke, det er Kolding Byråd, der står med
opgaven alene. Det er en
fælles opgave som skal løftes i fællesskab. Vi skal som
byråd understøtte mulighederne for, at man i et lokalområde kan virke, være
engageret og tage initiativer, men udgaven hvor
man med korslagte arme
blot peger ind på rådhuset
og spørger om ”hvad har I
så tænkt jer at gøre for os”,
er jeg ikke tilhænger af.
Vores valgslogan hedder
”Vi kan langt mere – sammen” og det understreger
jo meget godt min tilgang
– også til udviklingen i
Dalby-området. Det er
netop den tilgang, der har
bidraget til, at der investeres massivt i udbygningen
af Dalby Skole og i nye forhold for Dalby GF.
Mere konkret og i relation
til at være et attraktivt område for alle generationer,
så føler jeg det er os som

politikere, der har en pligt
til at skabe de rigtige rammer, der sikrer netop
mangfoldigheden – både
ift. alder, etnicitet og socioøkonomiske forhold. Det
gør vi bl.a. ved at prioritere
alment boligbyggeri – en
mærkesag for Socialdemokratiet i Kolding Kommune – og en prioriteret
tilgang vi har haft gennem
mange år. Jeg syntes også
det er bevist, at netop almene boliger bidrager til
mangfoldigheden og sådan, at vi ikke bevidst planlægger for ghettoer uanset,
hvilke vi måtte tale om.
Yderligere vil vi rigtig ger ne finde flere muligheder
for ”olle-koller” og sådan,
at man som selvhjulpen og
stærk pensionist fortsat kan
virke i det lokalområde
man gerne vil, men sammen med andre skabe et
fællesskab der øger livskvaliteten for den enkelte –
den tilgang vil vi sammen
med borgerne i Dalby rigtig gerne arbejde for.

Bløde trafikanter og trafiksikring
Dalby/Tved området er
faktisk et af de mest trafiksikrede områder i kommunen. Der er brugt rigtig
mange millioner over en
10 års periode på det, plus
de nye byggemodninger
naturligvis afspejler dette.
Når det er sagt, så er der også
ting der skal gøres fortsat. Dalbyvej fra skolen til Vonsild skal aflastes af den nye
omfartsvej fra den nye motorvejsafkørsel til Skartved. Samtidig bør der laves cykelsti/
stiforbindelse imellem skolen
og over til Vonsild.

Krydsning af Skamlingvejen til Rebæk bør også være
mere sikker, f.eks. i tunnel. Og så er der strækket
fra Skamlingsvejen op til
Agtrupvej via Vangen, som
heller ikke er trafiksikker
og mangler cykelsti.
Stiforbindelse fra Ankerhus til Skamlingvejen.
Attraktivt for alle aldersgrupper
Sikre indkøbsmulighed i
nærområdet. Udbygge skolen jævnfør de aftaler der
er lavet. Sørge for ordentlige forhold for foreningslivet, som det nu også er

aftalt. Fortsat udvikle boligområder.
Og så er det afgørende, at
man kan komme til og fra området i bil, på cykel og til fods.
Vedligeholdelse af både de
grønne områder, veje og
fortove er naturligvis medvirkende til et løft af området og derfor var det jo
også i Dalby området, at vi
først prøvede ”vejmandsordningen” af, som jo også
har været omtalt i Dalby Tidende tidligere.
Og uanset hvad, så kan kommunen ikke skabe det hele.
Det helt afgørende er at understøtte den store frivillig-

hed som i den grad giver engagement i området.
Jeg glæder mig over, at jeg
ofte er i området til f.eks
gymnastikopvisning, hejse
grønt flag på skolen eller
noget helt tredje. Det giver
mange gode input fra jer.
Og så er det naturligvis
også en styrke for mig, at vi
har Kjeld Kjeldsen siddende i byrådet, som hele
tiden har fingeren på pulsen om alt det daglige i
jeres område. Disse relationer og samarbejder ser jeg
frem til, også i fremtiden.
Jørn Pedersen

Jesper Elkjær, Radikale Venstre
Bløde trafikanter og trafiksikring
Dalby er en landsby i rivende udvikling, og det er
klart at, at man i udviklingsperspektivet også skal sørge
for at, man kan bevæger sig
sikkert rundt i hele området. Det gælder mellem fritidsaktiviteter, skole, daginstitutioner og indkøb. Stisystemer og cykelstier er nok
det mest indlysende. Jeg
indrømmer dog gerne, at
jeg ikke har forholdt mig
konkret til hvordan, men

Jesper Elkjær

som medlem af Plan- og
Boligudvalget ved jeg, at
det ligger alle udvalgets
medlemmer på sinde også
at tænke det vigtige perspektiv ind, når vi laver lokalplaner. Vi skal altid
tænke i helhed for områderne. Hermed mener jeg,
at miljø, landskab, trafiksikkerhed og kultur er væsentlige parametre.
Attraktivt for alle aldersgrupper
Med udvidelse af skolen og
renovering af omklædningsfaciliteter tager vi vigtige skridt i den rigtige

retning. Udstykning af flere nye attraktive byggegrunde som supplement til
de eksisterende er også
med til at skabe fremtidens
Dalby som et virkelig godt
sted at bo for alle. Der er
åbnet mulighed for at dagligvarebutikker kan etableres, og det er vist kun et
spørgsmål om tid, før det
sker. Så vil man have det
hele tæt på, og jævnfør
ovenstående skal det bindes fornuftigt sammen. Vi
skal i øvrigt sikre, at den
nye omfartsvej mellem
Vonsild og Skartved bliver
placeret i behørig afstand

fra boligområderne, så roen og den smukke natur
bevares bedst muligt. Beboerne i området skal inddrages i videst muligt omfang
når det gælder udvikling af
området. På den måde bliver Dalby et område der er
båret af glade og engagerede borgere.

Fjeldparken 10 > Tved > Bestil tid på 22 57 60 75
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Kommunalvalg

Benny Dragsgaard Dall, Enhedslisten

I anledning af kommunalvalget til november har vi
bedt samtlige partier i byrådet om at besvare to
spørgsmål omkring deres holdninger til udviklingen
i Dalby.
Spørgsmål ser således ud:
Hvordan vil I arbejde for at gøre Dalbyvej mere
sikker for bløde trafikanter? Hvad er jeres vision for
trafiksikring i Dalby?
Hvad vil I gøre for at Dalby fortsat skal være et attraktivt sted at bosætte sig for alle aldersgrupper?

