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Dalby GF

Dalby Beboerforening

Første morgensang på trappen
6., 7. og 8. klasse kunne
for første gang efter coronaen indtage den flotte
trappe i udskolingen og
sammen synge morgensang, som er en af Dalby
Skoles mange traditioner.

SEPTEMBER
Onsdag 1.
Ny skoleleder tiltræder.
Søndag 5. kl. 9.45
+ 11.00
Konfirmation af
”den gamle B-klasse”.

Foto: Dalby Skole

Tirsdag 7. kl. 15
Opstart motion og
samvær for ældre.
I præstegården.

Det har hele tiden været
meningen, at trappen skulle benyttes til netop den
slags arrangementer, men
på grund af coronaen har
det ikke været muligt hverken at sidde sammen flere
klasser ad gangen, og eleverne har heller ikke måttet synge.
Alle glæder sig over, at det
nu endelig er muligt.

Søndag 12. kl. 10.30
Høstgudstjeneste med
kirkefrokost.
Onsdag 15. kl. 19.30
Generalforsamling:
Tved Vandværk.
På Den Gyldne Hane.
Onsdag 22. kl. 19
Generalforsamling:
Rebæk Grundejerforening.
I præstegården.
Lørdag 25. kl. 11-14
Børneloppemarked.
I hallen.
Søndag 26. kl. 9.45
Sogneudflugt til Ditlevsdal Bisonfarm og
Kunstgården i Skovby.
OKTOBER
Søndag 3. kl. 19
Sangaften med
Peter A.G.
I kirken.

Gang i dig og Dalby
Så er der børneloppemarked igen
Læs side 2

Genåbning i Dalby Kirke
Lørdag 14. august blev de sidste restriktioner fjernet
i Dalby Kirke og landets øvrige kirker. Selv om ingen
kan spå om Corona-udviklingen, åbner det for efterårets program. Her er et overblik. Se også side 5-7.
Af J.C. Bach Iversen
Meldingen om, at arealog afstandsrestriktionerne
blev ophævet, nåede lige
at ankomme inden de allersidste forberedelser til
årets konfirmationer.
Nu kunne der komme
flere gæster med i kirken,
men man holdt fast i to
konfirmationer hver søndag, sådan som de tidligere regler havde dikteret
det, for det var for sent at
sadle om ud fra de aftaler,
der var blevet lavet med restaurationer med flere.

Sangaften med Peter A.G.

Læs mere side 5
Dalby Kirke søndag 3. oktober kl. 19

Peter A.G.
Sangaftenen med Peter
A.G. søndag 3. oktober,
der to gange tidligere er
blevet aflyst, er nu så sikker, at billetsalget åbner en
måned før, for der må igen
må synges i kirkerne uden
at holde to meters afstand.
Udflugt
Var der tvivl i forhold til
gennemførelsen af årets
sogneudflugt til Ditlevsdal
Bisonfarm søndag 26. september, kan menighedsrådet også her gå videre med
planerne.
Der er tilmeldingsfrist 15.
september.
Høstgudstjeneste
Årets høstgudstjeneste 12.
september bliver traditio-

nen tro med spillemandsmusik, spejdere og fællesspisning, selv om vi må
undvære den ellers gode
buffettradition. Menuen
står i stedet på små portionsanretninger.
Koncerter og
julearrangementer
Går vi længere hen på efteråret, ser ikke mindst
Dalby Kirkes fire kor sammen med organist og korleder Eva Schmidt frem
til, at de nu igen kan give
koncerter og medvirke ved
musikgudstjenester, vel at
mærke efter de har kunnet
holde korprøver på normal vis.
Alle kan glæde sig til adventskoncert, Lucia-optog
med videre.

Kirke
Ny formand for
menighedsrådet
Læs side 7

IDRÆT
”Store hjemmebanedag” var en succes
Læs side 9

IDRÆT
Der er også schwung
over 2. division
Læs side 9

SKOLE
Skoleleder går af
efter 20 år
Læs side 11

SÅ ER DET JUL IGEN

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

beckmenu.dk

... eller næsten.
Det er nemlig tid til at bestille julefrokosten fra Beck.
Ring 64 64 84 84 og hør nærmere!

LOKALT
Spejdere efterlyser
ledere
Læs side 12
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Lørdag 25. september:
Dalby Børneloppemarked
CARSTEN

POUL

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
LUNDERSKOV

Dalby Beboerforening og 7. klasse fra Dalby Skole
inviterer til børneloppemarked i Dalby Hallen
lørdag den 25. september kl. 11.00 - 14.00.
det traditionsrige
Delikatessen tilbyder:
oppemarked.

Af: Per Rosiak
Foto: Susanne Rosiak

børnel-

Landgangsbrød

Efter et par ærgerlige
Corona-aflysninger forsøger Dalby Beboerforening
nu at genoptage det succesrige
børneloppemarked i samarbejde med Dalby Skole.
KUN
Det er 18. gang, vi afholder

Gratis adgang
Alle er selvfølgelig meget
velkomne til at komme
i Dalby Hallen, Dalbyvej
118. Så mangler du noget
på dit eget børneværelse?
Eller står du og mangler
noget til, når børnebørne-

30,-

ne kommer på besøg? Eller vil du sælge noget af dit
legetøj? Så kig forbi og gør
en rigtig god handel.
Vi håber igen på massiv
opbakning både foran og
bag standene, så tag gerne
familie og venner med.

det årlige børneloppemarked i Dalby Hallen.
Standen er gratis for dig,
og du beholder selv alle
pengene fra dit salg.
Forældre må gerne hjælpe
børnene.

Freygaard
minutsteak
eller roastbeef

Vær kræmmer for en dag
Standene er bemandet af
børn, som har tilknytning
til Dalby Sogn på den ene
eller den anden måde.
Ryd op på dit værelse, og
tilmeld dig en stand ved

7. klasses bod
Der kan købes kaffe/vand
og div. bagværk ved 7. klasses bod, som forældre har
bagt /sponseret til dagen.
Overskuddet fra deres salg
går til klassekassen, så støt
dem gerne.

Sådan tilmelder du dig
Sådan får du en stand på årets børneloppemarked i Dalby Hallen lørdag 25. september kl. 11.00 – 14.00.
Fristen for sidste tilmelding: Mandag 23. september.

Pr. 1/2 kg

Skriv til dalbybeboerforening@outlook.dk
• Ved tilmeldingen oplyser du kontaktnavn på den / dem, der står i boden.
• Ved tilmeldingen får du et kontrolnummer.
• Der er et bord på cirka 1 x 2 meter pr barn.
• Der er 64 stande, som bliver fordelt efter ”først-til-mølle-princippet”.
• Beboerforeningen garanterer blot, at der er en plads, når du kommer.
• Ved ankomst finder du selv en plads lige der, hvor du ønsker at stå.
• Du skal selv sørge for at få alle dine ting ind i hallen, som er åben fra kl. 10.00.
Husk også at rydde op efter dig, når vi er færdige.
• Legetøj, som ikke bliver solgt, kan doneres til hjælpeorganisationen NEW START,
som vil sætte en trailer ved Hallen. Facebook: Newstartkolding

3 danske
svinemørbrad

45,-

Oplev en hel hal fyldt med glade børn,
som sælger bøger og legetøj og meget andet
spændende ved Dalby Børneloppemarked
lørdag den 25. september.
Gratis adgang. Alle er velkomne.
Elever fra Dalby Skoles 7. klasse
sælger forfriskninger.

