Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
NOVEMBER / DECEMBER
November
Søndag 3. kl. 19.00
Musikgudstjeneste Alle
Helgen
Onsdag 6.
Skolefest for indskolingens 0.-3. klasser
Torsdag 7.
Skolefest for mellemtrinnets 4.-6. klasser
Søndag 24. kl. 16.00
Fælles gospel-gudstjeneste med Dalby Kirkes og
Brændkjærkirkens konfirmander og præster i
Brændkjærkirken
Tirsdag 26. kl. 19.00
Hvordan taler vi om tro.
Fælles sogneaften i Sdr.
Bjert Sognehus

Dalby Kirke

Dalby GF

8. årgang. Nr. 9
November 2019
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Forårsfest i Dalby Hallen:

Sæt kryds i kalenderen
Et nyt lokalt initiativ ser dagens lys med forårsfesten fredag den 6. marts 2020. Tilmeld jer allerede
nu.
Af Morten Hell
Årets vinterfest tilbage i februar blev en stor succes.
Vi følger op med endnu en
voksenfest i 2020.
Denne gang rykkes festen
nogle uger, så vi alle har
mulighed for at komme os
over julen og være sikre på
at nytårsforsætterne er lagt
i glemmebogen.

Ny tradition
Vi vil starte en tradition
med en stor forårsfest for
de voksne i vores lokalområde.
Vi sætter rammerne for en
fest for klassens forældre,
bridge-, gymnastik- eller
fodboldholdet, gadefesten,
tøserne osv.
Vi håber, at I alle vil bakke
op.

numre der skal spilles under festen. I har med andre
ord alle mulighed for at få
indflydelse på at skabe en
fremragende fest.
Tilmelding
Husk tilmelding allerede
nu.
Tilmelding og betaling
sker via MobilePay 70382.
Skriv på MobilePay, hvis I
ønsker at sidde ved et bestemt bord.
Prisen, som inkluderer
mad, er 210 kr. pr. person.

KFUM-SPEJDERNE
MARIESMINDE
Ulve hos spejderne

Læs side 3

IDRÆT
Månedens træner

Læs side 4

FORÅRSFEST FOR HELE
LOKALOMRÅDETS VOKSNE,
AFHOLDES I DALBYHALLEN

KOM ʹ UNGE SOM ÆLDRE.
VI ØNSKER AT SKABE
SAMMENHOLD I OMRÅDET RESERVER ET BORD TIL
NABOER, KLASSEN-, BRIDGETENNISKLUBBEN.

FREDAG DEN 6. MARTS 2020

KL.18.30.

Torsdag 28. kl. 18.30
Banko i hallen
Fredag 29.
Bedsteforældre-eftermiddag i SFO

Musikken er sikret
Vi vil gerne have vores lokale bands med som festdeltagere og har allerede
booket årets band. Musikken til forårsfesten vil
denne gang blive leveret af
det århusianske band 4-toone. Hvis I er interesseret i
at vide mere om bandet og
se nogle af deres optrædener, så klik ind på www.4-toone.dk
Der vil henover vinteren
blive oprettet en afstemning om, hvilke musik-

MAD, MUSIK OG
DANS SAMT
DRIKKEVARER I
BAREN.

KIRKE
Konfirmanderne
synger gospel

Læs side 5

December
Søndag 1. kl. 10.30
Familiegudstjeneste:
Mini-konfirmander
bærer lys

SÆT

Søndag 1. kl. 16.00
Adventskoncert
Tirsdag 10. kl. 15.00
Julehygge med julesange og gløgg i præstegården
Søndag 15. kl. 16.00
Musikgudstjeneste med
Lucia-optog

FORÅRSFEST I DALBY FOR DE VOKSNE
DEN 6. MARTS 2020. VI HAR BOOKET ET FEDT BAND. I KAN ALLEREDE FRA
DECEMBER BEGYNDE AT ØNSKE MUSIK. INDBETAL 210,- PR. PERSON.
BETALING OG TILMELDING VIA MOBILPAY 70382

Vejarbejde på Skamlingvejen er næsten afsluttet

KIRKE
Adventskoncert med
fire kor

Læs side 7

Af Lisa H. Kuang
Foto: Red.
Entreprenøren bag vejarbejdet på Skamlingvejen mangler kun at få genetableret cyklestierne
og få lagt asfalt, inden det næsten år lange vejarbejde er helt færdigt. Ved udgangen af uge
45 skulle alle maskiner og skilte efter planen
være forsvundet, så børn og voksne kan igen
cykle til og fra skole.
Læs mere side 2.

SKOLE
En våd motionsdag
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LOKALT ERHVERV
VVS Jens Kristiansen
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GANG I DIG OG DALBY

Vejarbejde på Skamlingvejen er
nået til vejs ende
Når du sidder med denne avis i hånden, er vejarbejdet på Skamlingvejen højst sandsynligt blevet gjort
helt færdigt. Hvis det ellers holder tørvejr, er vejarbejdet tilendebragt fredag den 1. november.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
Efter mere end et halvt år
med store maskiner, nedsat
hastighed og indsnævringer på kørebanen, er vejarbejdet på Skamlingvejen
nu endeligt nået til vejs
ende. I skrivende stund
mangler man kun at få lagt
asfalt på cyklestien og genetableret jord og græs
langs med stien, så Skamlingvejen igen kommer til
at ligne sig selv.
Langvarigt projekt
Formand Jon Vissing Johansen fra TC Anlæg, der

har arbejdet på projektet
siden begyndelsen af april,
hvor vejarbejdet tog sin begyndelse, forudser, at alle
skilte, maskiner og afspærringerne er væk fredag den
1. november.
- Vi mangler kun det allersidste, så med mindre det
begynder at regne helt
vildt, så vi ikke kan få asfalteret, så er vi helt færdige
og har ryddet op efter os
fredag den 1. november.
Men det kan da godt
komme til at trække lidt
ud, hvis vejrguderne ikke
er med os, siger Jon Vissing
Johansen, der understreger, at hvis det bliver kraftig

regn, så kan de ikke arbejde som planlagt, og så
er vejarbejdet først færdig
den 8. november.
Store udfordringer
Vejarbejdet på Skamlingvejen har taget længere tid
end først beregnet, blandt
andet fordi der har været
store udfordringer med
vejret.
- Vi har kæmpet meget
med det våde vejr, vi har
haft især her i efteråret, og
så er vi stødt på nogle problemer med dårlige jordforhold, som vi ikke har
kunnet forudse, siger formanden, der understreger,
at udgravningerne især har
taget lang tid ved Rebæk.
Endelig færdige
- Men nu er vi endelig færdige, siger Jon Vissing Johansen.

