Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
OKTOBER / NOVEMBER
Oktober
Torsdag 11. kl. 19.00
Musikgudstjeneste: ”Vi
flytter bjerge”
Vi flytter bjerge
Torsdag 11. oktober kl. 19.00
i Dalby Kirke
Med Dalby ungdomskor
og musikskolens Got Vocal

Dalby Kirke

Oktober 2018
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Alle grunde på Thors Ager er
nu solgt
Alle grunde på udstykningen Thorsager blev solgt i
budrunden, og de heldige familier kan begynde at
bygge i løbet af 4-5 uger. Jette Reiff Færtz og hendes
familie fik deres ønskegrund.

En aftengudstjeneste med musik og drama.
Handlingen skrives i samarbejde mellem korsangerne og korlederne fra Dalby og musikskolens kor.

Af Lisa H. Kuang

Fredag 12.
Skolernes motionsdag

Dalby GF

7. årgang. Nr. 8

Dalby er et attraktivt område for børnefamilier at
bosætte sig i, og det blev
endnu engang bevist, da
kommunen
satte
18
grunde til salg på Thors
Ager til højstbydende.
Alle 18 grunde blev revet
væk i udbudsrunden og alt
er nu solgt på Thors Ager.

Der var flere familier, der
bød på de samme grunde.
Familien Reiff Færtz havde
på forhånd besluttet sig for
at byde over udbudsprisen
på flere af grundene, og de
var heldige at få lige præcis
den grund, som de ønskede sig.
Fik e-mail fra kommunen
- Jeg fik en e-mail, mens vi

var på Bornholm, hvor vi
fik at vide, at vi havde vundet budrunden på den
grund, som ligger længst
op mod cykelstien, og som
vi helst ville have, så vi er
rigtig glade, fortæller Jette
Reiff Færtz.
Grundene bliver byggemodnet til oktober, så Jette
Reiff Færtz regner med, at
de kan gå i gang med at
bygge om 4-5 uger. Familien har allerede tegningerne til huset klar, og da
det kun er detaljerne, der
mangler, går de i gang med
byggeriet, så snart grunden

er blevet byggemodnet.
Indflytning næste år
- Vi har fået at vide at det
tager 16-17 uger at bygge
huset, så vi håber, vi kan
flytte ind i huset sidst i
marts, siger Jette Reiff
Færtz.
Familien har netop valgt at
købe en byggegrund i Dalby,
fordi det er et attraktivt område med en god skole.
- Vi glæder os meget til at
bygge og flytte til Dalby, for
børnene er allerede startet
på skolen, siger Jette Reiff
Færtz
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Lørdag 13.
Skolernes efterårsferie
begynder
Søndag 21.
Skolernes efterårsferie
slutter
IDRÆT
Aktive dommerspirer

Tirsdag 30. kl. 19.00
Orienteringsmøde for
forældre til kommende
skolebørn

Læs side 5

November
Søndag 4. kl. 19.00
Alle Helgen: Musikgudstjeneste.
IDRÆT
Hyggebold for MUTTI
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Søndag 11. kl. 10.30
Fælles musikgudstjeneste for Dalby, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert i
anledning af 1. verdenskrigs afslutning.
I Sdr. Bjert Kirke.

Max Juul har aldrig taget en formel landbrugsuddannelse, men efter 40 år i faget har han så meget erfaring, at han ikke behøver
mere uddannelse.
Max har netop holdt 40 års jubilæum på gården Bøgelund og på selve jubilæumsdagen kom en repræsentant fra Det kongelige danske
landhusholdningsselskab 1769 og overrakte både en fortjenstmedalje og et diplom for lang og tro tjeneste. Fotos: Redaktionen
Læs mere om Max Juul på side 12
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Sognerejse til Wittenberg
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V politiker: En bus til børnene i
børnehaven er min mærkesag
Efter Trille Nikolajsen (V) har gået turen fra børnehaven op til bustoppestedet med børneskridt, vil hun
nu kæmpe for at få overbevist sine byrådskollegaer
om, at bussen skal køre helt til døren. Ellers kan børnene ikke deltage i arrangementer i Kolding.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat

siger Trille Nikolajsen.

Trille Nikolajsen, der er
medlem af Børne- og uddannelsesudvalget for Venstre, er ikke længere i tvivl
om, at børnehaven Mariesminde har brug for, at bussen ind til Kolding holder
foran børnehaven.
Efter Sydbus har besluttet,
at der ikke længere skal
køre bus helt børnehaven,
er det nærmeste busstoppested nu på Agtrupvej, og
det har gjort det helt umuligt for især de mindste
børn at kunne deltage i aktiviteter inde i Kolding. Der
er simpelthen for langt at
gå for de små ben. Gåturen
tager samlet en time og 40
minutter for vuggestuebørnene, det tager 17 minutter at køre i bus frem og
tilbage, og når de små skal
være retur i børnehaven, så
de kan få deres middagslur
klokken 12, så har børnene
kun 30 minutter til selve
den aktivitet, de er kørt af
sted for at deltage i inklusiv
tid til at spise madpakker.
- Det er jo helt vanvittigt, at
børnene ikke kan deltage i
alle de gode tilbud, vi har
her i Kolding Kommune,

700 meter er langt
For at illustrere, hvor langt
der er for børnene at gå,
havde forældrebestyrelsen
inviteret hende til at gå
turen fra børnehaven op til
bustoppestedet med elastik
rundt om anklerne, så også
de voksne kun kunne tage
børneskridt.
- Det var rigtig godt tænkt,
for som voksen tænker
man, at 700 meter ikke er
særlig langt, men hvis man
skal tage dem med små
skridt, så kan man rigtig
mærke, hvor langsomt, det
går, siger Trille Nikolajsen,
der kun havde nået at gå
halvdelen af turen op til
busstoppestedet på 20 minutter med elastikkerne
om anklerne.
Passerede seks flag
Samtidig havde forældrebestyrelsen placeret flag
som passede med den afstand som andre vuggestuer i Kolding har til deres
nærmeste stoppested.
- Vi passerede seks flag,
inden vi nåede stoppestedet, og det betyder jo, at
børnene i Mariesminde
har længst af alle børn til
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det nærmeste busstoppested, siger Trille Nikolajsen.
Efter gåturen holdt forældrebestyrelsen et oplæg for
Trille, hvor de blandt andet kunne fortælle, at på
bare to et halvt år er antallet af busafgange fra børnehaven faldet fra seks afgange i timen til nul afgange om dagen.
- Jeg har nu sat en undersøgelse i gang for at finde
ud af, hvad der er op og
ned i denne sag, men jeg
kan godt sige, at det er blevet en mærkesag for mig.
Jeg vil kæmpe for at få
bussen retur til børnehaven. Jeg er kun en ud af 25
byrådspolitikere, men jeg
vil arbejde for at samle et
flertal for at bussen igen
køre til børnehaven. Teknisk udvalg har talt om at
man skulle sætte en ekstra
bus ind for kun at køre til
Tved, for der er jo også
ældre mennesker, der har
behov for at komme med
bussen. Det koster selvfølgelig noget som kommunen skal betale, men jeg vil
i hvert fald gøre, hvad jeg
kan for at der igen kommer en bus, siger Trille Nikolajsen.
Glæde hos forældrene
Den melding vækker glæ-
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Ny parkeringsplads for skole og idræt
anlægges inden årsskiftet
Byggeriet af Dalby Skoles udbygning startes ved årsskiftet. Den nuværende parkeringsplads bliver en del
af byggefeltet og byggearbejdsplads. Derfor skal der
etableres ny parkeringsplads ud mod Ankerhusvej,
inden byggeriet går i gang. Det vil ske i oktober-december i år.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Skitse: Kolding Kommune
Fotos: Red.