Bløde trafikanter og trafiksikring
Enhedslisten mener at udviklingen i bydelene, landsbyerne og centerbyerne er
utrolig vigtig for sammenhængskraften i kommunen. I forhold til Dalby
betyder det i første omgang, at vi vil gøre vores for
at sikre, at der er ordentlige
børnepasnings-, skole- og
fritidsfaciliteter. Og nok af
dem. For at de skal kunne
bruges skal der naturligvis
være sikre gå- og cykelveje
til og fra disse tilbud.
Attraktivt for alle aldersgrupper
Enhedslisten mener at vi i
højere grad end nu bør arbejde for. at der er mødesteder i lokalområderne, og at

På side 2-4 kan du læse de svar, vi har fået fra politikerne.

Benny Dragsgaard Dall

disse mødesteder i fremtiden bliver naturlige udgangspunkter for meget af
den kommunale service der
i dag er centraliseret. Det
kunne være biblioteket, der
som i Christiansfeld, kunne
have plads i forlængelse af
skolebiblioteket, både med
udlån, men også med vedkommende arrangementer.
Det kunne være hjemmehjælp og teknisk service,
der kunne holde til lokalt
og være i dialog og samarbejde med lokale ildsjæle
og foreninger.
Det er lokalt, man kender
udfordringerne og mulighederne bedst. Det må vi
udnytte bedre, for at skabe
en kommune, hvor man i
lokalområderne får mere
indflydelse på og medejerskab til, hvad der prioriteres for fremtiden.
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DALBY KIRKE

Sogneaften 25. oktober

Luthers betydning: Dengang og i dag
500 års reformationsjubilæum: Dalbys sognepræst
J.C. Bach Iversen præsenterer ved tre sogneaftener i
præstegården i løbet af efteråret den store reformator Martin Luther. Vi er nu nået til anden aften i rækken onsdag den 25. oktober kl. 19.00.
Hvad vil det sige at være luthersk? Hvilken betydning
fik han for kirken, samfundet og det enkelte menneske? Hvad er det, der er værd
at fejre 500 års jubilæum for?
Aftenen giver en historisk
skitse over Luthers bidrag til
vores tids livssyn i dag.

Næste aften om Luther
3. og sidste sogneaften om
Martin Luther bliver torsdag den 23. november om
Luthers største kampe, de
vigtigste stridsskrifter og
bekendelser.

Sognerejse til Wittenberg
Efterårets tre foredrag
er en første forsmag på
en sognerejse i Luthers
fodspor til reformationsbyen Wittenberg, der
planlægges afholdt i
2018 – enten i det sene
forår eller det tidlige efterår.

Datoerne for den 5-6
dage lange tur og det
nærmere indhold ligger
ikke fast endnu, men
Luthers bolig i Wittenberg og den lille bys kirker – slotskirken, hvor
Luther slog sine 95 teser
op på døren, og bykir-

ken, hvor han prædikede – skal selvfølgelig
besøges.
Rejsen bliver med bus,
så det er oplagt at benytte lejligheden til udflugter til et ophold i det
nærtliggende Harzen,
måske på vejen ned, og

et besøg i Luthers fødeby Eisleben på vej til
Wittenberg?
Der vil op til rejsen blive
afholdt egentlige forberedelsesaftener om rejsens indhold og program.

Karina Lorentzen Dernhardt, spidskandidat fra SF
Bløde trafikanter og trafiksikring
Som mor til et barn, der
lige er startet i 0. klasse, er
jeg meget optaget af sikre
skoleveje. Hvis vi skal turde
sende vores børn af sted til
fods eller på cykel, kræver
det stor tryghed.
Jeg synes, det er vigtigt at
spørge borgerne i Dalby
om, hvilke problemer de
oplever i deres hverdag
omkring Dalbyvej, for jeg
er nysgerrig på, hvad de
ønsker, løsningerne kunne
være. SF har tradition for
at tage den slags problemer op, bl.a. har vi i forbindelse med en borgerhenvendelse sikret lys på cykelstien i Ødis, ligesom jeg

sidste år fik penge afsat til
trafiksikring i Sjølund og
Aller efter en række borgerhenvendelser. Det er
netop ved at blive lavet. Jeg
modtager gerne en invitation fra Dalby-borgerne til
at mødes og lytte, så jeg
efterfølgende kan arbejde
på en sikring.
Attraktivt for alle aldersgrupper
Som tidligere udkantsordfører i Folketinget ved jeg,
hvor vigtigt det er med
stærke lokale fællesskaber uanset om det er i mindre
byer udenfor Kolding eller
i en bydel i Kolding. Mit
hjerte banker for at styrke
de nære fællesskaber – vo-

res folkeskoler, daginstitutioner, foreningsliv og fritidsaktiviteter, fordi de er
livsnerver i vores lokale
samfund. Det er derfor ret
tankevækkende, at Dalby
Skole engang stod til at
blive nedlagt, men nu skal
udbygges.
Jeg vil gerne være endnu
bedre til at knytte forbindelser til lokalsamfundene
i kommunen. Derfor foreslår SF at oprette et lokalsamfundsudvalg. Det skal
sikre, at alle forslag, der
passerer gennem byrådet,
skal vurderes for deres påvirkning af hele kommunen. Det skal åbne politikernes øjne for beslutningers eventuelle skadelige

virkning for lokalsamfundene og sikre sammenhængskraften i hele kommunen.
Endelig ser jeg gerne, at
også Dalby får borgerbudgetter, ligesom Brændkjær.
Det er nemlig en SF kongstanke, at borgerne selv skal
have råderet over en sum
penge, som de kan bruge
på lokale projekter, de selv
definerer. Ikke alt skal udgå fra byrådet, nogle ting
er faktisk bedre besluttet
lokalt – ikke mindst fordi
borgerne bedst ved, om
der er behov for en lokal
legeplads eller trafiksikring
på Dalbyvej.
Karina Lorentzen Dernhardt

Forbindelsen mellem stat og kirke i Danmark er slået fast i
grundloven. § 4 i vores seneste grundlov fra 1953 er identisk
med § 3 i vores første grundlov fra 1849, som lyder: ”Den evangelisk-lutherske Kirke er den danske Folkekirke og understøttes
som saadan af Staten.”

Altertavlen i Wittenberg Bykirke, malet og opsat året efter Luthers død, hvor reformationens hovedpersoner figurerer sammen
med byens borgere.