Forbedringer af vandmiljøet
Det er Blue Kolding, der
har stået bag det store projekt med at få etableret
store regnvandsbassiner,
der kan opsamle spildevand, ligesom man langs
Skamlingvejen har nedlagt
supplerende pumpeledninger, så man undgår ud-

ledning af spildevand til
Kolding Fjord ved kraftige
regnskyl.
- Selv om det måske har
været træls for trafikanterne, så er der blevet lavet
forbedringer, som gerne
skulle gøre, at vi undgår
forurening af vandmiljøet,
siger Jon Vissing Johansen.

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.

Efter sommerferien strømmede friske drenge og
piger til Mariesminde Spejdergruppes ulveflok. En
del rykkede op fra bæver-enheden, mens andre
startede uden at have været spejdere før. Og sikke
en flok! Ulvene bobler af energi, nysgerrighed og
mod på at prøve nyt.

Spejdernes positive virkelyst
har vi ledere brugt på at
lære dem om ulveflokken:
Hvorfor vi er ulve, og hvordan vi er ulve. Historien
stammer fra Kiplings eventyr om menneskebarnet
Mowgli, der optages i ulve-

flokken og vokser op i junglen. Vi hører om, hvordan
flokken holder sammen og
hjælper hinanden, samt om
hvordan Mowgli oplæres
som ulv.
Fællesskab gør stærk
På mange måder er det
også sådan, det foregår i
vores ulveflok. Der er plads
til hver enkelt, som den
man er, men det er fællesskabet, der er det vigtigste.
Det kræver måske lidt tilpasning, men alle ulvene
har lynhurtigt lært, at vi
sammen er stærkere og
klogere. I fællesskabet bliver 1+1=3. Og så er det
meget sjovere, når vi er
sammen. Derfor arbejder
vi i grupper, så alle får mulighed for at prøve kræfter
med opgaverne, men også

altid har en ulvekammerat
ved sin side.
På vandretur
For at styrke fællesskabet
har ulveflokken været på
vandretur. Der er ikke
noget sted, man lærer sig
selv og hinanden så godt at
kende som på en hike.
På en solrig septemberdag
gik ulvene 12 km fra Løverodde til spejderhytten.
Undervejs var der tid til at
se på dyr og planter, spise
madpakker, lege og ikke
mindst snakke om stort og
småt. Flere af ulvene fik
nye venner i flokken den
dag. Lige før vi nåede spejderhuset, var de fleste ben
ved at være trætte, men
efter den velfortjente forfriskning da der var fri leg,
var det lykkeligt glemt.
Stemningen var høj, lige til
vi krøb i soveposerne og
faldt i søvn til godnathistorien.
Med til høstgudstjeneste
Næste dag var vi og mange

andre inviteret til festlig
høstgudstjeneste i Dalby
Kirke. Ja, faktisk skulle et
par af ulvene ikke bare deltage, men også medvirke.
De havde sagt ja til at bede
indgangsbøn og udgangsbøn. Efter morgenmaden i
spejderhuset blev der øvet
på teksterne, og de to ulve
besluttede, at det var tryggere med en ulvekammerat ved deres side under
højtlæsningen end en ulveleder. Derfor fik de lov til
at vælge sig en væbner
hver, hvilket kom til at fungere rigtigt godt. Og så var
det tid til at pakke sammen
og endnu en gang snøre
vandreskoene, for selvfølgelig vandrede ulvene til
kirke.
Fritid med formål
At være ulv kan nok bedre
sammenlignes med uddannelse end med underholdning. Vi skal ikke bare have
tiden til at gå, vi skal sammen rykke verden – med
vilje! Det gør vi ved først at
rykke os selv. Derfor har vi
i efteråret arbejdet med de
17 verdensmål. Ikke alle
mål er lige lette at forstå
eller gøre noget ved, når
man er ulv, men det forhin-

Spejdere i alle aldre
I Mariesminde Spejder-

gruppe har vi ikke bare
ulve, men også familiespejd og bæverenhed for
de yngre, samt junior, trop
og senior for de ældre. Så
hvis du kender nogle friske
piger og drenge, der kunne have lyst til at prøve
kræfter med spejderarbejdet, så læs mere på www.
mariesmindegruppe.dk og
kontakt os gerne.

Beboerforeningen holder traditionen i hævd og afholder igen i år Dalby Banko og amerikansk lotteri i
Dalbyhus (hallen) torsdag 28. november kl. 18.30.
Dørene åbnes kl. 17.30.

Det er en langt større udfordring at svejse de buede overflader på to rør sammen
end en simpel svejsning af to lige stykker. Svejser Jan Pedersen har sammen med
sine kollegaer sørget for, at de mange rør er så tæt forbundne, at svejsningen knap
er synlig.

Nu ser det ud til at der igen bliver plads til biler på Skamlingvejen og cykler på
cykelstien, når de store maskiner forsvinder og vejarbejdet er helt færdigt.

Der har skullet store maskiner til at lægge de eks- Cyklisterne kan glæde sig over ny asfalt på cykelstien på Rebæktra pumpeledninger i jorden.
og fjordsiden af Skamlingvejen.

Mon vejret tillader, at tidsplanen holder?

Af formand Per Rosiak
Foto: Arkiv

Alle er velkomne
Vi glæder os til at se jer.

Sæt kryds i kalenderen.
Kom og vind gavekort, en
and til juleaften eller en af
de mange andre gode gevinster.

Arrangør
Bestyrelsen for Beboerforening for Dalby sogn

Lidt godt til ganen
6. klasserne fra Dalby Skole
hjælper til og står blandt
andet for salget af kaffe, sodavand og kager, som forældrene har bagt. Pengene
fra salget går til deres klassekasse, så støt dem.