Omkring 25 medlemmer var mødt op, da Beboerforeningen for Dalby Sogn med knap tre måneders forsinkelse afholdt sin årlige generalforsamling torsdag den
16. juni i præstegården.
Af red.
Beboerforeningens
formand Per Rosiak indledte
sin beretning med at konstatere, at foreningen i år
2020 havde 133 medlemmer, og at alle årets aktiviteter var blevet aflyst på
grund af Corona.
Vej- og trafikforhold
Bestyrelsen har haft løbende kontakt med Kol-

ding Kommune i en række
spørgsmål vedr. sognets
infrastruktur. Man glædede sig over den længe
ønskede nye – og bredere
– belægning på Dalbyvej
mellem kirken og sognegrænsen mod Vonsild. I tilknytning hertil har bestyrelsen appelleret til en ny
trafiktælling og påpeget,
at fartbegrænsning på 60
km/t i svinget ved kirken er
vildledende. Kommunen

har varslet en trafiktælling
i 2022 og vil også se på andre problemstillinger ved
Dalbyvej, blandt andet for
at skabe tryghed for bløde
trafikanter. Bestyrelsen har
også gjort opmærksom på
det stigende behov for en
gang- og cykelsti fra rundkørslen Idyl / Ankerhusvej
til Skamlingvejen, som bliver brugt af både cyklister
og løbere.
Kommunen forventer, at
første etape af en ny omfartsvej påbegyndes i ”Vonsildenden” medio 2022. I
budgetårene 2021 – 2033
er der i alt afsat 84 mio. kr.
til projektet.

Dagligvarebutik ved Idyl
Kommunen har meddelt,
at en sådan butik indgår
i forslaget til kommuneplan. Hvis forslaget vedtages, vil det kunne indgå i
lokalplanlægningen
for
området i foråret 2022.
Økonomi
Regnskabet, som viste et
lille overskud, blev godkendt. Det samme blev
kontingent for næste år på
100 kr.
Valg til bestyrelsen
Svend
Henning
Vilhelmsen og Klaus Bo Jensen blev valgt som med-

27/1

VONSILD

LUNDERSKOV

ALLE UGENS DAGE 8-20

ALLE UGENS DAGE 8-20

Tlf. 7556 6033

2

Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. Enkelte nonfood-varer føres ikke i alle butikker.

Generalforsamling i Beboerforeningen

Tlf. 7684 0711

lemmer af bestyrelsen.
Ulla Hagen og Søren Peter
Viborg blev valgt til suppleanter.
Forbindelse mellem Mariesminde og Dalbyvej
Bestyrelsen havde modtaget et forslag om en fiberbro til at forbinde Mariesminde med Dalbyvej.
Der var opbakning til, at
bestyrelsen inddrog ideen
i det videre arbejde med
helhedsplan for området,
stisystemer og lignende.
Vandseparering
Fra forsamlingen blev der
gjort opmærksom på, at

det var afgørende, at man
med fotos dokumenterede vejens beskaffenhed og
stand før opgravningerne i
forbindelse med vandseparering, da det ellers kunne
være vanskeligt at få genetableret samme standard.

GANG I DIG OG DALBY
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SÆT X

I KALENDEREN
Dalby Banko i Dalby Hallen
Torsdag 25. november kl. 18.30
Arr. Beboerforeningen for Dalby Sogn
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»Mød op på Den
Gyldne Hane, og
hør mere om vandværkets drift og bestyrelsens fremtidsplaner«
På bestyrelsens
vegne

Søren Bolvig
Formand

Kontakt os
Postadresse:
Nyhegnet 7,
6000 Kolding
Tlf. 7630 1792
Formand:
Søren Bolvig
7630 1792
formand@tved-vand.dk
Kasserer:
Kjeld Hansen
Fjeldparken 12,
6000 Kolding
7554 1981
kasserer@tved-vand.dk
Øvrig bestyrelse:
Norbert Gregersen
Ove Lauritsen
Jørgen Sall
www.tved-vand.dk
NYT!
FACEBOOK:
Tved Vandværk

Tved Vands forsyningsområde

Tved Vand er dit lokale vandværk
Husk, at du bor oven på dit drikkevand: Dit drikkevand kommer
direkte fra to gode boringer lige midt i dit lokalområde!
Vi fører skarp kontrol med drikkevandet og sender mange prøver af drikkevandet til analyse. Vi tester løbende for 87 stoffer,
og vores testresultater er fine og ligger langt under grænseværdierne. Prøverne udtages både på vandværket og hos udvalgte
forbrugere i henhold til gældende lovgivning.
Alle testresultaterne er tilgængelige på www.tved-vand.dk
På tved-vand.dk kan du også finde flere informationer om dit
vandværk, læse vandværkets historie mv.

Vandets hårdhed
Vandet har en gennemsnitlig hårdhedsgrad 10,0 - eller ”middelhårdt”, hvor skalaen går fra 8 til 12. Det har betydning for
dosering af vaskepulver, indstilling af opvaskemaskiner m.v.

Husk: Målerbrønde og dæksler til stophaner må aldrig tildækkes.

DU BOR
OVEN PÅ DIT
DRIKKEVAND
Alt drikkevand i Danmark
hentes op som grundvand fra
sandlag i undergrunden

Illustration: Kolding Kommune
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DALBY KIRKE

Kirken og
Corona

Sangaften med Peter A.G.

Lørdag den 14. august blev begrænsningerne i forhold
til areal og afstand ophævet i de danske kirker. Det
betyder, at dagligdagen i store træk er tilbage i Dalby
Kirke ved gudstjenester, bryllupper og begravelser.
Af J.C. Bach Iversen
Det har for alle parter været mildest talt udfordrende at få Corona-restriktioner til at fungere sammen
med kirkelige traditioner,
når der kun måtte lukkes
højst én ind pr. to kvadratmeter, og der ved sang
skulle holdes afstand på
mindst to meter mellem
”boblerne. Ikke mindst
ved begravelser har det
været særdeles vanskeligt,
af og til nærmest umuligt,
når pårørende har været
tvunget at skære i antallet
af deltagere. Ingen ønsker
den situation tilbage.
Medierne var da også op
til ophævelsen af restriktionerne fyldt med pres på
politikere og sundhedsmyndigheder, for det var
svært at acceptere, da folk
begyndte at kunne mødes
i situationer, hvor der syntes at være mere smittefare
end i kirken. Hvorfor også
have skrappere restriktioner i kirken for de samme
mennesker, der bagefter
skulle til fest sammen? De
udsatte
konfirmationer
blev også bragt på banen
for at få flere med i kirken,
også nær familie, som der
måske ikke var plads til før.
Ingen Coronapas
Det er dog nødvendigt i
den sammenhæng at huske på, at vi i kirkerne ikke
på noget tidspunkt fik
krav om, at der skulle vises
Coronapas.
Areal- og afstandskravene
skal ses i den sammen-