Trille Nikolajsen (V) tog turen op til busstoppestedet på Agtrupvej med elastikker om anklerne sammen med formand for forældrebestyrelsen, Sally Hackmann Thøgersen, og fik på egen krop
mærket, at 700 meter kan tage rigtig lang tid. Da elastikkerne
gjorde ondt, efter Trille og Sally på 20 minutter kun havde gået
halvdelen af turen, tog de elastikkerne af og gik resten af vejen i
voksentempo. Noget som børnene jo ikke kan.
de i forældrebestyrelsen.
- Det var en rigtig fin dag,
og vi blev mødt med
megen forståelse og med
lovning på, at hun vil tage
problematikken med sig.
Men vi går efter at få en løs-

ning, så børnene kan benytte alle de fine tilbud, der
er til børn i Kolding, og vi
er åbne overfor alle løsninger, siger Fie Starkner, der
er medlem af forældrebestyrelsen.

Første spadestik til vores
kommende byggeri sker
snart. Byggeriet er planlagt
til at starte omkring årsskiftet med samtidigt byggeri
af tilbygningen ved indskoling og af den nye udskolingsafdeling.
Skolens og idrætsforeningens parkeringsplads med
indkørsel fra Dalbyvej bliver i byggeperioden helt
sløjfet, da udskolingsafdelingen skal bygges i en del
af området og resten bliver
byggearbejdsplads.
Derfor er en ny stor parkeringsplads med indkørsel
fra Ankerhusvej det første,

der bliver etableret.
Her bliver der anlagt 124
parkeringspladser. Se også
oversigten.
I første omgang bliver den
befæstet og grusbelagt. Når
byggeriet bliver færdiggjort
bliver den nye parkeringsplads asfaltbelagt.
Sikring af byggearbejdspladsen
Byggearbejdspladser ne
skal sikres, så børn og
andre ikke kommer til
skade. Byggeområderne
bliver indhegnet, så der
ikke bliver tvivl om, hvor
man kan færdes, og hvor
man ikke må gå ind. Fra
den nye parkeringsplads er
der en sikret skolevej, der
ikke skal krydse byggear-

bejdspladserne, både til
indskoling og mellemtrin.
Der bliver lidt længere at
gå fra den nye parkeringsplads til skolens afdelinger,
mens cykelparkeringen til
mellemtrinnet forbliver,
hvor den er nu.
Skolens afsætningsplads
(Kiss-and-ride rundkørslen) forbliver, hvor den er,

men må fortsat kun anvendes til afsætning og ikke til
parkering.
Vi ser frem til byggeprocessen. Der bliver meget
spændende at følge og se
på. Samtidig skal vi hjælpe
hinanden med, at børnene
passer på mens maskiner
og kraner er i gang med
byggeriet.
Udsigten på billedet er fra Ankerhusvej mellem rundkørslerne og
langs det store græsareal med de uanlagte boldbaner. I baggrunden anes Goldbækparken og allerbagest et stort tag ved Dalbygård. P-pladsen skal ligge i højre side af billedet, hvor man
måske lige kan ane hallen bagest mellem træerne.

Vil du hjælpe os med
at afholde banko?
Præcis her skal den ny P-plads ligge, fra Ankerhusvej og
cirka halvvejs op til hallen.

Beboerforeningen har brug for din hjælp, når foreningen traditionen tro afholder bankospil og amerikansk lotteri den 22. november i hallen klokken
18.30.

Af Per Rosiak
Foto: Arkiv
Torsdag den 22. november
afholder Beboerforeningen sit store bankospil og
amerikanske lotteri. I den
forbindelse har vi brug for
hjælp til arrangementet.
Vil du være sponsor, hjælpe
med at skaffe sponsorgaver
eller hjælpe med at få afviklet spillet, så tager vi meget
gerne imod din hjælp.
Hvis du vil hjælpe med at
skaffe sponsorgaver, kan
du få en sponsorliste, så vi
ikke spørger de samme to
gange.
6. klasse fra Dalby Skole
hjælper til og står blandt
andet for salget af kaffe, sodavand og kager med me-

re, som forældrene har
sponsoreret. Pengene fra
deres salg går til deres klassekasse, så støt dem.
Dørene åbnes allerede
klokken 17.30. Spillet går i
gang klokken 18.30, og der
er masser af fine præmier
på spil. Man kan blandt
andet vinde gavekort eller
en and til juleaften.
Husk du altid kan støtte
foreningen, og hvis du
gerne vil hjælpe til, så kontakt Per Rosiak på mobil
22 36 10 57 eller på e-mail:
per@rosiak.dk
Arrangør er bestyrelsen for
Beboerforening for Dalby
sogn.
Følg os også på Facebook:
Beboerforening for Dalby
sogn.
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Hvad kan man gå til i Dalbyy??
Aktivitet
Sted
Tid
Kontaktperson
Ko
K
ontakt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Badminton
Dalbyhallen www.dalbygff..dk
Søndag
Mette Høii Davidsen
27772222 / mhd@refurb.dk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gymnastik:
Dalbyhallen www.dalbygff..dk
Irene Mortensen
dgfgymnastik1907@gmail.com
Hit-fit-dance
Man. 19.00 -20.00
Forældre/barn
Tirs. 16.00 -17.00
Spring 0.-1. klasse
Tirs. 17
7..00 -18.00
Yoga
Tirs. 17
7..00 -18.00
Rytmisk gym. 1.-2. klasse
Tidspunkt kendes ikke
Puslinge 4.-5. klasse
Ons. 16.00 -17
7..00
Spring 2. klasse
Ons. 17
7..0
00 -18.0
00
Spring 3.-4. klasse
Ons. 18.00 -19.00
Spring 5. klasse og op
Ons. 19.00 -20.30
Herrehockey
Ons. 20.30 -22.00
Kim Søndergaard
Cirkeltræning
Tors. 18.30 -19.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volley
Dalbyhallen
Torsdag 19.30 -21.30 Morten Andersen
40434879 / man@statsskole.dk
Kidsvolley
Dalbyhallen www.kuv.dk
Torsdag 16.30 -19.00 Morten Andersen
40434879 / man@statsskole.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fodbold
Børn, unge, voksne
Dalbys baner
Flere dag
a e og tider
Kjjeld Jensen
K
khjensen@hotmail.dk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bridge
Dalby Skole
Mandag
g tlff.. 20255509 Kirsten Buchb
bjjerg
kirstenbuchb
bjjerg@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KFUM-spe
ejjderne
Mariesminde, Familie, ulve,
Flere dage og tider
Susanne Jørgensen
51644024 / sfj@sam.sdu.dk
(w w w.mariesmindegruppe.dk) juniorr,, trop, senior
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ældremotion
Præstegården, Gl. Tv
Tved 23A
Tirsdag 15.00 -16.30
Gitte Gura
gitte@gura.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ridning
Dalby Rideskole
Flere dage og tider
Signe Hansen
28875490
(ht tp:////dalby-rideklub.dk /DK .aspx)
signehugohansen@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Street hockey
Dalbyve
ejj 86
Tirsdag kl. 19.00
Morten Kallmeyer
22916110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kor
Eva Schmidt
51280231
Babyrytmik
Præstegården, Gl. Tv
Tved 23A
Tirsdag 10.15
organisteva@gmail.com
Børnekor
Dalby Skole
Torsdag 14.15-15.00
Ungdomskor 4. klasse -> Præstegården, Gl. Tv
Tved 23A
Torsdag 15.30 -16.50
Voksenkor
Præstegården, Gl. Tv
Tved 23A
Torsdag 17
7..00 -18.00
Kvindekor (hver 3. tors) Præstegården, Gl. Tv
Kv
Tved 23A
Torsdag 18.15-19.15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surf - windsurfing
Rebæk strand
Onsdag kl. 17
7..15
Facebook Kolding Windsurfing Klub
SUP-Stand Up Padle
Rebæk strand
Tirsdag kl. 17
7..00
Facebook SUP Kolding Windsurfing Klub
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Aktive dommerspirer i Dalby GF Nyt sognehus
I Dalby er vi så heldige at have aktive unge mennesker, der har lyst til at være frivillige i Dalby GF. Som
dommerspire kommer man med de yngre hold til
kampe for at dømme. Det er et stort ansvar, så fredag
den 31. august blev der afholdt dommerkursus.