Facebook
Beboerforening for Dalby
sogn.
Vil du gerne være sponsor eller
hjælpe til med at skaffe sponsorgaver? Eller på anden måde støtte foreningen?
Så kontakt Per på mobil 22 36 10 57
eller email til per@rosiak.dk
– På forhånd tak.

Dalby Banko er hvert år et stort tilløbsstykke. Dørene slås op kl. 17.30 torsdag den 28. november. Selve spillet begynder kl. 18.30.

V.oIgEvRi eSlsKkeOr hUvidSeEvNarer

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

..

Det har ikke altid været lige let at holde sig inden for stregerne på den indsnævrede
udgave af Skamlingvejen.
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drer os ikke i at gå i gang
med det, vi kan: Sortere
skrald, undgå madspild,
genbruge, spare osv. Arbejdet er blevet belønnet med
et flot mærke til at sy på
uniformen, og det bliver
ikke sidste gang, vi runder
de 17 verdensmål.

Banko 28. november

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

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

En rigtig ulveflok

Af: Hanne R. McCollin
Fotos: Lene Kjældgaard

Jon Vissing Johansen, formand hos TC Anlæg, har arbejdet på
projektet siden midt i april.

Dalby Tidende

KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE / BEBOERFORENINGEN

Det har været en lang proces, men nu kan billister og cyklister se frem til, at trafikken igen kan glide på Skamlingvejen uden ekstra skiltning og besvær

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

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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DALBY GF

Månedens træner
Så er Dalby Tidende klar med andet kapitel i serien,
hvor Dalby GF præsenterer en månedens træner.
Denne gang er turen kommet til hockey-holdets
træner, Kim Søndergaard.

Navn
Kim Søndergaard

der og Josefine er 1 år. Og
der kan jo komme flere.

Alder
Kun 58 år

Livret
Jeg har ikke en super favorit livret, men jeg er i dag
ikke ret vild med kødsovs
og lasagne. Hvorfor nu
ikke det? Jo, da børnene i
sin tid skulle bestemme,
hvad vi skulle have til aftensmad, endte vi hver
gang med netop spaghettikødsovs eller lasagne.

Bopæl
Bakkegærdet 30
Job
Investeringsrådgiver i Sydbank
Familie
Gift med Hanne. Vi har
kun været sammen siden
1978 altså i 41 år.
Sammen har vi 4 børn:
Mads 33 år, Line 31 år,
Rikke 28 år og sidste skud
på stammen er Sofie på 22
år.
Vi er så heldige at have 5
børnebørn. Det er Hjalte
på 4 år. Så kommer Emilia
også på 4 år. Nr. 3 er Lauge
på 2 år, og nr. 4 og 5 er San-

Hvor mange år i Dalby
GF?
Min gang i Dalby startede
for 25 år siden. På det tidspunkt begyndte vores ældste, Mads, at spille fodbold.
Træner var Lone og Bjarne
Friis. Der gik ikke lang tid,
så stod jeg for børnecamping om fredagen ved
sportsfesten. Det var mig,
der fik gennemført, at foræl-

dre fik bagt boller og kage,
så de unge campister løbende kunne komme op og
guffe. På samme tidspunkt
var jeg med til at beslutte, at
der altid var mindst én nattevagt, således at utrygge
børn kunne komme.
Herefter blev jeg medlem
af sponsorudvalgt, der stod
for alle arrangementer. I
samme periode var Hanne
med i Gymnastikafdelingen og sluttede af som formand.
Efterfølgende var jeg med
til at hjælpe med at finde
frivillige til posterne under
Kolding City halvmaraton.
Derfor blev jeg træner/manager i Dalby GF
I dag er jeg kun træner på
hockey-holdet. Hockey er
ikke det korrekte navn.
Egentlig hedder det floorball. Faktisk kan jeg ikke
huske, hvornår jeg startede, men mindes, at vi
startede i gymnastiksalen
på skolen og siden flyttede
over i hallen.
For få år siden hed holdet

SET PÅ FACEBOOK

Gymna-hockey. Det holdnavn er opfundet af ikke
mindre end Gitte Gura.
Hun så lyset i, at først
skulle kroppen igennem
en solid opvarmning med
specielt masser af mavebøjninger. Mens alle vi drenge
virkelig led, så kunne Gitte
tale samtidig og fortælle, at
vi kun manglede 20 styk.
Efter Gitte er trådt ind i en
meget velfortjent pensionsalder, hvad Dalby Gymnastik angår, så er der i dag
kun hockey. Opvarmningen står man selv for.
Hockey foregår altid sent
om onsdagen, i dag fra kl.
20.30 til 22.00.
En af de ting, der gør hockey i Dalby til en speciel
ting, er, at der altid er plads
til alle. Det gælder alder og
dygtighed. Jeg har æren af
at lave holdene hver gang
og sørger for, at de bliver
lige. De, der er dygtige og
er i super form, har fuld
forståelse for os andre
tykke og dem, der øver sig
i at blive bedre. Respekt for
mine atleter.
Jeg siger altid: Tag din
nabo eller kollega med, og
prøv et par gange, inden I
melder jer til. Det gælder

DƵƐŝŬŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ
En absolut afslappet Kim Søndergaard i selskab med Gitte Gura,
som han arvede gymna-hockey-holdet fra – og da straks fjernede
gymna-delen af både holdnavn og aftenens program, så det nu
udtrykkeligt kun hedder hockey!
også for dig. Mød bare op
næste gang. Vi har alt udstyret. Vel mødt.
Mit bedste / sjoveste
Dalby-minde
I dag er der unge gymnaster før os, men i gamle
dage var det et stort damehold. Det, der her er pudsigt og anderledes var, at
når de var færdige, så
kunne vi herrer høre gennem tykke mure, at hønsegården gik i gang. Der blev
talt rigtig meget og højt.
Når vi herrer er færdige, så
taler halvdelen af holdet
om kampen, og resten puster ud. Der er ikke noget
støjniveau.
En af det sjoveste episoder

jeg kan huske er følgende.
I Gitte Guras tid havde hun
altid headset på. Hun startede med damerne, og når
hun skulle fortsætte med
os bagefter, kunne hun lige
nå at skifte tøj. Men nogle
gange skal man ud på det
”lille hus”, og så er det en
fordel at slå lyden fra! Den
ærlige version er nok, at historien ikke er blevet dårligere med årene.
Sportsidol / yndlingssportsstjerne – og hvorfor
Privat vil Hanne og jeg rigtig gerne se sport i fjernsynet. Håndbold er helt klart
vores favorit. Derfor gør
det ondt at se, at KIF har
det så svært.

