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Opfordring til Dalby borgerne:
Vær med og bidrag til sommerfesten
Sportsfesten ændrer sig
fra at være en fest, som
Dalby GF’s sponsorudvalg
står for, til at være en
sommerfest, hvor alle
skal komme med ideer til
festen og være en aktiv
del af den.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Dalby skal stadig have en
rigtig byfest med fest, farver
og masser af samvær, men
det skal ikke længere være
en fest, som sponsorudvalget arrangerer. Sponsorudvalget, der i årevis har stået
bag legendariske sportsfest,
har omdøbt festen til en
sommerfest, og nu skal alle
i Dalby være med til at afholde festen.
Irene Mortensen fra sponsorudvalget er fast i mælet,
når hun kommer med sin
opfordring til alle borgere i
Dalby.

- Kom og vær med til at afholde et brag af en sommerfest. Gå sammen med naboerne, lad de ældre komme
med ideer, og lad børnefamilierne stå for nogle arrangementer. I fremtiden skal
vi alle løfte i flok og være
sammen om både at stå for
festen, være med til festen
og rydde op bagefter, siger
Irene Mortensen.
Mange tilflyttere
Ændringerne omkring sommerfesten har været et stykke
tid undervejs. Der er kommet mange nye tilflyttere
til Dalby, og nu skal der ske
noget nyt. Sportsfesten har
altid været bundet op på fodbolden og Dalby Cuppen.
- Der er mange, der tror, at
sportsfesten kun handler om
fodbold, men sådan er det jo
ikke. Der skal stadig spilles
fodbold, men der skal også
være andre aktiviteter. Spon-
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I 2012 kostede et armbånd til børnecamping, der gav saftevand, kage, aftensmad og morgenmad 50 kr.

sorudvalget har i mange år
stået for arrangementerne,
og vi er nogle, der nærmest
har været på i 24 timer i træk
i tre dage. Det går ikke mere.
Nu skal alle være med, og
derfor har vi valgt et slogan,
der hedder ”Vi løfter i flok”,
forklarer Irene Mortensen.
Alle kan være med og komme med ideer, men det er

altså også en nødvendig forudsætning for, at der bliver
sommerfest, for den laver
ikke sig selv, fastslår Irene
Mortensen.
- Kun hvis vi er sammen om
at tage initiativer og løfter i
flok, bliver der sommerfest,
siger hun.

Der kommer først lys igen foran skolen til sommer
Lysmasterne på Dalbyvej
kommer først op igen til
sommerferien. Gadebelysningen i Kolding Kommune er sendt i udbud,
og derfor er opsætning af
ny belysning udsat.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Frem til sommerferien vil
der være lidt mindre lys på
Dalbyvej. Kolding Kommune har fjernet fem lysmaster
fra vejen, og da de tre stod
placereret foran skolen, vil
det selv sagt betyde, at der vil
være lidt mørkere omkring
skolen.
- Der var en af masterne, der
var væltet, og da vi tjekkene
træmasterne langs hele Dal-

byvej, så var der desværre
fem master i alt, som var
rådnet, og som vi derfor var
nødt til at fjerne, siger Kim
Bauenhøj, fagansvarlig i Byog udviklingsforvaltningen.
Kim Bauenhøj understreger,
at kommunen har været ude
og tjekke belysningen på vejen i aftentimerne.
Fokus på skolen
- Vi er opmærksomme på,
at det er en skolevej, men vi
har vurderet, at der stadig er
lys nok på vejen. Bl.a. fordi
der ikke mere er ”natsluk”
på strækningen. . Vi vil ikke
gå i gang med at renovere
lyset på Dalbyvej, blandt
andet fordi Dalbyvej bliver
lukket, og der kommer en

vendeplads. Vi vil derfor
gerne sætte lys op til de nye
forhold, der kommer. Hvis vi
skulle sætte lysmasterne op
nu, ville vi skulle flytte dem
igen, og vi vil ikke påføre os
unødvendige udgifter, siger
Kim Bauenhøj, der understreger, at alle kan henvende
sig til ham, hvis man har
spørgsmål til belysningen.
Kommunen har valgt ikke
at sætte nye master op før
til sommerferien, da renovering af alt gadebelysning i
Kolding Kommune er sendt
i udbud, og kommunen har
endnu ikke fundet den entreprenør, der skal stå for opgaven.
- Der bliver lavet en belysningsplan for Dalbyvej, hvor
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både vendeplads og området
foran skolen bliver vurderet. Når det er på plads kan
vi påbegynde den egentlige
renovering af belysningen,
siger Kim Bauenhøj.
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Bæverweekend med travetur,
sovebamser og lommelygter
Igen i år skulle de mindste spejdere på Bæverweekend i spejderhytten i
Mariesminde. Spejderlejren lå i weekenden d. 2.
og 3. marts, hvor børnene
allerede mødtes lørdag
morgen kl. 9.00, med
liggeunderlag, soveposer,
skiftesokker og sovebamser.
Af: Judy Reimer
Foto: Judy Reimer v/fotostylisten

- Det gjorde bare mega ondt,
da jeg trak min hånd ud af
fiskens mund, for den har
små skarpe tænder, fortæller
Kristian Gasser, som er på
Bæverweekend i spejderhytten i Maries Minde.
- Jeg synes, det er mærkeligt,
at den har tænder på gællerne, fortsætter han.
- Den er ekstremt tung, så
det var godt, at Jessica Michaelsen hjalp mig, da jeg
skulle bære den.
Kristian synes det var sejt,
at se på, at fisken blev renset, for han elsker fisk og har

engang selv fanget en, hvor
linen desværre sprang, inden
han fik den bjærget på land.
Sild i maven
Også Silja Thomsen var med
på nært hold, da lystfisker
Johnnie Knap, som havde
fanget den 75 cm store og 4
kg tunge havørred i Kolding
Fjord lørdag morgen, kom
for at rense fisken sammen
med spejderne.
- Jeg synes det var lidt ulækkert at se på, for der kom så
meget blod ud af fisken, da
han skar den op. Men det
var også lidt sjovt, for der var
en lille fisk inden i dens mave
(en sild, Red.).
- Fisken var sådan lidt sølvagtig og blød at røre ved, fortæller Silja videre. Hun har
kun set en fisk blive skåret op
på fjernsyn tidligere.
5 km. travetur
Det er lørdag formiddag og
spejderne er samlet i spejderhytten, fordi det er årets
bæverweekend. De skal alle

sove der om natten, men inden skal de ud at gå 5 km.
- Pyh det var godt nok en
lang gå tur, fortæller Jessica
Michaelsen. Vi gik 7 kilometer, det er min rekord. Hvad
er din rekord i at gå mor,
spørger hun glad.
- Alle spejderne er stolte af
deres tur, nu de er kommet
hjem, fortæller spejderleder
Jan Reckweg. Men undervejs var der godt nok meget
brok og bøvl.
- Er vi ikke snart hjemme og
jeg kan ikke gå mere, lød det
på skift fra bæverne på turen,
smiler den hyggelige Jan.
Skumfiduser og kiks
- Hent en snobrødspind
hver, siger Jan, og stil jer op
på række. Spejderne stimler
sammen for på skift at få en
skumfidus på spidsen af deres lanse. De kender proceduren og inden længe dufter
det af brændt gummi. Skumfiduserne puttes ind mellem

to mariekiks og nogle får
også pålægschokolade imellem – det er guf.
Efter bålet er der fri leg og
hygge inden aftensmaden,
som består af lange spagettier og kødsovs.
Jessica Michaelsen fortalte
søndag, at hun havde svært
ved at falde i søvn, efter
Guldlok var blevet læst højt,
for de andre piger larmede
så meget. Derfor tog hun
sine øjevarmere på og stak
hovedet ned i soveposen, det
hjalp.
Spejderne blev alle hentet
klokken 13.00 søndag middag, glade, lidt trætte og fyldt
med gode spejder historier
og nye lege de havde fundet
på i fællesskab.
Fakta:
Bæverne har spejdermøder hver torsdag kl. 18.0019.00 i spejderhytten i Maries Minde.

