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Dalby Skole

OKTOBER
Søndag 3. kl. 19.00
Sangaften med Peter
A.G. i kirken.
Fredag 15.
Skolernes motionsdag.

Dalby GF

Sognehus: Tidsplan for byggeriet
Dalby Menighedsråd har fået godkendt det endelige
budget til sognehusbyggeriet. Dermed kan byggeriet
efter flere års tovtrækkeri gå i gang.
Af J.C. Bach Iversen
Den formelle godkendelse af budgettet til Dalbys

kommende sognehus blev
givet på Kolding Provstiudvalgs møde den 9. september. Dermed er den sidste

Lørdag 16.
– søndag 24.
Skolernes efterårsferie.

hurdle langt om længe ryddet af vejen – hvis det altså
ikke lige var for en overophedet byggebranche, som
gør tidsplanen noget usikker. For kan man nu få alle
de nødvendige materialer
til den tid, der er planlagt?
Hvis alt går hurtigst mu-

WC

NOVEMBER

Depot

Depot

Mandag 1. kl. 19.00
Guitar- og korkoncert
med guitarensemblet
fra Kulturskolen Kolding og Dalby Kirkes
tre kor.

Dalby Beboerforening

Køkken

WC

Forhal
Sal 1
Vindfang

Kopi
WC

Søndag 7. kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Allehelgen. Med oplæsning af navne og lys på
kirkegården.

Sal 2

Organist
kontor

Præst
kontor

Sekr.
kontor

ligt, vil sognehuset antagelig kunne tages i brug omkring 1. december 2022. I
modsat fald kan det blive
hen på foråret 2023, men
dog sådan at vi NU endelig
kan se en dato og ligefrem
kan begynde at planlægge
de kommende aktiviteter.
Meget mere i kommende
numre af Dalby Tidende.
Klargøring i efteråret
Det ligger dog fast, at der
allerede her til efteråret vil
komme maskiner på grunden, i første omgang for at
nedpløje jordvarmeslanger. Og alt efter status for
materialer vil byggeriet
begynde umiddelbart efter nytår eller lidt længere
hen på foråret.

Mødelokale

WC
Garderobe

ARRANGEMENTER
OKTOBER / NOVEMBER

Dalby Kirke

Kirkens store
P-plads

Et overbliksbillede af sognehuset, der vil blive placeret
i forlængelse af kirkens store
nordvendte P-plads.

GANG I DIG OG DALBY

Generalforsamling i
Tved Vandværk
Læs side 3

KIRKE

Dalbys konfirmander
Læs side 4

KIRKE

Guitar- og korkoncert
i Dalby Kirke
Læs side 5

Dagligvarebutik i nabohøring
Kolding Kommune ønsker at udvikle Dalby/Vonsild-området med nye boliger, grønne områder og
butikker. I Dalby har placeringen af en dagligvarebutik
tæt på Idylvænget været i nabohøring.

SÆT X

I KALENDEREN
Dalby Banko
i Dalby Hallen
Torsdag
25. november
kl. 18.30
Arr. Beboerforeningen
for Dalby Sogn

Af Lisa H. Kuang
Strukturplanen for Dalby/
Vonsild, som blev politisk
godkendt i marts 2018,
og som er blevet revideret
flere gange, har udlagt et
større område med boligbyggeri, grønne områder
og mulighed for at opføre
en enkelt dagligvarebutik.
Kommunen har længe
ønsket at udvikle områ-

det foranlediget af blandt
andet den planlagte omfartsvej syd om Kolding.
I forslaget til kommuneplan for 2021-2033 stilles
der konkret forslag om et
centerområde med dagligvarebutik tæt ved Idylvænget.
Placeringen af dagligvarebutikken har været i nabohøring, og indsigelserne
bliver nu behandlet.

SKOLE

Skolebestyrelsesmedlem om sikker skolevej
Læs side 6

Det er dette område ved Idylvænget, som Kolding Kommune
har planer om at udlægge til blandet andet en dagligvarebutik.
Illustration: Kolding Kommune i Forslag til kommuneplan
2021-2033, Forudsætningsredegørelse.

SKOLE

7. klasserne på lejrskole i Skagen
Læs side 7

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!

SKOLE

Jesper har sat sig i
skolelederstolen
Læs side 8
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DALBY GF / GANG I DIG OG DALBY

volley for alle
– også dig!

Har du lyst til
at prøve kræfter
med volleyball?
Så er Dalby GF Volleyball lige stedet for dig.
Vi er en klub, der lægger vægt på, at det skal være udfordrende og sjovt at
spille volleyball. Kom og træn med et par gange og se, om det er noget for dig!