Det siger Kims hockeyspillere om ham
Kim får en til at føle sig velkommen. Han er foreningsmand til knoglen.
Også med i grundejerforeningen, kasserer. Her efter
sommerferien havde han og svigersønnen skåret samlesæt til 70 fuglekasser til ”mød din nabo”. Han var
hele tiden omkring arbejdsområdet, hyggesnakkede
og hjalp med at samle kasserne. Det er imponerende
og inspirerende.
Morten Hell
Kim har været med til at starte holdet op med Gitte
Gura som instruktør og har sidenhen selv overtaget
det.
Han har altid været en aktiv person for holdet lige fra
starten og har taget søn, naboer, kolleger m.m. med.
Når der har været brug for det, har han sørget for
sms’er til spillerne. Både for at sikre et godt fremmøde,
og andre gange en kort beskrivelse hvis vi har haft en
rigtig god kamp.
Han har sørget for, at holdet er et samlingspunkt for
alle aldre, hvor der kan være spillere i 20’erne, som
spiller side om side med spillere i 60’erne.
Han har sørget for, at træningen er på et sjovt niveau
hvor vi bliver enige om reglerne i fællesskab, og der
bliver taget hensyn til nye spillere.
Vores sæson er længere end de andre holds, hvor Kim
er aktiv instruktør lige indtil sommerferien og starter
op igen i midten af august.
Sommerferien har Kim nogle gange brugt på at fixe
hockey-stave med nye hoveder og bånd, samt lappe net
i målene.
Det er stort set altid Kim, der sætter holdene, og sjovt
nok ender han tit på det hold, som vinder.
Han har været et samlingspunkt for holdet i mange år
og fortsætter forhåbentlig med at være det i lang tid
endnu.
Mads B. Stavensø
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DALBY KIRKE
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Konfirmander synger gospel
Søndag den 24. november mødes Dalbys konfirmander med deres ”kollegaer” i Brændkjærkirken
til en gospel-temadag, der afsluttes med en gospelgudstjeneste kl. 16.00.
Fotos: Jimmi Tofthøj
Selve temadagen er kun for
konfirmander. Men alle er
velkomne til at deltage i en
festlig
gudstjeneste
i
Brændkjærkirken søndag
den 18. november kl.
16.00, når Dalby Kirkes og
Brændkjærkirkens konfirmander slår sig sammen i
et stort gospelkor.
Gudstjenesten er fælles for
de to sogne og udgør Dalby
Kirkes gudstjeneste på
dagen. Der er dog også
mulighed for at gå til en
mere traditionel gudstjeneste i vores samarbejdssogn
Sdr. Bjert kl. 9.

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

Godt samarbejde
Gospeldagen er en god tradition for årets konfirman-

Også i år kommer Dalbys konfirmander med til en medrivende gospeldag i selskab med
gospelinstruktør Joachim Hejslet. Billederne er fra sidste års
arrangement med konfirmanderne, hvor der blev festet, sunget og danset.
5
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KALENDER
NOVEMBER
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 2. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Musikgudstjeneste: Søndag 3. kl. 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde og
begravede det seneste år. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården før og efter
gudstjenesten.
Gudstjeneste: Søndag 10. kl. 10.30
21. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 17. kl. 9.00
22. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 19. kl. 19.00
I præstegården.
Fælles gospel-gudstjeneste: Søndag 24. kl. 16.00
Med Dalby Kirkes og Brændkjærkirkens konfirmander og præster. I Brændkjærkirken. Se side 5.
- alternativt Alternativt: Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke:
Søndag 24. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Birgit Fur

DALBY KIRKE

DECEMBER I DALBY
KIRKE OG PRÆSTEGÅRD
Søndag den 1. kl. 10.30 i kirken
Familiegudstjeneste: Mini-konfirmander bærer lys
Søndag den 1. kl. 16.00 i kirken
Adventskoncert: Alle kirkens fire kor medvirker
Tirsdag den 10. kl. 15.00 i præstegården
Julehygge med julesange og gløgg
Søndag den 15. kl. 16.00 i kirken
Musikgudstjeneste med Lucia-optog
og 9 læsninger:
Kirkens kor og konfirmander medvirker

DECEMBER

Tirsdag den 24. kl. 13.00 / 14.30 / 16.00 i kirken
Traditionel juleaftengudstjeneste

Gudstjeneste: Søndag 8. kl. 9.00
2. s. i advent. Ved Tine Illum.
Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 15. kl. 16.00
Kirkens kor og konfirmander medvirker.
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

Igen i år fyldes kirken af børn 1. søndag i advent, og dette
års mini-konfirmander medvirker med sang og drama.
Vi synger naturligvis ”Vær velkommen, Herrens år”, og
et barn tænder første lys i kirkens store adventskrans.
Kirkens børnekor og ungdomskor medvirker også.

At ”gå til præst” betyder ikke nødvendigvis at gå
hen, hvor præsten bor. En lidt kold efterårsmorgen
forlod konfirmanderne den varme konfirmandstue
og havde konfirmationsforberedelse på en mere
utraditionel måde.

Alle Dalby Kirkes fire kor medvirker
under ledelse af Eva Schmidt.
Trompet: Steen Nielsen

Fredag den 20. i kirken
2. klasserne opfører krybbespil for skolens
andre elever
Tirsdag den 24. kl. 10.00 i kirken
Juleaftengudstjeneste: Særligt for mindre børn
og deres forældre / bedsteforældre

Adventskoncert: Søndag 1. kl. 16.00
I kirken. Med alle kirkens fire kor. Se side 7.

Levende lys og masser af børn i
Dalby Kirke 1. december kl. 10.30.

Søndag 1. december Konfirmander på
pilgrimsvandring
kl. 16.00
Adventskoncert
i Dalby Kirke

Torsdag den 19. i kirken
Skolens 2. klasser opfører krybbespil for
Daginstitutionerne Tved og Mariekjær

Fælles sogneaften ”Hvordan taler vi om tro”:
Tirsdag 26. kl. 19.00. I Sdr. Bjert Sognehus
Med Peter Lodberg. Fælles for Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup. I Sdr. Bjert Sognehus. Se side 8.