Af Stina O. Krøller
Foto: Stina O. Krøller
19 talentfulde dommerspirer mødte op til kursus i
Dalbyhallen. Den professionelle dommer Christian
lagde op til spørgsmål fra
dommerspirene, og der var
under hele kurset livlig
debat og mange rigtig

gode spørgsmål.
Christian kom ind på fløjtens betydning, på advarsler og udvisninger. Alt om
hvor vigtig dommerens
rolle er, hvordan dommerspirene skal guide de små
børn ved 3-bold, og hvordan ansvaret vokser, som
man kommer længere op.
Når man fylder 15 år kan

Menighedsrådet står klar. Efter mange erfaringer
med to skridt frem og to tilbage forbliver begge ben
dog på jorden. Grønt lys fra Fredningsnævnet er forhåbentlig den sidste formalitet, der skal falde på
plads, før byggeriet kan sættes i gang.

man tage dommerkort og
blive rigtig dommer.
Da vi afsluttede kurset og
klappende af dommeren,
var der flere, der sagde:
- Nøj jeg glæder mig til at
dømme.

Uddannelsen fortsætter
Vi tager også ud til kampe
og ser Christian dømme og
kommenterer på en dommers rolle til kampe med
linjedommere.
Tak for dejlige unge mennesker i Dalby.

Hyggebold er et frirum for MUTTI
Hyggebold er en oplagt mulighed for at kombinere
motion, hygge med dejlige mennesker og få et godt
grin. Fodbold i Dalby med det sociale i højsæde, hvor
der er plads til alle.

Det var ønsket og netop
sådan det er blevet. Det er
simpelthen fantastisk, hvor
god opbakning vi har fået
siger Pernille Weber Vind
Voss, er er en af de tre ophavskvinder til hyggebold i
Dalby.
Vi startede hyggebold op
med det formål, at det
skulle være med det sociale i højsæde, hvor der
skulle være plads til alle.
Det er simpelthen fantastisk, hvor god opbakning
vi har fået. Pt. er vi 35 tilmeldt.
Det var Jeanette Blegvad
Mortensen og Susanne Ka-

strup og Pernille fik ideen
og alle kvinder som har lyst
til at spille fodbold, er velkomne – de fleste spillere
bor i Dalby, Rebæk, Tved
eller Mariesminde.
Vi har også talt om, vi kan
spille en kamp mod et
andet hold, og på en eller
anden måde lave noget, så
vi kan tjene nogle penge
ind til Dalby Torv.
Dejligt at der er blevet taget
initiativ til hyggebold.
Udover at det er fedt at få
pulsen op, frisk luft og et
pusterum fra hverdagens
gøremål, så er det også
skønt at lære en masse kvin-

der at kende her i lokalområdet. Vildt hyggeligt at alle

kan være med uanset niveau.

Kontakt jcbi@km.dk
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Kristin Balslev Munksgaard
siger:
- Vi har hidtil fået rigtig fine indspil til processen fra
alle de aktører, som har noget at skulle have sagt. På
den positive baggrund
sendte vi ansøgningen til
Fredningsnævnet den 9.
september. Her er der naturligvis en vis sagsbehandlingstid. Menighedsrådet
har i den årelange proces
flere gange måttet justere
planer og tidsrammer. Og
der gives ingen garantier,
men vi håber fortsat, vi
snart kan sætte gang i projekteringen og vores nye
hus kan stå klar inden udgangen af 2019.

Sogneaften:

Lagkage uden lys
Tirsdag den 13. november holder Christel Sonne Rasmussen, Kolding, foredraget Lagkage uden lys. Det
sker i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A kl. 19.00. Deltagerne kan glæde sig til et foredrag om, hvordan det
er at være selvstændig erhvervsdrivende og mor –
med det særlige aspekt at være blevet helt blind.

Kommentar fra forskellige:
- Jeg nyder at komme til
hyggebold for at være sammen med en helt masse
skønne forskellige mennesker.
- Det fede er at der er
plads til ALLE!!! Det er et
frirum fra en travl dagligdag, hvor Mutti får luft.

Her er plads til din annonce.

Kolding Provstiudvalg har
nikket ja til økonomien og
placeringen.
Kolding Kommune har
meldt foreløbigt, om end
ikke endeligt, positivt ud
om landzonetilladelse og
byggetilladelse.
Og Haderslev Stift har
sendt udtalelser og anbefalinger fra den kongelige
bygningsinspektør, kirkegårdskonsulenten og Nationalmuseet til det projekt, som Dalby Menighedsråd har fået tegnet af
arkitekt Jens Felthaus i
samarbejde med menighedsrådets bygherrerådgiver Peter Secher.
Menighedsrådets formand

Fakta:
Vi spiller mandage kl.
19.30-21.00 frem til efterårsferien på Dalby Stadion. Man kan bare møde
op på banen. Vi kommer
også til at spille indendørs.

Lige siden hun var barn,
har Christel Sonne Rasmussen haft øjensygdommen Retinitis Pigmentosa.
Den har i Christels voksenalder gjort hende blind, således at forstå, at hun har
½ procent syn, hvilket svarer til, at hun kan se lys og
mørke. Hun siger selv om
sygdommen:
- At have en kronisk fremadskridende sygdom har
naturligvis gjort, at jeg i
årevis har haft en usædvanligt stor interesse for selvforståelse og for håndtering af de aspekter, som
dukker op, når man i man-

ge daglige situationer konfronteres med sin afmagt.
I 2009 udkom Christel
Sonne Rasmussen første
bog ”Motivation”.
Sætter tanker i gang
Hvordan livet er anderledes – helt uden lys, og
hvordan det påvirker opvækst og beslutninger, samt
hvad der fremmer livskvalitet og gå-på-mod, er nogle
af de emner, som Christel
Sonne Ramussen kommer
ind på i aftenens foredrag.
Ydermere nyder vi et stykke
lagkage – uden lys.
Alle er velkomne.
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Sognerejse til Wittenberg
6. – 11. april 2019

KALENDER
OKTOBER
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 3. kl. 19.00
I præstegården
Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe.

c
c

Musikgudstjeneste ”Vi flytter bjerge”:
Torsdag den 11. kl. 19.00
Ungdomskoret medvirker. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe.

