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Dalby Beboerforening

Informationsmøde om ringvej gennem Dalby
Repræsentanter fra Kolding Kommune kommer til
Dalby Skole den 5. marts for at fortælle om den
planlagte sydlige ringvej, der kommer til at løbe
gennem Dalby Sogn. Både kommunens fagmedarbejdere og politikere fra plan- og miljøudvalget vil
være til stede og svare på spørgsmål.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Kolding Kommune
Når Kolding Kommune inviterer til informationsmøde om en ny sydlig
ringvej, så er projektet og
linjeføringen af ringvejen
allerede godkendt af politikerne.
- Linjeføringen er lagt fast
og godkendt. Vejen ligger,
så den generer mindst muligt, siger Steen Langhoff,
ingeniør hos Kolding Kommune.
Det er blandt andet ham,
der står bag den store rap-

port om projektet, og
blandt andet også ham, der
vil præsentere projektet på
informationsmødet på Dalby Skole.
Kommunen udvikler sig
Kolding Kommune har over
en længere årrække udviklet sig med ny bebyggelse,
og trafikken på vejene er
steget markant. Kommunen
forudser, at indbyggertallet
vil stige med yderligere godt
10.000 indbyggere frem
mod 2030, og det lægger
mere pres på fremkommeligheden på vejene.

Informationsmøde om sydlig ringvej:
Tirsdag 5. marts kl. 19 på Dalby Skole
Kolding Kommune inviterer til informationsmøde om
en ny ringvej, der skal forbinde Vonsildvej med Skamlingvejen.
Mødet holdes tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19-21 på
Dalby Skole, Indskolingen, Skoletorvet, Dalbyvej 97.
Ved mødet præsenteres en rapport, som fastlægger linjeføringen af en mulig ringvej og beskriver miljøkonsekvenserne for både mennesker og natur.
Den nye rapport er sendt i høring frem til 27. marts
2019. Du kan se rapporten og læse mere om høringen
på www.kolding.dk/ringvej.

!"##$%&$!'(
)(*+,-.(

Den kommende ringvej

Evt. bro over
ny ringvej

GANG I DIG OG
DALBY
Hvem gør hvad til Sommerfesten

Bøgelund
Højgaard

Læs side 3

DALBY SYD

Det kan være lidt svært at se, men i baggrunden ses Vonsild. Den
ny ringvej går fra venstre lidt over midten til højre lidt under
midten, så den skærer ned mellem de to gårde Bøgelund og Lindgård, der begge ejes af Hans Jørgen Krab. Vejen, den krydser, er
Alléen, hvor der er indtegnet en bro, som dog ikke er vedtaget.
Kommunen mener, at det
bliver nødvendigt at udvikle infrastrukturen for at
imødekomme behovet for
at udvikle nye boligområder i fremtiden.
Vejens forløb
Den ny ringvej skal forbinde Vonsildvej med
Skamlingvejen. I sammenhæng med den nye tilslutning af Ødisvej til Sydjyske
Motorvej skal den udgøre
en ny tværforbindelse, der
styrker betjeningen af Kolding og Stenderuphalvøen.
Det er en cirka 5,2 km lang
tosporet
vejforbindelse
med mulighed for enkeltrettede cykelstier i begge
vejsider eller en dobbeltrettet cykelstiforbindelse
langs vejens nordside.

Konsekvenser for folk
og fæ
Der er både menneskelige
og miljømæssige konsekvenser ved vejen, men
Steen Langhoff understreger, at kommunen vil gøre
alt, hvad den kan, for at
mindske de gener mest
muligt.
Projektet er sendt i høring,
og borgere, virksomheder
og organisationer kan gøre
indsigelser mod projektet
frem til den 27. marts.
- Bagefter skal politikerne
så ud at finde de mange
millioner, der skal til for at
få gennemført projektet,
for der er endnu ikke afsat
midler til ringvejen, siger
Steen Langhoff.

KIRKE
Ny vision skal bevæge
sognet
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KIRKE
Dalby rejser til
Wittenberg
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SKOLE
Et anderledes skema
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SKOLE
Musical blev en succes
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beckmenu.dk

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

LOKALT
Massør udvider med
raketfart
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Hvem gør hvad til årets sommerfest 21.-23. juni?
Om

AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen

Generalforsamling Beboerrforeningen for Dalby Sogn
Torsdag 28. marts kl. 19.00 i Dalbyhus
Dagsorden ifølge vedtægternes § 8
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens fremlægning af regnskab
Fastsættelse aff kontingent for 2020. Forslag: 100 kr.
er (2-årigt)
Valg af bestyrelse (2-årigt), to suppleanter (1-årigt) og to revisore
På valg til bestyrelsen
Ikke på valg
Svend Henning Vilhelmsen
Per Rosiak
Ole Davidsen (genopstiller ikke)
Aage Bertelsen
Caja V. Nielsen (genopstiller ikke)
6. Indkomne forslag
7. Evt.

1- dags ture i DE
EJLIGE DANMARK
Ture med indh
hold og hygge

NYT program 2019
Vores nye program er nu på gaden.
Turene kan også ses på vores
hjemmeside. Eksempler på ture...
BOGENSE OG
HARRIDSLEVGAARD SLOT
Mandag 22. april - Pris 670,-

Indkøbsture til Fleggaard
I E
DEJLIG
K
DANMAR
CIRKUS 9
20
201
REVYEN

1. og 3. mandag i måneden med afgang fra:
Middelfart kl. 11.40 • Vejle kl. 12.00
Fredericia kl. 12.05 • Kolding kl. 12.30
Ring og hør nærmere.

Bustur • Kaffe og
g rundstykke • Bro • Færge
Middag inkl. 1 geenstand • Guide • Kaffe og kage
Bustur • Kaffe og
g rundstykke • Frokost inkl.
1 genstand • Entrré • Introduktion • Kaffe og kage
Bustur • Kaffe og
g rundstykke • Sejltur
Brunchbuffet • Ru
undtur • Kaffe og kage

Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chaufførerr.
Vi har minibusserr,, liftbusser og turistbusserr.

Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv
Som sidste år vil vi også i år
involvere alle klassetrin for
at give børnene mulighed
for at løfte i flok. Pernille
Krogh Hansen vil kontakte
forældrerødderne fra de
forskellige årgange, og der
vil blive oprettet Doodles,
som forældre og børn kan
tilmelde sig.
O. klasserne: Plakater
De yngste skolebørn og
deres forældre står for at
sætte plakater op på træskiver, der er skåret og sætte
dem op i lygtepæle. Nogle
plakater sættes direkte op i
busskure på angivne placeringer. Plakaterne kan klargøres tidligt, men opsætningen må først ske 14

dage før afholdelse af Sommerfesten.
Tilsvarende sørger 0. klasserne efter Sommerfesten
for, at plakaterne tages ned
igen. Der oprettes et hold
til at lime sommerfestplakater på træplader, et hold
til at opsætte plakater og et
hold til at nedtage plakater.
0. klasserne må rigtig gerne
være kreative med ekstra
skilte til caféen mv.
1., 2. og 3. klasserne:
Vagter til Børnecamp
samt hjælp til borde &
stole
Den første og anden gang
på Børnecamp kan for
nogle børn være en udfordring, og der vil derfor helt
naturligt her være nogle
voksne, som tager tjansen
som vagt til Børnecamp.
Derudover hjælper de tre

årgange med at flytte
borde og stole til festteltet.
Opsætning af borde og
stole sker torsdag den 20.
juni kl. 17.00, mens nedtagning af borde og stole
sker søndag den 23. juni kl.
15. Der skal bruges 2 biler
med trailer både torsdag
og søndag.
4. klasserne:
Børneboden
Når man kommer i 4. klasse, inddrages børnene aktivt i Sommerfestens åbne
aktiviteter. Det bliver i opgaverne omkring børneboden. Der er dåsekast og
fiskedam og måske andre
aktiviteter, som 4. klasserne har fundet på. Opgaven består i at bemande
børneboden, at pakke de
mange præmier ind, som
Sommerfestudvalget har
købt, samt at lave kreative
skilte til børneboden. Sommerfestudvalget sørger for
et telt, dåser samt fiskedam.
5. klasserne: Flødebollemaskine og Torwand
Også 5. klassernes børn
træder aktivt til og varetager opgaver i forbindelse

med Sommerfestens aktiviteter. I år har de, sammen
med deres forældre, ansvaret for flødebollemaskinen
og Torwand.
Derudover løber 5. klasserne med resultatsedler
for Dalby Mølle Cup.
6. klasserne: Caféen
Endelig er der 6. klasserne,
som sammen med deres
forældre varetager opgaverne i og omkring caféen.
Sommerfestudvalget sørger for indkøb, mens elever og forældre sørger for
salg i og uden for festteltet.
Vi lejer en lille salgsvogn,
eller måske har I selv en
avisvogn/trækvogn, som
kan indeholde et mindre
udvalg af varer til tørstige
fodboldspillere eller sukkerkolde tilskuere. Slå
kreativiteten løs!
Alle andre
Har du ingen børn på
Dalby Skole? Eller kan du
bare ikke vente til, at
Doodlen med vagterne i ølvognen eller grillen bliver
sluppet løs? Så fortvivl ikke!
Der bliver brug fra masser
af hjælpende hænder.
Vi har også brug for hjælp

til at bage, til Børnecamp,
til at stille telte op, til servering og oprydning og
meget mere. Som sidste år
opretter vi Doodles, hvor
man kan skrive sig på en
bestemt opgave i et givent
tidsrum. Sommerfestudvalget vender tilbage med
dette i løbet af april
måned.
Facebook:
Sommerfest i Dalby
Og husk nu: Gå ind og like
og følg ’Sommerfest i
Dalby’ på Facebook. Så bliver det meget nemmere at
følge med.
Vi informerer løbende om
nye spændende tiltag samt
opretter begivenheder som
for eksempel Høvdingebold og Fredagshygge med
nærmere informationer
om tilmelding, mad, tidspunkter osv. osv.
Vi glæder os
Det nye Sommerfestudvalg
glæder sig meget til at tage
stafetten videre – dog stadig med en hjælpende
hånd fra Jens, Mette og
Sanne – og vi håber på stor
opbakning samt lige så
godt vejr som sidste år.

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

Pris prr.. person 75,-

Bustur • Kaffe og rundstykke • Byvandring • Middag Slotsbesøg • Rundvisning • Kaffe

ORØ
Søndag 28. april - Pris 630,TIRPITZ MUSEUM BLÅVA
VAND
Søndag 5. maj - Pris 640 ,SEJL
LT
TUR PÅ
PÅ KIELERKANALEN
Fredag 17. maj - Pris 745,-

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.

De første møder i sommerfestudvalget er blevet afholdt, og de overordnede tiltag er sat på skinner, så
sommerfesten kan finde sted med alle de fine aktiviteter, vores børn efterhånden glæder sig sådan
til. Nogle af opgaverne deles ud på skolens klasser,
mens andre vil være åbne for alle. I første omgang
har vi fået uddelt nedenstående opgaver på de forskellige klassetrin på skolen.




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



79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk

Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen vært for lidt godt til
ganen. Alle er velkommen
Forslag / Årets Dalbyborger
Forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til foreningens formand Per Rosiak på: per@rosiak.dk
Det samme gælder, hvis du ønsker at indstille en person, der forttjjener anerkendelse som årets Dalbyborger 2018/19.
Foreningens vedtægter: Facebook.com /beboerforening for Dalby sogn

Betaling af kontingent 2019: 100 kr. (gælder hele husstanden året ud)
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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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KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE / DALBY KIRKE

Alligatorløbet – det hårdeste spejderløb
Det var ikke noget wellness-ophold, de to Mariesmindespejdere, Anders Justesen og Jonathan Bach
Iversen, drog på i Sydsverige i første weekend i februar, men det såkaldte Alligatorløb: Det hårdeste
spejderløb i snestorm i Söderåsens bjergterræn og
med forsvindende lidt søvn. Her fortæller Anders
om deres oplevelser.

Af Anders Justesen
Fotos: Jonathan Bach Iversen
og Simon Grønning
Den 2.-3. februar var vi to
fra Mariesminde Gruppe,
der deltog i Alligatorløbet,
det hårdeste spejderløb.
Alligatorløbet er et løb på
ca. 50 kilometer i et meget
kuperet terræn. Hele idéen

med Alligatorløbet er, at
det skal være så hårdt og
brutalt som overhovedet
muligt. Derfor foregår det
altid i Sydsverige i den første weekend i februar. I år
lå der derudover mange
steder 20-30 centimeter
sne.
Ruten er som regel 30-35
kilometer i luftafstand,

På en af posterne skulle kombattanterne sy en medalje – en kapsel
– på et vedhæng. Her sidder Anders i sneen med nål og tråd.

penge de skyldte væk, og til
hvem de skyldte pengene.
Det fandt vi ud af ved at
kigge på en seddel, der var
gemt på hver post, hvor vi
skulle finde deres navne
blandt mange andre. En
simpel opgave, men svært,
når man er fysisk udmattet,
og det er mange minusgrader.
Hjemmefra havde vi også
forberedt et cirkusnummer, som vi skulle opføre.

men terrænet er så uvejsomt, at man ikke kan gå i
fugleflugt overhovedet. På
løbet gik og klatrede vi i alt
omkring 1000 højdemeter
eller 200 etager – og gik
ned ad dem igen.
Spejderne blev testet
Undervejs på løbet er der
12 poster.
Posterne består blandt andet af en gennemgående
opgave, som i år var at lave
en støbeform til et Lorrainekors. Der var også en
madpost, hvor vi skulle lave
sildeboller af hele sild og
skånerøre. Madposten bestod også af en gang hjemmelavet knækbrød og Crepe Suzette.
Elvira Madigan
Hele løbet forestillede at
foregå i 1890’erne og tog
udgangspunkt i affæren
mellem den danske cirkusprinsesse Elvira Madigan
og den svenske oberst Sixten Sparre, der var flygtet
sammen og havde efterladt
sig en masse gæld.
Vi skulle gennem løbet
finde ud af, hvor mange

”Sovepost”
Der var også en ”sovepost”,
og her ankom vi 15 minutter, før posten lukkede. På
soveposten skulle vi blandt

Jonathan, t.v., og Anders, t.h.,
gik de ca. 50 km på 20 timer
med deres oppakning i et temmelig ufremkommeligt terræn
på Söderåsen uden bekvemme
stier.