Familiegudstjeneste: Søndag 1. kl. 10.30
1. s. i advent. Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
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Fotos: Mona Smed &
Hans Zachariassen
Okay, det var måske ikke ligefrem Caminoen, vejret
var heller ikke så sydlandsk,
men mindre kan også gøre
det, når man har det rette
humør og den rette indstilling. For når man vandrer,
vandrer man ikke kun ud
ad en eller anden vej, men
på en måde også indad, så
man kommer til at tænke
og tale om ting, der ellers
ikke var dukket frem.

Torsdag den 3. oktober
drog knap 30 Dalby-konfirmander på en 15 km lang
pilgrimsvandring langs Kolding Fjord til Paradisbugten og dernæst op til Sdr.
Stenderup Kirke. Her stod
den først på en velfortjent
is, inden sognepræst Maria
Frederiksen tog os med ind
i kirken til en afslutning på
vandringen, og vi blandt
andet sang den pilgrimssalme, vi havde sunget flere
gange på vejen.
Undervejs på vandringen

var der altergang, to
laaaaange perioder med
fuldkommen stilhed og
også tid til gode diskussioner om, hvad der ville ske,
hvis Gud slog følge med en
på vejen: Hvad ville man så
sige til Gud? Og hvad ville
Gud mon sige til en selv?
Vejen hjem var lidt nemmere, da Bjert Busser kom
og transporterede hele
flokken hjem.
Konfirmanderne fik ros
Et par bedsteforældre og to
andre seje Dalby-vandrere
gjorde konfirmanderne selskab og havde store roser
til konfirmandernes engagement.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
29. september
Noah Bjerregaard
Stockfleth
Christian 3 Vej 32
Vilda Kirstine
Stokholm
Agervænget 4

VIEDE OG VELSIGNEDE
5. oktober
Anne Lindenmayer
Damgaard & Jeppe
Højsager Damgaard
Goldbækparken 3

DØDE
OG BEGRAVEDE

Børnekoret

19. september
Holger Nielsen
Møllegærdet 8

Onsdag den 25. kl. 10.30 i kirken
Juledag: Festgudstjeneste
Torsdag den 26. kl. 10.30 i kirken
2. juledagsgudstjeneste: ”Min yndlingsjulesalme”
Tirsdag den 31. kl. 15.30 i kirken
Festgudstjeneste nytårsaften

Ungdomskoret og voksenkoret

Gudstjeneste: Søndag 22. kl. 10.30
4. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

LØRDAGSDÅB
18. januar 2020 kl. 10.00
15. februar 2020 kl. 10.00
28. marts 2020 kl. 10.00

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og
præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984. Og sig,
turen går til Dalby Kirke/Præstegård.

Vinter 2012-13. Foto: Judy Knap Reimer
____________________

1- dags ture i DE
EJLIGE DANMARK

Kvindekoret

Udflugter
dfl
med in
ndhold og hygge

Program 2019

Indkøbsture til Fleggaard

Se mere på vores hjemmeside.
Eksempler på kommende ture...
JUL PÅ BAKKEN
Lørdag 23. november Pris 475,Bustur • Kaffe og rundstykke • Bro

JULEMARKED I KIEL
Ons. 27. nov - Lø. 7 dec.

DEJLIGE
R
DANMARK
CIRKUS
20
2019
REVYEN

Pris 350,-

1. og 3. mandag i måneden med afgang fra:
Middelfart kl. 11.40 • Vejle kl. 12.00
Fre
edericia kl. 12.05 • Kolding kl. 12.30

Pris prr. person 75,Ring og hør nærmere.

Varieret juleprogram med danske adventssalmer og kendte julesange, Christmas
Carols, rytmiske sange og fællessalmer.

Bustu
ur • Kaffe og rundstykke

JULEMARKED I FLENSBORG Pris 250,- Bustuur • Kaffe og rundstykke
Ons. 27 og Lø. 30. nov • Ons. 4., 11. og 18. dec. • Lø. 7. og 14. dec.
JULEMARKED I LÜBECK
Lø. 30. nov - Ons. 11. dec. Pris 350,-

Bustu
ur • Kaf
Kaffe
fe og rundstykke

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






Gratis adgang.
Efter koncerten serveres en juleforfriskning.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang,
nr. 10 November 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk
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26. november kl. 19 i Sdr. Bjert:

Hvordan taler vi om
tro i dag?
Hvilken plads er der for at tale seriøst om tro og religion i dag i et moderne og oplyst samfund som
vores? Giver det overhovedet mening? Har naturvidenskaben ikke skubbet den slags helt af banen?
De spørgsmål og mange andre tager Peter Lodberg
under behandling, når han tirsdag den 26. november kl. 19 besøger Sdr. Bjert Sognehus på en fælles
sogneaften for Dalby, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup.

Mediebilledet giver ofte
indtryk af, at det at være
troende betyder, at man er
ude på et fundamentalistisk overdrev og ingen vilje
har til at bruge sin sunde
fornuft og kritiske sans.
Peter Lodberg kommer

med et helt andet bud på,
hvad tro er, end det, man
oftest præsenteres for:
- Tro hører til det at være
menneske. Hvis vi opgiver
at tro, opgiver vi at have tillid til fremtiden. Det er
troen, som får os op om

morgenen og i gang med
dagen. Tro er fast tillid til
det, vi håber på, overbevisning om det, vi ikke ser.
Derfor hænger tro sammen med tillid – til andre
mennesker og til Gud.
Alle er velkomne
Sogneaftenen er et fælles
arrangement for Dalby,
Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup sogne, hvis menighedsråd en gang årligt slår sig
sammen om et arrangement, der tager en aktuel
problemstilling op til debat.

Juleaften i fællesskab
Traditionen tro er der igen juleaften i Brændkjærkirken i tidsrummet kl. 17.30 - kl. 21.30.