Seniorvolley – torsdag 19.30 - 21.30

Vi tilbyder volleyball for begyndere og øvede mænd og
kvinder. Vi træner i Dalbyhallen torsdage fra 19.30. - 21.30.
Vi starter den første torsdag i september.
KONTINGENT: Kr 600,- pr. sæson
KONTAKT: Morten Andersen, tlf. 4043 4879
Se mere og tilmeld dig på www.dalbygf.dk
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SÆT X

I KALENDEREN
Dalby Banko i Dalby Hallen
Torsdag 25. november kl. 18.30
Arr. Beboerforeningen for Dalby Sogn

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY / DALBY KIRKE

CARSTEN

POUL

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
LUNDERSKOV

Delikatessen tilbyder:

Landgangsbrød

Sangaften med

Peter A.G.

Freygaard
minutsteak
eller roastbeef

KUN
På billedet ses den nye samlede bestyrelse for Tved Vandværk. Fra venstre: Fra venstre: Konsulent Ove Lauritsen, kasserer Kjeld Hansen, formand Søren Bolvig, suppleant Jan Juhl-Hansen,
sekretær Jørgen Sall, bestyrelsesmedlem Anders Højgaard, bestyrelsesmedlem Jan Søgaard.

30,
Generalforsamling

Pr. 1/2 kg

i Vandværket
3 danske
svinemørbrad

Onsdag den 15. september afholdt Tved Vandværk sin
årlige generalforsamling på Den Gyldne Hane. Bestyrelsen fortæller her om generalforsamlingens forløb.
Af bestyrelsen
Foto: Doris Bolvig

Må betale for vandspild
Noget af det, der på Vandværkets område, har påvirket brugerne mest,
har været alle fortrædelighederne i forbindelse
med
kloaksepareringen
og fornyelse af fjernvarmeledningerne. Arbejdet
har nemlig medført store udfordringer i form af
vandspild, og Vandværket
har for første gang skullet
betale straf til staten for for
stort vandspild.
Der er ikke i lovgivningen mulighed for at rejse

Fokus på de boringsnære
beskyttelsesområder
Bestyrelsen kan endelig
komme i gang igen med
mange af de opgaver, som
har været besværliggjort
af koronaen. En af de
førte opgaver er at tage
hånd om de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der er i
Danmark udpeget i alt ca.
4.850 BNBO’er med det
formål at nedbringe risikoen for forurening af vores
grundvand og vandkvaliteten omkring vandforsyningsboringerne.
Tved Vandværk har her en
opgave i den yderste ende
af
indvindingsområdet,

Vandets kvalitet
Vandet fra Tved Vandværk
er rigtigt godt og lever op
til alle krav til drikkevand.
Der er ikke fundet rester
af pesticider. Antallet af
prøver er steget med 8 siden sidste år på grund af
fund af nye restprodukter
i boringer andre steder i
Danmark.
Formanden forudsagde, at
der vil komme flere ting at
teste for.
Adgang til vandmåler via
app
Der arbejdes for, at alle
forbrugere skal have mulighed for tilgang til sin
vandmåler via en app.
Vandværket har fundet et

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

Formand Søren Bolvig
indledte sin beretning
med at konstatere, at det
har været et anderledes år
på grund af Corona.

erstatningskrav for dette
beløb, men dog skal skadevolder betale for reparationerne.

45,-

som bestyrelsen skal blive
enig med kommunen om.
Der skal ikke lave egentlige aftaler om restriktioner i indvindingsområdet.
Man kan kun opfordre til
begrænset brug af pesticider, algebekæmpelse m.m.

Den legendariske frontfigur fra Gnags vælger
sange fra Salmebogen og højskolesangbogen.
Han fortæller om sangene og sin tro
– og inviterer til fællessang.

Dalby Kirke søndag 3. oktober kl. 19
alternativ til det produkt,
som Kamstup ikke kunne
levere som lovet.
Forventet ibrugtagning bliver i 2023.
Nye vedtægter
Vandværkets
foreningsformen blev på generalforsamlingen ændret til
Amba.

Derudover afventes godkendelse af nyt regulativ,
som er til godkendelse hos
Kolding Kommune.
Priser
Bestyrelsen foreslog uændrede takster, så vandet koster stadig 5,00kr/m³ plus
6,31kr/m³i afgift til staten
for ledningsført vand.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Anders Højgaard og Jan
Søgaard blev nyvalgt til bestyrelsen. Suppleant blev
Jan Juhl-Hansen.
Ove Lauritsen genopstillede ikke efter 19 år i bestyrelsen, men tilknyttes
Vandværket som konsulent.