Familiefotografering

Aftengudstjeneste 12. oktober
Traditionen tro har Dalby Kirke aftengudstjeneste
torsdag før efterårsferien. Men traditionen krydres
med et ordentligt skud fornyelse, for gudstjenesten
byder på rytmisk musik og musicalglimt.
Dalby Kirkes Ungdomskor
medvirker med svingende
pop og rocksange og små
scener fra en musical, de

selv har været med til at
lave, når Dalby Kirke har
aftengudstjeneste torsdag
den 12. oktober kl. 19.

Et band bestående af MGKelever fra musikskolen
medvirker, når tradition og
fornyelse, fordybelse og
glæde går hånd i hånd ved
en gudstjeneste, der veksler mellem kendte led og
korindslag.

Dalby Kirkes friske ungdomskor spiller en hovedrolle ved aftengudstjenesten torsdag
den 12. oktober
kl. 19.

FOTOSTYLISTEN
Lundgærdet 2. Kolding. judy@fotostylisten.dk 22 40 99 16
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Et væld af ideer

KALENDER
OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

c
c

Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Sognet siger velkommen til de nye konfirmander.
Aftengudstjeneste: Torsdag den 12. kl. 19.00
Fyraftenskoret og ungdomskoret medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste i en nabokirke:
Søndag den 15. (f.x. Sdr. Bjert kl. 10.30)
18. søndag efter trinitatis. Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk

c

Gudstjeneste: Søndag den 22. kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Sogneaften om Martin Luther:
Onsdag den 25. kl. 19.00
Ved J.C. Bach Iversen. I præstegården. Se side 6.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 28. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gospelgudstjeneste:
Søndag den 29. kl. 16.00 i Brændkjærkirken
20. søndag efter trinitatis.
Fælles gospelgudstjeneste ved Dalby Kirkes
og Brændkjærkirkens konfirmander og præster.

NOVEMBER
Musikgudstjeneste: Søndag den 5. kl. 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde
og begravede det seneste år.
Ved J.C. Bach Iversen.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården før
og efter gudstjenesten.
Spaghettigudstjeneste: Søndag den 12. kl. 16.00
For hele familien. 22. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Efter gudstjenesten: Spaghetti og kødsovs
i præstegården.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
27. januar 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, turen går til Dalby Kirke/Præstegård.

Madklubber, fordybelse, festivaler, kunstudstillinger, musicals, dans…
De mange fremmødte på visionsdagen 10. september kom masser af idéer til spændende aktiviteter i det nye
sognehus ved Dalby Kirke, som efter planen skal stå klar i slutningen af 2018.
Af menighedsrådsformand
Kristin Balslev Munksgaard

Hvad sker der nu?
I menighedsrådet vil vi arbejde videre med de gode
forslag. Nogle idéer kan
måske allerede komme til
live, mens byggeriet står på.
Andre vil det tage lidt mere
tid at få i værk. Samtidig
ønsker vi, at de idéer, der
udnyttes, går i fornuftig balance med alle de andre
gode tiltag i sognet.

Manfred Hommel
Brincker Thiel
Goldbækparken 46
Jonathan Elgård
Clausen
Goldbækparken 2

10. september
Freja Lautrup Breintoft
Regnars Ager 14

Menighedsrådet har søgt at illustrere processen, sådan som den ser ud aktuelt, så alle kan få et
indblik i den. Det er uundgåeligt, at planen vil blive justeret, som projektet skrider frem. Illustrationen læses fra nederste venstre hjørne / nederst i midten – og så rundt med uret, indtil der står
et sognehus i nederste højre hjørne…
Kirkens vision
Med udgangspunkt i Dalby
Kirkes vision, ”At se en voksende kirke i Dalby sogn, som
er grundfæstet i sin kristne tro
og sit vidnesbyrd, og som tje-

ner lokalmiljøet og bidrager til
det gode i kultur og samfund”,
diskuterede de fremmødte
værdierne for sognet, og
herfra var der ikke langt til
de mange idéer.

Mødet sluttede med en tur
til marken ved kirkens
nordlige P-plads, hvor byggeriet forventes påbegyndt
i foråret 2018.

Spaghettigudstjeneste 12. november
November kan være en mørk og våd og lidt træls
måned. Men i Dalby Kirke tænder vi lys – og går sammen for at glæde hinanden.

På børnenes præmisser
En spaghettigudstjeneste
er et særligt tilbud til børnefamilier. Kirkens budskab bliver fortalt, illustreret og dramatiseret, så

DØBTE

Emmelie Ingerslev
Carstensen
Goldbæk Alle 15

Børnefamilie: Sæt X i kalenderen

Søndag den 12. november
kl. 16.00 slår Dalby Kirke
igen dørene op for spaghettigudstjeneste særlig tilrettelagt for de 2-10 årige,
men alle er velkomne både
i kirke og præstegård.

Nyt om
NAVNE

2. september
Conrad Rothe North
Gøhlmannsvej 25

Tusind tak, skal I have! For
alle gode idéer og forslag
til aktiviteter i Dalbys nye
sognehus.
Idéerne favner unge som
gamle – os, der har boet
her længe, og jer, der lige
er kommet til. Og så er
samarbejdet med skole,
SFO, Dalby GF og spejderne centralt for de fleste
af forslagene. Ligeledes
kom der forslag til at arbejde for, at man kan komme til kirken og sognehuset med offentlig transport.

ingen behøver tage hjem
og lave mad.
Pris: Kr. 25,- pr. person +
drikkevarer.

Alle kan være hjemme
inden kl. 18.
Mere i næste nr. af Dalby
Tidende.

det henvender sig til børn,
og den står på børnevenlige salmer og indslag ved
kirkens børnekor.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Josefine Schøndorff
Henriksen
Forsytiavænget 2

Musikgudstjeneste Alle Helgen
Alle dage kan vi mindes dem, der ikke er hos os mere.
Og dog er det godt at have en dag, hvor det at mindes er selve formålet. Sådan en dag er Alle Helgens
dag, der i år falder søndag den 5. november.