Program for weekenden
Lørdag
Fri leg
Indretning af soverum
Spontan fiskerensning
Frokost
Travetur på 5-6 km.
Fri leg
Bål hygge med skumfiduser
og mariekiks
Aftensmad – spagetti og
kødsovs
Aftenhygge med sang
Vi sir godnat med eventyret
Guldlok
Morgenvækning kl. 06.00
Ud i det fri
Morgenmad
Fri leg – nogle af spejdere opfandt legen surmuletik
Bålmad og hygge
Oprydning og vi pakker
sammen
Tak for i dag
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Der skal være masser af aktiviteter til sommerfesten
Gå sammen og kom med
en ide til sommerfesten.
Sponsorudvalget har allerede fået tilsagn fra flere,
der gerne vil bidrage.
Kirken begynder torsdag
med en kirkekoncert og
sponsorudvalget selv afholder bankospil fredag.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Sponsorudvalget har spillet
bolden op til sommerfesten,
og nu gælder det bare om at
gribe den. Sportsfesten er
blevet til en sommerfest, og
alle skal bidrage.
Sommerfesten foregår i år fra
torsdag den 30. maj til søndag den 2. juni. Det er kirken,
der åbner sommerfesten med
grillaften og sommerkoncert
ved børne- og ungdomskoret,
ligesom kirken også er med
på afslutningsdagen søndag
med en friluftsgudstjeneste
om formiddagen.
Sponsorudvalget har sat sig
på at afholde bankospil og
arrangere familieløb.

Børnedag lørdag
Lørdagen kommer til at stå
i børnefamiliernes tegn.
Blandt andet så er børnecamping flyttet til om lørdagen i stedet for tidligere,
hvor der var børnecamping
om fredagen.
- Vores håb er, at forældrene
så vil komme i teltet lørdag
aften, spise lidt mad, drikke
en øl og hygge sig sammen
med de andre, siger Irene
Mortensen.
Der skal stadig være fodboldcup, og gymnastikafdelingen har lovet at stå for
cafeområdet, hvor der bliver
solgt mad, is og slik.
Men Irene Mortensen håber
også, at der vil være nogle
af de ældre, der vil gå sammen om en kortturnering
eller en petanque turnering.
Spejderne må også gerne
lave forskellige aktiviteter,
ligesom der kunne være en
bordtennis turnering.

der står bag sponsorcykling,
så vi kan samle ind til en
multibane, nogle vil måske
arrangerer et loppemarked
eller bygge en halmborg.
Musikere fra Musikskolen
kunne komme at spille og
sætte en hat frem. Ja, kun
fantasien sætter grænsen, siger Irene Mortensen og opfordrer alle til at komme ud
af busken.
Sponsorudvalget vil stå som
koordinator på alle arrangementer, og tidsfristen for at
komme med forslag til ak-

tiviteter til sommerfesten er
den 8. april.
Kontakt Irene Mortensen på
mailadressen: Irene.Mortensen@skolekom.dk
Forslag til aktiviteter
Bordtennisturnering
Halmborg på plænen
Sponsorcykling til bygning
af en multibane
Loppemarked
Dart, bueskydning
Kortturnering
Petanqueturnering
Musikskolen kan spille

Mange aktiviteter
- Det kan også være nogle,

Talentshow i Dalbys SFO
Stort set samme tidspunkt som X-factors
liveshows ruller over tv
skærmene fredag aften, hopper Dalbys SFO
med på talentbølgen og
iscenesætter årets store
talentshow på Dalby
skolen.
Af: Judy Reimer
Foto: Judy Reimer v/fotostylisten

Forskellig fra X-factor konkurrerer talenterne i Dalby
ikke mod hinanden. Det er
derimod en social begivenhed, hvor samarbejde, sang,
talent og sammenhold udfolder sig på et højt kreativt
niveau.
Det er op til den enkelte elev
at vælge, hvad de vil vise eller optræde med. Enten selv
eller i en gruppe. Det skal
være noget, de synes er sjovt
og gerne vil øve sig mere på.

Basisplan® - u/udhæng

I år var vi vidne til blandt
andet cykelræs og tryllekunst, dans, sang, skuespil
og robotbreak.
Børnene er med hele vejen.
Nogle syr deres egne kostumer og andre laver kulisser.
De vælger selv den musik
eller sang de vil bruge og så
øver de. Igen og igen øver de,
så de alle er helt klar til det
store show som var torsdag
d. 28. februar klokken 14.00
i den gamle gymnastiksal.
Alle SFO elever var inviteret
til at kigge med og flere forældre og bedsteforældre dukkede spændte op på dagen.
De to var konferencier stod
klar og styrede os alle flot
igennem showet med jokes
og flotte præsentationer af
deres venner.
Forestillingen blev festligt
skudt i gang af Kristian på
cykelbanen og afsluttet med

funkisplan®

lærernes overraskelse i form
af en numsevrikkende feriedans i shorts, solhat og
gummitær. Bagefter var der
klapsalver til det dygtige

unoplan®

publikum og diplomer og
champagnebobler til de tørsige og talentfulde børn fra
SFO.

Basisplan® - M/udhæng

Åbent
LÆSERBReV

Dalby
– Koldings Pompeji
I disse historieløse tider, hvor de fleste tror, at slaget på Reden er noget fra Angry Birds, og at Grundtvig var en hobbit,
er det måske på sin plads at bruge lidt spalteplads på at udbrede kendskabet til Dalbys historie. Det er jo som bekendt
gennem sin historie, man finder sin identitet.
Vidste De måske, at store dele af Dalby en gang var dækket
af - havregrød? Nej, vel. Men i samarbejde med professor
P. Otteskår fra Nationalmuseet har amatørarkæologer fra
Dalby for nylig gjort et historisk fund, der bekræfter Dalbys
status som Koldings Pompeji. Fundet viser, at et uheld på
Dalby Mølle en morgen i 1400-tallet betød, at store mængder havregryn blev ledt ud i Dalby Møllebæk, hvorved der
blev dannet en gigantisk klistret grødmasse, der flød ud over
det meste af Dalby og lagde sig som en tyk dyne over sognet.
Med sig rev strømmen af lunken havregrød en del løsøre,
herunder en slagters kærre fyldt med varer til torvedag. Går
man i dag en tur langs Møllebækken, kan man således være
heldig at finde fossiler af cocktailpølser og fedtegrever i den
for længst størknede havregrød.
Episoden er også beskrevet i sognets kirkebøger. Her fremgår det blandt andet, at uheldet formentlig skyldes den hollandske møllersvend Thorvald Vanderhintenheul, der i en
svamperus tog fejl af ordene ”møllesæk” og ”Møllebæk” og
derfor hældte grynene i bækken i stedet for sækken. Thorvald, også kendt som Skæve Thorvald, var efter sigende så
påvirket af de hvidløgsmarinerede champignons, han havde
indtaget, at han efter udledningen af de løse gryn også ville
prøve med cornflakes. Et håbløst forehavende må man sige,
idet cornflakes først blev opfundet 500 år senere.
(Som et lille sjovt kuriosum kan det nævnes, at det er denne
historie, der har afstedkommet udtrykket ”grødhoved”, som
de fleste jo kender).