27/1

VONSILD

LUNDERSKOV

ALLE UGENS DAGE 8-20

ALLE UGENS DAGE 8-20

Tlf. 7556 6033

Tlf. 7684 0711
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Dalby Tidende
KALENDER
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a.
Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk

DALBY KIRKE

Dalbys konfirmander 2021
Med fire måneders forsinkelse sprang årets konfirmander endelig ud. Konfirmanderne havde traditionen tro valgt tema, prædikentekst og salmer til konfirmationen, ligesom dagens kirkebøn var sammensat af konfirmandernes egne bønner.
Fotos: Carsten Popp, Popp Photo.

OKTOBER

Sangaften med Peter A.G.: Søndag 3. kl. 19.00
I kirken. Vedr. billetsalg: Se side 3.
Menighedsrådsmøde: Torsdag 7. kl. 19.00
I præstegården.

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

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.

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

Gudstjeneste: Søndag 24. kl. 9.00
21. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 31. kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Guitar- og korkoncert: Mandag 1. kl. 19.00
Med guitarensemblet fra Kulturskolen Kolding og
Dalby Kirkes tre kor.
I kirken. Se side 5.

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
jcbi@km.dk
Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk

Gudstjeneste: Søndag 3. kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.

NOVEMBER

Vejviser

Konfirmation søndag 29. august i Dalby Kirke
Bageste række fra venstre: Peter Vesterdorf, Oskar Aksel Ruiter, Mads Moesby Jørgensen, Jeppe
Arvad Rasmussen, Frederik Herskind Bruun, Oliver Tranberg Ebsen. Midterrækken fra
venstre: Sognepræst J.C. Bach Iversen, William Lauge Klinge Nielsen, Sara Dam Jensen, Sille
Aarslev Sundahl, Sune Frank Christiansen, Mathias Jensen. Forreste række fra venstre: Amalie
Fredslund Schmidt Poulin, Lea Givskov Iversen, Isabella Gehlen, Anna Emilie Lunddorf.

Musikgudstjeneste: Søndag 7. kl. 19.00
Allehelgen med oplæsning af navne og lys på
kirkegården.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.

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

Gudstjeneste: Søndag 14. kl. 10.30
24. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Dalby Kirkeblad
82. årgang, nr. 9
Oktober 2021
Red.: J.C. Bach Iversen
FASTE FOTOGRAFER
Hilmar Bjarnhoff
Kurt Schmidt

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

Konfirmation søndag 5. september i Dalby Kirke
Bageste række fra venstre: Andreas Work Bramsen, Anders Juhl Knudsen, Phillip Fabienke
Grundahl, Kasper Thrane Wichmann, Hugo Duevang Nielsen Bertram Rabjerg Jakobsen,
Christian Stubkjær. Midterrækken fra venstre: Sognepræst J.C. Bach Iversen, Christopher
Herskind Bruun, Tobias Kvistgaard Martello, Lærke Diabelez, Marinella Lindholm Lorentzen,
Mathilde Holm-Søberg, Rasmus Reif Schrader, Philip Rømhild. Forreste række fra venstre: Signe
Bundgaard Dixen, Johanne Duelund Kragh, Elina Kofod Madsen, Malou Rubenius, Ane
Hvelplund Overgaard, Alberte Johansen, Stella Kold Brandstrup, Maja Richter Dall.

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

Guitar- og korkoncert i Dalby Kirke:
Mandag den 1. november kl. 19.00

DØBTE

Unge guitarister fra Kulturskolen i Kolding og Dalby
Kirkes børne-, ungdoms- og voksenkor medvirker ved
den kombinerede guitar- og korkoncert mandag aften
den 1. november.
Guitarensemblet fra Kulturskolen Kolding består
af unge talentfulde guitarister fra 15-23 år og ledes
af Per McDonald og Morten Spanggaard. De spiller
et bredt repertoire, der
spænder fra renæssancen
til klassikken, fra romantikken til nyere populær
musik og arrangementer
af græsk folkemusik.

se til Athen, hvor de også
vil spille flere koncerter
sammen med unge græske
guitarister. En tur de længe har glædet og forberedt
sig til, idet den på grund
af Corona har været udsat
flere gange.
I første omgang glæder de
sig til at komme og spille i
Dalby Kirke mandag den
1. november.

Grækenland venter
Netop Grækenland skal
Guitarensemblet besøge i
slutningen af november på
en studie- og dannelsesrej-

Fri entré
Der er fri entré til koncerten, hvor også Dalby Kirkes
tre kor medvirker med gospel og årstidssange.