Alle Helgen er ladet med
minder og traditioner. I
Dalby markerer vi Alle helgen ved en stemningsfuld
musikgudstjeneste
kl.
19.00, hvor navnene på
dem, der er døde og blevet
begravet i Dalby det seneste år, bliver læst op.
Sammen kan vi mindes
dem, vi savner, uanset om
savnet er nyt eller har fulgt
os i flere år.
Lys på kirkegården
Hvis vejret tillader det, vil vi
igen i år fastholde skikken
med at tænde levende lys
på gravene den sidste halve

time op til gudstjenesten,
så lysene kan brænde
under gudstjenesten og aftenen og natten igennem.
Fra kl. 18.30 kan enhver
kirkegænger med pårørende på kirkegården afhente lys i våbenhuset til at
sætte på gravstederne.
Sorg og taknemmelighed
- Uanset om vores tab og
savn er nyt og brændende
eller har længere tid bag
sig, er det godt at sætte tid
og sjælefred af til at mindes
dem, vi mangler. Ingen
kommer igennem livet
uden smerte. I kirken giver

vi plads og stemme til sorg
og savn, samtidig med at vi
holder fast i kirkens gamle
tro på, at vi som kristne har
fået et levende og uudslukkeligt håb og lys lagt ind i
vores DNA. På den måde
kan vi – selv om det kan

føles, som om det går uendelig langsomt – en dag
bære det ubærlige, bevare
den mistede og ære det
uerstattelige, fortæller sognepræst Jens Christian
Bach Iversen om gudstjenesten Alle Helgen.

Traditionen tro markerer Dalby Kirke igen i år Alle helgen med
en smuk musikgudstjeneste. Det sker 5. november kl. 19, hvor
der fra kl 18.30 er muligt at sætte lys på kirkegården.

17. september
Mille Johs-Mathiasen
Dalby Møllevej 2

Søndag den 29. oktober mødes Dalbys konfirmander med deres ”kollegaer” i Brændkjærkirken til en gospeltemadag, der afsluttes med en gospel-gudstjeneste kl. 16.00.

VIEDE OG VELSIGNEDE

Selve temadagen er kun
for konfirmander. Men alle
er velkomne til at deltage i
en festlig gudstjeneste i
Brændkjærkirken søndag
den 20. november kl.

2. september
Helle Schelde
Frederiksen
& Casper Pagh Schelde
Frederiksen
Dalby

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

Konfirmander synger gospel
16.00, når Dalby Kirkes og
Brændkjærkirkens konfirmander slår sig sammen i
et stort gospelkor.
Gudstjenesten er fælles for
de to sogne og er således

Vejviser

også Dalby sogns gudstjeneste den dag.
Godt samarbejde
Gospeldagen er en god tradition for årets konfirman-

der, der uundgåeligt bliver
smittet af rytmerne og
energien i sangene og, ikke
mindst, i gospelinstruktøren Joachim Hejslet og
hans band.

Ea Ventrup Hein
& Oliver Ventrup Hein
Sdr. Stenderup

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk
Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
78. årgang, nr. 9
Oktober 2017
Red.: J.C. Bach Iversen

DØDE OG BEGRAVEDE

På forældrenes præmisser
Det lidt løjerlige navn spaghettigudstjeneste kommer
af, at alle bagefter inviteres
med til præstegården på
Gl. Tved 23A. Her står den
på hygge og samvær og
ikke mindst uanede mængder spaghetti og kødsovs, så

FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

23. august
Svend Aage Jørgensen
Tidl. Ankerhus,
Dalbyvej 100

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

Også i år kommer Dalbys konfirmander med til en festlig gospeldag i selskab med gospelinstruktør Joachim Hejslet. Billedet er fra
sidste års arrangement med konfirmanderne.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Program 2017
Over 90 ture rundt i hele Danmark.
Ring og bestil det, eller se det
på vores hjemmeside.

Eksempler på ture:

Indkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
DANMAR
K

1 OG 2 DAGES

OPLEVELS
ER 2017

den 1. og 3. mandag i måneden med
afgang fra:
Vejle kl. 12.00 • Fredericia kl. 12.30
Middelfart kl. 13.00 • Kolding kl. 13.25

ÅLETUR TIL FEGGERSUND
Pris pr. person 75,Søndag den 8. okt. • Pris 550,Ring og hør nærmere.
Incl. bustur, ål ad libitum og færge.
KRENGERUP GODS OG H. C. ANDERSENS HUS
Søndag den 22. okt. • Pris 670,Incl. bustur, entréer, guide og middag.
JULEBAZAR PÅ GAVNØ SLOT • Søndag den 5. nov. • Pris 750,Incl. bustur, bro, entré og frokost.
Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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Børnene er med til at bestemme i SFO’en
Som pædagog er det vigtigt at forberede børnene til
demokratisk medvirken i samfundet samt at give
plads til medbestemmelse, ikke kun i skoleregi, men
også i SFO’en, hvor børnenes indflydelse ofte ses indirekte i en travl hverdag.

Af pædagogstuderende Casper
Bendixen
Foto: Casper Bendixen
Mit formål med igangsætningen af et børneråd er at
give børnene en indflydelse i hverdagen i
SFO’en. På den måde tydeliggøres deres medbestemmelse også udadtil.

Der vil blive udvalgt repræsentanter fra hver årgang i
klasserne 0.-3. klasse, som
alle mødes med en pædagog cirka én gang i måneden i SFO tiden. Her vil vi
i første omgang snakke
om, hvilke ønsker børnene
har til aktiviteter. Alle forslag tilgodeses og tages
med til planlægningsmø-

der, hvor forslagene drøftes
af pædagogerne. På denne
måde bliver Børnerådet
alle børnenes talerør og
forhåbentlig vil denne
form for medbestemmelse
være medvirkende til en ny
og anderledes fællesskabsfølelse.
På længere sigt
Hvis pædagogerne og børnene kan fastholde engagementet til dette nye tiltag,
vil Børnerådet på længere
sigt også kunne diskutere
brugen af de forskellige
rum, ønsker til legeredska-

Af Oskar Søgaard og Kasper
Wichmann, 5B
Fotos: Dalby Skole
I de to gårde Steppinggården og Hoddegården lavede vi mad.
Slagte en høne
Den anden dag i Vingsted

Her ses repræsentanterne til første børnerådsmøde i SFO’en.

6. klasserne på årets lejrskole i Skagen
På Dalby Skole har det i de seneste år været tradition
for at vores 6. klasser til på en 4-dages lejrskole til
Skagen. Det skaber rigtig gode rammer for fællesskabet og en anderledes læring.
Eleverne har efter hjemkomsten skrevet små artikler
om deres oplevelser – her bringes et udpluk.