hæng. Når man kunne
mødes andre steder, var
det netop, fordi der blev
vist Coronapas.
Når kirkerne ikke fik Coronapas, var det for at slippe
for den endnu mere ulidelige situation at skulle stå
ved kirkedøren og afvise
folk uden Coronapas. Det
kunne være nært pårørende ved begravelser, eller
måske ligefrem bruden
ved et bryllup. De situationer ville have været endnu
mere uværdige. Areal- og
afstandskravene var så den
pris, vi betalte for at undgå
et større onde.
Ny normaltilstand
Nu er restriktionerne ophævet i kirkerne, og vi glædede os over, at det skete
tidsnok til, at vi kunne fylde Dalby Kirke ved årets
konfirmationer og få alle
de vigtigste gæster med.
Det var dog for sent til, at
det kunne lykkes at samle
konfirmationerne
igen,
efter klasserne tilbage i
juni blev delt i to for i det
mindste at få plads til alle
konfirmanderne og deres
allernærmeste familier.
Vi er også glade for, at vi
kan gennemføre sangaftenen med Peter A.G. søndag 3. oktober – nu i 3.
forsøg.
Ophævelsen følges dog af
en anbefaling om fortsat at
være fornuftig og eksempelvis holde afstand, når
det er muligt. Vi beholder
da også håndsprit i våbenhuset og ved indgangen til
præstegården, ligesom der
bliver gjort mere rent end
før Corona. Og vi undlod
i Dalby den ellers traditionsrige fællesspisning ved
strandgudstjenesten
15.
august og gør det samme
ved høstgudstjenesten 12.
september.
Alle ved vi da også, at
Corona ikke er overstået,
selv om restriktionerne er
ophørt, og ingen af os håber, at det kommer så vidt,
at vi som andre lande må
spole tilbage til tidligere
begrænsninger.
Derfor
passer vi fortsat på hinanden – også i Dalby Kirke,
så vi med tiden kan vende
helt tilbage til den hverdag
og den fest, vi savner.

Den legendariske frontfigur fra Gnags vælger
sange fra Salmebogen og højskolesangbogen.
Han fortæller om sangene og sin tro
– og inviterer til fællessang.
Kirkens organist
Eva Schmidt akkompagnerer.
Pris: Kr. 165,- inkl. forfriskning undervejs.
Billetter fra 3. september: www.biletto.dk
Søg: Dalby Kirke eller Peter A.G.

Dalby Kirke søndag 3. oktober kl. 19
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DALBY KIRKE

KALENDER

Vejviser 

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a.
Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
jcbi@km.dk

SEPTEMBER

Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk

Konfirmation: Søndag 5. kl. 9.45 + 11.00
”Den gamle B-klasse”.
Ved J.C. Bach Iversen.
Høstgudstjeneste for hele familien:
Søndag 12. kl. 10.30
Med kirkefrokost på kirkens P-plads.
Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 7.

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

Gudstjeneste: Søndag 19. kl. 9.00
16. søndag efter trinitatis.
Ved Maria S. Frederiksen.
Menighedsrådsmøde: Torsdag 23. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste + sogneudflugt: Søndag 26. kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.

OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag 3. kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.
Sangaften med Peter A.G.: Søndag 3. kl. 19.00
I kirken.
Vedr. billetsalg: Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag 10. kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 17. kl. 9.00
20. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.

Årets sogneudflugt spænder fra kunst på Kunstgården til rundtur i åben hestevogn, hvor man
kommer helt tæt på bisonokserne på Ditlevsdal Bisonfarm.

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

26. september: Udflugt til
bisonfarm og kunst

Menighedsrådets
formand
Lotte Arens
Solbakken 16
22 69 50 54
lottearens1@gmail.com

Årets sogneudflugt går søndag den 26. september
til Fyn, nærmere bestemt til Ditlevsdal Bisonfarm og
Kunstgården i Skovby.

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

Vi mødes til morgengudstjeneste i Dalby kirke kl. 9,
og omkring kl. 9.45 er der
afgang i bus mod Fyn.
Bison:
Frokost og rundvisning
Første programpunkt er
frokost på Ditlevsdal Bisonform, der serverer ste-

dets egne bisonhakkebøffer med tilbehør.
Dernæst stiger vi ombord
i åbne, men overdækkede prærievogne og får en
guidet tur på en lille times
tid rundt blandt de store
bisonokser tilsat muntre
historier fra dyrenes hverdag.

Kunst: Café og udstilling
Turen går videre til Kunstgården i Skovby, hvor
caféen serverer kaffe og
frugttærte. Der vil også
være mulighed for et grundigt kig på udstillingen, inden bussen kører retur til
Dalby Kirke.
Forventet hjemkomst omkring kl. 17.00 – 17.30.

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

Pris og tilmelding
Pris alt inklusive (bus, frokost, rundvisning og eftermiddagskaffe): Kr. 275,-.
Tilmelding til Anne Lise
Ebbesen på 30 30 63 42
eller annelise.ebbesen@
hotmail.com
Sidste frist for tilmelding
er 15. september.
Betaling på MobilePay til
Anne Lise Ebbesen eller
kontant på dagen.

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

Efter rundvisningen er der
mulighed for et kort besøg
i gårdbutikken.

Vi skal selvfølgelig have husets specialitet til frokosten på
Ditlevsdal Bisonfarm, nemlig hakkebøffer lavet af kød fra egen
bisonavl.

Dalby Kirkeblad
82. årgang, nr. 8
September 2021
Red.: J.C. Bach Iversen
FASTE FOTOGRAFER
Hilmar Bjarnhoff
Kurt Schmidt
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Er vi heldige, får vi måske et glimt af en af Ditlevdals mere
stilfærdige hverdagssituationer.
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Efter frokosten bliver det
også spisetid for stedets faste
beboere.

www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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DALBY KIRKE

Nyt om
navne 
DØBTE

25. juli
Theo Ezra Theet
Thors Ager 10
Majli Clara Kjær
Nøjsen
Vonsild

12. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Dalby kirke
Høst er lig med fest og
højtid i Dalby med spillemænd og spejdere og
mad i det fri.
Søndag 12. september kl.
10.30 er det tid for høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i det
fri.
Det sædvanlige tagselvbord med friskbagt brød

bliver dog i år til ”portionsanretninger”, så alle får sin
egen. Alt, der lægges i den
valgfri betaling, går til det
lokale spejderarbejde.
Forslag: Kr. 20,- pr. person
for mad. Kr. 5,- for vand.
Kr. 10,- for øl.
Afhængigt af sensommervejret er der forskellige
aktiviteter i tilknytning til
kirkefrokosten på kirkens
P-plads.

31. juli
Nora Sofie Wiborg
Vagnholm
Idylvænget 48
1. august
Maise Sommer
Dalbyvej 82
8. august
Willum Ditlev Nissen
Froning
Idylvænget 38

14. august

Liv Sophia Højgård
Olsen
Solrød Strand
Ellie Schmidt
Nicolaisen
Erik Glippings Vej 24
15. august
Liv Arens Lavgesen
Strandbakken 21
Uffe Meltesen Nors
København
21. august
Clara Søgaard
Skovly 10
22. august
Ida Frodà Skriver
Jørgensen
Thors Ager 9
Silke Lykke Leiberg
Dr. Dorotheas Vej 7

VIEDE OG VELSIGNEDE

14. august
Ditte Marie Bislev &
René Bislev Hansen
Skovgærdet 19

Heldigvis kan vi fastholde en af de allerbedste traditioner,
nemlig spillemands- og dansemusik både i selve høstgudstjenesten og udenfor bagefter. Andreas Tophøj og Rune Barslund er
med igen i år.