Dalby Kirke arrangerer sognerejse i Luthers fodspor
til reformationsbyen Wittenberg og andre vigtige reformations-historiske steder samt en afrunding i det
østlige Harzen.
Rejsen bliver med fast bus, som vi beholder hele
turen, og kommer til at ligge i dagene 6. – 11. april
2019.
Rejseledere er menighedsrådsmedlem Jette Juhl og
sognepræst Jens Christian Bach Iversen.

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 14. kl. 10.30
i Sdr. Bjert eller Sdr. Stenderup
20. søndag efter trinitatis. Ved Jens Simonsen eller
Maria S. Frederiksen.
Gudstjeneste: Søndag den 21. kl. 9.00
21. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 28. kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe.

NOVEMBER

Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 6. kl. 19.30
I præstegården
Fælles musikgudstjeneste for Dalby, Sdr. Stenderup
og Sdr. Bjert.
I Sdr. Bjert Kirke: Søndag den 11. kl. 10.30
I anledning af 1. verdenskrigs afslutning. 24. søndag
efter trinitatis. Ved de tre sognes præster og organister.

Wittenberg. Luthers bolig samt den gamle bys kirker:
Slotskirken, hvor Luther slog sine 95 teser op på
døren, og bykirken, hvor han prædikede.
• Eisleben og Mansfeld. Luthers fødehjem og huset,
hvor han voksede op.
• Erfurt. Klostret i Erfurt, som Luther lod sig indskrive
på efter sin oplevelse i tordenvejret.
• Wartburg. Borgen, hvor Luther i knap et år levede i
skjul af frygt for, at kejseren og paven ville slå ham
ihjel, og tilbragte tiden med at oversætte Det nye
Testamente til tysk.
• Quedlinburg i Harzen. Unesco-byen i det østlige Harzen, som til lejligheden forventes at iklæde sig de
smukkeste forårsfarver.

Wartburg. Sognerejsen til Wittenberg tager deltagerne med på en
fascinerende rundvisning på borgen Wartburg. Her levede Luther i skjul næsten et år under dæknavnet Junker Jörg, efter han
var blevet erklæret fredløs på Rigsdagen i Worms i 1521. Det var
Luthers beskytter, kurfyrst Frederik, der havde arrangeret et fingeret overfald, hvorefter Luther forsvandt. Hans venner i Wittenberg anså ham for dræbt af pavens eller kejserens folk, men
imens oversatte Luther hele Det nye Testamente fra græsk til tysk
og udarbejdede en prædikensamling på tysk. Disse to værker medvirkede sammen med den nyopfundne bogtrykkerkunst til, at
Luthers tanker blev spredt rundt i tyske byer og delstater. Foto:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid= 2158182

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 4. november.

•

Pris – og hvad den inkluderer
Den endelige pris ligger ikke fast endnu, men der arbejdes
med en cirkapris på kr. 5.000,- pr. person i dobbeltværelse
og kr. 6.000 pr. person i enkeltværelse. Den endelige pris
afhænger blandt andet af, hvor mange deltagere vi bliver,
for busprisen er den samme, uanset om vi er 30 eller 50.
NB! Prisen vil ud over 5 overnatninger også inkludere:
Bus alle dage, morgenmad og aftensmad, alle entréer og
rundvisninger.

c

Musikgudstjeneste: Søndag den 4. 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.

Glimt af programmet
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Tilmeldingsfrist senest 1. december
– og nærmere information
Er man interesseret, så kontakt Jette Juhl på tlf.: 27 63 25
77 – eller på e-mail: jettejuhl01@gmail.com
De 30 først tilmeldte er garanteret plads på sognerejsen.
Kommer der flere, vil Dalby Kirke forsøge at skaffe flere
værelser. Af samme grund ønsker vi hurtigst muligt en tilkendegivelse fra interesserede.
Turen er fortrinsvis for folk fra Dalby eller med relation
til Dalby. Hvis der er ledige pladser, fylder vi naturligvis
op med interesserede.
Der vil cirka en måned før turen blive afholdt en forberedelsesaften om rejsens indhold og program.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 17. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen

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 glæde
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen siger om,
hvordan sorg og glæde er
vævet sammen i ethvert
menneskes liv:
- Tidligere var man optaget
af, at sorg og savn skulle
overvindes, så den sørgende kunne komme videre og blive optaget af
andre ting, altså som om
de forskellige faser afløste
hinanden – først var du
ked af det, så blev du glad
igen. I dag ved vi, at mange
lever med deres sorg og
bærer deres savn som en
integreret del af dem, de
nu engang er, i fuld gang
med en aktiv tilværelse.
Man kan godt være et glad
menneske og en glad familie, der bærer på en sorg
og et savn, sådan som den
side også hører med til
livet.
Det er i den sammenhæng,

at understrege, at alle tider
er i Guds hånd. Derfor
tænder vi også lys i mørket,
for vi insisterer på glædens
ret,slutter sognepræst Jens
Christian Bach Iversen om
musikgudstjenesten i Dalby
Kirke Alle Helgen søndag
den 4. november.

Dalby, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert går sammen om at
fejre 100 året for afslutningen af 1. verdenskrig.

Søndag den 11. november
2018 er det 100 år siden, at
1. verdenskrig sluttede. Det
markerer Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup kirker
ved at holde en fælles musikgudstjeneste, hvor alle
de tre kirkers præster, organister og kor medvirker.
Gudstjenesten finder sted i
Sdr. Bjert kirke kl. 10.30.

Kirkeklokken ringer
Kl. 11, som er tidspunktet
for selve underskrivningen
af fredstraktaten, vil der
blive ringet med kirkeklokken.
Vi håber på stor deltagelse
og opbakning fra alle 3
sogne.
Læs mere i Dalby Tidendes
novemberudgave.

Traditionen tro markerer Dalby Kirke igen i år Alle helgen med
en smuk musikgudstjeneste. Det sker 4. november kl. 19, hvor
der fra kl 18.30 er muligt at sætte lys på kirkegården.

DƵƐŝŬŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ
ĂůďǇ<ŝƌŬĞ

Gudstjeneste: Søndag den 18. kl. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Ulrich Thiim.

Alle Helgen kommer ind i
billedet.
- I kirken giver vi plads og
stemme til sorgen og savnet, samtidig med at vi holder fast i kirkens gamle tro
på, at vi i dåben har fået et
levende og uudslukkeligt
håb. Alle Helgen er med til

Fælles musikgudstjeneste
11. november

>ǇƐƉĊŬŝƌŬĞŐĊƌĚĞŶ

ůůĞ,ĞůŐĞŶƐƆŶĚĂŐ

DƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚƚčŶĚĞůǇƐ

ϰ͘ŶŽǀĞŵďĞƌŬů͘ϭϵ͘ϬϬ

ƉĊŐƌĂǀƐƚĞĚĞƌĨƌĂŬů͘ϭϴ͘ϯϬ
Våbenhvilen blev underskrevet i 1918 på det berømte tidspunkt
den 11.11. kl. 11. Disse mænd mødtes for at indgå aftalen i den
franske general Fochs private togvogn, der holdt parkeret på et
fjerntliggende sidespor i en skov.