Ankomst og Råbjerg Mile
Af Markus Bugge, Benjamin
Fuglsang, Jeppe Husted,
Anton Winther 6.B og 6.A
Da vi ankom tirsdag eftermiddag, startede vi med at
hoppe på cyklerne og cykle
til Råbjerg Mile i det bedste vejr. Solen skinnede og
luften var dejlig varm. Det
tog cirka 20 minutter, før vi
var der over. Da vi havde

låst cyklerne og var samlet
skulle nogen af pigerne
holde et lille foredrag omkring Råbjerg Mile, som de
havde øvet hjemme fra.
Efter det blev vi sluppet fri
og så kunne vi bare løbe
rundt i det dejlige, bløde
sand. Vi var der i en halvanden times tid, og det var
mega hyggeligt. Man kunne hoppe ned af alle de
høje sandklitter og eller
bare løbe rundt i det dej-

lige sand. Da vi så var færdige, skulle vi mødes ved
cyklerne, hvor vi så cyklede
tilbage til værelserne.

Skagen havn er Danmarks
største fiskerihavn og Scandinavians foretrukne fiskerihavn. Vi så flere af de
gamle fiskekuttere men
dem bruger man ikke
mere i dag. Nu er de på
størrelse med færger. De
kommer ind om morgenen
med deres fangst og læsser
dem af, og så bliver de kørt
til fiskeauktionen.
Fiskeauktion
Af Jacob Moesby Jørgensen
6.B
Torsdag morgen skulle vi
tidligt op på fiskeauktion.
Da vi kom der hen, skulle
vi ind af en stor hævesænke port for at komme
ind til, hvor alle fiskene lå.
Derinde var der hundekoldt og lugtede rimeligt
dårligt på grund af alle de
fisk. Alle fiskene undtagen
kæmpetunerne lå i grønne
kasser, de store tun lå på
paller. De fisk/havdyr, der
var flest af var jomfruhummer, det var også dem, de
startede med at sælge. Lige
pludselig begyndte en
mand at råbe en masse tal
op, og så slog han lige
pludselig med sin stav på
kassen, der blev solgt. Den
største af kæmpetunene på
246 kg blev solgt for 20.160
kr. Da den blev solgt, skulle
vi på havnerundvisning.

Råbjerg Mile er som en ørken med dejligt sand.
8

Af Magnus Strømgaard Sørensen 6A, Kristoffer Hvelplund Thomsen 6A

Vippefyret og Skagens
historie
Af Magnus Hoyer 6.A og
Adam Falk 6.B
Vippefyret i Skagen var
Danmarks første vippefyr.
De mange skibsforlis ved
Skagens gren var den direkte årsag til vippefyret
blev opført. Fyret skulle
hjælpe med at lede skibene
fri af grenen og det farlige
rev derude.
Sådan her fungerer fyret:
Man vipper kurven ned til
jorden, så fylder den med
brændbart materiale som
blandt andet træ osv. Også
tænder man det. Når fyret
vippes op, kan den brændende kurv ses på lang af-

Der laves en masse fine
potter og glas af ler med
mønstre og tegn.

Vi startede med at få to forskellige ler typer, som vi så
skulle ælte sammen til en
kugle. Bagefter skulle vi
tage en lille del af leret og
lægge den ved siden af. Så
tog vi den store klump ler
og blandede den med
sand, som der var lavet af
sten, der var brændt på et

Da vi var i Skagen, var vi
selvfølgelig også oppe ved
Grenen. Da vi kom derop
stillede vi vores cykler ved
parkeringspladsen og gik
det sidste stykke langs
stranden. Det lyder langt at
cykle fra Skagen by til Grenen, men når man først
kommer ud at cykle, så er
det i virkeligheden ikke så
langt, som man tror. Vi blev
nødt til at sætte vores cykler ved ishuset der var ca.
1½ - 2 kilometer ud til selve
Grenen. Ude ved Grenen
så vi mange mennesker og
så også Sandormen et par
gange. De fleste af os prøvede at stå med et ben i
Skagerrak og det andet
ben i Kattegat og prøve at
være den nordligste person, der stod på dansk
jord.

skulle vi slagte en høne,
den skulle vi have til festmåltid dagen efter.
Til at starte med skulle
man holde hønen i benene, så den slappede af,
så blev kødet ikke så sejt.
Og så bandt vi en snor om
hovedet.
Ved Steppinggården skulle
Kasper hugge hovedet af
og Bertram holdt hovedet,
mens Sara holdt benene.
Ved Hoddegården hug-

DALBY skole

gede Rasmus hovedet af og
Mathias holdt benene,
Christopher holdt hovedet.
Lidt efter skulle vi så tage
skindet af og indvolde ud,
det gjorde Amalie C og
Rasmus. Grunden til vi
holdt benene, var så løb
den ikke rundt uden
hoved. Det var lidt sørgeligt at se den uden hoved.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster

Vi skulle slagte en høne.

Sekretær
Marianne Krog Hansen

Pottemagerne er i fuld gang
Af Stella Brændstrup og Alberte Johansen, 5B

Grenen

Havnen
Af Bertram Forsingdal-Nielsen og Lasse Fasterholt-Pedersen 6.A og 6.B

5A og 5B i Vingsted: Hønseslagtning
Vi skulle slagte en høne
og lave hønsekødsuppe.

ber, hvilken frugt de kunne
tænke sig osv.
De første repræsentanter
er allerede udvalgt og blev
følgende: Clara (0.a), Silje
(0.b), Mingus (0.c), Mads
(1.a), Sofia (1.b), Dres
(1.c), Mathias (2.a), William (2b), Anna (2.c), Mathilde (3.a), Oskar og Thea
(3.b), Sofie S og Malthe
(3.c). Det første møde
fandt sted d. 8. september.
Det er et spændende projekt, som jeg glæder mig
meget til at se, hvor fører
hen.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

bål, hvorefter man kan
knuse den til sand. Når du
så har blandet den med
sand, skal du forme den
som en pølse. Så dypper
du den i vand og ælter det
sammen. Derefter skal du
forme en kugle, og så skal
du putte din tommelfinger
ind i den, og de fire andre
fingre skal du mase rund i
kanten. Når du har gjort
det i noget tid begynder
det at ligne en kop/
skål mere og mere. Bagefter putter du noget vand
på og finpudser den med
det.