Af Kristin Balslev
Munksgaard,
menighedsrådsformand

men på den anden side
ikke være en decideret
plan.

Over de sidste 18 måneder
har menighedsrådet ved
Dalby Kirke arbejdet med
udvikling af en ny vision.
Arbejdet med visionen har
– som for alle andre organisationer – haft til formål at
beskrive vores ønsker for
fremtiden og give en fælles
retning for nuværende og
nye aktiviteter og prioriteringer.
Den endelige formulering
skal på den ene side være
realistisk at stræbe efter,

Mens vi venter på sognehuset
Egentlig var det planen, at
udviklingen af den nye vision skulle forløbe parallelt med byggeriet af det
nye sognehus. Sådan
skulle det ikke blive. Vi afventer nemlig stadig de –
forhåbentlig – sidste godkendelser fra Fredningsnævnet, før byggeriet kan
endeligt projekteres og
sendes i udbud.

Dalby Kirkes nye vision
Dalby Kirke vil genspejle det kristne budskab i ord
og handling
– i kirken, i lokalsamfundet og i relationer til den
store verden.
Dalby Kirke vil være til stede i menneskers liv.
En kirke med nærvær, fællesskab og mening.
En kirke, der bevæger dig.
4

Hele sognets vision
Grundlaget for den nye vision blev lagt allerede ved
sognemødet i september
2017, hvor alle i sognet var
inviteret til at komme med
deres meninger om værdier i Dalby Sogn og ideer
til aktiviteter i det nye sognehus. På to efterfølgende
workshops for medarbejderne ved kirken og menighedsrådets medlemmer
er der fulgt op på diskussionerne fra sognemødet.
Ligeledes har udvalgte temaer været genstand for
løbende diskussioner på
menighedsrådsmøderne
gennem 2018.

Klimaforandringerne er kommet for at blive. Allerede nu må mange forlade deres hjem for at finde
mad og sikkerhed. Men der er en god nyhed: Løsningerne findes! Søndag den 10. marts samler vi
ind til de mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

I mål
Søndag eftermiddag kom
vi i mål – og kunne stige
på bussen mod Helsingborg. Når man den ikke,
skal man selv sørge for
transport tilbage til Danmark.
Vi nåede 11 ud af 12 poster
på løbet, og vi sluttede på
3.-pladsen i førstegangsdeltager-kategorien.

Fotos: Bjørn Bang Jakobsen

Hyggeligt ser det ud, men der er samtidig fuldt fokus på en opgave i 5 minusgrader på en af Alligatorløbets i alt 12 poster.

Tre temaer
Ud fra de mange gode indspark, der kom frem på
sognemødet og workshoppene for medarbejdere og
menighedsrådet, tegnede
der sig tre klare tematikker.
Det første om fællesskab
og åbenhed sætter fokus
på de – nye – muligheder
for at samle sognet i det
nye sognehus, men også på
fortsat at dyrke de gode
samarbejder der er mellem
for eksempel skolen, SFO,

Dalby GF, spejderne og kirken.
Det andet tema handler
om selve grundlaget for aktiviteter i og omkring kirken og det nye sognehus,
hvor oplysning og forkyndelse er vigtige grundpiller.
Det sidste og tredje tema
er åndelighed og drømme
og kommer til udtryk i ønsker om mulighed for ro
og fordybelse – også i mindre grupper.
Dem skal visionen favne
I fællesskabet i og omkring
kirken er det afgørende, at
visionen favner både trofaste sognebørn, som ofte
deltager i og engagerer sig
i mange aktiviteter – og
også alle de trofaste, men
mere sjældne deltagere,
samt alle de glade gæster,
som besøger kirken for eksempel i forbindelse med
koncerter eller kirkelige
handlinger som barnedåb
og bryllup.
Genspejling
Den langstrakte proces
med udvikling af den nye
vision resulterede i en beslutning om en endelig

Gør din klode en tjeneste: Gå for klimaet

andet lave øllebrød og
støbe vores Lorrainekors i
metal. Soveposten var den
eneste mulighed for at sove
undervejs på løbet, men
der var ikke tid til ret
meget søvn.

Ny vision for Dalby Kirke skal bevæge sognet
Medarbejderne ved Dalby Kirke, menighedsrådet –
ja, faktisk hele Dalby Sogn har været med til at
forme kirkens nye vision

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Hvis du vil slå et ekstra slag
for klimaet, kan du stadig
nå at melde dig til Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling, som finder
sted søndag den 10. marts.
Pengene går til de mennesker, der er hårdest ramt af
klimaforandringerne.

Sammen om kloden
I verdens fattigste lande
mangler man alt det, der
beskytter os danskere mod
klimarelaterede katastrofer. Men med klimatilpasning gør vi verden klar til et
klima i forandring. Det kan
være diger, dæmninger og
opsamlingssøer, der kan
forhindre oversvømmelser.

Kraftigere og kraftigere monsunregn har gjort det umuligt at
dyrke ris i det vestligste Nepal. Folkekirkens Nødhjælp anlægger
kunstige fiskesøer som et alternativ til rismarker.

Gå med eller tag godt imod
Hvis du vil være med til at knække klimaudfordringerne, så meld dig som indsamler hos Dalbys indsamlingsleder Jette Juhl på 27 63 25 77 eller jettejuhl01@
gmail.com
Eller tilmeld dig på: blivindsamler.dk
Eller tag rigtig godt mod de indsamlere, der ringer på
din dør søndag den 10. marts.
Det kan være broer og solide bygninger, der ikke
styrter sammen ved jordskred.
Men det kan også handle
om at hjælpe en sulten
småbonde med at dyrke
quinoa, som er fyldt med
protein og bedre til at modstå tørke end andre afgrøder.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens fattigste
lande, hvor klimaforandringerne slår meget hårdere, end de gør i Danmark.
Verdens vigtigste sag
Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør det også
for vores egen skyld. Kloden er nemlig noget, vi
deler, og klimaforandringerne er hele klodens pro-

blem. På sigt vil vi alle
komme til at mærke konsekvenserne af de globale
temperaturstigninger på
egen krop.
Derfor opfordrer vi alle
danskere til at gå en tur for
klimaet søndag den 10.
marts. For dig selv. For
vores klode. For verdens
fattigste. For vores børn.
For alt i verden.
Dalby er med
- Vi har et fælles ansvar for
at passe godt på vores
klode, som vi en dag skal
give videre til de næste generationer. Jeg håber at se
rigtig mange indsamlere,
der er klar til at give to
timer af deres søndag til
verdens vigtigste sag, siger
Jette Juhl, der er indsamlingsleder i Dalby.