Gospelgudstjeneste i Brændkjærkirken:
Søndag den 18. kl. 16.00
Med Dalby Kirkes og Brændkjærkirkens præster og
konfirmander.
LØRDAGSDÅB

DƵƐŝŬĂĨ
^͘ZĂĐŚŵĂŶŝŶŽǀ
:͘DĂƐƐĞŶĞƚ
ŵ͘Ň͘

Næste lørdags-dåbsgudstjeneste:
Ikke afklaret ved redaktionens afslutning.
Kontakt præstegården for at høre sidste nyt.
KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og præstegård.
Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding
Taxa på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr.
2984. Og sig, turen går til Dalby Kirke/Præstegård.

DĞĚǀŝƌŬĞŶĚĞ
^ĂŶŐ͗ǀĂDĂƌŝĞ'ĞŽƌŐŝ
sŝŽůŝŶ͗DĞŝŬĞ&͘&ƌĂŶŬĞ
KƌŐĞů͗ǀĂ^ĐŚŵŝĚƚ

Nyt om navne på pause
Da der fortsat er tvivl om mange aspekter af databeskyttelsesforordningen, GDPR, har vi været nødt til at sætte
den ellers særdeles værdsatte spalte med nyt om navne
på pause.
Når der forhåbentlig bliver en positiv afklaring, vil Dalby
Tidendes kirkesider samle op på informationerne.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 9
Oktober 2018
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Altertavlen i Wittenberg Bykirke. De store reformatoriske kunstnere Lucas Cranach den ældre og Lucas Cranach den yngre står
bag dette kondensat af reformationens pointer. Altertavlen er malet og opsat året efter Luthers død. Man ser reformationens hovedpersoner figurere sammen med byens borgere.
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Vejviser

Vi flytter bjerge

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

Torsdag 11. oktober kl. 19.00
i Dalby Kirke
Med Dalby ungdomskor
og musikskolens Got Vocal
En aftengudstjeneste med musik og drama.
Handlingen skrives i samarbejde mellem korsangerne og korlederne fra Dalby og musikskolens kor.

Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com
Ungdomskoret lavet et lignende ”musicalagtigt” gudstjenesteprojekt i Dalby Kirke i efteråret 2017
– om kærestesorger, klimaforandringer, venskaber og andre aktuelle spørgsmål.

Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

Dalby Kirkes ungdomskor samarbejder med Kolding Musikskoles kor om Vi flytter bjerge.

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING
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Hvad har finansbranchen, skolebestyrelse og folkeskoleloven med hinanden at gøre? Ikke ret meget. Og
vidste du, at det faktisk er rigtig spændende og givende at sidde i skolebestyrelsen på Dalby Skole,
selvom dit erhverv ikke ligner? Personligt har jeg
igennem de sidste 22 år arbejdet i finansbranchen, og
det ligner slet ikke folkeskolen. Tænk over det ved
næste valg, du har sikkert en ide eller to som kan bruges.

Arbejdet i skolebestyrelsen,
hvad indeholder sådan en
job funktion
som forældrevalgt bestyrelsesmedlem?
Hvilke spørgsmål skal du
svare på og stå på mål for?
Hvilke udfordringer giver
det for en som mig, der
ikke kender folkeskoleloven til punkt og prikke og
samtidig kommer fra en
helt anden branche med
andre love og regler? Hvordan ved jeg, om det vi beslutter og gør, er det rigtige?

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

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

Forældre gør mere for vores skole

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Carsten Rahn

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

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Været med i to år
Jeg har været med i bestyrelsen på Dalby Skole i to
år og er gået ind i den sidste del af min valgperiode,
men forhåbentlig ikke den
sidste periode. Det er en
lærerig proces og med
mange gode og til tider
tidskrævende diskussioner.
Jeg synes, det er spændende at være med ved
bordet, hvor vi i bestyrelsen
kan præge udviklingen og
vejen for vores skole. Jeg
kan involvere mig i skolen
og dens virke både nu og
her, men også med den
proces vi skal igennem de
kommende år blandt andet med en forestående
ombygning og overbygning
på Dalby Skole. Vores lille
skole er nu ikke så lille
igen. Vi har allerede rundet 400 elever og ultimo
august 2018 er det antal
oppe på 424 dygtige elever,
og samtidig er der tilmeldt
243 elever i SFO. Og som

Leon siger, hvis ikke den
største SFO i Kolding, så i
hvert fald den bedste.
Hvad siger loven vi skal
gøre?
Folkeskoleloven beskriver,
hvad det er bestyrelsen,
som minimum skal håndhæve og følge op på, når vi
nu alligevel sidder ved bordet og drikker en kop kaffe
i et par timer.
Vi skal fastsætte et værdiregelsæt for skolen + en antimobbestrategi. Principper
for bl.a. skolens arbejde
med elevernes udvikling på
det faglige og de sociale
fællesskaber.
Udtale os omkring ansættelser af lærer og pædagoger, og ligeså deltager vi på
Dalby Skole i ansættelsessamtalerne. Godkende skolens budget, og vi skal også
årligt berette overfor forældrene på skolen, omkring
hvordan og hvorledes tingenes tilstand er på skolen
og hvordan skolen som
”virksomhed” kører.
Fører tilsyn
Vi skal føre tilsyn med skolen, og i princippet er der
ikke den ting, vi ikke kan
påvirke eller søge indvirkning på. Vi har som bestyrelse pligt og ret til at følge
op på, at de ting, der besluttes i bestyrelsen, også
efterleves og håndhæves i
dagligdagen på Dalby
Skole
Det er et lille udpluk af
hvad vi blandt andet laver i
bestyrelsen og beskæftiger
os med. Yderligere dumper
der en høring eller to ind
fra kommunen af og til,
som vi skal kommentere på
og sende retur til afsender.

Det kan være alt fra budgetændringer, ferieplaner
m.v.
Hvor er det jeg gerne vil
hen?
Vi fastsætter principper og
regler på mange områder
og som gerne skal give mening i dagligdagen for hele
skolen og de personer, der
er i kontakt med skolen på
forskellig vis. Beslutningerne er til for at guide og
beskrive reglerne, og principperne for den enkelte
elev/forældre samt personalet på skolen. Således
har vi forsøgt at tage stilling
til udfordringer og situationer, der opstår henover et
skoleår.
Er det de rigtige beslutninger?
Men er det så altid de rigtige beslutninger og rammer vi laver og stiller op i
bestyrelsen? Er det beskrevet og konkluderet ordentligt? Eller kan vi have brug
for at principperne og reglerne prøves mere af med
jer som forældre? Forældre
er jo tættere på det enkelte
barn, så svaret er et indlysende og stort ja.
Vi gør vores absolut bedste
for at lave rammerne så
brede - men præcise - som
muligt uden, at det skal forstås som diktatur og topstyring fra bestyrelsens side af.
Samtidig er det vigtigt, at vi
som elever, lærere, pædagoger og ikke mindst forældre skal håndhæve disse
regelsæt. Det er jo vores
fælles husregler.
Forældrene ønskes taget
i ed
Vi ønsker øget fokus på at
inddrage forældrene mere
ved fx forældremøder og
igangsætte noget tankevirksomhed hos forældrene og
forældrerådene imellem.
Det tænker vi kan være
meget indbringende og bidrage med en bedre og
mere udbredt forståelse for
vores skole og dens virke.