Ny formand: Kirken skal
møde mennesker, hvor de er
Lotte Arens har kun været medlem af menighedsrådet
siden december, men allerede i juni overtog hun formandsstolen efter Kristin Munksgaard. Hun vil gerne
bidrage til, at kirken bliver en naturlig del af vores
hverdag.
Af Lisa H. Kuang
Lotte Arens er nyvalgt til
menighedsrådet, men har
allerede sat sig i formandsstolen, da den tidligere
formand Kristin Munksgaard trådte ud af menighedsrådet i juni på grund
af et nyt arbejde. Men det
var nu ikke den post, hun
havde tænkt, hun skulle
overtage, da hun startede
i menighedsrådet i december.
- Kristin har været en me-

DØDE OG BEGRAVEDE

27. februar
Karen Marie Kristensen
Richfield, Minnesota,
USA
1 august
Anne Katrine Nissen
Strandbakken 31

De lokale KFUM-spejdere fra Mariesminde deltager som altid i høstgudstjenesten med faner.

Lotte Arens er ny formand
for Dalby menighedsråd og
glæder sig blandt andet til at
få udvidet kirkens rammer
med det nye sognehus.

get dygtig formand, og jeg
sagde ikke ja til at overtage
posten for at lave det hele
om, eller fordi jeg har en
særlig programerklæring,
der skal trække Dalby Kirke i en helt anden retning.
For mig handler det meget
mere om at få kirken til
at blive en naturlig del af
vores hverdag. Kirken skal
ikke være fremmed for
nogen, og det vil jeg gerne være med til at arbejde
hen imod. Kirken, skolen,
idrætsforeningen,
spejderne, beboerforeningen
og så videre spiller alle en
vigtig rolle i lokalområdet,
og det ligger mig meget
på sinde, at det hele bliver
integreret til gavn for alle,
siger Lotte.
Skønne oplevelser i
kirken
Hun har selv haft nogle
dejlige oplevelser med
kirken, og det samme
har hendes nu tre voksne
børn.
- Mine børn er hverken
religions- eller kirkeforskrækkede, og jeg synes
på mange måder, at reli-

gionen bliver gjort til syndebuk for alverdens konflikter rundt om i verden.
Men det er ikke religion
som sådan, der er noget
galt med. Det er den forskellige fortolkning af den,
der skaber splid, så lad os
lige lade være med det, og
se på det, som samler os, i
stedet for det, som splitter
os. Vi er jo alle mennesker
her på jorden, og mange
af os vil egentlig også bare
leve et almindeligt meningsfyldt liv. Vi skal ikke
gøre det mere indviklet,
end det er, siger Lotte, der
i kirken selv fandt rum til
bare at være til stede, når
hun kom der som yngre.
- Jeg havde hus og fuldtidsjob, tre børn og en mand,
der var meget væk. Kirken
blev det sted, hvor jeg ikke
behøvede at præstere noget, men bare være til stede, og dagens tekst og prædiken kunne minde mig
om ikke at lade livets små
bekymringer og ligegyldigheder fylde mere end nødvendigt. Jeg vil gerne bidrage positivt til, at Dalby
Kirke er et sted, hvor alle
har lyst til at komme og få
tanket op, siger Lotte, der i
øvrigt mener, at Dalby Kirke også har en fantastisk
organist.
- I Dalby kan vi komme
helt gratis til en lille kon-

cert ved enhver gudstjeneste, siger hun.
Et samlingspunkt i sognet
Hun understreger, at kirken sammen med det nye
sognehus, der er på vej,
har alle muligheder for at
være et samlingspunkt i
sognet.
- Der er kommet rigtig
mange børnefamilier til
Dalby, og så har vi mange
aktive ældre. Jens Christian formår som præst at
rumme alle og gøre kirken
nærværende for de forskellige aldre. Samtidig er
det altid klart, at vi samles
om en sammenhæng, der
er større end hver af os, og
kirkens budskab taler både
ind i de største glæder og
de største sorger. På den
måde er der plads til, at
alle kan finde deres eget
ståsted, hvad de end kommer med, mener hun.
Lotte er indfødt koldingenser. I 1993 flyttede familien til Rebæk. Hun er
blevet gift og hendes tre
børn døbt og konfirmeret
i Dalby Kirke. Også hendes
tre børnebørn er døbt i
Dalby Kirke, den sidste ved
årets strandgudstjeneste –
en af de traditioner Lotte
sætter meget højt, da det
netop er med til at vise, at
kirken møder mennesker,
hvor de er.

Lotte Arens
• 58 år og gift med
Søren. Sammen
har de tre voksne
børn samt tre børnebørn og et fjerde
på vej.
• Født og opvokset
i Kolding og bor nu
i Rebæk.
• Er med i Dalby
Kirkes læserlaug og
har tidligere siddet
i visionsudvalget
for kirken.
• Er netop begyndt
i et nyt job som
direktionssekretær
på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.
• Ny formand for
Dalby menighedsråd.
I mange år sad hendes svigerfar i menighedsrådet,
hvor han var formand, da
Dalby Kirke i 1987 fik sin
egen præst for første gang
og byggede præstegård.
Også hendes mand Søren
har været formand for menighedsrådet og var med
til at sætte arbejdet for et
nyt sognehus i gang.
- Så selv om selve arbejdet i
menighedsrådet er nyt for
mig, så er kirken og arbejdet omkring den langt fra
nyt, siger Lotte.
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DALBY GF

”Store hjemmebanedag”
kunne ikke have været bedre
Vejret viste sig fra sin allerbedste side lørdag den 21.
august, hvor Dalby GF spillede hjemmekampe og
havde 15 ud af 17 fodboldhold på banerne. Fodboldudvalget, der stod bag arrangementet, kunne ikke
have ønsket sig en bedre dag.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Redaktionen
Store hjemmekampe dag
viste sig at være alt det,
som fodboldudvalget i Dalby GF havde drømt om og
brugt årevis på at realisere.
Et nyt klubhus som kunne
danne rammen om flere
fodboldkampe på alle baner, forældre og søskende
på sidelinjen, pølser på
grillen og slush ice til både
voksne og børn.
- Det hele er bare helt perfekt. Det er det her, vi har
drømt om i årevis, sagde
Peter Skovbakke, medlem
af fodboldudvalget, og
manden bag fadølsanlægget ved klubhuset.
Selv vejret viste sig fra sin
allerbedste side og skinnede fra en skyfri himmel
ned over banerne, hvor
der var masser af aktivitet
hele dagen.
Manglede to hold
15 ud af Dalbys 17 fodboldhold var på banerne,
og der var kun to hold
som 4ikke
kunne flytte deSide
Skema
res kampe til lørdag, men

ellers blev der spillet fodbold hele dagen lige fra de
små, der spiller sandkasse
fodbold på de små baner
ved siden af klubhuset, til
seniorerne som spiller serie fodbold og som blandt
andet var at finde på den
store opvisningsbane.
Peter Skovbakke kunne da
heller ikke skjule sin glæde
over arrangementet.
- Vi har arbejdet for at kunne få det her op at stå, og
så er det jo skønt at se og
mærke den opbakning,
der er blandt forældrene.
De har nærmest stået i kø
for at hjælpe til både med
fodbold og med at stå i
cafeteriet, fortalte Peter
Skovbakke, der også kunne glæde sig over en lang
kø af børn og voksne, der
ventede på at kunne købe
mad og drikke.
Fodbold for de mindste
Dalby GF har i flere år haft
godt fat i de mindste, men
lige så snart børnene blev
lidt større, forsvandt de
fra Dalby for at spille i KIF
eller Brandrupdam, men
med det nye klubhus og

overbygningen på skolen
bliver spillerne nu i Dalby.
- Vi har for første gang
i meget lang tid et U16
hold, og det er fedt, at vi
kan holde på de unge i