Allerede i dag påvirkes millioner af mennesker af tørke og oversvømmelser. Hvis udviklingslandene ikke får hurtig og markant
hjælp til at tilpasse sig klimaforandringerne, risikerer vi, at sultkatastrofer, konflikter og øget migration vil rydde dagsordenen.
Men heldigvis kender vi allerede mange af løsningerne på klimaudfordringerne.

Konfirmander er med
Traditionen tro deltager Dalbys konfirmander aktivt
som indsamlere, og tre dage før møder de også Karavanen fra Folkekirkens Nødhjælp. Karavanen består af en
gruppe unge, der har været involveret i et nødhjælpsprojekt og nu turnerer rundt i Danmark for at bevidstgøre andre unge om de mange handlingsmuligheder,
der er over for klimaforandringerne.

Min barndoms Dalby
Som fortalt i sidste nummer af Dalby Tidende er Ulf
Hedemann den første, der har taget imod en helt
særlig udfordring fra Dalby Kirkes aktivitetsudvalg.
Det sker onsdag den 6. marts kl. 15 i præstegården
på Gl. Tved 23A.

hus, hans farmor havde bygget i 1924. ”Banken” var en
frugtplantage.
Sin skolegang havde Ulf
Hedemann på Dalby Skole
og Kolding Realskole.

Vær med fra starten, når lokale borgere fortæller
deres helt egen sognehistorie – fra opvæksten og
med uundgåelige perspektiver til i dag.
Ulf Hedemann er den første, der har været en tur i
gemmerne og fundet billeder til at krydre fortællingen om sin barndom og de
mennesker, han færdedes
blandt.

Kun en enkelt afstikker
På nær en enkelt afstikker
som voksen, hvor han
boede med sin egen familie inde i Kolding, har han
livet igennem holdt fast i
Dalby Sogn som base.
I dag bor han sammen
med sin kone Inger igen på
”Banken”, godt nok i et
andet hus end barndomshjemmet, men et der også
har været familiens og med
en pragtfuld udsigt over

Flyttede rundt i sognet:
Fra Rebæk til Dalby
De første år af Ulf Hedemanns opvækst foregik i
Rebæk, hvor han boede
med sin mor og far. Hans far
havde Kolding Mosteri i Låsbygade, senere på Tvedvej.
Herfra gik turen over på den
anden side af den nærbane,
som løb, hvor Skamlingvejen
ligger i dag. Ulf flyttede som
stor dreng med familien op
på ”Banken” ved Idyl i et

Ulf Hedemann udlover en præmie, hvis der er en på mødet den 6. marts, der kan fortælle, hvor i
lokalområdet Dalby Sogn dette hus lå.
marker, skov og fjord.
Alle er velkomne
Eftermiddagsmødet indledes som vanligt med eftermiddagskaffe, inden Ulf
Hedemann får ordet.

En 12-årig Ulf Hedemann
med appetit på verden. Onsdag den 6. marts kl. 15 fortæller han i Dalby Præstegård om
sin barndoms Dalby.

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING
tekst på februars menighedsrådsmøde.
Teksten
genspejler både processen
og de temaer, som er blevet
grundigt diskuteret undervejs.
Med den nye vision vil vi

gerne udfordre, udvikle og
fastholde fællesskabet og
nærværet i og omkring kirken. Vi glæder os til arbejdet med at integrere
visionen i både dagligdag
og højtider.

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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Fastelavn for hele familien

KALENDER
MARTS
Fastelavnsgudstjeneste + tøndeslagning i præstegården efter gudstjenesten: Søndag 3. kl. 10.30
For hele familien. Fastelavns søndag. Mini-konfirmanderne medvirker. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Menighedsrådsmøde: 6. marts kl. 19.00
I præstegården.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Dalby rejser til Wittenberg
6. – 11. april 2019
19 deltagere drager i dagene 6. – 11. april til reformationsbyen Wittenberg og andre vigtige reformations-historiske steder med en smuk afrunding i det
østlige Harzen. Er du ikke tilmeldt, men har lyst til
at høre nærmere, så se den kulørte boks.

kunstforskrækket bevægelse, der fjernede al kirkekunst overalt.
Programmet fører deltagerne omkring disse og
flere andre historiske steder i Wittenberg.

misk diskussion blandt lærde. Men teserne kom til at
give startskuddet til reformationen, for de viste sig at
være så sprængfarlige, at
Luther nu for første gang
slog igennem i offentligheden med sine tanker. Luther ligger begravet under
kirkegulvet. Derudover er
der også den særlige danske forbindelse, at der i kirken befinder sig et alterforhæng, som Dronning
Margrethe har broderet og
skænket til kirken i forbindelse med dens genindvielse op til reformationsjubilæet 2017.
Det var også i Wittenberg,
han prædikede i Bykirken,
som i dag rummer karakteristisk reformatorisk kunst.
For stik imod hvad mange
tror, var det ikke sådan, at
reformationen bare var en

Klostret i Erfurt
Det var klostret i Erfurt,
Luther lod sig indskrive på,
efter han som 22-årig jurastuderende på vej hjem for
at besøge sine forældre
blev overrasket et forfærdeligt tordenvejr. Lynet var
tæt på at slå ned i ham. Og
skrækslagen bad han til
den hellige Anna, jomfru
Marias mor, og lovede, at
han ville gå i kloster, hvis
han overlevede tordenvejret. Til sin fars store ærgrelse holdt Luther sit løfte
og lod sig indskrive på Augustiner-klostret i Erfurt.
Turen byder på rundvisning på klostret, herunder
Luthers munkecelle.

Gudstjeneste og sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp: Søndag 10. kl. 9.00
1. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag 17. kl. 10.30
2. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.

c

Forårssolen er endnu ikke
stået op lørdag den 6.
april, når chaufføren fra
Bjert Busser samler Dalbygruppen op til en oplevelsesrig uge i Luthers fodspor. Rejseledere er menighedsrådsmedlem Jette Juhl
og sognepræst Jens Christian Bach Iversen.

Sogneaften i kirken om Wittenberg-turen:
Onsdag 20. kl. 19.00
J.C. Bach Iversen præsenterer programmet til de
enkelte dage. Se side 7.
Fælles musikgudstjeneste: Søndag 24. kl. 10.30
For Dalby, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. 3. søndag i fasten. Ved de tre kirkers præster og organister. Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag 31. kl. 9.00
Midfaste søndag. Ved Tine Illum.

Søndag den 3. marts kl. 10.30 i Dalby Kirke
Fastelavns søndag byder traditionen tro på en festlig familiegudstjeneste for alle udklædte og ikke-udklædte børn – i alle aldre...

APRIL
Menighedsrådsmøde: 3. april kl. 19.00
I præstegården.
Sognerejse til Wittenberg: 6. – 11. april
Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 10.30
Mariæ Bebudelse. Ved Iben M. Davids.
Familiegudstjeneste: Søndag 14. kl. 10.30
Palmesøndag med dåbsjubilæum.
Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen.