Fx er en varm kartoffel fra
det forgangne skoleår og
faktisk også henover sommerperioden brugen af
mobiltelefon, Ipad og lignende elektronisk udstyr i
skolen. Er det et forstyrrende element, eller kan vi
drage nytte af det? Vi kan
ikke stoppe udviklingen i
samfundet og skal ikke
være bange for at omfavne
nye teknologier og muligheder. Men når det nu er
sagt, er der også noget
mere socialt og personligt
i, at næsen ikke er begravet
i mobilen eller Ipad’en
konstant – gælder i øvrigt
også forældre blot for at
pege i begge retninger.
Sociale medier
Sociale medier så som Facebook, Instagram, Snapchat og listen fortsætter
bare. Det er anno 2018 blevet nemt tilgængeligt at
komme ud i den store medieverden. Det er blevet
nemt at sende beskeder og
billeder i dag. Men ved en
purk på 8, 9 eller 10 år,
hvad konsekvenserne kan
være ved brugen af disse
medier? Kunne det ikke
give mening at opbygge en
form for medie-forståelse
blandt vores børn og forældre. Hvad er god mobilbrug, og hvad er et absolut
no-go. Selve opdragelsen
og vejledningen af et barns
vaner, samt dets gøren og
laden på internettet bør og
skal ligge i hjemmet og hos
forældrene. Det er ikke det
samme som at sige, at vi
bare sidder med hænderne
i skødet på skolen, når det
kommer til den digitale
forandring, der buldrer
der ud ad. Der gøres i dag
mange initiativer og forsøg
i skolen på at oplyse mere
omkring alt det nye som
sker, og så vidt muligt inddrage det i undervisningen.
Inddrage forældre
Vi har et ønske i bestyrelsen om, at forældrenes tan-

ker, forslag og medvirken
til at skabe en holdånd i
klassen og skabe værdi for
den enkelte elev og dens
klassekammerater kommer
yderligere frem i lyset. Forholde sig til den digitale
verden vores børn vokser
op i. Komme med indspark
til, hvad trivsel skal betyde
netop for dit barns klasse.
Hvad skal gøre oplevelsen
af at gå på Dalby Skole til
noget særligt og være med
til at give et godt og solidt
afsæt videre ud i verden.
En del af jer gør allerede
noget i dag. En god og
stærk hold-ånd giver bare
et bedre sammenhold og
kammeratskab og medvirker desuden til antimobning.
Spændende tid
Det kan være nogle af rigtig mange emner, som vi
kan finde på, at I skal forholde jer til via forældrerådene eller andre sammenkomster i klassen. Vi
har nemlig en spændende
tid foran os med udbygning af skolen og implementering af overbygningen i en i forvejen rigtig
god skole. Øget inddragelse af forældrene og
høre, hvad der rører sig og
betyder noget for den enkelte, er for at sætte fokus
på bevaringen af en god
veludviklet skole i Dalby og
forhåbentlig give et endnu
større tilhørsforhold til
Dalby Skole.
Et andet og mindst lige så
vigtigt punkt for skolen er,
hvordan kan vi blive
mindst lige så gode til udskolingsårgangene
7.-9.
klasse, som vi er i dag til
indskoling og mellemtrinet? Hvordan får vi forældre til at tænke: Dalby, der
går vores børn da til og
med 9. klasse?
Det er noget I vil høre
meget mere om henover
efteråret 2018.
Vi skal i bestyrelsen i arbejdstøjet i efteråret, og vi
er allerede i fuld gang.

DALBY skole

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær
(formand)
Carsten Reinert
Stine Weltstrøm
Signe Thorsø Pedersen
Sidse Østergaard
(1. suppleant 2016-20)
Allan Schütt
Jakob Saltoft
Pia Kristensen
Theresa Nielsen
(1. suppleant 2018-22)
____________________
Det sker
Fredag 12.
Skolernes motionsdag
kl. 8.-14.00
Lørdag 13.
Skolernes efterårsferie
begynder – SFO har
åbnet
Søndag 21.
Skolernes efterårsferie
slutter
Tirsdag 30. kl. 19.00- 20.30
Orienteringsmøde for
forældre til kommende
skolebørn, Skoletorvet

V.oIgEvRi eSlsKkeOr hUvidSeEvNarer
..

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og weekend
27 63 08 28

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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Elevdagbøger fra 5. klassernes ophold i
Vingsted jernalderlandsby
Kære dagbog
Af elev Nikolas Drejer Karlsen,
5A

pottemager, hvor vi skulle
tage et stykke ler og forme
det med vores hænder.

Mandag 20. august
I dag tog jeg til Vingsted.
Da jeg ankom, var det første jeg skulle gøre at tage
en kniv og sprætte maven/
numsen op på en ørred,
der hed Byggemand Bob.
Så tog jeg min hånd og rev
tarme og indvolde ud af
maven. Så skyllede jeg den
og tog salt på den, så den
var frisk til næste morgen.
Så gik vi hen og fik noget
jernaldertøj på som kløede
og kradsede helt vildt. Jeg
undrer mig stadig over,
hvordan man kunne gå
normalt med det tøj på. Og
jeg skulle også arbejde som

Tirsdag 21. august
I dag skulle vi have
et nyt arbejde, og jeg blev
smed, og der skulle man
lave en kniv. Det var
sjovt, at jeg bare skulle
dyppe en jernstang i et 900
grader varmt bål, og så
kunne jeg bare forme det
med en hammer. Cirka 6
timer senere skulle jeg lave
mad, og jeg skulle lave
noget mad, som vi altid fik
til aftensmad, og næsten
ingen kunne lide det.
Onsdag 22. august
I dag skulle jeg lave mad
igen, og vi skulle lave den

samme ret, som alle de
andre gange. Men vi
skulle også lave flødeskum
med hindbærgrød og byggrød. Det var vildt lækkert. Og så havde vi fri leg
i cirka to timer, og så blev
Reynir og jeg hentet af
hans mor.

man lave, hvad man ville,
og så gik Maja og jeg hen til
gederne. Efter vi havde
været ved gederne lidt tid,
så gik Theodor og Maja og
jeg hen til fårene og køerne. Om aftenen så
skulle vi pakke ud, og senere skulle vi sove.

Kære dagbog
Af elev Frederikke Skov, 5B

Tirsdag 21. august, da vi
stod op, skulle vi have morgenmad. Så skulle vi ud til
vores poster. Jeg skulle lave
mad til frokost. Og der
skulle jeg lave røget fisk. Da
vi havde spist, skulle vi ud
til flere poster, hvor jeg
også skulle lave mad, men
der ville jeg meget hellere være ved landbrug. Bagefter skulle vi til
søen, og om aftenen skulle
vi sove.