Der inviteres til deltagelse i
den traditionelle juleaften,
hvor der serveres julemiddag, og hvor vi selvfølgelig
skal synge kendte julesalmer, læse juleevangeliet,
lytte til en julefortælling,
danse om juletræet m.m.
Transport til kirken
For at sikre gangbesværede
og kørestolsbrugere deltagelse tilbydes kørselsmulig-

hed. Brugere af Flextrafik
skal selv reservere kørsel.
Billetter
Billetter á 210 kr. kan
købes fra 11. november hos
Liva Stormarked i Domhusgade og på Brændkjærkirkens kordegnekontor. Så
længe der er billetter!
Spørgsmål
Evt spørgsmål vedrørende

arrangementet kan rettes
til Preben Nielsen, Tlf. 40
61 25 93, Kolding 1 Y s
Men s Club.

˚

Bog om tro

Vejviser

”Tro kan flytte bjerge, siger vi. Alligevel
er det i lang tid gået lidt ned ad bakke
for Gud og co. De er ikke længere svaret på alle vores bønner. Og monopolet
på at forklare alt mellem himmel og
jord er gået fløjten. Men ifølge Peter
Lodberg, klippefast teolog ved Aarhus
Universitet, er tro ikke bare varm luft.
Den er en grundsten i ethvert menneskes liv. Det er nok
derfor, at størstedelen af jordens befolkning stadig bevarer troen. Ja, selv de vantro tror nu nok en lille smule.
Hvis ikke på Gud, så på husprisernes fortsatte himmelflugt. Men det er måske ren overtro?”
Sådan kan man læse i forordet til en lille bog på 60 sider,
som Peter Lodberg udgav i 2015.
Ved den fælles sogneaften i Sdr.
Bjert Sognehus tirsdag den 26.
november kl. 19 giver Peter
Lodberg sit bud på, hvordan vi
taler om tro i dag – også når vi
tager ateismen alvorligt. Peter
Lodberg er dr.theol. og til daglig professor ved Aarhus Universitet med forholdet mellem
kristendommen og andre religioner som et af sine arbejdsområder.
Kolding 1 Y’s Men’s Club
Kolding 1 Y’s Men’s Club rækker helt tilbage til 1958.
Klubben er én blandt over 140 klubber i Region Danmark. Der er både mænd og kvinder i klubberne. Nuværende landsleder (regionsleder) er Bjarne Hyldgård
fra Give.
At være Y’s Man er at være med i et fællesskab baseret
på en kristen livsopfattelse – og deltage i et åbent og virkelystent miljø med lydhørhed og nysgerrighed for
andre menneskers forskellighed og relationer.
Formål
Gennem dialog og handling inspirerer medlemmerne
hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk over for mennesker, der har behov, lokalt, nationalt
og globalt.
Globalt for eksempel med støtte til kristent ungdomsarbejde og til børnehjem for forældreløse og gadebørn.
Herhjemme modtager KFUM/KFUK, spejdere og FDF
støtte til kristent børne- og ungdomsarbejde i frivilligt foreningsregi, ligesom Y’s Men’s klubberne i Danmark har
støttet udvikling af konfirmandarbejdet i folkekirken.
Og så tager de lokale klubber altså også initiativer i
netop den lokale sammenhæng, sådan som Kolding 1
Y’s Men’s Club gør det med juleaften-arrangementet i
Brændkjærkirken.
Sådan skaffer klubberne penge
Pengene rejses på mangfoldige måder: Gennem genbrugsbutikker, lodsedler, loppemarkeder og meget
mere.
Verdensomspændende
Der er ca. 1.400 Y’s Men’s klubber verden over. Den internationale organisation har hovedkvarter i Geneve.
Læs mere på: www.ysmen. dk
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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
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk
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Profil for Dalby Skoles kommende 7.-9. klasser
Dalby Skoles nye udskoling starter til august 2020
med en klar profil fastlagt af skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse. Faglighed, livsduelighed og
uddannelsesparathed bliver nøgleord i den kommende udskoling.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Dalby Skoles nye udskolingsbygning med ”Det
gule hjørne” står næsten
klar med de ydre rammer.
Den bliver klar til ibrugtagning til februar 2020. Her
flytter vores nuværende 6.
klasser ind og efterfølgende også vores 5. klasser
sammen med musik-, billedkunst- og madkundskabsundervisningen.
Det næste store step for
Dalby Skoles udvikling sker
til august 2020, når vores
nuværende 6. klasser starter som de første klasser i
vores udskolings 7. klasser
og også bliver vores første
8. og 9. klasser i henholdsvis 2021 og 2022.

Livslæring
At etablere en helt ny udskolingsafdeling på Dalby
Skole er en unik mulighed
for at etablere en tidssvarende undervisning for
skolens ældste elever med
fokus på at understøtte udvikling af deres kompetencer til videre uddannelse,
deltagelse i fællesskaber og
håndtering af udfordringer
i eget liv.
Det har vi på Dalby Skole
haft fokus på i de seneste
år. Vi har i et samarbejde
mellem skolebestyrelse,
medarbejdere og ledelse
og med input fra ungdoms,
erhvervsuddannelser og
forskere i ungdomsliv og
uddannelse fået beskrevet
og dannet profilen for

vores kommende udskoling. Profilen er kondenseret i nedenstående model.
Jeg vil gerne fremhæve tre
elementer fra profilen:
Faglighed
Dygtige læreres høje faglighed og engagement i hver
elevs og klassens faglige læring og udvikling er den
vigtigste enkeltfaktor for
elevernes læring. Det gælder også for udskolingen.
Derfor vil vi i den kommende udskoling sørge for,
at lærerteamene og faglærere i den kommende udskoling har linjefagskompetencer og vil blive ajourført til udskolingens fag.
Det gælder både de fag,
eleverne også har haft på
mellemtrinnet og de nye
fag: fysik/kemi, biologi og
geografi, samt til de nye
prøveforberedende valgfag
på 7.-8. klassetrin: håndværk og design, madkundskab, billedkunst og musik.