LØRDAGSDÅB
27. april kl. 10.00
22. juni kl. 10.00

Wittenberg
Første stop er selve Lutherbyen Wittenberg. Her levede Luther næsten hele
sit voksenliv, og hans hjem
fungerer i dag som museum, så man blive klogere
på reformationen i dens
oprindelige omgivelser.
Det var da også i Wittenberg, at han i 1517 som
professor slog sine 95 teser
om aflad op på døren til
Slotskirken – egentlig bare
for at indbyde til en akade-

Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden” og får boller / kakao
i præstegården. Vi kårer kattekonger, kattedronninger
og de bedst udklædte børn – og voksne!

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.

Wartburg. Det var på borgen Wartburg, Luther levede i skjul
næsten et år, efter han var blevet erklæret fredløs på Rigsdagen i
Worms i 1521. 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.

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:

Nyt om
NAVNE

Wartburg
Næste stop bliver en rundvisning på borgen Wartburg, hvor Luther i knap et
år levede i skjul under dæknavnet Junker Jörg hos den
magtfulde kurfyrst Frederik den Vise, der frygtede,
at kejseren og paven ville
slå Luther ihjel efter et fejlslagent stormøde i 1521.
Tiden tilbragte Luther
med at oversætte Det nye
Testamente til tysk, inden
han vendte tilbage til Wittenberg, da reformationen
var løbet af sporet og havde ført til vold og anarki.
Efter sin tilbagekomst tog
Luther ledelsen igen, men
oplevelserne havde gjort
ham meget opmærksom
på at holde orden i de kirkelige forhold og ikke lade
kirken og kristendommen
misbruge til at sikre den
stærkes – voldelige – ret
over for den samfundsordning, som fyrsterne ifølge

DØBTE

Informationsaften
Onsdag den 20. marts kl. 19 gennemgår sognepræst
Jens Christian Bach Iversen rejseprogrammet for deltagerne. Hvis andre er interesseret – for måske at hente
inspiration til en tur på egen hånd – så giv besked senest
15. marts til Jette Juhl på tlf.: 27 63 25 77.

Tilmelding: Sidste øjeblik?
Har turen i Luthers fodspor vakt din interesse, så kontakt Jette Juhl allersenest 15. marts på tlf.: 27 63 25 77 –
eller på e-mail: jettejuhl01@gmail.com
Så vil Jette Juhl fortælle nærmere om pris og betaling –
og lægge sig i selen for at skaffe et ekstra hotelværelse
eller to. Bussen er der helt sikkert plads i.

Luther stod til regnskab
over for Gud for at sikre.
Frankenhausen
Fra Wartburg går turen
mod Harzen gennem den
lille by Frankenhausen,
hvor der ligger et fascinerende museum fra DDRtiden, som på spektakulær
facon skildrer socialismens
historie, sådan som den
blev opfattet af de østtyske
ledere.
Eisleben og Mansfeld
Der bliver også mulighed
for at besøge Luthers føde-

hjem og huset, hvor han
voksede op, og på den
måde fordybe sig yderligere i baggrunden for reformationen og de vilkår,
der førte til den.
Quedlinburg
Unesco-byen Quedlinburg
er en perle i det østlige
Harzen. Busture i Harzen
fås næppe smukkere end i
det tidlige forår. Og selve
byen, som også byder på en
aftenvandring med Quedlinburgs nattevægter, er i
sig selv spændende at gå på
opdagelse i.

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.

17. november 2018
Emma Marie Knutz
Gram, Løjpen 8
24. februar 2019
Lilje Malou Tangaa
Frost
Bramming
Ellinor Granau-Wiuff
Langholm 40

VIEDE OG VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG BEGRAVEDE
4. november 2018
Aase Hansen, Idylparken 49
31. januar 2019
Hans Henning Aagaard,
Løjpen 10
3. januar 2019
Ellen Gramstrup
Svendsen
Bakkegærdet 21

_____________________

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang nr. 3
Marts 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Fælles musikgudstjeneste
Vejviser
24. marts: Du store verden
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
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com

Søndag 24. marts kl. 10.30
lægger Dalby Kirke hus til
en fælles musikgudstjeneste for Dalby, Sdr. Stenderup
og
Sdr.
Bjert.
Fra Dalby deltager kirkens
ungdomskor og kirkens
voksenkor.
Alle de tre kirkers organister og præster medvirker.
Verden er med
De tre kirker har på forskellige måder forbindelse

til kirker og lokalområder
på andre kontinenter – i
Dalby med vores venskabsmenighed i Bagdad. Det er
noget, der har stor betydning for begge parter.
Denne søndag vil vi tænke
dem helt ind i vores fælles
gudstjeneste, og korene vil
synge salmer fra deres traditioner.
Der vil også være kendte og
mindre kendte fællessalmer, trommer og bas, prædikendryp og meget mere.

X

Sæt
i kalenderen

De kommende måneder
byder på en stribe særlige
arrangementer i Dalby
Kirke og præstegård.
Her er et udvalg af det allerede planlagte, så man
kan få noteret datoerne.

Sognerejse til
Wittenberg
6. – 11. april
Guitarkoncert:
Ole Dusgård
25. april
Damask: Birgitte
Dedenroth-Schou
1. maj

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

DALBY KIRKE

Påskens
gudstjenester
Palmesøndag: Familiegudstjeneste
Mini-konfirmander og dåbsjubilæum
14. april kl. 10.30
Skærtorsdag: Højmesse
18. april kl. 10.30
Langfredag: Musikgudstjeneste
Mozart og soloklarinet
19. april kl. 14.00
Påskedag: Festgudstjeneste
Trompet
21. april kl. 10.30
2. påskedag: Højmesse
22. april kl. 10.30

Dalby Tidende
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Egyptens hemmeligheder
På 3. årgang har vi arbejdet med Egypten i skemafri-uger. Hver morgen samles vi alle 75, hvor vi
får et oplæg om et emne fra Egypten. Så får vi at
vide, hvad vi skal lave. Så går vi ind i vores klasse
for at starte med arbejdet.
Af eleverne Kaya Frees 3.a,
Jasmin Paulsen 3.b, Oskar
Sommerlund-Thorsen, 3.c
Vi har arbejdet med Tutankhamon, hvor vi blandt
andet skal lave en grav, hvor
han er begravet. Vi har
også arbejdet med kameler,
hvor vi skulle svare på nogle
spørgsmål, for eksempel
hvad man bruger kamellort
til. Vi er i gang med at lære
om hieroglyffer. Vi har
været inde på en hjemmeside, hvor vi skulle skrive
vores navn og tre ting, vi

godt kan lide med hieroglyffer. Vi har også lært om
Nilen. Nilen er verdens
anden længste flod, hvor
der også bor nilkrokodiller.
Balsamering af de døde
Vi lærte også, hvordan de
rige blev begravet. Først vaskede balsamøren den
dødes krop med vand eller
velduftende palmeolie. Hjernen blev trukket ud gennem næsen, stykke for
stykke ved hjælp af en lang
bronze-krog. Hjertet blev
efterladt i kroppen, men