Mandag 20. august skulle vi
til Vingsted. Vi kørte i en
halv time, og da vi var ankommet, så skulle vi
sprætte fisk og gøre dem
rene. Så skulle vi have
tøj på fra jernalderen. Vi
skulle ud til nogle poster,
og der skulle jeg lave lerkrukker. Bagefter måtte

Onsdag 22. august om morgenen skulle vi have morgenmad og pakke sammen. Så skulle vi ud til
nogle poster, og der skulle
jeg lave mad igen.
Da vi havde fået frokost,
skulle vi vente på vores
mødre. Imens vi ventede fik vi kage, og så skulle
vi hjem.
Kære dagbog
Af elev Maja Lykke Nielsen,
5B

Eleverne laver mad som man gjorde i jernalderen og børnene prøver at hugge hovedet af en høne.
Her er det børn fra sidste års besøg i Vingsted, de nuværende 6. klasser, der får lov at prøve kræfter
med øksen og hønen. Foto: Arkiv

Mandag 20. august rejste jeg
til Vingsted Jernaldercenter sammen med hele min
årgang på skolen. Da vi
var ankommet, så skulle vi

6. klassernes spændende lejrtur til Skagen
6.a og 6.bs tur til Skagen var helt fantastisk, vi oplevede en masse ting. Vi var blandt andet så heldige
både at se levende og døde sæler på Grenen. Turen
derop var vild lang, og vi var trætte, men da vi kom
derop kvikkede vi op, da vi så hvor lækkert vores
hotel og huse var. Der var endda indendørs swimmingpool. I løbet af de fire dage vi var af sted oplevede vi b.la. Råbjerg Mile, Grenen, Det grå fyr og ikke
mindst Bolcheriet. Og der var ingen, der ville hjem.

Af Inaya Christensen og
Alberte Kildbane fra 6.A
Fotos: Dalby Skole

Hvert år tager 5. klasserne til Vingsted historiske værksted, hvor
de igennem tre dage sover, laver mad og lever ligesom man gjorde
i jernalderen. Foto: Arkiv
sprætte en fisk op og gøre
dem klar til at spise senere.
Bagefter skulle vi hen og få
jernaldertøj på, pigerne fik
kjoler på, drengene fik trøjer på. Så skulle vi over og
klæde vores hus på. Så skulle jeg og min årgang ud til
nogle værksteder. Jeg
kom i pottemagerværkstedet, hvor vi lavede skåle
eller kopper.
Tirsdag 21. august
Da jeg vågnede, skulle vi op
og fik morgenmad. Bagefter skulle vi på værksteder.
Igen kom jeg på madlavning. Vi skulle lave middagsmad til hele min årgang. Vi lavede suppe med
gulerødder, spidskål og
løg. Som tilbehør var der
fladbrød med smør og ris
og ost. Vi lavede smør af pi-

skefløde, hvor vi rørte
rundt til det blev smør, og
vi lavede oste af kærnemælk, hvor vi puttede kærnemælk i en lerkrukke og
satte den ved bålet, så
siede vi alt saften ud af
osten og brugte det til fladbrøddej. Vi blandede saften fra osten sammen med
hvede.

Vi boede på Skagen
Strandhotel i feriehuse.
Husene, vi boede i, var vildt
flotte. Vi boede 6-7 børn i
hvert hus, og vi skulle selv
lave mad. Det var noget af
en udfordring. Vores mad
smagte ikke himmelsk,
men det var vildt sjovt at
prøve. Da vi kom pakkede
vi ud. Vi hoppede og dan-

Onsdag 22 august
Vi begyndte med morgenmad, og så skulle vi ud til
den samme opgave som vi
var ved i går, så jeg skulle
på madlavning igen. I dag
lavede vi jernaldergryde
med fladbrød, smør, ost,
gulerodsstænger og agurk.
Bagefter skulle vi ud i husene og klæde husene af.
Så skulle vi pakke tingene
væk igen.

Sarah og Mathias fra 6.A maler billeder inspireret af Skagens
natur og Skagensmalerne.

JULEMARKED I KIEL
Ons. 28. nov. - Lø. 8. dec. • Pris 450,-

Indkøbsture til Fleggaard
1. og 3. mandag i måneden med afgang fra:
Vejle kl. 12.00 • Fredericia kl. 12.30
E
IG
DEJL
Middelfart kl. 13.00 • Kolding kl. 13.25
K
DANMAR

Pris pr. person 75,-

Incl. bustur, kaffe og rundstykke.

BARE
ROLIG
O
Vi er ikke farlige...

Et besøg hos TTa
andlægerne Sydcentret skal være en god oplevelse og det bliver det fordi vi altid gør os umage, og vi giver os go
od tid.
Ring til os og hør, hvordan også du kan
blive glad for at gå til tandlæge.

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Husk euro og pas.
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så man kunne rumme hinanden. Det var fedt, at der
var en kiosk på hotellet.
Vi spurgte også Stella fra
6.B, hvordan det var at bo
uden forældre.
- Det var godt, fordi man
var mange om at samarbejde, og man lærte folk
bedre at kende. Man lærte
at lave mad selv, som man
ikke gjorde derhjemme.
Råbjerg mile var noget af
det sjoveste
Råbjerg Mile var noget af
en oplevelse. Vi løb ned ad
sandbjergene, og vi havde
det så sjovt. Vi kunne se
havet oppe fra det højeste
sandbjerg. Solen var så
smuk, vi tog masser af billeder, fordi det var så flot. Råbjerg mile er en stor sandklit, det er faktisk Danmarks største sandklit.
Skagen by og Pølsevogn
To gange i løbet af de fire
dage, fik vi lov til at gå selv
rundt i Skagen by. Mange af
os købte souvenir. Det sjoveste i Skagen by var Bolcheriet. Nogen af os fik lov til at
smage den varme bolchemasse, det var helt vildt fedt
at prøve. Næsten alle købte
noget i Bolcheriet.
Vi interviewede Max fra
6.A og spurgte ham, hvad
han syntes, det sjoveste var
på hele turen.
- Fritiden i byen var noget
af det sjoveste. Det var sjovt
og spændende at se, hvordan de lavede bolcher, og
jeg købte bolcher til mig og
min familie for 230,00 kr.
Det blev begge min brødre
glade for.
Dejligt at besøge Christian i pølsevognen
Vi var så heldige at blive inviteret på Christians Pølsevogn af Amalie Ps bedsteforældre. Det var super
lækkert, vi fik både fransk
hotdog og noget at drikke.
Det var monster hyggeligt
og sødt af dem.
Om torsdagen var vi på

og Nordtyskland • Ture med indhold og hygge.
Incl. bustur, kaffe og rundstykke, middag,
Entre´og kaffe og kage.

sede, fordi vi var så
spændte på hvordan det
ville blive at bo selv uden
voksne i fire dage.
Det var indendørs pool på
hotellet, og vi fik lov til at
bade hver dag. Det var vildt
fedt.
Vi interviewede Mathilde
fra 6.B og spurgte hende,
hvad hun synes om Skagen
Strand Hotel.
- Jeg synes det var fedt, at
der var var pool, og at der
var meget plads i husene,

˚

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
JULEMARKED PÅ EGESKOV SLOT
Søndag 18. nov. • Pris 535,-

Dalby Tidende
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Drenge på lavt vand.