Teknisk serviceleder
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Fuld opmærksomhed til instruktion i pottemageri.
Du kunne også bruge en
sten til at glatte den ud
med. Stenen var en meget
glat sten, fordi den var blevet brugt så mange gange,
at den var blevet helt glat.
Når din skål/kop er blevet

fin og glat kan du evt. lave
nogle mønstre eller tegn
på den. I jernalderen lavede man mange ting med
tre streger på skåle, kopper, gryder osv.

Anne Mette Trans er pottemageren.

Profilfag er med til at skabe
en varieret skoledag
På Dalby Skole har vi profilfag, som en del af skolereformens understøttende undervisning. Profilfag er
med til at skabe en varieret skoledag, hvor undervisningen er meget praktisk og hvor eleverne er sammen med elever fra andre klasser med samme
interesser.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole

Mathias Risengaard studerer krebsdyr på fiskeriauktionen
stand. Det lidt samme princip som vi har i dag, bare
hvor det er en stor lampe i
stedet for ild.
Det nye Vippefyr i Skagen
er en 100 % tro kopi af det
gamle vippefyr – rekonstrueret første gang af Carl Locher i 1913 i anledning af
Skagen bys 500 års jubilæum. Seneste rekonstruktion er fra 1958.
Vippefyret tændes hvert år
til Sct. Hans som fejres lige
nedenfor på Sønderstrand
med et stort bål på stranden og tusindvis af gæster.
Skagens historie
Skagens historie går langt

tilbage. Der har været mange store begivenheder siden byens første bebyggelse i gammel Skagen i år
1100. Den barske natur og
havene omkring Skagen
har skabt mange katastrofer, både til vands og til
lands bla. i 1568, hvor ca.
350 fiskerbåde og handelsskibe sank ved Skagen, og
til lands bla. i 1595, hvor 25
gårde på grund af stormflod, blev overdækket med
sand. Men det skulle blive
bedre tider i Skagen. I
1858 opførte man Det grå
Fyr med færre strandinger.
Gammel Skagen ligger i
den vestlige del af Skagen.

På Dalby Skole ”opfandt” vi
profilfag, da skolereformen indførte understøttende undervisning og
ønskede mere faglig fordybelse og varieret skoledag.
På skolen har vi en mangeårig tradition for at priori-

Udelivsholdet har fundet en frø.

tere de praktisk-musiske
fag: idræt, musik, billedkunst, håndværk og design
med timer og linjefagsuddannede lærere. Ligeledes
har vi styrket skolens indsats i faget natur og teknologi bl.a. med skolens
Grønt Flag-arbejde. Den
prioritering har vi med skolereformens
understøt-

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

tende videreudviklet i vores
profilfagsordning. skolens
lærere og pædagoger, med
kompetencer
indenfor
disse fagområder, laver
hvert halvår et udbud af
specifikke praktisk-musiske
og naturfaglige undervisningstilbud for hhv. 1.-3.
klasserne og 4.-6. klasserne.
Eleverne afgiver ønsker
om, hvilke hold de helst vil
på, og så dannes der hold
på tværs af 1.-3. klasserne
og 4.-6. klasserne. De har
ugentligt en god klokketime til at fordybe sig i
deres interesse.

Fredag 13.
Skolernes motionsdag
Lørdag 14.
Elevernes efterårsferie
starter
SFO’en holder åbent i
hverdagene
Søndag 22.
Efterårsferien slutter

Billedkunstholdet arbejder med doodling.
I dette halvår har indskolingens 1.-3. klasser
følgende hold på onsdage:

Mellemtrinnets 4.-6. klasser har følgende hold
om fredagen:

Musik med rytme, leg og kor
LEGO Mindstorm – robotstyring
Undersøgelse og udeliv i skoven
Børnefitness
Billedkunst – Doodling
Brætspil
Krop og hop
Boldspil

Rytmisk samspil i musik
Undersøgelser, eksperimenter og forsøg
Skak og andre strategispil
Idræt og sundhed
Drama med forumteater
Billedkunst - selvportrætter
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Superliga i Dalby?? – Spireweekend i Vojens
den skinbarlige sandhed
Af: Søren Peter Viborg
Foto: Arkiv
Foråret 2017 var en dejlig
tid for Dalbys sobbere, der
i overskudsagtig stil cruisede fra succes til succes.
De gennem utallige år
kendte arenaer blev atter
engang skueplads for Dalbys udgave af tiki-taka fodbold. Den adskiller sig
markant fra FC Barcelonas
udgave, idet de hurtige
små afleveringer i DGFversionen oftest foregår
mellem Bjarne Lautrups
højre og venstre ben, og
her skal ingen medspiller
så blande sig.
Den store opgave var klart
at undgå oprykning, uden
at det kom til at se bevidst
ud fra vor side. En andenplads var målet, idet den
var ufarlig og uden oprykningsfare, men stadigvæk
en attraktiv udfordring for
den ugentlige pusten- og
stønnen-seance. Og mange
sobbere bød ind med en
hjælpende fod og ditto
hånd.
Sobberne er jo i en privilegeret situation med 2 målmandskapaciteter som JoeHansen (importvare fra
Vejle) og Pinde med prydhaven, som begge på dramatisk vis har været
kampafgørende så mange
gange. Den samlede kampvægt for vore 2 goalkeepers
ligger vel på ca. 235 kg
(altså dødvægt!). Og heldigvis ofte til vor fordel, så

vi IKKE rykkede op til de
hurtige drenge i klassen!
Tak jungs. MEN MEN
MEN; de 2 målmandsknægte skal have behørig
ros, for de har præsteret på
et niveau, som ligger langt
udenfor deres vægtklasse.
THUMPS UP for Claus og
Rene på det tekniske område.
Derimod har der været
andre sobbere, hvor manageren virkelig har måttet
finde det helt store tålmodighedskort frem!!! Se nu
f.eks. vores umådeligt sympatiske præstemidfielder
med det herrelange navn
Jens Christian Bach Iversen. Havde en skolelærer i
kontaktbogen fået så
mange undskyldninger for
fravær/udeblivelser, så var
både elev og forældre blevet indberettet til kommunens ”trouble-task force”.
Come on chief JCBI!!
Og
Makron-Poulsen!!!
Kommet til skade ved
squaaasshhh! Ja, men var
det ikke noget med Finn
Nørbygård og Jacob Haugaard og nogle sodavandsreklamer?
Sodavand!!!
DGF-sobbere og sodavand!!! Den cocktail kommer der ikke noget brugbart ud af. Makronen skal
dog have ros for, at han endelig er på banen igen, og
han har scoret til 1-1 mod
topfavoritterne fra KB.
Sådan!
Af andre sobbere, som har
gjort brug af deciderede