tarme, lever, lunger og mave blev fjernet. De blev tørret i en slags salt kaldes
natron. Derefter blev de
hældt over med harpiks,
viklet ind i bandager og
lagt i kanopekrukker.
Kroppen blev dækket af natron for at udtørre den.
Efter 40 dage blev den taget op igen. De indvendige
hulrum blev stoppet med
klude, sand eller savsmuld.
Nogle gange blev de bandagerede indvolde lagt tilbage i kroppen.
Mange olier
Mange forskellige olier
blev gnedet ind i ligets
tørre hud. Det blødgjorde
liget og fik det til at lugte
bedre. En amulet blev lagt

over det sted, hvor liget var
blevet skåret op. Den forestillede Horus øje som
skræmte onde ånder bort.
Kroppen blev omviklet
med hørlærredstrimler, og
der blev lagt lykkebringende amuletter mellem lagene. Disse var ofte lavet af
guld, sten, ler eller voks.
En maske af guld, eller af
malet hørlærred eller gips
blev anbragt over ligets hoved og skuldre.
Den færdige mumie blev
lagt i en kropsformet trækiste, der var smykket med
malerier og trylleformularer. Tutankhamons dødsmaske har måske været
skyld i mange dødsårsager.
For på dødsmasken stod
der nemlig: døden kom-

Nu skal du høre vores mening om emnet. På 3. årgang har
eleverne sagt:
• Det er sjovt at vi får fortalt historie.
• Ekstra opgaver kunne godt blive lidt kedeligt.
•
Andre af vores kammerater siger:
• Det er sjovt at have om Egypten.
• At skrive sit navn med hieroglyffer var lidt svært.
• Det bedste var nok at høre om pyramiderne.
• Vi vil godt vide noget om det tøj Egyptiske mennesker har på.
• Det hele var bare så sjovt.
• Tutankhamon var nok det sjoveste at lære om.
• Det var lidt ulækkert at se nogle billeder men ellers var det fint.
• Vi skulle lave en lille landsby og det var sjovt.
•
Vi har en udstilling på mellemtrinet over for 3.c, hvor vi har
skrevet vores navne med hieroglyffer.
Smut lige forbi og se om du kan gætte vores navne.
mer på vinger til den, der
forstyrrer Faraoens grav.
Gravrøverne skulle nemlig
holdes væk fra Tutankhamons grav.

Men kan det virkelig passe,
at en forbandelse i Tutankhamons grav er skyld i så
mange dødsårsager?

Håb: Holger Lissner
21. maj

Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com

Sommerkoncert:
Kirkens kor
6. juni
Sogneudflugt
1. september

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

Clara fra 5A arbejder med sin drejebog på den 3. klasserne – fælles brainstorm om Egypten- 6. klassernes musical under forberedelse
lille film hun skal dreje til sin fremlæggelse.
emne

Børnehaveklasselever arbejder og optræder med
alfabetet

Dres 2.C arbejder med Bee Bots

I skemafri uger arbejder 0.klasserne også med
skuespil

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

Elever fra 0. klasserne som vaskebjørne

Dalby Kirkes ungdomskor og voksenkor, der også tidligere har
sunget sammen, medvirker ved den fælles musikgudstjeneste i
kirken søndag den 24. marts kl. 10.30, hvor de får selskab af
kor fra Sdr. Bjert Kirke og Sdr. Stenderup Kirke.

Lea og Lara 5.A arbejder på deres drejebog. De Pandebrød laves af Sofie 4C og Ines 4B
skal fortælle, hvad de har lært om Frankrig.

Anderledes skemauge
4. årgang på rejse i
Ægyptens forhistorie
Der er blevet skrevet hieroglyffer, lært om mumificering læst om pyramiderne,
Nilens betydning og meget
mere. Det er blevet til masser af samarbejde på tværs
af klasserne.
8

På billederne kan ses lidt
fra 4. klassernes tre værkstedsdage: perlevævning,
pyramide- og tempelproduktion, og ægyptisk madlavning.
Bee Bots i 2.c
Af eleverne Swea Beith, Lærke

Juul og Ditte Mikkelsen 2.c
Vi har i 2.A haft fagdag i
matematik. Vi har programmeret Bee Bots og
Blue Bots.
Vi legede med dem, lavede
labyrinter, som de skulle
køre i og løste matematikopgaver, som de førte hen
på. Vi har lært, hvad en algoritme betyder. En algo-

Frida Rasmussen 2.C, Markus Nissen 2.B
og Mathias Skov 2.A foran deres arbejder

Sofie 4C og Justine 4B og Kamma 4B og Cecilie Vitus 4A og Mingus 4C væver med perler
4B
ritme er, når man trykker
noget ind på robotten, som
den så skal gøre i præcis
den rækkefølge.
2. klasserne har arbejdet
med sociale medier i
”uge sex”.
2. årgang har arbejdet med
Sex og Samfunds årlige uge
sex (i uge 6) kampagne. Vi

har valgt temaerne sociale
medier og grænser.
Her er eleverne foran plakater om god stil på nettet og
digitale fodspor og cookies.
Det ved alle på 2. årgang
nemlig en hel masse om.
0. klasserne hopper om
bord i bogstaverne
Vi arbejder med bogstaver

og lyde på mange forskellige måder. Her har vi gang
i computere med Kaptajn
Karlsen. Bare det at logge
på med sit uni-log in kan
være en opgave i sig selv.
5.a har arbejdet med
mini-projektopgave
under hovedoverskriften: Ud i verden
9
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Musicalen Cool Kids af Dalby Skoles
6. klasser var en stor fest
700 hundrede elever, forældre, bedsteforældre og
søskende oplevede torsdag aften den 21. februar
eleverne fra Dalby Skoles to 6. klasser spille, synge
og danse igennem ungdomsmusicalen Cool Kids på
fuld tryk. Det var en stor fest.

Af Henrik Nielsen
Fotos: Judy Reimer
Engle-eleven Ella kommer
i praktik i den 3. himmels
”Afdeling for rådgivning af
teenagere, der er utilfredse

med deres liv”. Hun får til
opgave at hjælpe fire unge
Jade, Blue, Violet og Rosa,
der hver især gerne vil accepteres af nogle etablerede grupper på deres nye
skole af henholdsvis Goth

(dem i sort tøj), Intelligentsia (de kloge med brillerne), Springsteeners (musikere), Cheerleaders.
Ella prøver at hjælpe de
unge med utraditionelle
metoder, så ikke falder i
god jord hos de gamle
engle. Det går ikke godt i
første forsøg, men Ella arbejder videre og ender med
at få de unges ”lukkede fællesskaber” åbnet og give
plads til forskellighederne.

En morale, der giver genklang ved eleverne.
Alle arbejder godt
6. klasseeleverne har arbejdet intensivt med musicalen i to uger og været med
i alle processer med rollefordeling, kulissearbejde,
dansekoreografi, samspil i
orkestret, sangøvelser, kostumer, tekstøvelser og skuespil. Det kræver både at
hver enkelt elev kan sin

rolle og opgaver og stor
samarbejdsevne og gensidig hjælp for at få det hele
til at fungere.
Et intensivt forløb
For lærerne er musicalperioden også et andet og
meget intensivt forløb.
Karin Olesen, Sussi Nicolaisen og Lars Gylnæs stod for
instruktion kulisser, bagtæppe, danse og sange
sammen med orkestret.