S. Uhresen, amatørhistoriker

atriumplan®

trempelhus®

SkagenhuS®
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Skoleleder:
Henrik Nielsen
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Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
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Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Jens Roelsgaard (formand)
Lars Lohmann
Sanne Safarkhanlou
Ritt Sønnichsen
Mette Deichmann
Pernille B. Schmidt
Ulrik Søgaard
Det sker i april:
Onsdag d. 3. april:
Trivselsdag for alle klasser
Bededagsferie: fredag d.
26. april til
søndag d. 28. april.

Emil lavede skarnsstreger
på Kolding Teater
En næsten fyldt teatersal
med forældre, søskende
og bedsteforældre så
Dalby Skoles 6. klasser
opføre Emil fra Lønneberg
som musical onsdag
aften den 20. februar.
Det var en stor oplevelse
– særlig for de yngre tilskuere. Teateroplevelsen
satte også sine aftryk i
skuespillere og musikere
fra 6. klasserne.
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer v/fotostylisten

Tilskuerne
Jeg vil også være Ida
Laura Bekke – kommende 0.
klasses pige på Dalby skole
- Jeg synes skuespillet var
godt og sødt. Min fætter
Sune som spillede Buller Bo
var den bedste. Når jeg kommer i 6. klasse vil jeg spille
Ida, for hun synger så smukt,
siger en drømmende Laura,
mens hun lidt genert putter
sig ind til mor Carina.
Emil var den sjoveste
Markus Bugge – går på Dalby skole
- Jeg synes musicalen var
sjov – især Emil. Min storebror spillede præst, så når
han har øvet hjemme, har
jeg hørt ham lidt. Det var
pinligt oppe på scenen, når
de ikke kunne huske, hvad
de skulle sige, men det skete
ikke ret tit, og jeg synes ikke
det gjorde noget.
- Når jeg kommer i 6. klasse
vil jeg gerne være den som
spiller på trommer, siger
Markus forventningsfuldt.

Skuespillerne
Speciel fornemmelse at
få bifald
Emil H. Smidt – går i 6. b
og spillede far Anton inden
pausen
- Hold op, hvor er det svært
at spille en anden, men vi
har øvet meget også der
hjemme, så jeg er glad fordi
det hele gik så godt, fortæller
Emil efter aftenens musical
på Kolding Teater.
- Det er bare så mærkeligt
lige nu. Vi har øvet og øvet
igen og igen og så er det hele
bare brændt af på 2½ time.
Måske det ville være bedre
at dele det op, så vi skulle
spille to gange, lige som vi
gør, når vi optræder i Dalbyhallen hjemme, siger Emil
eftertænksomt.
- Men det er nu federe at
være her på teateret, fortsætter han.
- Lyden er bedre og så er det
både godt og skidt, at vi ikke
så godt kan se publikum pga.
lyset. Det fedeste var nu bifaldet her til sidst. Det er en
meget speciel følelse jeg fik,
da alle bare klappede af os,
højt og så længe.
- Min rolle som sur far, var
svær at spille for mig i starten, men synes det gik bedre
jo mere jeg øvede, og nu
kunne jeg godt tænke mig, at
prøve det en anden gang.
- Jeg synes, det har været
sjovt at lave noget andet i
skolen end almindeligt skolearbejde. Samarbejdet med
den anden klasse har styrket
vores fællesskab, og det er jeg
sikker er godt, når vi skal arbejde sammen i fremtiden.

Hvordan føler jeg egentligt, når jeg er sur
Mads Laursen – går i 6. b
og spillede far Anton efter
pausen
- Jeg er altid en sjov og glad
dreng, så derfor var det en
stor udfordring for mig at
skulle spille den sure far Anton, fortæller den smilende
Mads efter musicalen er færdig onsdag aften.
- En dag da jeg var i dårligt
humør tænkte jeg, at den følelse jeg have inden i, kunne
jeg bruge det i mit skuespil.
Jeg skulle bare tænke de
samme tanker, når jeg øvede
og var på scenen. Det hjalp
meget, fortsætter en blussende træt Mads.
- Næste gang jeg skal være
med til sådan noget, vil jeg
gerne have en ny slags rolle.
F.eks. kunne jeg godt tænke
mig at spille en forvirret én
eller en skør én. Det bedste
med Anton rollen, var at jeg
skulle råbe af nogen.
- Jeg synes, det har været rigtig sjovt at prøve noget nyt.
Jeg elsker, når der sker noget.
Kunne godt lide at lave kulisser og vi hele tiden skulle
noget fysisk. Det var også super sjovt at øve, for tit sagde
en af os noget forkert eller lavede fejl, og så kunne vi alle
grine af det, for derefter at
gøre det bedre.
- Øvelserne har også gjort, at
jeg er kommet meget tættere
på nogle personer fra den
anden klasse, som jeg ikke
kendte i forvejen og fået nye
venskaber – det er fedt, slutter en varm og glad Mads af.
Familien venter, nu skal de
hjem og i seng.

Få bedre råd i...
Juridisk rådgivning til både
private og virksomheder
Strandvejen 6 · 6000 Kolding · www.hviid-law.com

A · rechnitzer.dk

Rep. af alle mærker • Salg af nye og brugte biler
Kvalitet til fair priser
Smedegade 3d
6000 Kolding

GalGebjerGvej
Tlf. 75 52 35 10

4

DomhusGaDe
Tlf. 75 52 31 88

info@cahn-biler.dk
www.cahn-biler.dk

Carsten 72 44 44 68

Henrik 72 44 44 69

DALBY SKOLE

1. klasse er sprunget 100 år tilbage i tiden
På Dalby Skole har 1.
klasserne skiftet de elektroniske tavler ud med
griffel og skifertavler og
forsøger at leve sig ind i
skolelivet for ca. 100 år
siden. Det hjælper altid
at klæde sig ordentligt
på, pigerne med kjole og
tørklæde og drengene
med vest og kasket.
Af Anne Mette Trans
Foto: Jens Bank

I ugerne omkring vinterferien har 1. klasserne ladet sig
inspirere af årets musical og
er sprunget 100 år tilbage i
tiden. Tilbage til en tid uden
elektronik, da man levede
sådan nogenlunde som Emil
fra Lønneberg. Der var nok

ikke den store forskel på om,
man boede på Katholt ved
Vimmerby eller på Lillegård
ved Dalby og Kolding kunne
vel gøre det ud for Marianelund. Sådan en lille landsby
med gårde og en lille skole
er lige hvad Dalby var dengang.
Børne er blevet udstyret med
identiteter fra 1913, der er
gårdejer børn, husmands
børn og børn af enlige mødre. Det er spændende og lidt
skræmmende at høre om,
hvilken betydning forældrenes status kan have, når
man er barn i 1913, og især
tanken om at være et uægte
barn er noget uhyggelig. På
skemaet står der bibelhistorie, regning, skrivning,

og salmesang. Pigerne har
håndgerning og skal lærer at
stoppe strømper og brodere.
Drengene går Emil i bedene

og snitter træmænd. Heldigvis er der også tid til at se
film om Emil fra Lønneberg.
Efter sådan et par uger tilba-

ge i tiden, er eleverne ganske
godt tilfredse med, at vi nu
er vendt tilbage til fremtiden
2013.