Artiklens forfatter iagttager kampudviklingen – behørigt imponeret og på sikker afstand – mens Michael Nørgaard giver prøver
på en Superligaværdig sparketeknik foran det talstærke publikum.

spindoktorundskyldninger
kan da i flæng nævnes
Steen Lund, som satser på
noget længerevarende cykelhalløj og øm bagdel.
Tommy Andersen vil gennemføre en Ironman…
eller var det en halvmaraton?? Ja lønningerne er
heller ikke store i SOB-superligaen. Og Michael
Krogh satser hele butikken
på en politisk karriere,
hvorfor han kun sporadisk
kan optræde primært i venstre side på den store
scene, hvor han ellers
kunne hente utallige stemmer hos vort store hjemmepublikum. Ak ja. Men men
men – for de utallige, der
faldt, kom der nye overalt.
Og selvom DGI-turneringsleder Palle Uglebjerg mod
forventning ”smed” os i Superligaen (eneste DGFhold nogensinde), så har vi
efterhånden vænnet os det
højere tempo, og vi takker
for de hjælpende fødder,
som Morten ”Stærmessis”
ungdommelige stormtropper har givet os både før og
efter ferie. Dejligt med et
godt samarbejde.
Og som vor trofaste læser
utvivlsomt har konstateret,
så er fornøjelsen ved at
være en del af dette OB- og
SOB-sammenhold en rendyrket glæde, og jeg er sikker på, at diverse skaderamte, politisk udfordrede
og hardcore cykel- og maraton-entusiaster vil vende
sultne tilbage til dette
unikke SOB fællesskab,
som trives så godt i DGF.
Mød talrigt op på ”Drømmenes Teater” i Dalby, når
sobberne spiller ”Tryllefløjten” om mandagen. OG
smag lige på ordet ”superliga”!! Der bliver masser af
historier, som skal videregives til børnebørnene.
Udfordret, men evig optimistisk manager
S.P. Viborg
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Rytmepiger i Dalby

Af: Judy Knap Reimer
Foto: Judy
Weekenden d. 15-17. september deltog Dalbys ældste Spring Spirer i et
uddannelseskursus på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole, hvor spring,
sammenhold, springstøtte
og hjælp blandt andet var
på programmet.
Fredag kl. 17.00 startede
weekenden for Dalbys
unge træneraspiranter eller som de hedder i Dalby:
”Spirer” på Efterskolen i
Vojens.
Alberte F., Nanna, Anne,
Maria, Liv, Alberte D.,
Peter, Jamie og Malte var
alle klar til at give den en
skalle. Dyrke spring og
lære, hvordan de motiverer, leger med og ikke
mindst hjælper mindre
børn med at springe. Også
støtte og gribe teknik efter
div. spring og saltoer blev
øvet.
Farmerfest
Weekenden var krydret
med fælleslege, masser af
spring og rytmik, sang samt
mad og fælles hygge. Lørdag aften var der farmerfest, hvor gymnasterne
skulle medbringe bondemands kostumer og tilbehør.
Efter en god og lærerig
weekend, er Spirerne nu
klar til at guide de mindre
gymnaster i Dalby gf.

Af: Judy Knap Reimer
Foto: Judy
Hver mandag kl. 17.0018.00 danser de deres dansesko helt itu, som Aladdins prinsesse i det gamle
eventyr. De kan slet ikke få
nok at de glade rytmer,
sjove moves og små serier,
som danselærerne præsenterer dem for.
Det er piger fra 2. og 3.
klasserne der giver den gas

5 af Dalbys ialt 8 deltagende børn.

Fakta:

i Aulaen ved Dalby hallen.
En times rytmik, danse sjov
og små serier, hygger de sig
med. Der kommer også
små redskaber med i nogle
af dansene. Det være sig
f.eks. bolde og lign.
Det er et par år siden Dalby
gf sidst havde et rytmikhold, men nu ser det nu til
at lykkedes. Hele 12 piger
er i skrivende stund tilmeldt, men der er plads til
flere.

Det er Alberte og Mathilde
som sidste år gik i 6. klasse
på Dalbyskole, der står bag
holdet og som hver mandag vrikker med hofterne,
svinger med arme og smiler til pigerne i takt til musikken.
Vil du også være med på
danse/rytmeholdet, møder du bare op i Dalbyhallen mandag kl. 17.00, hvor
holdet er klar til at byde
dig velkommen.

Motions-challenge i Dalby

Spring
Spirer i Dalby fås i flere
aldersklasser. De ældste
som her var på Spireweekend, hjælper med
at undervise de lidt
ældre børn 3-4. klasserne mens de lidt yngre
spirer hjælper til på de
yngre hold.

Af: Judy Knap Reimer
Foto: Judy

Fodbold
Også i fodboldafdelingen arbejder man med
unge spirer som hjælp
til trænerne.
Vojens gymnastik og idrætsefterskole.

Sammenpakning efter tre lærerige dage i Vojens.

Det er mandag og klokken
er 18.25. 26 mennesker står
klar på plænen ved gavlen
på Dalbyhus. Hver med
drikkedunk,
yogamåtte
eller liggeunderlag samt
muller eller ønsket om
flere af dem i hele kroppen, kondisko, behageligt
tøj og vilje til at give den
hele armen, maven, ryggen, baller og lattermuskler.
Første sang fra Irenes mobile anlæg er med Justin
Bieber. Rolig musik til opvarmning, men det varer
ikke længe. Snart buldrer
”jeg hader Susanne” ud i
den stille aften ro, og hver
gang der synges ”Susanne”
skal vi alle, både teenagere,
mænd (mand) og kvinder
squatte. Frem med armene, så er I helt sikre på,
at bagdelen komme godt
bagud.
Auu, mine balder, tænker
alle. Heldigvis gør det først
ondt i morgen eller endnu
værre overmorgen!