Livsduelighed
Vores unge har i vores digitale og komplekse verden
næsten uendelig mange
muligheder, men også risiko for at få perioder, hvor
tilværelsen kan blive svær
og problemstillinger blive
uoverskuelige. Vi ved at
mange unge får perioder,
hvor det bliver svært for
dem under deres uddannelsesforløb i skole, ungdomsuddannelser
eller
videreuddannelser. Det vil
vi have fokus på. Vi vil
hjælpe dem med at have
redskaber og tilgange, der
kan styrke dem i disse udfordringer. Hertil har vi
fået inspiration og hjælp
fra Louise Tidmand fra
Styrkeakademiet, der i undervisningsforløb ud fra
elevernes kendskab til egne
resurser styrker dem til at
møde de bump, de oplever
i deres unge tilværelse.

Uddannelsesparathed
Vores udskolingselever skal
efter 9. klasse (eller efter
10. klasse) fortsætte i ungdomsuddannelser enten
på almen gymnasium, på
handels- eller erhvervsskoler. Undersøgelser viser, at
mange elever og forældre
kender for lidt til andre uddannelser og karrieremuligheder end det almene
gymnasie, STX. Derfor er
der for få unge, der vælger
erhvervsuddannelser inden
for håndværk, industri og
handel.
Vi vil i udskolingen på
Dalby Skole integrere faglige undervisningsforløb i
f.eks. matematik, fysik/kemi og dansk i et samarbejde
med handels-, industri- og
handelsvirksomheder, hvor
eleverne oplever, hvordan
den faglige viden anvendes
i praksis og hvilke uddannelses- og erhvervsmuligheder også disse sektorer giver mulighed for.

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Camilla Krab
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
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)

____________________
Det sker

____________________
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang,
nr. 8 September 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Onsdag 6.
Skolefest for indskolingens 0.-3. klasser
Torsdag 7.
Skolefest for mellemtrinnets 4.-6. klasser
Fredag 29.
Bedsteforældreeftermiddag i SFO
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En våd motionsdag
Fredag før skolernes efterårsferie er Dalby Skole
med i skolernes traditionsrige motionsdag.

Om formiddagen var der planlagt mange sjove aktive lege

Dalby Tidende
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Astrid Lindgrens historie om Pipi Langstrømpe

og aktiviteter for klasserne som Ståtroldsstikbold, høvdingebold, par-fodbold med cykelslange, udendørs Stratego,
mindfullness, memorystafet, rebusløb, ”Ulven er sulten”
og ”Aberne i træerne”.
Men på grund af masser af regn og våde baner måtte vi

stoppe halvvejs, inden det hele blev til mudder.
Heldigvis havde vi rimelig tørvejr igen efter frokost, hvor
motionsløbet blev gennemført. Her blev 2A klassen med
gennemsnitlig flest løbede runder i indskolingen, mens
4B blev vinder på mellemtrinnet.

4. årgang har i en længere periode arbejdet med
Astrid Lindgrens forfatterskab. Der er blevet lavet
tidslinje, plakat, holdt foredrag, lavet kryds og
tværs, kahoot og artikler. Her følger en artikel om
Astrid Lindgren.

Af eleverne Oskar Sommerlund-Thorsen og Rasmus
Wang Nielsen, 4.C
Astrid Lindgren elskede at
læse. Hun slugte bøger,

siger man. Hun var meget
god til at skrive og var god
til at fortælle historier til
sine børn. En gang fik en af
hendes børn lungebetændelse, og så ville hun for-

Astrid Lindgrens blå bog
Hun blev født den 14. november 1907
Hun døde den 28. januar 2002
Hendes første bog var Pippi Langstrømpe
Hun er kendt over hele verden

Storm Weltstrom,
6A, instruerer indskolingselever i fodbold med
cykelslange.

6. klasses elever stod for opvarmningen til motionsløbet.

0B klar i deres fine regntøj.
Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Stine Weltström
Foto: Privat

Indskolingens elever løber runder omkring søerne i Goldbækparken.
2A instrueres i Memorystafet.
Et af de tiltag, som vi i skolebestyrelsen er stolte af og
glade for, er det ekstra forældremøde i foråret, der er

Idrætslærer Liza Beck har staet for planlægningen af hele motionsdagen.
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blevet indført gældende fra
dette skoleår.
Tanken bag dette initiativ
er blandt andet, at vi som
forældre har brug for tid
og rum til at tale sammen
om børnenes digitale dannelse. De fleste forældre
vælger i dag at udstyre
deres børn i indskolingen
med mobiltelefoner, men
hvilke kon- sekvenser har
det for børnenes sociale
trivsel i skole/SFO?
Kommet for at blive
Der er ingen tvivl om, at
mobiltelefoner/iPads/Computere er kommet for at
blive, også hos vores børn,
men hvordan håndterer vi
det i skolesammenhæng

F I RMA MA S S AG E
S P O RT SM A S S AGE
M A S S AG E F O R A LLE
4B blev mellemtrinnets vinder af motionsløbet .

Lærerne sætter streger pa elevernes hænder for hver runde de fik løbet.

Mio, Brødrene Løvehjerte
og mange, mange andre
bøger.

Sendte historien til et
forlag
Men da hun havde forstuvet sin fod, nedskrev hun
Pippi Langstrømpe. Historien sendte hun ind til
et forlag, og da blev bogen
udgivet.
Men mange kunne ikke
lide den, for de syntes, at
Pippi var for fræk.
Senere blev hendes bøger
kendt i hele verden.
Hun har f.eks. skrevet Emil
fra Lønneberg, Mio min

Retningslinjer for elevernes brug af mobiltelefoner og værdsættelse af personalet
Et tilbagevendende emne i skolebestyrelsens arbejde er en fortsat diskussion af elevernes brug af
mobiltelefoner og iPads i skole/SFO -tiden. De fleste af jer kan nok genkende, at reglerne for brug af
mobil/iPad/computer rundt omkring i hjemmene er
meget forskellige, og derfor er vi også alle af
meget forskellige overbevisninger om, hvordan
skolen skal forholde sig til dette. Det er et punkt,
der med jævne mellemrum dukker op i skolebestyrelsen, og som vi arbejder meget på at finde gode
retningslinjer for.

2A blev vinder af indskolingens motionsløb.

tælle en historie. Der opfandt Astrid Lindgren så historien om Pippi Langstrømpe.