Gymnastik i Dalby GF:

Hold og træningstider 2021-22. Sæsonstart fra 06.09.2021.
Tilmelding: For medlemmer fra 02.08. I For nye fra 09.08.
Mandag
16.00 - 17.00

Springgymnastik: 0. - 1. klasse

Sally Hackmann Thøgersen og Mette Nebel

17.00 - 18.00

Springgymnastik: 2. - 3. klasse

Sally Hackmann Thøgersen og Mette Nebel

19.00 - 20.00

Hit Fit Dance

Mie Bach Iversen

17.00 - 18.00

Yoga for alle

Jette Berg Bruun

17.30 - 19.00

Springgymnastik: 4. - 5. klasse

Tanja Hansen + ungdomstrænere
OBS! Mangler springinstruktører

18.15 - 19.15

Yoga for alle

Jette Berg Bruun

18.30 - 20.00

Spring- og rytmegymnastik:
Junior = 6. klasse og opefter

Søren Madsen, Martin Stubkjær, Rikke Madsen og
Ditte Hulgaard

20.15 - 22.00

Herrehockey: Floorballtræning

Kim Søndergaard

Onsdag

Torsdag
16.00 - 17.00 Puslinge: 4 - 5 år

Jane Friis Mortensen og Rikke Christensen

Søndag
09.00 - 10.00

Forældre/barn-holdet

Anne Bojsen Norup og Mia m.fl.

Nye hold og ideer – samt instruktører
Kontakt: Irene Mortensen på 20 69 18 00 eller dgfgymnastik1907@gmail.com

Spørgsmål?
Kontakt Irene Mortensen: dgfgymnastik1907@gmail.com
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Dalby. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at
Dalby vokser, og der bliver
bygget så meget nyt, men
det nye klubhus er også en
faktor. Det er skønt, at vi
nu kan blive efter fodbold
og have et sted, hvor vi kan
hygge os, sagde Peter Skovbakke.
Hele familien var med
Hygge sig det gjorde familien Vogensen da også, efter både Villads på 6 år og
Silje på 10 år var færdige
med at spille deres kampe.
Sammen med lillesøster
Isolde på 3 år blev der tid
til en haps dog og en slush
ice i det gode vejr ved klubhuset.
Det gik dog ikke helt så
godt med fodbolden.
- Vi tabte til Lunderskov,
men det gør ikke så meget,
fortalte Silje, der spiller
på U11 holdet og går i 4.
klasse.
René Vogensen var ret begejstret for dagen.
- Det er dejligt med fællesskabet og hyggeligt, at her
er så mange, der bliver efter kampen og spiser. Det
er et super godt arrangement, og så er frokosten
også reddet, sagde han.

Der var gang i alle Dalbys baner midt på dagen.

Peter Skovbakke fra fodboldudvalget havde travlt med at
servere ”voksen slush ice” ved klubhuset.

Isolde, Villads og Silje hyggede sig efter fodboldkampen.

Dalby Tidende

DALBY GF

2. division er der sandelig også schwung over
Efter en højst pinefuld overlevelse i 1. division slog
SOB-manageren til, da han modtog et tilbud om
nedrykning til 2. division.
Af Søren Peter Viborg,
SOB-manager
Foto: Arkiv
Det kan være umådeligt
vanskeligt for en ambitiøs
manager at indrømme, at
det ultimative SOB-stjernehold i forårssæsonen var
overmatchet i nogle kampe i 1. division.
Den bedrøvelige situation
var nok skabt, at markante
profiler måtte melde fra
grundet skader og arbejde, så den normalt brede
SOB-trup var svundet ind,
hvilket øgede skadeshyppigheden, da visse arbejdsfølsomme sobbere pludselig skulle klare mere end
10 minutter på grønsværen.
Den kompetente SOBske
lægestab har derfor været
særdeles aktiv og kreativ,
og sobbernes pekuniære
guru Ivan Kassevogter har
med tåre på kind set den
ellers svulmende kassebeholdning svinde ind grundet voldsomme udgifter til
Panodil, varmesalve, støttebind, psykologbistand og
målrettet massage. Dog sås
et flygtigt smil på Ivans plagede ansigt, da han indså,
at der nu ikke skulle betales negative renter af den
trods alt stadig betragtelige kassebeholdning. Livet
er fyldt med små glæder.
Manager måtte træde til
Vore udfordringer blev
udstillet i et nådesløst rampelys, da undertegnede
måtte iføre sig den stolte
DGF-spilledragt og håndtere en back-plads i kampen
mod et skarpt Vejen-Vamdrup-hold, der ikke viste

antydning af nåde. Kalle
”normalback-Madsen” havde ikke fået strakt de korte
muskler i baglåret tilstrækkeligt under opvarmningen, da han tidligere har
haft problemer med at
komme op fra dyb spagat.
Og så måtte manageren
klare resten af kampen.
10 – 2 til Vejen og tilbage
til studiet.
Et personligt, omend mindre lyspunkt var det dog,
at manageren selv kunne
komme ud af sengen næste morgen, så kampformen var bedre end forventet, og det eneste, som var
hårdt ramt, var den højt
skattede Dalby-stolthed.
Lokale nederlag
Forårets SOB-lidelser får
den bibelske lidelseshistorie til at lyde som et børneeventyr. Lokalopgørene
mod Seest, Nr. Bjert og
KIF var som en SOB-vandring på glødende kul, og
kun opbakningen fra vore
trofaste og tålmodige kærnefans – læs: læs Cille og
Peter Bonnichsen – bragte
os igennem disse psykisk
udfordrende kampe, som
jo ved nederlag så nemt
kan medføre store omkostninger på YNWA, når
en sobber risikerer at løbe
ind i en aktør fra de tre bemeldte modstandere.
Ak ja! Og en DGF-sobber
står selvfølgelig ved et indgået væddemål og betaler
øllet.
Storpolitiske manøvrer
Vi må se fremad! Forza
DGF-SOB, og sidstepladsen overlod vi trods alt til
Bramdrupdam.