Nyt om
navne
28. august
Valdemar Witthøft
Arthur Witthøft
Frejas Ager 33
Verner Jensen
Kolliinsgade 24
Luna Lykke Grubbe
Goldbækparken 19
12. september
Carlo van Vogelpoel
Bruun
Engen 5

Guitarensemblet fra Kulturskolen Kolding giver koncert i Dalby Kirke mandag den 1. november. Ved koncerten medvirker desuden kirkens børne-, ungdoms- og voksenkor med blandt andet
årstidssange og gospel. Gratis adgang til koncerten.

Musikgudstjeneste Alle Helgen
Alle dage kan vi mindes dem, der ikke er hos os mere. Og dog er det godt at have en
dag, hvor det at mindes er selve formålet. Sådan en dag er Alle Helgens dag, der i år
falder søndag den 7. november.

Traditionen tro markerer Dalby Kirke igen i år Alle helgen med en smuk musikgudstjeneste. Det
sker 7. november kl. 19, hvor det fra kl. 18.30 er muligt at sætte lys på kirkegården.

Alle Helgen er ladet med
minder og traditioner. I
Dalby markerer vi Alle
helgen ved en stemningsfuld musikgudstjeneste kl.
19.00, hvor navnene på
dem, der er døde og blevet
begravet i Dalby det seneste år, bliver læst op.
Sammen kan vi mindes
dem, vi savner, uanset om
savnet er nyt eller har fulgt
os i flere år.
Lys på kirkegården
Hvis vejret tillader det, vil
vi igen i år fastholde skikken med at tænde levende
lys på gravene den sidste
halve time op til gudstjenesten, så lysene kan brænde
under gudstjenesten og aftenen og natten igennem.
Fra kl. 18.30 kan enhver
kirkegænger med pårørende på kirkegården afhente
lys i våbenhuset til at sætte
på gravstederne.

Sorg og glæde
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen fortæller om,
hvordan sorg og glæde er
vævet sammen i ethvert
menneskes liv:
- Tidligere var man optaget af, at sorg og savn
skulle overvindes, så den
sørgende kunne komme
videre og blive optaget af
andre ting, altså som om
du først var ked af det, så
blev du glad igen. I dag
ved vi, at mange lever med
deres sorg og bærer deres
savn som en integreret del
af dem, de nu engang er,
i fuld gang med en aktiv
tilværelse. Man kan godt
være et glad menneske og
en glad familie, der bærer
på en sorg og et savn.
Det er i den sammenhæng,
Alle Helgen kommer ind i
billedet.
- I kirken giver vi plads og
stemme til sorgen og sav-

19. september
Magnus Mose
Sønderby
Skovly 14

DØDE OG
BEGRAVEDE
27. august
Gert Kragelund
Gl. Skartved 60
28. august
Ejnar Hansen
Fjordbakken 3

net, samtidig med at vi holder fast i kirkens gamle tro
på, at vi i dåben har fået et
levende og uudslukkeligt
håb. Alle Helgen er med
til at understrege, at alle tider er i Guds hånd. Derfor
tænder vi også lys i mørket,
for vi insisterer på glædens
ret, slutter sognepræst Jens
Christian Bach Iversen om
gudstjenesten i Dalby Kirke Alle Helgen.

TVED VANDVÆRK
Forsyningsområde og informationer findes på

www.tved-vand.dk
: info@tved-vand.dk
: 76 30 17 92
: Tved Vandværk

Husk du bor oven på dit drikkevand
5

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Aflevering og afhentning af
børnene til Dalby Skole
Så kører det endelig igen! Skoleåret er kommet i gang
og Dalby Skole har igen sagt velkommen til tre spor i 0.
klasse. Det er en stor glæde for skolen og ikke mindst
skolebestyrelsen, at Dalby Skole er en attraktiv skole
for lokalområdet.
Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Jacob Saltoft
Mange nye elever betyder
også mange nye trafikanter. Og dem vil vi gerne
gøre alt for at passe på.
Der har altid været meget
fokus på, at skolevejene
omkring Dalby Skole, har
været så sikre som mulige.

Derfor er der cykelstier,
korttidsparkering,
langtidsparkering og Kiss and
Ride områder.
Omkring Dalby Skole er
der hele 3 lokationer, hvor
det er muligt at sætte eleverne af, når man kører i
bil.
Til dem, der kommer fra
Tved/Rebæk og Mariesminde området, er det
muligt at sætte børnene af
på standsepladsen på Idyl.
Det er vigtigt at understrege, at der er parkering
forbudt her. Det er ikke
lovligt i henhold til skilt-

Aflevering og afhentning af børnene til Dalby Skole
Afsætning tilladt på Idyl når man
kommer op ad bakken – standsning og parkering forbudt.