Af Allan Jensen
Foto: Jesper Andersen

fællesskabsfølelse i en anden
kontekst end den vanlige.
Børnene får lov til at opleve
at de er en vigtig del af et fællesskab og de laver spændende aktiviteter, med nogen de
normalt ikke leger så meget
med. Pædagogerne er med

Byggeriet på Dalby
Skole nærmer sig hastigt. De gamle barakker bliver revet ned i
midten af maj måned
og 1. spadestik til den
nye bygning foretages
af borgmester Jørn Pedersen d. 21 juni 2013.
Af Henrik Nielsen

3. klasse klub i Dalby SFO
På 3. år har vi i Dalby
SFO en månedlig klub
aften for vores 3. klasser.
Vi har stadig stor tilslutning og mange spændende aktiviteter.

Kontor og
lærerværelse i
skolegården

og har til opgave at sikre, at
det hele foregår i en positiv
ånd, og at alle eleverne føler
sig som vigtige deltagere.
Børnene siger
Jeg har talt med nogle af børnene fra 3. klasse og spurgte

blandt andet hvad de syntes
om 3. klasse klubben. Det
er sjovt- lyder det i munden
på hinanden fra Oliver Buhl
Plechinger og Sarah Ravn
Olsen. Når jeg så spørger
hvad der er det bedste ved
klubben svarer Sarah, at det

bedste er at komme væk fra
SFO’en. På samme spørgsmål svarer Silja Hyllested
Berthelse, at der er godt, at
der kun er 3. klasser og ikke
nogle af de små.

Skolens gamle hovedbygning med bl.a. kontor, personalerum, sløjd og hjemkundskab skal også med i
ombygningen. Derfor må
bygningen ikke benyttes i
en del af byggeperioden.
Skolen arbejder på at få
flyttet nogle brugte kontorpavilloner fra virksomheden Dykon i Lunderskov til skolegården til
brug for skolens administration, ledelse og til personalerum.
- Men vi lover, at det ikke
bliver pavilloner, der bliver stående i 40 år, som de
gamle barakker. Så snart
byggeriet er færdigt til
april 2014 bliver de fjernet, så eleverne igen har
hele skolegården at lege i.

Det er nu snart 3 år siden, vi
i Dalby SFO udvidede vores
tilbud til også at omfatte en
månedlig klubaften for vores
ældste elever, altså 3. klasserne. Dette har siden opstarten været en stor succes, og
børnene nyder at samles om
de lidt anderledes aktiviteter,
vi tilbyder. Vi har gennem
tiden tilbudt flere forskellige
aktiviteter, som børnene selv
har været med til at vælge.
Eksempler på aktiviteter kan
være bowling, tur i slotssøbadet, cykeltur, gyser aften og
meget mere. Hele forløbet
sluttes af med en overnatning. Sidste år gik turen til
Givskud løvepark, hvor vi
sov hos ulvene.
Styrke relationer
Formålet med alt dette er at
styrke den sociale relation
mellem børnene og skabe en

Torsdag d. 28. februar var der så indbudt til filmaften. Der blev startet med pizza og derefter stod den på film og popcorn.
Børnene var mødt talstærkt op og pædagogerne havde sørget for stearinlys og hygge.

ING
SKOUSENNNKETOHLD
RIISBORG
V/ KE
− DIN LOKALE HVIDEVAREMAND

Image44 udvikler og producerer corporate
storytelling og reklamefilm. Specialiseret i at
visualisere strategiske budskaber og visioner.
Se www.image44.dk

SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og
weekend 27 63 08 28
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Menighedsrådet præsenterer sig
KALENDER
APRIL
Gudstjeneste: Mandag den 1. kl. 10.30
2. påskedag. Ved Klavs Bo Sørensen.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 3. kl.
19.00
I præstegården.

Så er vi nået til sidste afsnit af føljetonen, hvor det
nye menighedsråd i Dalby
præsenterer sig. En har
siddet i menighedsrådet
ad to omgange tidligere,
to er helt nye.
Margit Ganderup-Nissen

Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 10.30
1. s. e. påske. Ved Klavs Bo Sørensen.
Gudstjeneste: Søndag den 14. kl. 10.30
2. s. e. påske. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Spaghettigudstjeneste:
Søndag den 21. kl. 16.00
Se foromtale. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Konfirmation: Fredag den 26. kl. 10.30
Bededag. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Konfirmation: Søndag den 28. kl. 10.30
4. s. e. påske. Ved Jens Christian Bach Iversen.

KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og gangbesværede til alt, der står i kirkens kalender. Ønsker
man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone
Taxa (”Taxa 4X35”) på 75 50 27 00 senest kl. 12
dagen før. Opgiv aftalenr. 2984, og sig at turen går
til Dalby Kirke / præstegård.
Kirkesiderne: Dalby Kirkeblad 74. årgang, nr. 4,
april 2013.
Dalby Kirkes faste fotograf: Hilmar Bjarnhoff

- bund af marcipan, cremet vanille skum
og et tykt lag mørk chokolade
.... Stærkt, stærkt vanedannede!

Margit
Ganderup-Nissen
tager fat på sit tredje stræk i
Dalby menighedsråd. Hun
har nemlig tidligere siddet i
to perioder, først fra 19881996 og dernæst fra 20032008. Hun har haft adskillige poster, men er nu valgt
som kasserer. Om det, der
igen har fået hende til at gå
ind i menighedsrådet, fortæller hun:
- Jeg har næsten altid været
engageret i kirkeligt arbejde
og vil gerne gøre en indsats
for, at der i Dalby sogn er
gode aktiviteter for børn,
unge og voksne. Jeg vil også
gerne være med til at tilpasse
gudstjenestens form til de
behov, folk har i dag. Og så
synes jeg, at det er spændende
med kirkegårdsudvidelse og
nyt sognehus.
- Jeg er blevet valgt som rådets
kasserer og skal blandt andet
sørge for aflevering af bilag
og indberetning af løn til det
fælles regnskabskontor i Kolding Provsti. Ligeledes skal
der følges op på budgettet og
afleveres kvartalsrapporter til
menighedsrådet, så vi hele ti-

den kan følge økonomien tæt.
Jeg sidder også i kirkens aktivitetsudvalg, som planlægger
aktiviteter, der skal være med
til at styrke interessen for sognet og kirken, slutter Margit
Ganderup-Nissen.
Margit Ganderup-Nissen er
62 år og bor sammen med sin
mand Erling på Anne-Mariesvej 2 og er altså sognebåndsløser. Sammen har de tre
voksne børn og 6 børnebørn
i alderen 6 – 15 år. Margit og
Erling boede tidligere i Krogen og fik dengang den nære
relation til Dalby Kirke, som
er blevet bibeholdt. Margit
Ganderup-Nissen arbejdede
i en årrække som sekretær i
Ydre Missions Hus i Christiansfeld. Hun kan træffes på
tlf. 29 43 92 12 og på ganderup@stofanet.dk
Jacob Hussmann