30 sek. bliver snart til et minuts glæde eller tortur
Nu går cirkeltræningen i
gang. 30 sek. Med hver
øvelse - de første 1-2. mdr.
Derefter øges intervallet til
45 sek., for efter jul at være
oppe på 1 min.
Armstræk, mavebøjninger,
butterfly maveøvelser, planke, ryg, englehop, spuat
igen, sidesquat, mere for
armene, nu op ad væggen
ved Dalbyhallen, ned at
sidde op ad væggen i 45
grader, en ovenpå, nu ryg
igen, ballerne, planke som
snyder hjernen, bagarmene – ingenting glemmes.
Så skal der løbes, kort tur i
terrænet ved skolen, trapper, bakker. Tilbage igen.
”Hunden tisser”, hedder
en øvelse. Mon vi snart skal
trille ned af forhøjningen
til banerne? Ja, vi er der for
at røre os, få muller og
have det sjovt sjovt.
Vi ses igen på torsdag.
Samme tid, samme sted.
Kom bar do!

Stor kreds under åben himmel så alle kan følge Irenes instrukser.

Fakta:
Motions-challenge er for mænd, damer, kvinder, gutter
og teenagere (gratis ifølge med voksen). Alle kan være
med og lave øvelserne, så de får maksimalt ud af dem,
for sig selv.
Det koster 550 kr. for en sæson.
Træningen er udendørs, så længe vejret er med os. Om
mandagen går vi ind, når det bliver for koldt/vådt/blæsende. Torsdag er ude hele året. Så længe folk vil være
med. Handsker og huer ingen hindring.

Jessica Michaelsen og Johnnie Knap morer sig under motionen.

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389
Østergade 8, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

Planke og store smil.
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Birgit har mange minder som luftværtinde i SAS
Birgit Hostrup blev ansat i SAS i 1959 og var der i fem
år. Det var dengang man ikke var stewardesse men
havde titel af luftværtinde.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Knap Reimer
og privat
Selv om det efterhånden er
mange år siden Birgit Hostrup var ansat i SAS, så er
der alligevel mange minder, der stadig er meget
nærværende. Birgit blev
ansat i 1959 og havde fem
gode år i SAS.
- Dengang var det jo mest
forretningsrejsende og velhavende mennesker som
fløj, så vi kendte vores passagerer på en helt anden
måde, end de gør i dag. Vi
havde tid til at snakke med
passagerne og give en god
service. Vi var ikke stewardesser men havde titel af
airhostesses – luftværtinder, fortæller Birgit Hostrup fra sin villa i Rebæk,
hvor hun har boet siden
1978.
Selv om hun er født og op-

Udklip fra Vi flyver 1960.
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vokset i Kolding, så måtte
hun bo i København, mens
hun var ansat hos SAS.
- Det var et krav, for vi
skulle stå standby og ofte
ringede de fra SAS og
sagde der ville vente taxi
nede på gaden om 20 minutter. Så havde jeg 20 minutter til at pakke til Los
Angeles og Grønland, fortæller Birgit.
Kunne tre sprog
Birgit havde arbejdet to år
i Schweiz på kontor – et år
i den tysktalende del og et
år i den fransktalende del –
så hun havde sprogkundskaber i orden, da hun
pludselig så, at SAS søgte
luftværtinder. Ved samtalen
blev hun skiftevis udspurgt
på tysk, fransk og engelsk
om sit liv, og det gik godt,
for hun blev ansat med det
samme.
Uddannelsen startede på

teknisk skole i København,
hvor de fik undervisning af
udlærte kokke i finere
madlavning samt konditorer, der skulle lære dem at
lave kager. Der kom også
en vinspecialist, der fortalte, hvordan vinen skulle
behandles, ligesom der
kom psykologer der skiftevis fik skabt en god og en
dårlig stemning i klassen,
så de kunne lære, hvordan
man takler vanskelige passagerer.
- Det var lidt vanvittigt at vi
skulle lære alt om mad og
kager. Men det var dengang menuen var en anden
end den er i dag, og vi
skulle vide, hvad der var i
maden, fortæller Birgit.
Redningsøvelser på Øresund
Stewardesserne skulle også
lære at sende nødsignaler
og slukke ildebrand.
- Redningsøvelser foregik
på Øresund i en gummibåd. Det var først senere,
SAS fandt ud af at lave øvelserne i en svømmehal, griner Birgit, der har stået og
slukket ildebrand i fuld
uniform.
I begyndelsen kunne Birgit
risikere at blive kaldt ud til
alle flytyper på en stand-by.
Fem piger fra hendes hold
blev sat på oversøiske ruter,
og der var hun heldig at
være med.
- Min første tur gik til New
York, og det tog 16 timer.
Vi skiftes til at sove en halv
time hver. Vi måtte også

Nordpolen-certifikat.

mellemlande i New Foundland for at få fuel på, husker Birgit.
Nye ruter
Der skulle findes nye ruter
til Los Angeles, og da DC
otteren kom, skulle der flyves non-stop. Senere fandt
man ud af at lande i Sdr.
Strømfjord, hvor besætningen ofte skulle vente i
mange dage for at komme
videre til Los Angeles.
- Til gengæld kunne vi
bruge badmintonhallen på
den amerikanske base og
tage til officer lounge om
aftenen, fortæller Birgit.
Hun har fløjet med både
kendte og kongelige. Hun
husker en tur med prinsesse Margrethe til Aalborg.
- Jeg kunne se prinsessen
var meget nervøs, da hun
skulle tale for flere hundrede mennesker og så forsvandt min nervøsitet også,
fortæller hun.
En af de helt store oplevelser var en tur til Bangkok,
hvor hun fløj med Kong
Frederik og Dronning Ingrid.
The og kaviar
- Vi boede næsten en hel
uge i Teheran, Iran, før der
kom fly. Det var under Shahen, hvor vi fik lejlighed til
et kig til hans ufattelige rigdomme. Vi boede på luksushotel og blev beværtet
med the og kaviar, fortæller Birgit, der også engang
var udtaget til at repræsentere SAS ved en sanggrandprix i Italien.
- Vi boede på hotellet
Grand Hotel Billia i Sant
Vincent og blev frygtelig
forkælet. Om aftenen skulle vi så være dommere, og
der var sangere fra hele Europa. Der var TV på, men
dansk TV sendte ikke noget, hvilket skuffede mine
forældre meget, fortæller
Birgit.
Birgit fløj med SAS i fem
år, indtil hun mødte sin
første mand og blev gift. Så
holdt hun op med at ar-

Birgit i uniform.
bejde og flyttede først til
Fredericia og siden til Kolding.

Birgit Hostrup i dag.

Udklip fra Billedbladet.

- Men det var en oplevelse
at være med i de første år,
siger Birgit.