DALBY
SKOLE
En særlig opgave under musicalen er at danne et orkester, så eleverne selv spiller
til de mange sange i stykket.
I år var det et tolv elever
stort drengeband under ledelse af lærerne Rie Nygaard og Signe Schmidt, der
løftede opgaven til ug.
Eleverne lavede en kanonflot optræden og gjorde
musicalen til en stor fest
for alle tilskuere, der var
meget begejstrede.

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

Skolebestyrelsen arbejder for indflydelse gennem skolebudgettet
I folkeskolelovens § 44, stk. 3 hedder det: ”Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske
rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget. Det er i arbejdet med budgettet, at skolebestyrelsen kan være med til at sikre, at skolens
midler bruges til at understøtte principperne,
skolens værdier og de indsatser, skolebestyrelsen, skolens og egne initiativer i øvrigt vil prioritere.

Af Allan Hellerup Ellehave
Schütt, forældrerepræsentant i
skolebestyrelsen
Foto: Privat

Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Hele holdet efter velgennemført optræden

Arbejdet før musicalen var hårdt
og vi måtte holde hovedet koldt
Forberedelserne til musicalen er en helt ny opgave
for eleverne i 6. klasserne. Den er rigtig mange forskellige opgaver, der både er udfordrende, forvirrende, spændende og udviklende.

Af eleverne Sara Dam Jensen
og Silke Øhrberg, 6. A
Under forberedelserne til
musicalen skulle vi male et
stort bagtæppe og nogen
mindre kulisser. Der skulle
måles og males, da bagtæppet skulle laves. Der blev arbejdet dag ud og dag ind. Det
var et større arbejde, men det
lykkedes og blev en succes.
Der måtte også laves en
masse danse til musicalen.
Det var en stor udfordring.
Alle grupper lavede en

dans, som skulle bruges til
en dansekonkurrence i
slutningen af musicalen.
Det var sjovt at øve replikker, men det blev også kedeligt, når man skulle
vente på sin tur.
Det er stort
Det var sjovt at lave en musical og meget stort. Vi har
prøvet at forberede et skuespil før, men ikke så stort
som dette. Det at få lov til
at opføre det på teatret var
en meget speciel oplevelse.

Nogen af vores kammerater har overrasket os
meget. For eksempel Amalie L, der normalt er en
stille pige. Hun turde stille
sig op og synge solo. Og
hun sang så flot.
At Christian kunne holde
den samme stemme hele
stykket igennem, også når
han sang, var meget imponerende.
Processen var indimellem
forvirrende, fordi vi nogen
gange skulle lave flere forskellige ting.
Vi synes, det har været rigtig sjovt, og vi kunne sagtens spille stykket igen. Det
var også dejligt at se publikum bruge deres lommelygter til at skabe stemning.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE / DALBY GF

Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær (fmd.)
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)

Kommunalbestyrelsen tildeler de enkelte skoler en
budgetramme, inden for
hvilken skolen skal udarbejde et internt budget.
Det er altså kommunalbestyrelsen, der afgør, hvor
mange midler, skolen har
at gøre godt med, hvilket

kendetegner det faktiske
billede af den økonomiske
virkelighed, som skolebestyrelsen prioriterer, den kommer til at se ud.
Skolebudgettet lægges med
henblik på at sikre sig, at
der er penge nok til hele
perioden.
Jeg imødeser ved denne
lidt simplificerede redegørelse af tildelingen af midler, at skolebestyrelsens,
ved ønsket om forældreinddragelse, sikrer yderligere fokus for indflydelse
på skolebudgettet. Dette
set i lyset af tendensen for
dedikerede midler til folkeskolen i Kolding gennem
de seneste 10 år er blevet
væsentligt reduceret.
Budget reduceret
Sammenholder man midler dedikeret ved Kolding
kommune per elev i år

2007 med midler dedikeret
ved Kolding kommune i år
2018 kan der konkluderes,
at dette budget er reduceret med 16,8% eller til sammenligning, kigger man på
midler dedikeret per elev
ved et landsgennemsnit,
ligger Kolding kommunes
budget per elev 35% lavere.
Nogenlunde samme udvikling i budgettallene ser
man, når der ses på undervisningsudgifter. Her ses
ved sammenligning mellem landsgennemsnittet og
folkeskolen i Kolding kommune, at Kolding kommune ligger 7,5% under
gennemsnit.
Skyldes udvikling af dedikerede midler gennem det seneste årti, samtidig med en
implementeret folkeskolereform i 2014 med en øget
undervisningstid på ca.
15% primært finansieret
ved øgning af lærernes og
pædagogernes undervisningsforpligtigelse, at det
målte faglige niveau af Kolding kommunes folkeskole
på nogle områder ser en
faldende eller delvis opbremsning i en ellers tidligere positiv udviklende
tendens. Måske er også de

færre midler en del af årsagen til, at kommunens folkeskoler ikke opfylder alle
de nationale målsætninger?

sidst men ikke mindst
emner der kræver henvendelse eller inddragelse af
politikere og forvaltning.

Flere aktive lobbyister
Elevernes forældre kan i
samråd med skolebestyrelsen være mere aktive i lobbyarbejdet ved at indgå i
endnu tættere og direkte
dialog med politikerne og
forvaltningen, da nævnte
oftest er oprigtige interesserede i at høre, hvordan
virkeligheden ser ud på de
enkelte skoler. Hvor ser vi
udfordringer, og hvordan
sikrer vi at frembringe realistiske forslag for forbedringer ved konstruktiv og
løsningsorienteret dialog?
Disse spørgsmål og mange
flere varetager vi gennem
arbejdet i skolebestyrelsen,
hvortil det er vigtigt at
fremhæve, at alle forældre
kan og opfordres til frembringe
evt.
undren
og/eller konkrete spørgsmål ved at rette henvendelse til skolebestyrelsen.
Det kan være med et ønske
om, at et givent emne tages
op til debat og drøftelse i
skolebestyrelsen
eller
måske spørgsmål til den
daglige skoleledelse eller

Kom med spørgsmålene
Tøv endelig ikke med at
frembringe spørgsmål eller
rette henvendelse til Skolebestyrelsen, da vi kun ved
fælles hjælp og god åben
dialog kan sikre den videre
positive og fornuftige udvikling af vores børns skolegang og viderebringe
værdierne til også at inkludere den kommende udskoling ved Dalby Skole.
Hvis skolebestyrelsen for
Dalby skole kan argumentere for flere penge til skolen for at nå dennes ønsker
og de målsætninger vi har,
kan skolebestyrelsen, gerne
med opbakning fra forældre, forsøge at påvirke politikerne, der sidder på
pengene. Lobbyarbejdet
kan være en krævende proces. Det handler både om,
hvor mange penge kommunen i det hele taget bruger på folkeskolen, og om
de faktorer, der ligger til
grund for kommunens fordeling af pengene til de enkelte skoler.