Jacob Hussmann er den ene
af to helt nyvalgte menighedsrådsmedlemmer og er
straks blevet en aktiv del af
Børn- og ungeudvalget. Om
sin baggrund for at gå med
i menighedsrådet fortæller
han:
- Jeg har efterhånden boet
i Dalby Sogn i små 11 år og
har sammen med Minna
stiftet familie her. Som børnefamilie oplever vi, at der
fra Dalby Kirke gøres en stor
indsats for, at kirken er me-

get nærværende og synlig i
nærmiljøet via blandt andet
spaghetti-gudstjenester, fastelavnsgudstjenester og minikonfirmandforløb. En stor
del af det lokale netværk, som
jeg møder via institution og
skole, møder jeg også i kirken.
Derfor ser jeg det som en god
udfordring at arbejde i Børnog ungeudvalget og dermed
være med til, at det fortsat er
naturligt for børnefamilier at
komme i kirken.
- I det øjemed er det også vigtigt her i løbet af foråret at få
valgt den rette biskop, som
blandt andet ønsker at støtte
arbejdet med sognelivet. Desuden glæder jeg mig meget
til at skulle være med til at
etablere sognehus. Det bliver
en helt ny, men spændende
udfordring at være en del af
Dalby Menighedsråd, konkluderer Jacob Hussmann.
Jacob Hussmann er 41 år og
bor sammen med sin hustru
Minna på Frederik 2 Vej 31.
Sammen har de Maria (9)
og Mikkel (6). Jacob arbejder hos Sport 24, Bredgade,
Kolding. Han kan træffes på
tlf. 52 30 67 49 og på jacob.
minna@mail.com
Lars Gylnæs

Lars Gylnæs er det andet
nyvalgt medlem af Dalby
menighedsråd. Han er blevet
formand for præstegårdsudvalget, men er ikke bleg for

at give en praktisk hånd med
ved flere arrangementer i
kirke og præstegård. Om sin
kontakt med Dalby Kirke,
som siden fik ham til at træde
ind i menighedsrådet fortæller han:
- Til daglig arbejder jeg som
folkeskolelærer på Dalby Skole, og det var faktisk gennem
mit arbejde, at min første
kontakt til Dalby Kirke blev
etableret, nemlig i forbindelse med det traditionelle
julekrybbespil, som skolens
2. klasser spiller i kirken i dagene op til jul. Senere deltog
jeg sammen med min familie
i børnegudstjenester, så som
fastelavn-, høst- og spaghettigudstjenester. Til sidst blev
det naturligt at tilbyde hjælp
ved sådanne arrangementer.
Det var altså igennem kirkens
aktiviteter for børn, at kontakten til kirken blev skabt og
voksede, så det førte til, at jeg
nu er en del af menighedsrådet.
- Som formand for præstegårdsudvalget har jeg det
overordnede ansvar for, at
bygningen holdes i god stand.
Præstegården er jo menighedsrådets, og der skal foretages et grundigt syn hvert år
for at sikre, at alt er i orden,
forklarer Lars Gylnæs.
Privat bor Lars på Højskolevej i Seest sammen med
Helle, som ligeledes er folkeskolelærer. Sammen har
de børnene Amalie på 9 år,
Clara på 7 år og August på
snart 3 år. Helle og Lars blev
viet i Dalby Kirke samme
dag, som de holdt barnedåb
for August. Hele familien har
efterfølgende løst sognebånd
til Dalby Kirke.

Vi ses på Haderslevvej 106
Lige ved siden
af FAKTA

THEHUSET
City • Søndergade 1 • 7553 2755 • info@tehuset.dk
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Foredrag, fest og inspiration
på Danske Kirkedage
Store navne fra kirke- og
kulturlivet og ind- og
udland er på plakaten,
når Danske Kirkedage
løber af stabelen i Kristi
Himmelfartsdagene
under overskriften: Menneske, hvor er du? Alle er
inviteret.
Af Jens Christian Bach Iversen
Fotos: Danske Kirkedage og
Fyens Stift

Torsdag den 9. maj kl. 15.30
skydes Danske Kirkedage
2013 i gang med en storslået
åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg.
Der ventes 5.000 mennesker fra alle dele af landet til
denne første del af fire dages
kirkefest i Aalborg i dagene
9. - 12. maj.

Mere end 200 forskellige
programpunkter for alle fra
3 år til 100+ viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige
organisationer, som står bag
kirkedagene.
Korshærschef Helle Christiansen taler om kirkens mangel på troværdighed. Forfatteren Søren Ulrik Thomsen
forsvarer
gudstjenesten.
Internationale gæster fra
blandt andet Kina, Jordan,
Syrien, USA, Myanmar,
Indien, Ægypten og Japan
giver inspiration og vækker
til eftertanke. Bredden rækker helt til en traditionsrig
revy, der med titlen ”Knirkerevy – se den før din næste” skyder med spredehagl
rundt i det danske kirkelige
landskab.
Der er særlige programmer
for børn og for unge.
Vil man vide mere, kan man
gå ind på www.kirkedage.dk

1. april) sker på www.kirkedage.dk, hvor man også kan
finde det samlede program
og alle praktiske oplysninger
om arrangementet.
Henvendelse kan også ske til
kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sinding: css@
km.dk eller tlf. 40 34 90 96.

Kom og vær med
til fire dages kirkeog kulturfestival
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er
en enestående lejlighed for
hele familien til at opleve
et sandt overflødighedshorn
af aktiviteter med foredrag,
debatter, musik, Knirkerevy,
workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester.

Organist:
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Midlertidig
kirkesanger:
Lis Jensen
Primulavej 11
Tlf. 75 52 09 42
Menighedsrådets
formand:
Søren Arens
Solbakken 16
Tlf. 25 16 80 76
s.arens@stofanet.dk

Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge,
taler på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya om ”At rejse
sig efter en rystelse”

Spaghettigudstjeneste:
Søndag den 21. april kl. 16

Forfatteren Jens Smærup Sørensen
vælger sange fra Højskolesangbogen
og causerer over livet i almindelighed
og sangene i særdeleshed.

Alle kan deltage
på Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig hele pakken fra
torsdag til søndag eller vælge
at være med én enkelt eller to
af dagene.
Tilmelding (billigst inden

HVER DAG
9.00-20.00
VONSILD

Sognepræst:
Jens Christian
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

Sæt X i kalenderen !
Tine Lindhardt, nyvalgt biskop på
Fyn, fortæller om kvindeskikkelser i
Bibelen.

Vejviser

En særlig dag for bedsteforældre og børnebørn, men forældre er
velkomne til gudstjeneste på børnenes præmisser og efterfølgende
hygge og samvær og spisning i præstegården.
Menu og pris: Spaghetti og kødsovs til kr. 25,- pr. person + drikkevarer

Menighedsrådets
Kasserer:
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

 
Onsdag den 1. maj kl. 14.30

Tag med til Antarktis og Falklandsøerne. Onsdag den 1. maj kl. 14.30
fortæller en gammel Dalby-dreng, Ulf Hedemann, om en barsk rejse
som blot 15-årig sømand til Falklandsøerne og Antarktis.
Fortællingen krydres med billeder og filmklip.

TeknikparTner

Bestil en gratis salgsvurdering - Ring 7550 2600

danbolig Kolding

Statsaut. ejendomsmæglere, valuar, MDE · www.danbolig.dk
Skippergården, Buen 12 · Tlf. 75 50 26 00 · kolding@danbolig.dk

- kvalitet, effektivitet, kompetence

www.stp.dk
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Nyt om
NAVNE

Årets Konfirmander i Dalby Kirke
Fredag den 26. april 2013 kl. 10.30 konfirmeres:

DØBTE
2. februar
Frederik
Papuga Finsen,
Goldbækparken 88
Esther Lee Sorgenfri,
Aabakken 14A

Casper Brooks Abrahamsen
Egebakken 7

Jeppe Enevold Jensen
Aagærdet 1

Mathias Wittenkamp Mortensen
Krogen 5

Christine Felsted Andersen
Idyl Allé 14

Sofie Stokholm Kærsgaard
Agervænget 4

Christina Mekdes Vinholt Pedersen
Goldbækparken 55

Michael Daniel Schmidt Hall
Asmus Philipsens Vej 8

Martin Deneken Mortensen
Gl. Tved 6

Anton Ejgaard
Pedersen, Aalborg

En lokal flagdag

10. februar
Jonathan Buus
Nordestgaard,
Tyttebærvænget 11

En opfordring:
Gør de to konfirmationsdage
til flagdag i hele sognet, så
dagen bliver ekstra festlig
for konfirmanderne. Aftal
med naboen, hvis du er
bortrejst i Bededagsferien.