Men da en høflig kvinde
fra DGI spurgte, om 2. division lød fornuftigt i et
managerøre, slog jeg til, da
jeg var overbevist om, at en
sejr i ny og næ ville bringe
vores afslutningsfest op på
et euforisk niveau. Et sted,
sobberne ikke har været i
lang tid.
Primo august lagde vi
fra land mod Engum.
Engum? Hvor f… ligger
Engum? Aldrig mødt dem
før, og Engum sagde vel
det samme om DGF. Skøn
aften i Dalby, hvor Kolding
Kommune glimrede ved
at have undladt den nødvendige baneopkridtning.
Til gengæld kunne vi igen
kaste vand på de svedige
SOB-kroppe, da omklædningslokalerne igen kunne
anvendes, og så blev der
alligevel jublet. Altså ikke
over resultatet, for Engum
havde gjort det slemme
ved sobberne. Vi angreb,
Engum scorede, og 0-3
blev det pauvre resultat,
før en svalende pilsner
lagde sit beroligende skær
over aftenens nederlag.
Kampens uheldige helt
blev vor frygtløse tor-hüter
big Joe-Hansen, som i en
redningsaktion lagde sin
trimmede sob-krop om i
flyvende vandret, kun for
at lande på armen og bøje
op til flere ribben. Men
han afværgede chancen!
Der blev ikke grinet meget
i det Joe-Hansenske hjem
de følgende pinefulde
dage.
Og enlig svale gør som
bekendt ingen sommer,
så Stær-Messi Stærmose
lavede en copycat af ribbens-stuntet, og der er p.t.
lukket for morskabskanalen i det nye casa Stærmose.

Op med humøret
Og dog er vore udfordringer minimale sammenlignet med Naser Khaders,
og pris jer lykkelige over, at
hos DGF-SOB bliver ingen
ekskluderet grundet et par
fejlafleveringer. Vi lader
os ikke slå ud af modgang.
Sobberne kæmper på forbilledlig vis videre med

åbent mål, sludder, åben
pande selvfølgelig, og vi
glæder os til lokalopgøret
mod Bramdrupdam, som
var vores prügelknabe i
sidste sæson.
Så kære Tidende-læsere!
Mød nu op, når sognets
højst rangerende fodboldhold huserer på Dalby Stadion – også kaldet

Drømmenes Teater. Modstanderne er deciderede
publikum-darlings
som
BGIF, Sjølund, Farre og
ikke mindst Smidstrup.
Cille og Peter B. kunne
godt bruge lidt hjælp, når
der skal laves bølge på sidelinjen.

Dalby GF Fodbold: Træningstider efteråret 2021
Klokken

Hold / årgang

Træner / kontaktperson

E-mail

16.30 - 18.00 2013 drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.com

16.45 - 18.00 2011 + 2012 piger

Anette Lorentzen 23 49 70 76

birk-lorentzen@youmail.dk

16.30 - 18.00 2011 drenge

Mikkel Wethje-Raabe 40580091

mikkelraabe@hotmail.com

17.00 - 18.30 2009 piger

Thomas Hell 25 87 29 20

thell123@gmail.com

17.00 - 18.30 2008 piger

Morten Rabjerg 26 71 48 16

ra@munkensdam.dk

19.30 - 21.00 Hyggebold, damer

Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

19.00 - 20.15 Senior Oldboys kamp

Søren Peter Viborg 20 22 72 27

spv@guehring.dk

16.30 - 17.30 2017 drenge + piger

Karina L. Jensen 60 65 27 13

karinalundh1@gmail.com

16.45 - 18.00 2014 drenge

Karen Nielsen 22 85 48 24

Nielsens12345@hotmail.com

16.30 - 18.00 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.45 - 18.00 2013 + 2014 Piger

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Kim Offer 30 21 33 21

lisbeth.thule@gmail.com

16.30 - 18.00 2009 drenge

Torben Christiansen 53 36 11 61

toc@ao.dk

16.30 - 18.00 2008 Drenge

Brian Karlsen 25 66 40 05

briankarlsen7897@gmail.com

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

18.00 - 19.30 2006 + 2007 drenge

Jesper Christiansen 25 16 33 66

jchrskovly@gmail.com

19.30 - 21.00 Herre Senior

Rasmus Gath 26 95 01 72

rasmusgath@hotmail.com

Mandag

Tirsdag

Onsdag
16.30 - 17.30 2016 drenge + piger

Thomas Frederiksen 60 60 37 20 tfcloudspirit@gmail.com

16.30 - 18.00 2013 Drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.com

16.45 - 18.00 2011 + 2012 piger

Anette Lorentzen 23 49 70 76

birk-lorentzen@youmail.dk

17.00 - 18.30 2009 piger

Thomas Hell 25 87 29 20

thell123@gmail.com

17.00 - 18.30 2008 piger

Morten Rabjerg 26 71 48 16

ra@munkensdam.dk

19.30 - 21.00 Hyggebold, herrer

Mikkel Wethje-Raabe 40580091

mikkelraabe@hotmail.com

19.00 - 20.15 Oldboys 1 kamp

Morten Zeiler 40 13 38 36

mortenzeiler@live.dk

19.00 - 20.15 Oldboys 2 kamp

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

16.30 - 17.30 2015 drenge + piger

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.45 - 18.00 2014 drenge
16.30 - 18.00 2012 drenge

Karen Nielsen 22 85 48 24
Leif Antonsen 26 14 15 91

Nielsens12345@hotmail.com
leifantonsen@gmail.com

17.30 - 19.00 2011 drenge

Mikkel Wethje-Raabe 40580091

mikkelraabe@hotmail.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Kim Offer 30 21 33 21

lisbeth.thule@gmail.com

16.30 - 18.00 2009 drenge

Torben Christiansen 53 36 11 61

toc@ao.dk

16.30 - 18.00 2008 Drenge

Brian Karlsen 25 66 40 05

briankarlsen7897@gmail.com

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

18.00 - 19.30 2006 + 2007 drenge

Jesper Christiansen 25 16 33 66

jchrskovly@gmail.com

19.30 - 21.00 Herre Senior

Rasmus Gath 26 95 01 72

rasmusgath@hotmail.com

Torsdag

SOB-manager Søren Peter Viborg har ifølge eget udsagn gjort et livsbekræftende comeback, i en
enkelt kamp. Ifølge pålidelig kilde stammer dette billede fra hans forrige kamp, så vidt vides
i år 2013, hvor han også stod solidt i forsvaret, om end han i et enkelt uagtsomt øjeblik blev
observeret i løb.
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DALBY SKOLE

Så kan eleverne igen lave musical
og komme på lejrskole
Morgensang, skolefester, musical, SFO-bedsteforældredag, sommerkoncert og lejrskole er nogle af de
traditioner på Dalby Skole, som det seneste år ikke
har kunnet gennemføres p.g.a. Corona-restriktioner.
Nu må vi igen være sammen om disse gode traditioner. Nogle af dem, der blevet udsat, indhentes i dette
skoleår.
Af skoleleder Henrik Nielsen

På skoleårets anden skoledag tirsdag den 10. august
holdt vi for første gang
morgensang i tre afdelinger: Indskolingen på indskolingens skoletorv, mellemtrinnets 4. + 5. klasser
i mellemtrinnets aula, 6. +
7. + 8. klasser ved udskolingens fællesrums store
trappe.
Det var dejligt igen at kunne være fælles om en af
skolens gode traditioner

og samtidig indvie brugen
af udskolingsbygningens
fællesrum til et af dens formål.
Lejrskole for 6. klasse måtte vi også udskyde sidste år.
Så nu har vi mange lejrskoler eleverne kan se frem til
i dette skoleår:
8. klasserne tager i september fire dage til Harzen i
Tyskland.
7. klasserne tager i august
fire dage på lejrskole til
Skagen.
6. klasserne tager inden
sommerferien i 2022 fire
dage på lejrskole til Skagen.
5. klasserne tager i august
på tre dages lejrskole til
jernalderbyen ved Vingsted.