Kommer du fra Ankerhusvej /Idylvænget skal du anvende den store p-plads.
Her er langtidsparkering også tilladt.

ningen, at stille bilen og gå
ind til skolen fra klokken
7.00 – 17.00.
Gå det sidste stykke
Således skal denne plads
anvendes til de børn, der
selv kan gå det sidste stykke ind til skolen. I øvrigt
er det ikke lovligt at anvende pladsen, såfremt man
kommer fra rundkørslen
Ankerhusvej/Idyl, da man
derved krydser fuldt optrukne linjer. I øvrigt er
det ikke lovligt at standse
ved busstoppestedet. Det
er færdselsreglerne der
tilskriver, at standsning og
parkering ved et busstoppested er ulovligt.
Det er vigtigt at understrege, at reglerne er lavet så
alle børnene kan få den
mest sikre vej til og fra
skole – og her skal vi alle
hjælpe.
Stor parkeringsplads
I forbindelse med udbygningen af skolen, blev der
anlagt en stor parkeringsplads med adgang fra
Ankerhusvej. Her er det
muligt at parkere bilen
og følge børnene helt til
skole. Det er også muligt,
at lave afsætning. Der kan
selvfølgelig godt være lidt
langt over til indskolingen,
men det er der også en løsning på.

Dalby
Skole
Skoleleder
Jesper Thygesen

Du skal køre om til Dalbyvej, hvor der er en Kiss and
Ride plads i ”rundkørslen”.
Her er det ikke tilladt at
parkere/forlade bilen. Det
er kun til afsætning. Vil du
gerne følge barnet helt til
fx indskolingen, er der en
grus-parkeringsplads lige
ved siden af Kiss and Ride
rundkørslen, hvor det er
muligt at parkere 15 minutter.
En sikker skolevej
Det er i skoletiden ikke tilladt at køre længere end
Kiss and Ride rundkørslen,
medmindre man er beboer i området.
Det skyldes, at der er mange helt unge elever, der går
og cykler – og det er ikke
alle, der har helt styr på,
at kantsten betyder stop
og se dig for. Derfor er det
vigtigt, at forældre, bedsteforældre m.m. alle respekterer disse regler. Reglerne
gælder i øvrigt hele skoledagen – så også når børnene skal hentes igen.
Dette indlæg fra skolebestyrelsen er ikke en opsang. Det er skrevet med
de bedste hensigter om, at
vi alle hjælper med at skabe de mest sikre skoleveje
for vores børn.

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
OKTOBER
Fredag 15.
Skolernes motionsdag.
Lørdag 16. Søndag 24.
Efterårsferie.

Børnene
sagde farvel
til Henrik
Fredag den 17. september
sagde Henrik Nielsen farvel
til børnene på Dalby Skole.
Henrik har efter mere end 20
år som skoleleder valgt at gå
på efterløn. Her er de mindste, der vinker ham farvel
med Dannebrog.
Foto: Dalby Skole

Der er ”Kiss and Ride” samt 15 min parkering her.
Herfra er den korteste vej at gå til indskolingen.

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er
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MASSAGE FOR ALLE
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7.a og 7.b på lejrskole i Skagen 6. - 9. september
Her fortæller nogle af eleverne om deres oplevelser. Fotos: Dalby Skole.

Skagens Museum

Grenen og Fyrtårnet

På Skagens Museum kan man se mange forskellige
malerier som for eksempel ”Den druknede”, ”Sommeraften ved Skagens strand” eller ”Sorg”.

Grenen, nord for Skagen, er spidsen af Jylland. På vej
ud til det yderste af Grenen kommer man forbi Det Grå
Fyr.

Af Christian, Nongnam,
Magnus og Simon, 7.b
Skagensmalerne malede
mange billeder i slutningen af 1800-tallet, hvor de
levede i Skagen. De mest
kendte malere fra Skagen
er Marie og P.S. Krøyer, Michael og Anna Ancher og
Holger Drachmann.
I 1907-1909 udstillede skagensmalerne på Teknisk
Skole.
Efter P.S. Krøyers død i
1909 blev hans bolig i Skagen Plantage taget i anvendelse som museum. I 1919
skænkede Degn Brøndum
den gamle have ved Brøndums Hotel til Skagens
Museum, og herefter på-

begyndtes museumsbyggeriet i 1926 efter tegninger
af arkitekt Ulrik Plesner.
Selv blive maler
Den nye museumsbygning blev indviet den 22.
september 1928. Museets
samling bestod på det tidspunkt af ca. 325 kunstværker. Mange af dem var gaver fra kunstnerne.
Vi har oplevet meget i Skagen, men museet var helt
klart noget af det bedste,
mest fordi at det var så lærerigt, og der var mange
fine malerier. Hvis man synes, at det bliver kedeligt,
kan man gå hen til et rum,
hvor du kan lave og male
dit eget billede.