Storskærm og snevejr til Vinterfesten
____________________

Det sker
Mandag den 4.
Fastelavnsmandag
i skolen
Ella (Amalie Luther) kommer i praktik hos englene

Hvad gør man som arrangør for at sikre, at valget
for festdeltagerne ikke skal stå imellem den første
times tid af Vinterfesten og en semifinale til VM i
herrehåndbold? Arrangørerne af Vinterfesten var
lynhurtige til at få sat en storskærm og stole op, så
dørene til årets første fest i Dalby blev slået op lidt
før, og ingen skulle gå glip af håndboldherrernes
flotte semifinalesejr.

Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Vinterfesten, som i år blev
arrangeret af Hovedforeningen i Dalby GF, fandt
sted fredag den 25. januar

i Dalby Hallen. Flere klasser havde benyttet denne
mulighed til at holde forældrefest, mens andre havde
lavet vej-borde, floorballbord m.v. Musikken blev leveret af Rocktoget, maden

var fra Den Gyldne Hane,
og i baren kunne man
købe øl, vin, vand mm.
Stemningen var høj fra
starten, og der blev snakket, festet, danset, dabbet
og flushet til godt og vel
midnat, hvor aftenen blev
sluttet af med en gåtur
hjem igennem nyfalden
sne.
Fremtidige vinterfester
Hovedforeningen planlægger at afholde en vinterfest
hvert år i januar måned for
områdets voksne. Datoen

for 2020 vil blive meldt ud
allerede i august måned,
og vi kan kun opfordre
klassernes forældrerødder,
haveforeninger,
gader,
sportshold, madklubber
eller andre sociale sammenhænge til at bakke op
og benytte denne mulighed for en festlig aften.
Man kan selvfølgelig også
sagtens komme alene eller
som par, hvis man ikke lige
kender nogen, der har
meldt sig til. Der var også i
år et bord, hvor man samlede alle dem, der kom

alene eller blot få. Så gå
ikke glip af festen næste år.
Man kommer nemlig lynhurtigt til at kende nogen.

Her er der plads til din annonce.
Kontakt jcbi@km.dk
Finaledans
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Dalby massør udvider med raketfart
Kris Steen Møller har i løbet af 10 år gået fra at
være et enmandsfirma til at i dag at have syv massører tilknyttet og snart være en landsdækkende
virksomhed.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Gary Britton
Når den 33-årige Kris Steen
Møller den 9. marts kan
fejre sit 10 års jubilæum
med Onthespotmassage, så
kan han kigge tilbage på 10
år, hvor det kun er gået en
vej: mod en større og større
forretning med flere og
flere ansatte.
Siden han blev uddannet
som massør som 23 årige,
har han ikke set sig tilbage.
Men han er heller ikke
kommet sovende til sin succes. Med flid, vedholdenhed og dygtighed er det
lykkedes ham at ekspandere i en branche, hvor der
er mange om buddet, og
konkurrencen er stor.
- Jeg står op klokken fire,
og så sidder jeg på klinikken klokken fem, så har jeg
fred og ro til at lave al det
administration, der følger
med, inden jeg kan begynde at modtage klienter i klinikken klokken seks. Jeg
arbejder vel en 70-80 timer
om ugen, fortæller Kris.

Rigtig Dalbydreng
Kris er født i Sjølund ved
Haderslev, men han var
kun et halvt år, da familien
flyttede til Dalby, hvor han
har slået sine folder hele
sin barndom. Han har både gået på Dalby skole og
spillet i Dalby GF. Forældrene bor stadig på Agervænget, hvor han er vokset
op, og han selv og hans
kone har bygget nyt hus på
Frejas Ager.
- Man kan vel godt sige, at
jeg er en rigtig Dalbydreng, siger Kris, der har
en datter på et halvt år, der
selvfølgelig også skal gå på
Dalby skole, når den tid
kommer.
Få omveje
Selvom hans far også er
massør, så startede Kris ud
af en lidt anden vej end i
sundhedssektoren. Efter
han var færdig på handelsskolen i Kolding, kom han
to år i lære som sælger. Det
var dog alligevel ikke noget
for ham, så Kris rejste til
USA for se verden.

Det gav lysten til at rejse
endnu mere, og et godt
stykke tid overvejede han
seriøst at tage af sted med
Sirius patruljen.
- Min bror er officer i søværnet, og jeg fik lidt inspiration derfra, men jeg kan
godt lide at arbejde med
mennesker, så jeg tog uddannelsen som massør i
stedet, fortæller Kris.
I et værelse
Kris startede sin forretning
i et værelse i sin lejlighed.
Han boede dengang i en
lejlighed ovenpå på Gamst
blomster, hvor han også arbejdede med at passe planter.
- Det passede mig godt, for
jeg skulle ofte køre langt,
og så kunne jeg køre tidligt
om morgenen og være
hjemme tidligt og så have
massagekunder om eftermiddagen, siger Kris.
Kris kunne dog godt se, at
der skulle noget mere til
for at kunne leve af at være
massør. Selv om han hjalp
sin far, der også er massør
og havde et godt samarbejde med kiropraktor
Niels Tindhof i Middelfart,
så gik Kris på jagt efter at få
firmaaftaler, hvor han kunne tage ud i virksomheder

og give massage til de ansatte.
- Jeg startede op lige da finanskrisen satte ind, og det
viste sig at være okay. For
selv om virksomheder ikke
havde råd til at give deres
ansatte mere i løn, så
kunne de give dem frugtordninger og massage i arbejdstiden i stedet, og det
gav aftaler i ordrebogen,
fortæller Kris.
Hele Kolding Kommune
Siden er det kun gået
fremad, og i dag servicerer
Kris både virksomheder,
alle ansatte i Kolding Kommune samt private klienter
i sin klinik.
Efter at havde haft klinik
ved Gamst blomster i ni år,
lejede han i maj sidste år lokaler i Dalbygade. Her har
han to behandlingslokaler,
hvor både ham selv og hans
fasttilknyttede massører arbejder. Kris er RAB godkendt, hvilket betyder, at
han har Sundhedsstyrelsens godkendelse til at behandle alle forsikringsskader.
- Vi giver ikke wellnessmassage her, men behandler
udelukkende sports- og
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ulykkeskader,
fortæller
Kris, der selv om han kun
har udvidet og ansat flere
og flere massører stadig
har mod på mere.
- Jeg er en arbejdsnarkoman, og jeg kan lide at se
ting udvikle sig, så jeg har
en ambition om at Onthespotmassage bliver landsdækkende. Jeg bruger en
forretningsmentor og næste skridt er måske også at
få en bestyrelse, for jeg bru-

ger meget tid væk fra briksen på at opbygge systemer,
der kan håndtere bookinger, lave opsøgende salgsarbejde og lave arbejdsplaner
for massørerne. Men jeg
har også lovet min kone, at
jeg skruer lidt ned for arbejdstempoet i 2019, og jeg
kan også godt lide at have
klienter og være en del af
teamet. Og det skal stadig
være super sjovt at arbejde
med det her.