3. marts
Alexander
Erichsen Ollendorff,
Skellet 4

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
Ingen

Søndag den 28. april 2013 kl. 10.30 konfirmeres:
Rebecca Andersen
Aagærdet 44

Maria Schmidt Justesen
Nyhegnet 25

Thea Louise Pedersen
Fjeldparken 13

Julie Grønning Berg
Engen 23

Mads Arnfeld Krab
Alleen 40

Nikoline Overgaard Reinke
Vangen 23

Camilla Barsøe Frandsen
Aagærdet 12

Margrethe Jakobi Wolff Madsen
Nyhegnet 8

Klaes Nelausen Simony
Idyl Allé 6

Simon Wulff Gregersen
Valmuevej 21

Oliver Martinussen
Goldbæk Alle 19

Caroline Ødum Suhr
Fjeldparken 11

Sissel Tarp Hemmingsen
Aagærdet 45

Marie Foverskov Mehlsen
Mariesmindevej 6

Lærke Maria Mark Jensen
Fjordbakken 5

Anne Nørgaard Mortensen
Stranden 8

Konfirmation 2014: Indskrivning
Mindre end to uger efter
konfirmationen 2013 er
det tid at se frem til og
indskrive næste års konfirmander.
Af Jens Christian Bach Iversen

Indskrivningen til konfirmationsforberedelse 2013-2014
bliver et aftenarrangement
tirsdag den 7. maj kl. 19.3021.00 og foregår i kirken. Til

indskrivningen medbringer
den kommende konfirmand
sin far / mor samt sin dåbsattest (eller husker sit CPRnummer).
Den ”gamle A-klasse” fra
Dalby Skole skal konfirmeres
fredag den 16. maj. Søndag
den 18. maj er det den ”gamle
B-klasses” tur. Begge dage kl.
10.30.

Konfirmationsforberedelsen
Konfirmationsforberedelsen
forventes at ligge fra kl. 8.009.30 torsdag morgen, hvor
Brændkjærskolen og Realskolen gennem mange år har
haft hul i skemaet til formålet.
Unge, der går på andre skoler
og ønsker at blive konfirmeret
i Dalby Kirke, bliver der lavet
en særlig aftale med.

Dato for forberedelsens start
ligger ikke fast endnu, men
det bliver antagelig den 22.
eller 29. august.

Brændkjærskolen efter påske.
Tidligere år har unge fra årgangen hjulpet med at dele
rundt på Realskolen.

Personlige invitationer
En hel del familier har henvendt sig til præstegården allerede. De vil få tilsendt en
direkte mail med invitation
til indskrivningen. Samme
invitation vil blive omdelt på

Her er der plads
til din annonce
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Jagten på den forsvundne alterkalk
Alterkalken i Dalby Kirke
giver mindelser om jagten på den hellige gral,
det bæger, som Jesus
drak af sammen med
sine disciple ved den
sidste nadver. I alt fald
var alterkalken i Dalby
Kirke også forsvundet en
periode, efter den blev
stjålet tilbage i 1880.
Af Jens Christian Bach Iversen
Fotos: Hilmar Bjarnhoff

tersølv, var der ikke mange,
der stadig nærede håb om,
at den uvurderlige kalk ville
dukke op igen. Men så en
dag modtog Mørk Hansen
en besked fra sin kollega ved
Horsens Tugthus: En navngiven fange, som afsonede
en straf for kirkeindbrud,
havde nævnt for en medfange, at han havde nedgravet
stjålet altersølv på en mark
i nærheden af Kolding. Og

Både dramaet om den for- medfangen havde betroet sig
svundne alterkalk og opkla- til fængselspræsten.
ringen af forbrydelsen er i Fangen blev forhørt, men
bogstaveligste forstand skre- ville ikke indrømme noget,
vet ind i kirkens inventar. så man kom ikke videre i saIndgraveret på den ene side gen, selv om Mørk Hansen
af Dalby Kirkes alterkalk kan korresponderede med både
fængselspræsten og de retsliman læse i gammeldags stil:
- Denne Kalk med Disk, ge myndigheder. Håbet blev
som var indviet 1680, blev slukket igen.
1880 stjaalen i Dalby Kirke
og nedgravet ved Kolding, Uventet hjælp
men gjenfunden 1892 og I mellemtiden havde to pipaa Kong Christian den Ni- ger løbet og leget i området
endes og Dronning Louises nord for det nuværende KolGuldbryllupsdag d. 26. maj ding Teater, altså cirka hvor
atter indviet til helligt Brug Kolding Sygehus nu ligger.
af Sognepræst M. Mørk Tilbage i 1890’erne lå det
Hansen. Kirkens Værger var område hen som skov, og her
fandt pigerne foden til alterJ.J. Schultz og Erik Skov.
Bag denne indskrift ligger kalken. De troede godt nok,
følgende historie, som byg- at det var en gammel mesger på pastor Mørk Hansens singlysestage, de havde fundet, så de tog den med hjem
optegnelser.
I år 1890, altså ti år efter uden at tænke nærmere over
tyveriet
Dalby
al- det. 8:38 Side 1
Annonceaf86
x 60Kirkes
mm 07/11/12

Først i begyndelsen af 1892
fortalte pigerne om deres
fund til den kvindelige ejer
af en guldsmedeforretning
på torvet i Kolding, og hun
bad om at få ”lysestagen”
at se. Guldsmeden kunne
straks konstatere, at den var
af ægte sølv og udgjorde foden af en alterkalk, så hun
lagde hun to og to sammen.
Pastor Mørk Hansen blev
tilkaldt og kunne bekræfte,
at foden hørte til Dalbys
stjålne alterkalk.
Pigerne blev nu sendt ud i
skoven igen. Og i begyndelsen af april fandt de både selve bægerdelen til kalken og
den tilhørende sølvdisk, som
er den tallerken, alterbrødet
ligger på. Bægeret var dog
voldsomt bulet, sandsynligvis fordi der var blevet slået
på det med en sten for at få
det skilt fra foden, og måtte
derfor restaureres.
De to piger fik hele 30 kr. i
findeløn, svarende til knap
en månedsløn for en landarbejder, som dog havde kost
og logi oveni.
Genindvielsen
Alterkalken blev repareret
og taget i brug igen Kristi
Himmelfartsdag 1892, som
faldt sammen med kongeparrets
guldbryllupsdag,
sådan som indskriften fortæller.
Kalk fik nyt hjem
Fra mundtlige kilder stammer beretningen om, at
den lille alterkalk, som man
måtte anskaffe i 1880 til erstatning for den stjålne, blev
opbevaret i mange år, uden
at man rigtig vidste, hvad
man skulle stille op med den.
I 1931 bød der sig endelig
en lejlighed til, nemlig da
Immanuelskirken blev indviet. Immanuelskirken ligger i den del af Kristkirkens
Sogn, som oprindelig hørte
til det fælles Vonsild-Dalby
pastorat. Dalby og Vonsild
menighedsråd skulle angiveligt have overrakt Dalby

Kirkes midlertidige kalk til
Immanuelskirken på indvielsesdagen, hvor den stadig
er i brug.
En krølle på historien
På alterkalkens indskrift
nævnes tre personer. Den
første er pastor Mourits
Mørk Hansen, som også
var ham, der i år 1873 år
som præst i Dalby (og Vonsild) var en stor drivkraft
bag byggeriet af den smukke
kirke, vi kender nu, da den
hidtidige kirke var så forfal-

den, at en restaurering ikke
var mulig.
De to kirkeværger, J.J.
Schultz og Erik Skov, har
stadig familie i sognet.
Gården Ankerhus er stadig
i J.J. Schultz’ slægts eje, om
end ikke i direkte linie.
Erik Skovs oldebarn er trådt
direkte i sin oldefars fodspor, endda i dobbelt forstand: Ikke alene ejer Kjeld
Kjeldsen slægtsgården Tvedgård. Det er såmænd også
ham, der i dag er kirkeværge
ved Dalby Kirke.