Dalby Skoles 7. årgang havde mange gode oplevelser på lejrskolen i Skagen.

Rejsen og opholdet
I uge 36 tog Dalby Skoles
7. årgang på lejrskole i
Skagen.
Af Kamma, Anna, Sofie
og Andrea, 7.b
Mandag morgen mødtes
vi på Kolding banegård
kl. 8.15, hvor toget kørte
kl. 8.31. Efter halvanden
times togtur, landede vi
i Århus, hvor vi derefter
tog et nyt tog til Ålborg.
Vi havde masser af snacks,
film, spil og hygge. De fleste sad ved fire-mands borde, hvis ikke man sad ved
fire-mands borde, sad man
på to-mands pladser.
På Ålborg station fandt vi
en bus og rejste med den
til Hulsig, hvor vi skulle bo
på Skagen Strand hotel.
Da vi ankom skulle vi stå
og vente på vores nøgler til

Af Sarah, Isabel, Josefine
og Alexander, 7.b

Råbjerg Mile er et godt sted at stå på hænder.

Råbjerg Mile
Råbjerg Mile er Danmarks
største vandreklit.
Af Silas, Oskar og Asger, 7.b
Vi var lige ankommet i bus
til husene i Hulsig, hvor
vi skulle bo i de næste par
dage. Vi nåede lige at falde
til i husene, før vi skulle ud
til cyklerne, vi havde lejet.
Vi skulle cykle 3,3 kilometer til Råbjerg Mile, hvor vi
så satte vores cykler og gik
hen mod de store sandbakker.
Det var mega sjovt at rulle i de mange bakker i
underbukser. Cykelturen
var ikke så lang og det
var mega hyggelig at cyk-

husene. Nu skulle vi endelig ind og pakke vores ting
ud og slappe af.

sandwich, frugt og grønt.
Første aften lavede vi mexicanske pandekager, næste aften burger og sidste
aften tog vi ud og spiste på
restaurant.

Dejlige boliger
Husene var virkelig rumlige og havde fine faciliteter. Der var tre værelser, en
stue, et køkken, et badeværelse og en rigtig hyggelig
terrasse.
Udendørs var der både
fodboldbaner, golf, hoppepude, legeplads, tennis og
mere. Der var en fin svømmehal med en fed rutsjebane og en lille kiosk.
Efter vi fik pakket ud, tog
vi de cykler vi havde lejet,
og cyklede 3,5 km ud til
Råbjerg mile.
Vi stod selv for alle måltiderne. Om morgenen
lavede nogle pandekager,
æg og bacon ellers lavede
vi havregryn. Til frokost
fik vi købt ind til noget

Kedeligt og koldt
Onsdag morgen skulle vi
alle helt vildt tidligt op, for
vi skulle nemlig på fiskeriauktion. De fleste syntes
at det var ret kedeligt og
koldt. Bagefter kom Paul
som skulle vise os rundt
på havnen. Han fortalte os
om Skagen Havns historie.
Efter det havde vi fritid i
byen indtil at vi skulle på
museum kl. 13:00. Vi fik
masser og tid til at shoppe
tøj og snacks og var på en
rigtigt fed legeplads.
Kl. 13 tog vi på Skagen
kunstmuseum i cirka en
time. Bagefter fik vi endnu mere fritid i byen og kl.
17:30 skulle vi mødes på en
Italiensk restaurant hvor vi
fik rigtig lækkert mad.

le sammen. Efter vi havde
rullet os i sandet, var vi
fyldt med sand, og vi var
alle helt sandet til. Vi var i
Råbjerg Mile i en time, før
vi cyklede hjem og lavede
aftensmad.
Fakta om Råbjerg Mile
Råbjerg Mile måler 1 km²
og har en højde på omkring 20 m, hvilket bringer
milens højeste punkt 40 m
over havoverfladen. Siden
år 1900 har den rykket sig
ca. 1750 m mod øst, og i
dag bevæger den sig med
gennemsnitligt 15 m om
året, hvilket betyder, at den
om 100–200 år vil dække
hovedvejen til Skagen.

Så skulle vi snart hjem. Vi
fik pakket lidt onsdag aften og resten torsdag morgen. Toget gik kl. 9:31 og
derfra gik turen hjemad.
Vi landede på Kolding banegård 15:26 og blev hentet af vores forældre.
Vi hyggede os vildt meget
og havde en helt vildt fantastisk tur til Skagen.

En meget tidlig morgen
på fiskeriauktion.