B O OK O N L I N E : W W W. O NTH E S PO TM A S SAG E . D K
70 2703 21 DA LB YG A DE 4 0S KOLD I N G

mest optimalt? Når Dalby
Skole efter sommerferien
skal byde velkommen til de
nye 7.klasser, vil der igen
opstå nye udfordringer i
forbindelse med, at eleverne evt. medbringer
deres egne bærbare computere.
Finde individuelle styrker
I den kommende tid tager
de forskellige klasser for
alvor fat på den styrkebaserede pædagogik, hvor de
vil arbejde med at finde
frem til elevernes individuelle styrker. Jeg tænker, at
det bliver et meget spændende projekt at følge.
Hurra, for alt hvad der kan
medvirke til, at eleverne
opnår en bevidsthed om, at
vi alle er forskellige, og at vi
ikke skal ligne hinanden.
Alle har noget at bidrage
med til fællesskabet. Alle
har deres egne individuelle
styrker, og det gør os
stærke sammen.
Anerkendelse af personalet
I begyndelsen af oktober

måned fejrede skolebestyrelsen på vegne af forældrene “Personalets dag”.
Det betød blomster, othellolagkager og god chokolade
til hele personalet på Dalby
Skole.
Vi har en dejlig skole i
Dalby, og det skal vi måske
nogen gange huske hinanden på. De dygtige og ihærdige lærere og pædagoger,
der hver eneste dag møder
vores børn med ny læring
og et smil, dem skal vi også
huske at rose. De fleste forældre kan nok genkende, at
når de tager kontakt til skolen, er det fordi de er bekymrede, utilfredse eller
lignende.
Hvad nu hvis...
Men hvad nu hvis, vi havde
et blik for alle de styrker,
som vores børns lærere/
pædagoger besidder, og
faktisk italesatte dem og
roste dem?
Måske Dalby Skole ville
være et endnu bedre sted
at være for både børn, ansatte og forældre?

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Jesper Kristiansen er havnet på rette hylde
Den 36-årige Jesper Kristiansen har lavet et glidende generationsskifte med sin far Jens Kristiansen og er nu ene om at eje og drive virksomheden
Jens Kristiansen VVS A/S, selv om han egentlig startede med at gå en lidt anden vej.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Det lå ikke sådan lige i kortene, at Jesper Kristiansen
en dag skulle overtage sin
fars firma Jens Kristiansen
VVS A/S på Værkstedvej i

Kolding. Efter skolegang
på Brændkjærskolen og en
tur på efterskole, valgte
han at begynde på handelsskolen IBC i Kolding.
- Jeg klarede mig rigtig
godt på efterskolen, og da
mange af mine gamle kam-

merater tog på handelsskolen, så fulgte jeg med. Der
har heller aldrig været et
krav fra min fars side om,
at jeg skulle overtage firmaget, og da jeg fortalte at jeg
ville på handelsskolen, så
syntes han det var helt fint,
fortæller Jesper.
Men tredjegradsligninger
og tysk på A niveau var alligevel ikke rigtig noget for
ham, og Jesper droppede
ud efter to år.
- Jeg kunne bare mærke, at
det ikke var noget for mig.
Jeg var blevet skoletræt og
havde egentlig mere lyst til
at arbejde med dem her,
siger han, mens han vifter
med begge hænder.
På plads på Teknisk
skole
Jesper mærkede da også, at
han var havnet på sin rette
hylde, da han begyndte på
Teknisk skole, og siden fik
en læreplads hos Alpedalens VVS i Taulov.
Og det var helt med vilje, at
han ikke kom i lære hos sin
far.
- Det er rigtig godt at prøve
at være et andet sted, og så
kunne jeg jo tingene, da
jeg begyndte at arbejde i

Blå bog

min fars firma, siger Jesper,
der tog den to-årige uddannelse som VVS-installatør i
2005-2007.
Jens Kristiansen VVS A/S
havde 100-års jubilæum i
2017, og virksomheden har
kun haft 4 ejere, i 2 familier, hvor Jesper er den fjerde. Jens Kristiansen købte
virksomheden i 1986, og da
Jesper var færdig med installatøruddannelsen, fik
han mulighed for at købe
en del af virksomheden. De
følgende år blev der lavet
et løbende generationsskifte, og i dag er Jesper
eneejer af virksomheden.
Mange lærlinge
Jens Kristiansen VVS har i
alt 14 ansatte, hvoraf der
lige nu er 2 lærlinge. Jesper
regner med at have endnu
en lærling til vinter og en
til sommer, så det i alt bliver til fire.
- Det giver sådan et godt arbejdsklima mellem de
ældre svende og de unge,
og jeg mener også, at vi har
et samfundsansvar for at
uddanne vores unge mennesker, siger Jesper.
Selv bruger han halvdelen
af sin tid på kontoret, og

den anden halvdel ude hos
kunderne, da han rigtig
godt kan lide at komme ud
og snakke med kunderne.
Arbejder på Dalby Skole
Jens Kristiansen VVS A/S
har specialiseret sig i renoveringer hos private og hos
små og mellemstore erhvervsvirksomheder, og de
laver også blikkenslager arbejde. Lige nu laver han alt
blikkenslager arbejdet på
Dalby Skole både på indskolingens bygninger men
også på udskolingens nye
bygning.

Selv om Jesper ikke bor i
Dalby, så har han stadig
stor tilknytning til sognet.
Hans steddatter går på
Dalby Skole, og han spiller
også Old Boys fodbold i
Dalby. Han har også
mange bekendtskaber, der
har bygget nyt hus der.
- Jeg har også tidligere
været formand for fodbold
seniorafdelingen i Dalby
GF, men det har jeg ikke tid
til længere. Mine drenge
spiller både fodbold og
håndbold, og når arbejdet
fylder meget, så er der nok
at løbe til, siger Jesper.

Navn: Jesper Kristiansen
Alder: 36 år
Børn: To drenge på otte og 12 år, samt en steddatter
på 12 år
Bopæl: Bor i Læssøegade med sin kæreste
Arbejde: Ejer/leder af Jens Kristiansen VVS A/S, har i
alt 14 ansatte – ni svende, der alle har egen servicebil,
pt. 2 lærlinge. Virksomheden har specialiseret sig i
fjernvarmeservice, renoveringer og blikkenslagerarbejde

Vosszoneterapi.dk
vosszoneterapi@gmail.com
Odins Ager 43
22 77 25 70
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