Spejdernes
kalender
april 2013
UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 18.0019.00
Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.3020.00
Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.3020.30
Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.3020.30
Har du lyst til at prøve,
hvordan det er at være
spejder: Sove i telt, lave
mad på bål, bygge med
reb og rafter, finde vej i
naturen, få gode værdier
og lære at passe på hinanden? Eller er du tidligere
spejder med lyst til at blive
leder og genopleve et forrygende fællesskab?
Kontakt Susanne Jørgensen, Christoffer 2 Vej 3, på
51 25 35 16 eller Susannejoergensen2@spejdernet.
dk.
KFUM-Spejdernes hytte
på Mariesmindevej 4
summer af liv og glade
børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside
på
www.mariesmindegruppe.dk
På generalforsamlingen
den 26. februar blev der
valgt forældre til grupperådet (bestyrelsen), der nu
består af:
Carsten Justesen, formand
Finn Mortensen, kasserer
Benny Andersen
Lene Bundgaard
Lars Hilker
Lene Hornstrup
Ole Mehlsen

Din lokale håndværker
Vi er lige i nærheden,når det gælder:
Boligfornyelse
Tagrenovering
Kviste
Garager/carporte

Udestuer/havestuer
Køkkener
Døre/vinduer
Gulve

TØMRERFIRMA

ERIK SKOV’s
efterfølger

Domhusgade 1B . 6000 Kolding
E-mail: info@skovs-eftf.dk

3 1161
Tlf. 755 46 6561
0
4
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b
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www.skovs-eftf.dk
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Formand til Dalby GF
søGES

På generalforsamlingen den 25. februar var
det vigtigste punkt på dagsordenen, at der
skulle findes en ny formand til stolen.
Af: John Deichmann, afgået formand
Foto: Judy Reimer v/fotostylisten

Dagen for generalforsamlingen oprandt uden der
var opstillet nogen kandidater til formandsposten,
ingen kandidater meldte sig i løbet af aftenen. Derfor søger vi nu og gerne hurtigst muligt en eller flere
kandidater som ønsker at påtage sig arbejdet som
formand.
Formandens arbejde
Som Formand er du den der primært tegner foreningen udadtil. Formanden leder ca. fem bestyrelsesmøder om året inkl. forberedelse og opfølgning.
Herudover står han/hun for gennemførsel af generalforsamling og andre møder, med skole, beboerforening, kommune mm.

Sommerfesten samler Dalby
Hvert år samles Dalbys
beboere til sommerfest,
sportsuge eller sportsfest
i starten af juni – kært
navn har som bekendt
mange navne. Men fra
i år hedder den officielt
sommerfest. De kommer
fra hele området, Rebæk,
Tved, Maries Minde og
Dalby. Alle organisationer
i Dalby er repræsenteret
til sommerfesten, klubben, beboerforeningen,
skolen, kirken og spejderne.
Af: Judy Reimer
Foto: Judy Reimer v/fotostylisten

Timer og kompetencer
Formandsposten indebærer ca. 50 timers frivilligt
arbejde i alt pr. år. Du skal være god til at indgå i
dialog og kunne styre og vejlede syv meget forskellige afdelinger, herunder værestedet som også er en
del af Dalby GF.
Brænder du for at gøre en forskel og drive en forening, så er der en oplagt mulighed her.
Det vil være en fordel, hvis du er lokal og har et
kendskab til området, skolen, kirken og beboerforeningen.
Har du brug for en uddybning eller har du
spørgsmål så kontakt gerne John Deichmann på
42325395.

Her er der plads
til din annonce
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Halmborgen var det store
samlingspunkt for børnene
til sportsugen i året 2008,
hvor Oliver Oppenhagen
Krøller og Jamie Reimer Michaelsen for første gang var
til sportsfest i Dalby. Hver
for sig ankom de, med deres
forældre og ville selvfølgelig
også prøve halmborgen lige
som de store drenge. De to
krudtugler på dengang 3-4
år kæmpede sig op i halmen,
hvor de legede og sloges med
hinanden, til de blev blussende i kinderne. Denne dag
husker begge drenge, som
dagen, hvor blev venner.
Den aften sov Oliver i telt på
børnecamping i Dalby for
første gang.
I dag 5 år efter mødes de på
det sted, hvor halmborgen
stod og griner i kor. Det var
her siger Oliver og peger.
Nej, jeg tror nu det var her,
siger Jamie bestemt. I dag
spiller de fodbold sammen

og går i samme klasse på
Dalby skole.
Børnecamping for alle
-I år er det 4. gang jeg skal
på børnecamping, det glæder jeg mig til, siger Oliver,
som synes det er sjovt at sove
i telt.
-Vi må være længe oppe og
så hygger jeg mig og spiller
fodbold med vennerne.
Sing Star eller fodbold
-Oppe i hallen er der næsten altid børnediskotek med
Sing Star, men det er mest
for tøserne. Jeg vil hellere
lege og se de voksne spille
forældrefodbold, fortsætter
Oliver.
Savner halmborgen
-Det bedste til sportsfesten
var nu dengang, der var
halmborg og en oppustelig
fodboldbane, hvor vi blev
delt op i et rødt og et blåt
hold, og spillede mod hinanden.
Sidste år sov Oliver Krøller
i telt sammen med fodboldvennen og klassekammeraten Mikkel Hansen.
-Det var første gang, at jeg
sov uden mine to søstre Sarah og Emily, slutter Oliver
af.

Min storesøster sang ”Æblemand”. Det var sjovt og vi
kunne købe seje lysarmbånd.
-Da vi vågnede var der masser af franskbrød til os alle
og vi måtte selv bestemme,
hvor meget pålægschokolade

vi tog på, slutter Sarah af.

Fakta

Børnecamping lørdag-søndag
Børnecamping i år afholdes d. 1. juni til d. 2. juni
i forbindelse med sommerfesten.
I 2012 kostede det 50 kroner at deltage i børnecamping. Med i den pris er et armbånd for de
camperende, saftevand, kage, en fransk hotdog
og morgenmad.
Der er forældrevagter på fodboldbanan hele natten, så ingen er overladt helt til sig selv.

Æbleman og lysarmbånd
Søstrene Sarah Oppenhagen Krøller på 7 år og Emily
Oppenhagen Krøller på 12
år har også flere gange deltaget i børnecamping i Dalby.
-Sidste år sov vi i et stort
telt med to kabiner, fortæller Sarah. Jeg havde mine
to veninder Ingrid og Sofie i
min kabine, mens min storesøster sov i den anden. Da vi
skulle falde i søvn, frøs jeg så
meget, at jeg kravlede ind til
min storesøster Emily, men
Ingrid og Sofie savnede mig,
så da de kaldte, krøb jeg tilbage i vores kabine. For at få
varmen, tog jeg hovedet ned
i soveposen, det hjalp, fortæller Sarah.
-Oppe i hallen var jeg med
til Sing Star, men jeg kan
ikke huske, hvad jeg sang.