Lejrskoler er en anden og
spændende måde at lære
på: Eleverne udfordres og
viser evner på andre måder
end i den daglige undervisning og så styrker det fællesskabet i klasserne.
Endelig musical igen
Vores 7. klasser kunne ikke
gennemføre
musicalopsætning sidste år. Derfor
går de nuværende 7. og
8. klasser i år sammen om
arbejdet med musical, der
bliver opført på Kolding
Teater tirsdag den 1. marts
2022, hvor alle skolens elever og forældre er inviteret.
Skolefester med skuespil
af 5. klasserne glæder vi
os også til at få genindført.
Skolefest for 0. – 3. klasserne holder vi onsdag den
10. november og skolefest
for 4. – 8. klasserne torsdag
den 11. november.
SFO glæder sig til at møde
SFO-børnenes bedstefor-

ældre til den traditionelle
bedsteforældredag den 26.
november, der er sidste
fredag i november.

Dalby
Skole 

Traditioner er lig med
profil
Traditioner er noget af
det, der giver skolen profil
og karakter og skal supplere den gode daglige undervisning og SFO. Nogle
traditioner skal hele tiden
holdes ved lige, andre skal
videreudvikles og fornys.
Det sidste gælder især traditioner i vores nye udskoling, der sammen med en
skolehverdag, der tager
udgangspunkt i, at eleverne er ved at blive unge
mennesker, der skal have
øget medindflydelse og
medansvar, gerne skal give
mening, mod og lyst til at
lære og arbejde sammen.

Skoleleder
Henrik Nielsen

SFO

Viceskoleleder Ledig
Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf. 79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Peder Damkjær
Signe Thorsøe Pedersen
Morten Ellegaard Hell
Pia Kristensen
Carsten Reinert
Jacob Saltoft
Stine Weltstrøm (supp.)

Det sker

SEPTEMBER

Onsdag 1.:
Ny skoleleder, Jesper
Thygesen, tiltræder
Onsdag 1.- fredag 3.:
Skolefotografering

Bålhytten: Børnene i SFO’en skiftedes til at bage snobrød i
bålhytten. Foto: Pædagogmedhjælper Elisabeth Grønbech
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Vandbanen: SFO’en havde sat en lang vandbane op i skolegården, som børnene havde stor
fornøjelse af. Foto: Pædagogmedhjælper Elisabeth Grønbech

Vi brænder for at hjælpe andre mennesker.

BOOK DIN TID HER

Det er vores passion og drivkraft, at vi som behandlere kan
hjælpe patienter videre med deres problematikker.

WWW.ONTHESPOTMASSAGE.DK
(+45) 70 27 03 21

• Massage

• Sundhedstjek

Dalbygade 40S

• Firmamassage

• Ergonomisk tjek

6000 Kolding

Mandag 6.- fredag 10.
september:
Lejrskole: 7. klasserne

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Afgående skoleleder afleverer en god skole
Henrik Nielsen har arbejdet i 30 år med skoleledelse.
Han siger farvel til en god skole med et dygtigt personale og en fuldt udbygget udskoling med helt nye
lokaler. Men også til en hverdag hvor han har oplevet
mere topstyring.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Dalby Skole
Når Henrik Nielsen takker
af efter 20 år som skoleleder på Dalby Skole og går
på efterløn den 1. september, så kan han kigge tilbage på en skole, som han i
høj grad har været med
til at udvikle over årene.
Dalby Skole er ikke bare
blevet større og gået fra
en lille et-sporet skole med
175 elever, da Henrik kom
til i 2001 til i dag at have en
fuld udbygget udskoling
med op til tre spor på flere af klassetrinene. Skolen
har også formået at holde
fast i de mange traditioner
som allerede var sat i gang,
inden han kom til og han
har været pioner på at få
samarbejdet mellem lærere og pædagoger ind i den
almene skole til gavn for
børnenes trivsel.
- Det har jo været kendt i
specialskolerne, hvor lærere og pædagoger har
samarbejdet omkring børnene, men det er først
kommet ind i den almene skole lidt senere. En af
mine væsentligste opgaver

har været at fremme det
samarbejde. Jeg har prioriteret det i min ledelse,
og det har været vigtigt for
mig at fastholde og udbygge det, siger han.
Hans ledelsesstil har været
åben og lyttende og han
har lagt vægt på, at de fælles fagligheder faktisk har
en betydning for børnene.
- Jeg har sammen med
ledelsesteamet sat retningen, og det har været
vigtigt for mig, at der både
har været hjælpsomhed og
ordentlighed i min ledelse. For eksempel skal man
aldrig give en nyansat lærer et dårligt skema, siger
Henrik.
Ud af en lærerfamilie
Henrik er oprindelig opvokset på Als, hvor hans
mor var lærer og tidligere
havde været lærer på den
danske skole i Sydslesvig.
Men selv om der var stærke lærertraditioner i familien, begyndte han selv at
arbejde som bryggeriarbejder på Albani i Odense. Her var han formand
for Faglig Ungdom og var
også faglig aktiv. Men fami-

lien havde alligevel præget
ham til at gå lærervejen, og
han søgte ind på seminariet i Odense, hvor han tog
samfundsfag og matematik
som linjefag. Undervejs
blev han ansat på Københavns Produktionsskole på
fuld tid, hvor han underviste de 16-25-årige i prøveforberedende fag samtidig
med at han færdiggjorde
uddannelsen på Københavns Dag- og Aftenseminariums aftenafdeling.
- Jeg blev færdig på seminaret i 1987 og var på
produktionsskolen indtil
1990. Jeg var meget glad
for at være der, for det var
rigtig spændende at være
med til at udvikle nogle
unge mennesker, der fandt
ud af, at de godt ville lære
noget, fortæller han.
Udgangspunkt i den
enkelte
I 1991 blev han afdelingsleder på Frederiksberg
Ungdomsskoles heltidsafdeling.
- Det var også unge mennesker, der havde brug for
lidt ekstra. Der var ikke
så mange regler, der skulle overholdes. Vi tog udgangspunkt i, hvad den enkelte elev havde behov for,
og så underviste vi efter
det, fortæller Henrik, der
mener, at det trækker en
lige linje til arbejdet som