Grenen dannes af sand,
der af havet transporteres
nordpå langs hele Jyllands
vestkyst. Spidsen vokser
gennemsnitligt med ca. 10
meter om året i nordøstlig
retning mod Sverige.
Fyret
Det Grå Fyr er et af flere fyr
i Skagen. En halv time efter solnedgang den 1. november 1858, blev lampen
i Skagen Grå Fyr tændt for
første gang. Den sandede
Skagen Odde havde fået
sit tredje fyr, der kunne
hjælpe de søfarende med
at holde kursen og komme
sikkert i havn. Fyret er 46
meter højt. Fyret ligger på
Fyrvej 36, 9990 Skagen.
Vores tur til Grenen og
fyret
Vi skulle cykle fra vores hotel ind til Skagen. Der var
ca. 16 km fra hotellet og
ind til fyret. Vi stoppede
op ved fyret, og 2-4 lavede et oplæg, som vi havde
fået tildelt inden vi kom
til Skagen. Vi gik ned til
stranden bagved og spiste
madpakker, som vi havde
lavet hjemmefra. Da folk
var færdige med at spise,
var vi nede ved stranden
og kastede sten ud i vandet, eller gik og fandt flotte sten.
Efter noget tid cyklede

vi videre til Grenen. Der
kunne man vælge at gå ud
til Grenen, eller ned i en
lille turist-butik. Da vi kom
tilbage fra Grenen og dem
fra butikken kom op til
mødestedet, så vi tre hunde, og sagde hej til dem.
Vi cyklede videre ind til
Skagen by, hvor vi cyklede
hen og afleverede cyklerne. Efter det fik vi fritid i
byen.
Vores oplevelse af turen
til Grenen
Det var en rigtig god tur til
Grenen. Vi tog først et stop
ved fyret. Bag ved fyret, var
der en rigtig smuk strand.
Der var der rigtig mange
flotte sten og det var også
der hvor vi spiste vores
mad. Vandet var flot, klart
og med en god udsigt.
Da vi havde spist, cyklede vi til Grenen. Det var
en god oplevelse og der
var rigtig smuk natur. Da
vi nåede frem til Grenen
kunne man gå rundt med
sine venner. Der var lidt
af hvert. Man kunne bl.a.
gå i en lille souvenir butik
hvor man kunne få et lille
minde fra turen. Man kunne også gå ud til Grenen,
hvis man havde lyst til det.
Der var også mulighed for
at købe en is, noget kakao
eller noget slik hvis man
havde lyst til det.
Det var en rigtig fed oplevelse og en oplevelse som
vi nok ikke glemmer.

På cykeltur ud til det gamle fyr mellem Grenen og Skagen By.
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Ny skoleleder vil gerne være med til at
opbygge en sund ungdomskultur i Dalby
Jesper Thygesen har mange års erfaring som skoleleder. Han overtager posten efter Henrik Nielsen, der er
gået på pension. Jespers største ambition er at gøre en
god skole endnu bedre, tage ansvar for de svageste og
bidrage til den aldrig afsluttede opgave med at opbygge en sund ungdomskultur.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Dalby Skole
Allerede inden interviewet
med Jesper Thygesen er
færdigt, aftaler vi det næste.
- Kan vi ikke aftale, at vi tales ved, når der er gået 100
dage. Er det ikke sådan det
er, at man får 100 dage til
at lære stedet at kende og
finde sine egne ben at stå
på, spørger Jesper, da jeg
spørger til, om han kommer med en programerklæring for Dalby Skole.
For selv om Jesper allerede har mere end 15 år
bag sig som skoleleder på
skoler i både Ry og Odense og også har flere år som
afdelingsleder på en skole
i Vordingborg bag sig, så
har han brug for lige at
lære Dalby Skole at kende.
- Jeg overtager en rigtig
god skole, som ligger i et
område, hvor både mor og
far arbejder for, at de kan
bo her. Så får man engagerede forældre, der stiller
krav til det at have en skole, og det stiller også nogle
krav til mig, siger Jesper.
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Han overtager en god
skole og et dygtigt personale, og han er lige nu i
gang med at afholde ”mini-mus”-samtaler med alle
de ansatte for at blive klogere på, hvad der rører sig
på skolen.
- Jeg kommer ikke og laver
revolution. Jeg er kun interesseret i at gøre en god
skole endnu bedre, siger
han.
Opbygge en ungdomskultur
En ting, der dog allerede
springer i øjnene, er udskolingen.
- Udskolingen har ikke
fået lov at sætte sig endnu, og det varer nogle år,
inden vi får en hel årgang,
der går hele vejen, og til
at vi får opbygget de traditioner, der er med til
at give overbygningen en
mere tydelig profil. Der
er mange skoler, som satser på sprog eller sport,
men spørgsmålet er, om
man skal have en profil i
udskolingen. Jeg tror ikke,
vi kommer til at tiltrækker
børn fra andre områder
pga. en bestemt profil på
Dalby Skole. Vi skal gøre
noget for de børn, der allerede er her. Og så bliver
det super spændende at
få den første årgang, der
bliver færdig. De bliver de
første, der skal kaste med
karameller og være med at
bygge nogle traditioner, siger Jesper.
Han vil også arbejde for at
opbygge en god ungdomskultur i Dalby. De unge
i Dalby har ikke byen at
spejle sig i, som de unge,
der bor i midtbyen, har.