Hele 6. årgang foran den tilsandede kirke.
Skagen museum, hvor vi
gik rundt. Det var meget
spændende at se de ægte
Skagenværker, vi havde
nemlig selv prøvet at male
nogle af dem, inden vi tog
af sted, så det var ret sjovt
at se de ægte værker i virkeligheden.
Billeder inspireret af Skagensmalerne
Efter vi havde kigget rundt

på museet, skulle vi selv
male nogen Skagenværker,
men vi skulle bare få inspiration fra billederne. Vi gik
over i et værksted ved siden
af museet og fik en rigtig
god instruktion af en rigtig
kunstner. Derefter lavede vi
nogle flotte værker selv,
hvor vi skulle male naturbilleder og lave horisontal
linje.

Togturen
Fredag morgen var der 53
trætte børn på vej hjem fra
Skagen, vi glædede os til at
komme hjem, men det var
også lidt øv, for det havde jo
været en fantastisk tur. Vores
forældre stod og ventede på
os på banegården, og de var
meget glade for at se os. De
fleste af os sov hele weekenden, fordi vi var så trætte
efter fire dages fantastisk tur.

Kƒre forƒldre til kommende skoleb÷rn p√ Dalby Skole
Dalby Skole vil gerne invitere jer til et orienteringsm÷de
Tirsdag 30. oktober 2018 klokken 19.00 – ca. 20.30
Dalby Skole, Skoletorvet, indskolingen
Vi vil gerne fortƒlle jer om:
• Undervisningen i b÷rnehaveklasserne
• Dalby Skoles SFO
• Glidende overgang fra daginstitution til Dalby Skole pr. 1. april 2019
• Elektronisk indskrivning til skolestart
• Dalby Skoles proﬁl, undervisning og vƒrdisƒtning
Vi er ogs√ klar til at svare p√ og dr÷fte sp÷rgsm√l om skoleparathed eller andre
skolerelaterede temaer, der optager jer.
I er meget velkomne!
Tilmelding er ikke n÷dvendig
Venlig hilsen
Henrik Nielsen, skoleleder
Leon Jensen,
SFO- og pƒdagogfaglig leder,
B÷rnehaveklasseledere

Ring og hør nærmere.

JUL PÅ BAKKEN NYHED!
Incl. bustur, kaffe og rundstykke og bro.
Fredag 7. dec. • Pris 590,JULEMARKED LÜBECK
Incl. bustur, kaffe og rundstykke.
Husk euro og pas.
Lø. 1. - Ons. 12. dec • Pris 450,JULEMARKED I FLENSBORG
Incl. bustur, kaffe og rundstykke.
Husk euro og pas.
Lø. 1. - Ons. 5. - Lø. 15. dec. • Pris 350,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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40 år på samme arbejdsplads er ingen tid
Max Juul har netop holdt 40 års jubilæum og fået en
fortjenstmedalje for det. Selv synes han ikke 40 år er
lang tid, for ikke to dage har været ens, og han har
altid haft gode arbejdsgivere på gården Bøgelund.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Hanne Krab og Red.
Det hører til sjældenhederne, at folk kan holde 40
års jubilæum. I dag er der
ikke mange, der bliver på
den samme arbejdsplads
hele deres arbejdsliv. Men
for den 58-årige Max Juul
er tiden fløjet af sted. For
når man har gode arbejdsgivere og et job, hvor ikke
to dage ligner hinanden, så
er 40 år ingenting. Og Max
har heller ingen planer om
at gå på pension i den nærmeste fremtid.
- Så længe helbredet kan
holde til det, så fortsætter
jeg. Der har jo været en
stor udvikling i landbruget,
siger Max.

I dag arbejder han med
jord- og skovbrug, men
dengang han startede, var
der også dyr på gården.
Max passede grise og arbejdede i marken.
- Tidligere var arbejdet
mere fysisk hårdt, men i
dag er der maskiner og teknik til alt. Nu sår vi markerne med gps. Jeg kan
indstille gps’en på traktoren, så den kører helt af sig
selv, og jeg kunne sidde og
læse avis, hvis det ikke var
fordi, jeg skal vende traktoren ved enden af marken,
fortæller Max.
Altid landbrug
Max har ikke lysten til at arbejde i landbruget fra
fremmede. Hans far arbej-

Fra festen på Bøgelund
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dede i 45 år på Dalbygård,
og allerede som dreng var
han med sin far på arbejde
og gik til hånde på gården.
Max gik på Dalby skole og
siden Brændkjærskolen, og
da han var færdig stod de
og manglede en på Bøgelund.
Så Max sprang til og begyndte at arbejde der og fik
samtidig en bolig på Alleen, hvor han stadig bor i
det hus, som han startede
med at bo i. For 15 år siden
fik han lov til at købe huset,
da den nuværende ejer af
Bøgelund, Hans Jørgen
Krab overtog gården.
- Jeg er faktisk født i et dobbelthus på Alleen, så jeg
har mere eller mindre boet
her på Alleen hele mit liv,
fortæller Max, der er glad
over, at han fik lov at blive,
da Hans Jørgen Krab overtog gården fra Ole Thomsen.
- Det er ingen selvfølge, at

man kan fortsætte ved en
ny ejer, men jeg har været
heldig at have to gode arbejdsgivere, siger Max.
Ingen dyr
Det er 15 år siden, at dyrene
blev solgt fra, og i dag er der
kun Hans Jørgen Krab og
Max til at passe de 350 hektar jord samt det skovareal,
der hører til Bøgelund, og
Max er glad for friheden
under åben himmel. Selv
om der er travlt ved høst og
i efteråret, hvor markerne
skal sås, så holder han af det
udendørs arbejde.
- Jeg kunne ikke sidde inde
hele dagen. Når man er
ude, går tiden hurtigt, siger
han.
Og tiden går åbenbart så
hurtigt, at det helt kom bag
på ham, da Hans Jørgen
Krab kom og sagde, at nu
havde han 40 års jubilæum.
- Jeg havde helt glemt det,
siger Max.
Der var 40 mennesker til
jubilæet, som blev holdt på
Bøgelund. På dagen kom
der en fra Det kongelige
danske landhusholdningsselskab 1769 og overrakte
Max en sølvmedalje og diplom, der er en hæderspris
for lang og tro tjeneste.
- Han var helt nervøs, da
han overrakte mig medaljen, men det behøvede han
da ikke, fortæller Max, der
ikke selv regner 40 års tro
tjeneste som noget særligt.
Og hvis der skulle komme
en invitation fra Dronnin-

gen, så vil Max helt sikkert
afslå.
- Det er ikke noget for mig,
siger han.
VB fan
Fritiden går med at besøge
de tre sønner og de fire
børnebørn. Den yngste søn
er handicappet og bor i dag
på et hjem med ligestillede
i Give, men Max og hans
kone tager ofte med sønnen og ser Vejle Boldklub
spille rundt om i landet.
Da sønnerne var små spillede de fodbold i Dalby GF,
og Max blev hurtigt involveret i fodboldungdom,
hvor han i 20 år var med til

arrangere fodboldturneringer, Tysklandsture og
meget andet i idrætsforeningen.
Max arrangerede engang,
at Dalby GF skulle spille en
opvisningskamp, inden Vejle Boldklub skulle spille, og
da den yngste søn så VB
spille, blev han en rigtig
fan.
- Siden dengang har vi altid
taget med ham rundt for at
se VB spille, fortæller Max,
der dog ikke selv spiller
fodbold.
- Jeg kan jo godt mærke, at
jeg ikke længere er 18 år –
også når jeg sidder i traktoren, griner Max.