skoleleder i dag.
- Det er også det, som jeg
mener, vi skal i dag. Folkeskolen har en meget fin
formålsparagraf. Der er
meget fokus på dannelsesdelen, og på at eleven skal
kunne deltage i fællesskabet og demokratiet samtidig med, at man skal lære
og tage kritisk stilling. Det
skal være ledetråden, siger
han.
Til Dalby i 2001
Efter syv år på Frederiksberg vil Henrik gerne noget andet, og i 1998 sagde
han ja tak til at blive skoleleder på Ærøskøbing Skole
og tog hele familien med
til Ærø, hvor han stadig
har sommerhus og mange
relationer og som han føler en stor tilknytning til.
I 2001 flyttede familien
dog videre til Fredericia,
og Henrik blev skoleleder
på Dalby Skole.
I hans oprindelig stillingsbeskrivelse stod der, at han
skulle stå i spidsen for at
udbygge skolen. Den del
kan han roligt sætte kryds
ved, for det er en færdigudbygget skole med plads
til udskolingen, som han
giver videre til den næste
skoleleder. Og så er det
også en god skole med et
godt omdømme, dygtige
lærere, pædagoger, sekretærer og teknisk personale, som han lader sig pensionere fra.
Han har længe ønsket sig
mindre topstyring og bedre økonomi til skoleområdet.
- Skolen får flere og flere
børn som har særlige behov som kræver en ekstra
pædagogisk indsats, og der
er ikke længere de samme økonomiske og normeringsmæssige forhold,
som der er brug for. Der
mangler respekten for,
at det kræver både tid og
ressourcer at gøre tingene
ordentligt. Der er kommet
et stigende pres på lærere
og pædagoger. Det er kræ-

vende, og det er ikke bæredygtigt fortsat at gå den
vej hverken for børn eller
lærere og pædagoger, mener han.
Gode bestyrelser
Han understreger, at han
i al sin tid har haft gode
bestyrelser som har været engageret i skolen
som helhed, og som han
har været rigtig glad for
at samarbejde med. Han
kommer også til at savne
det arbejdsfællesskab som
han nu siger farvel til.
- Men jeg vil hellere tage
beslutningen nu, hvor jeg
stadig kan yde fuldt ud.
Det har jeg det bedst med.
Jeg mener også, at det er
en god skole, jeg giver videre, men nu er det tid at
prioritere andre ting. Jeg
kan lide at lave noget praktisk, og jeg vil også gerne til
at dyrke lidt mere motion
igen og have tid til familien. Jeg kunne også godt
finde på at undervise nogle timer på VUC i matematik og samfundsfag, hvor
jeg kan undervise voksne
og unge. 30 år i skoleledelse - det må være nok.

Blå bog
• Henrik Nielsen er
62 år, bor i Fredericia med sin kone
Karin. Sammen
har de fire voksne
børn.
• Han har både arbejdet som bryggeriarbejder og med
undervisning af
børn og unge med
faglige og pædagogiske udfordringer,
inden han blev
skoleleder.
• Han har en
masteruddannelse
i ledelse af uddannelsesinstitutioner.
• I fritiden prioriteres familien og han
dyrker løb, cykler
og laver en del
praktiske projekter
blandt andet i sommerhuset på Ærø.
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LOKALT: KFUM-spejderne Mariesminde

Mange vil være spejder, men det
kræver flere ledere

Om avisen 
Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

Stort rykind af børn og forældre ved Åbent Hus hos
KFUM-spejderne Mariesminde Gruppe. Det fordrer
dog flere ledere, hvis de mindste skal i gang. Billederne
stammer fra Åbent Hus-arrangementet.
Af Jens Overgaard
Fotos: Tomas Vahlkvist
Et snobrød er ikke bare et
snobrød. Det kan peppes
op med en række spændende ingredienser, lige
fra rosiner over kokos til
kakao eller ost. Det kunne
de besøgende opleve, da
KFUM-spejderes i Mariesminde holdt Åbent Hus
søndag 22. august i spejderhuset på Mariesmindevej, ud over aktiviteter med
bl.a. præcisionskast med
redningsreb, rutsjebane og
kæmpe labyrintkuglespil.
Dagen er blevet en fast tradition for spejdergruppen,
der dækker Dalby, Mariesminde/Tved, Brændkjær
og Søndervang, hvor børn
og forældre, der er nysgerrige på spejderlivet,
kan kigge forbi og hilse på
spejdere og ledere. Det var
der langt over 100 børn
og voksne, som benyttede
sig af, og her var der 15-20
nysgerrige familier, som
besøgte gruppen for første
gang.
Familiespejd trækker
Susanne Feldt Jørgensen,
der er gruppeleder for

Mariesminde-spejderne,
glæder sig over de mange
besøgende.
- Det var virkelig et flot
fremmøde, især set i lyset
af, at der bl.a. er mange
konfirmationer, som holdes her i disse uger, vurderer hun.
På dagen var der rigtig
mange, som var interesseret i familiespejd, der er
for de 4-6-årige og deres
familier. Her var også mange, der var interesseret i at
blive bævere, som er afdelingen for børn i 1. klasse. Imidlertid er bæverne
p.t. ikke i gang, fordi der
mangler ledere. Men hvis
der kommer et par ledere på banen, vil enheden
kunne startes op.
- Det kunne for eksempel
være forældre, der træder
ind her, hvor der er brug
for to voksne, siger Susanne Feldt Jørgensen.
Flere muligheder for
engagement
Spejdergruppen summer
af aktivitet. For juniorernes vedkommende mangler der dog en eller flere
voksne ledere, som kan
supplere de unge, der er i

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 Reimers
efterfølger
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse
lisahartmann.kuang
@gmail.com

gang som ledere her i dag.
- Her mangler vi en eller
flere interesserede. Det
kræver blot, at man har
spejdererfaring, siger Susanne Feldt Jørgensen.
Hun peger på, at alle, der
kunne tænke sig at prøver
kræfter med en ledertjans,
enten ad hoc i kortere perioder eller som fast leder,
er velkommen til at kontakte hende. Det kan ske
på tlf. 51 64 40 24 eller
gennem gruppens hjemmeside:
mariesmindegruppe.dk
Som noget nyt var der i år
ikke kun oplevelser, der
handlede om spejderlivet
for de yngste, men også

aktiviteter, hvor de, som
måske kunne tænke sig
at give en frivillig hånd,
kunne høre mere. Det kan
ud over leder for eksempel også være som frivillig
praktisk hjælper eller i et
underudvalg i gruppebestyrelsen, hvor opgaverne
nu deles op i overkommelige bidder.
Landslejr forude
Spejdergruppen
tæller
omkring 80 medlemmer.
De fleste havde overnattet
på lejrpladsen ved spejderhuset, hvor der var oprykning mellem grenene
lørdag. Selv om man måske ikke nåede at snuse til
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De støtter dit lokalområde
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spejderlivet på dagen, er
det muligt at få en uforpligtende fornemmelse af
spejderlivet, når de første
møder nu går i gang.
Her mødes ulvene, som
omfatter 2.-3. klasse, tirsdag aften, mens juniorer,
der dækker 4.-5. klasse og
trop for 6.-9. klasse, mødes
onsdag aften. Forældre og
børn i Familiespejd mødes
efter aftale.
Spejderne har for øvrigt
udsigt til et usædvanligt
spændende år, der kulminerer med den store Spejdernes Lejr næste sommer
med 40.000 deltagere.

Skriv gerne til
redaktionen med tips
og ideer til avisen.
Avisen trykkes i 2150
eksemplarer og udkommer 10 gange om året.
Den bliver gratis omdelt
til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles til Dalby
Skoles elever.
Tryk
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com
Annoncer
Interesseret i at
annoncere i Dalby
Tidende?
Kontakt J.C. Bach
Iversen 75 50 23 27
JCBI@KM.DK
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