Jesper
Thygesen
• 48 år og bor
sammen med sin
kæreste oven på
biblioteket i Kolding Midtby
• Er født og opvokset i Tønder

- Der er næppe mange
unge, der kører fra midtbyen til Dalby og hænger ud,
så de unge, der er her, bor
næsten alle her i Dalby.
Dem skal vi gøre noget for.
Selvfølgelig skal de lære at
rydde op og passe på tingene, men de skal også have
lov at udfolde sig, siger Jesper.
Diversitet er godt
Jesper har allerede vakt en
del opsigt ved at udtale, at
Dalby Skole skal tage sin
andel af kommunens tosprogede børn. Men det er
et område, som han har en
mening om. For har man
evnerne, muligheden og
overskuddet til at hjælpe
andre, så har man i Jespers
øjne også et ansvar for at
gøre det.
- Jeg mener, at det er vigtigt, at vores børn oplever,
at verden er større end ens
egen, og at andre børn kan
have nogle andre kår, end
man selv har. Jeg er selv opvokset i et skilsmissehjem,
hvor der ikke var råd til noget. Det giver nogle andre
muligheder og nogle andre erfaringer. Børn vil jo
gerne være sammen med
andre børn, ligegyldigt
hvor de kommer fra. Man
skal som forældre ikke
være bange for, at det faglige niveau falder i klassen.

Karaktererne er vigtige, da
de kan åbne døre fremadrettet, men det er i min
optik ikke det vigtigste. Jeg
har endnu til gode at se
den elev, der bliver ansat et
sted på sine karakterer fra
folkeskolen. Det er mere
den karakter, barnet har.
Personligheden og de dannelsesmæssige karakterer
som de tager med sig, er
det vigtigste, mener Jesper.
Ville være politimand
Selv troede han ikke, at det
var lærer og siden skoleleder, der skulle være hans
karrierevej.
Han ville være politimand,
og efter gymnasiet i Tønder ville han søge ind i militærpolitiet, for så var man
næsten sikret en plads på
politiskolen. Men inden
da tilbragte han et år på
idrætshøjskole i Århus,
der er en højskole, der
har tradition for at sende
halvdelen af kursisterne
på lærerseminariet, blandt
andet fordi de sender kursisterne ud og undervise
børn i idræt.
- Her var vi fire voksne,
der helt vildt gerne ville
børnene, og det var helt
vildt sjovt i idrætstimerne.
Jeg fandt også ud af, at det
kunne jeg godt finde ud
af, og så endte jeg også på
seminaret, fortæller Jesper.

• Har linjefag i
matematik og idræt
og har taget en
master uddannelse
i ledelse
• Har været skoleleder i 15 år på
skoler i Ry og i
Odense
• Bruger sin fritid
på motionsløb i
Kolding Motionsklub, hvor han løber Ultraløb, hvor
man løber op til 50
kilometer
Flere lærerjobs
Det første job var på efterskolen Ejstrupholm, hvor
han underviste i sine linjefag matematik og idræt
og efter fem år gik turen til
en byskole i Vordingborg,
hvor han blev afdelingsleder.
- Her havde vi modtagerklasse med flygtningebørn,
og det var en god oplevelse. Jeg havde også en god
leder, der lærte mig op, så
jeg blev klar til at få min
egen skole, fortæller han.
Leder blev han på en lille
skole i Ry ved Silkeborg,
hvor han var i 11 år. Undervejs tog han en master
i ledelse og fik øjnene op
for noget andet. Han ville
gerne prøve noget, der var
større, og blev skoleleder
på Vestre Skole i Odense.
- 35 procent af eleverne var
tosprogede, og mange for-
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ældre valgte skolen fra, og
jeg blev blandt andet ansat
for at få lavet om på det.
Vi var i konkurrence med
syv nærtliggende privatskoler, men det lykkedes at få
vendt udviklingen ved at
inddrage forældrene og
få gjort skolen til det foretrukne valg i stedet for et
fravalg. Alle er forskellige
og gode til noget forskelligt. Det handler om, at
alle bliver set og hørt – få
det bedste frem i alle. Det
bliver også det, som jeg håber at bidrage med her i
Dalby, siger Jesper.