Her er der plads
til din annonce

Køreskole

www.lisbeth.dk
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Festlig stafet, med hold bestående af 5 personer
Alle hold er velkomne,
familier, klassekammerater, kollegaer, naboer,
motionsklubber, herreloger, strikkeklubber og elitehold. I år afholdes Frøs
havnestafet d. 25. april
2013. Stafetten er et
tværgående samarbejde
mellem Frøs, Koldinghavn
og Dalby GF
Af: Judy Reimer
Foto: Jan Lottenburger

Vi skruer tiden et år tilbage.
205 løbere fordelt på 41 hold
står klar i Sdr. Havnegade

v/Nordhavnen i Kolding.
De er der alle sammen, de
unge, de gamle, de tykke og
de tynde, de små og de store.
Børn og voksne.
Alle med et og samme mål.
De skal løbe tre kilometer, så
hurtigt som muligt, så den
næste på deres hold kan få
depechen (stafetten som de
selv har medbragt) og løbe
sin del af turen. Ruten som
starter i Sdr. Havnegade går
bl.a. via den nye sti i skovområdet syd for havnen,
over Sorte Bro og retur. Vi
glæder os til en festlig aften

med Dalby stemning, sammenhold, glæde og motion.
Hvis du ikke skal løbe,
kan du hjælpe til
et par timer?
Ønsker du at hjælpe med arrangementet kan du kontakte halvmaraton@dalbygf.dk
Jan Lottenburger så finder vi
en opgave til dig på maks. 2
timer.

Fakta

Torsdag den 25. april 2013 kl. 18.30
– tilmelding senest d. 18. april
Afhentning af startnummer
på løbsdagen fra kl. 17.00
250 kroner pr. hold (+dankortgebyr).
Tilmelding og yderligere information på
www.koldingstafetten.dk
Der er INGEN eftertilmelding på dagen.

OPLYSNINGSKOLOFON
Formand
John Deichmann
johndeichmann@live.dk
Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk
Fodbold senior
Jesper Kristiansen
jak@jk-vvs.dk
Fodbold Junior
Gitte Bugge 		
dalbygf2005@gmail.com
Lars Ravn Hansen
ravn@hansen.mail.dk
Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk
Badminton
Christian Frank
Andersen
chr.frank.andersen@
gmail.com

Sydbank Kolding
Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
tlf. 74 37 50 00 · sydbank.dk/kolding
Vi har åbent:
Mandag-fredag kl. 10-16
torsdag dog 10-17.

HAPPY
YS
MONDA på

Du kan også kontakte vores
Kundeservice på tlf. 70 10 78 79:
Mandag-torsdag kl. 8.30-20
Fredag kl. 8.30-18
Læs mere på sydbank.dk/kundeservice.
sushimanga.dk

Busreklame i lille.indd 1

70 70 27 74

at
15% rab og 4
3
menu 2,

10/10/12 11.51
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Erhverv Lokalt

Hos Beck er madkvaliteten i højsædet
På to år har Lone og
Claus Beck fået succes
med deres virksomhed
Beck menu og event.
Hemmeligheden bag successen er enkel. Flere
kokke fordærver maden,
så det er Lone der bestemmer.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

I perioder har de knoklet op
til 80 timer om ugen, men
det hårde arbejde har givet
resultater. Siden ægteparret Lone og Claus Beck for
to siden besluttede sig for at
omdanne et faldefærdigt hus
på Agtrupvej til et moderne
madhus med fokus på kvalitet, er det kun gået fremad.

- Vi har hele tiden været
enige om, at kvaliteten skal
være i højsædet. Vi går ikke
på kompromis med råvarerne og forfalder ikke til at
åbne en dåse majs. Samtidig
har vi også et motto, der siger, at mad skal smage af noget. Når vi kalder det karrysuppe, ja, så smager suppen
af karry. Det har vist sig at
holde hos kunderne, fortæller Claus Sigmann Beck.
Gourmet mad alle steder
I dag har ægteparret ud over
at levere mad ud af huset,
også udviklet en gourmet
mad shop, hvor de sælger
deres mad og kvalitetsvine,
som ægteparret ofte selv
importerer. De sælger også

gourmet produkter fra andre
producenter, blandt andet
Meyers olier, og på bare to
år er det lykkedes ægteparret
at vende et underskud i cafeen på Trapholt til et overskud. Ægteparret blev for et
par år siden spurgt, om de
ikke havde lyst til at prøve at
få cafeen på Trapholt, der på
det tidspunkt var gået konkurs med en anden bestyrer,
til at køre rundt.
- Vi har tre ben i vores forretning. Mad ud af huset, som
står for cirka halvdelen af
omsætningen og 25 procent
fra butikken og 25 procent
fra cafeen på Trapholt, fortæller Claus Sigmann Beck,
der blandt andet bruger synergi effekten fra Beck menu

og event til at drive cafeen på
Trapholt.
Grundlagt af Lone
Egentlig blev firmaet Beck
menu og event allerede
grundlagt for 20 år siden.
Lone Beck, der er uddannet
kok og tjener, stod dengang
bag firmaet og havde det lidt
som en hobby. Da børnene
var små, arbejdede hun som
kok i kantiner i større virksomheder, og Lone Beck har
blandt andet bestyret kantinen på Syddansk Universitet. Claus Sigmann Beck er
uddannet musiker og havde
flere år et lydstudie i Seest,
inden det sprang i luften. Senere uddannede han sig inden for salgsledelse på Søndagsavisen og tog også en
uddannelse som coach.
Da børnene blev større,
havde de to lyst til nye udfordringer, og sammen blev
de tilbudt at få den konkursramte cafe i Nicolai Biograf
op at køre igen. Det gjorde
de med succes efter bare to
år, men de så ikke tingene på
samme måde som formanden for Nicolai Biograf, så
samarbejdet blev afbrudt.
- Da havde vi virkelig lyst til
at komme i gang med vores
eget, fortæller Claus Sigmann Beck, der sammen
med Lone selv har sat alt i
stand på firmaadressen på
Agtrupvej.

sorudvalget i idrætsforeningen i Dalby og havde et stort
netværk derfra, og Lone kan
lave mad, så englene synger.
I dag har Lone og Claus Beck
18 ansatte og er ved at blive
et etableret navn både i kokkekredse og blandt gourmet
mad elskere. Virksomheden
har vokseværk, og Claus vil
ikke afvise, at de med tiden
vil åbne flere butikker.
- Det skal stadig være med
fokus på kvalitet. Det er
det, vi står for, siger Claus
Sigmann Beck, der afslører

hemmeligheden bag parrets
store succes.
- Der kan ikke være to kokke
i et køkken. Hvis man skal
have succes med virksomheden, når man også er gift
med hinanden, så må man
beslutte, hvem der bestemmer. Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor alle medarbejdere byder ind med ideer og
udviklingsmuligheder. Men
det er Lone, der er mad
feinsmecker, og hende, der
har det sidste ord, fortæller
Claus Sigmann Beck.

Stort netværk
Claus Sigmann Beck havde i
flere år havde siddet i spon-

FAKTA
Beck menu og event ligger på Agtrupvej 190
Virksomheden har 18 ansatte plus Lone og Claus
På to år er virksomheden vokset eksplosivt.

Ud over mad ud af huset og salg fra madshoppen, laver ægteparret også
vinsmagning, event- og temafester.
De har stor succes med kokkeskolen, hvor virksomheder sender deres
medarbejdere hen for at lave mad.

