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Læs mere i avisen
Torsdag 6. december
kl. 19.00
Julekoncert i kirken

GANG I DIG OG DALBY
Dalby satte
udenrigsministeren stævne

Onsdag 12. december
kl. 14.30
Julehygge
i præstegården
Uge 50
Spejdernes
juleafslutninger
Onsdag 19. december
kl. 10.00
Børnehavernes juleafslutning i kirken
Torsdag 20. december
kl. 8.30
Skolens juleafslutning i kirken
Fredag 21. december –
onsdag 2. januar
Skolen holder
juleferie
Mandag 24. december
Fire Juleaftensgudstjenester i kirken
Lørdag 29. december +
Torsdag 3. januar
Spejderne henter
brugte juletræer
Mandag 31. december
kl. 15.30
Nytårsaften-festgudstjeneste i kirken
Søndag 20. januar
Mød det nye
menighedsråd ved
kirkefrokosten efter
gudstjenesten
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Børnene jubler over, at de nu slipper af med de nedslidte barakker. Foto: Judy Reimer

Dalby jubler: 14 millioner kroner til skolen
LOKALT Byrådet i Kolding har
bevilliget de 14 millioner kroner, der
skal til for at få skolen opdateret. Barakkerne forsvinder helt, og der kommer blandt andet nye faglokaler og
indendørs toiletter.
Af Lisa H. Kuang

Med 14 millioner i hånden
er der meget at glæde sig
over på Dalby Skole. Børn,
forældre og skolens personale jubler over, at byrådet har
bevilliget de mange millioner til at få skolen fremtidssikret.
- Vi er meget glade for, at byrådet har tildelt os de penge,
som vi har ment, der er brug
for, siger Henrik Nielsen,

skoleleder på Dalby Skole.
Han understreger, at det er
vigtigt at få skolen opdateret,
så den bliver klar til udbygningen af et 3. spor og til en
eventuel udbygning med 7.9. klasse.
- Det ligger lidt ude i fremtiden, men elevtalsprognoser peger på, at der kommer
ÆMZMMTM^MZ\QT,ITJa;SWTMQ
de kommende år, så når der
bliver behov for tre klasser
på nogle årgange, er vi klar
til at hive fat i de næste etaper af udbygningsplanen for
skolen, siger skolelederen.
Gårdtoilet forsvinder

De 14 millioner kroner ræk-

ker til at få lavet helt nye
faglokaler til billedkunst og
håndarbejde,
barakkerne
bliver revet ned, og der bli^MZ JaOOM\ ÅZM STI[[MTWSITMZ
med grupperum. Skolen får
en ny indgang med gaderobe, der bliver lokaler, hvor
SFO’en kan lave aktiviteter,
og der bliver råd til nye indendørs toiletter og nye rum
til personalet.
- Vi er vel ved at være den
eneste skole, der stadig har
gårdtoilet, så det bliver dejligt at komme i gang med
byggeriet, siger Henrik Nielsen.
Byggeriet forventes at stå
færdigt i sommeren 2014, så

der er en langstrakt byggeproces forude. Men skolebestyrelsesformand Jens Roelsgaard mener, at det nok skal
gå godt, selv om det bliver en
udfordring at få plads til de
elever, der normalt hører til i
barakkerne.
- Det kan løses, og det her
er godt på alle måder for
skolen. Vi får nogle gode inspirerende rammer, og vi får
VWOM\JMLZMI\\QTJaLM\QTÆa\terne. Jeg er helt overbevist
om, at byggeriet kun får en
positiv virkning på Dalby, siger Jens Roelsgaard.
Byggeriet går i gang i begyndelsen af 2013.

SKOLEN
Levende historiefortælling
på Dalby Skole
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KIRKEN
De skal stå i spidsen for
Dalby Kirke de næste fire år
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Dicte har vundet landsdækkende
forfatterspirekonkurrenceroner til skolen
elever har skrevet deres egen
historie.
Det var en meget overrasket Hver klasse har udvalgt deog glad Dicte Sønnichsen res bedste historie, som er
fra 4. b, der blev klappet op blevet sendt ind til forlaget
af sine skolekammerater på ConDidact, som er arranDalby Skole, da hun fornylig gør af konkurrencen. De ti
ÅSW^MZZIS\N¦Z[\MXZQ[MVQMV bedste historie blev lagt til
landsdækkende forfatterspi- afstemning på nettet, og her
rekonkurrence med histori- blev Dictes historie valgt
en ”Muriana det mærkelige som den bedste i kategorien
land”.
3-4 klasse.
Dicte Sønnichsen har sam- Omkring 1200 skoleelever
men med sin klasse deltaget over hele landet har været
i konkurrencen, hvor alle med i konkurrencen.
Af Lisa H. Kuang

SPORT
Mikael “Julle” Jensen
takker af
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Åbent LÆSERBREV

Der var engang
Der var en gang, man kunne lufte sin Rottweiler ved
Dalby Møllebæk uden at skulle tage hensyn til alle
disse øko-motionister, der som græshopper på træk
invaderer vores smukke sogn i deres selvlysende pink
løbesko og larvegrønne veste eller på deres små børnecykler, vist nok kaldet mountain-bikes.
Det var den gang, Dalby endnu ikke lagde navn til
det årlige halv-, kvart- eller to-niendedeles maratonløb, som sognet nu har ”fornøjelsen” af i september:
Prustende og svedende forsøger mænd og kvinder i
deres bedste alder, en del i deres næstbedste, at gennemføre ruten på under 15 timer, mens sognebørn
vinker, hepper og klapper, som var det circus Arena,
der var kommet til byen. Kun Hjemmeværnet, disse
brave mænd i fuld kampuniform og stribet gaffatape, sikrer, at den pink-grønne karavane kan ledes ud
af området i nogenlunde ro og orden.
Sportsugen er en anden begivenhed, som vi årligt
må døje med. En uge, hvor kun ligusterhækken er
værn mod skrig, skrål og latter fra Dalby Møllepokal, børne-camping og forældrefodbold. En uge,
hvor man prøver at bilde hinanden ind, at beachvolley banen er Cobacabana, Idyl er Alpe d’Huez og
[\I^OIVOLM\[RW^M[\M[QLMVSIZ\WÆMVSWU\QTTIVLM\
Alt står i sportens tegn, og ingen går ram forbi. Selv
den gode præst må give fortabt over for motionistterroristerne og se sig nødsaget til at forkynde dagens
WZL ]LM ^ML M\ NWZJT¥[\ PR¦ZVMÆIO IT\ QUMV[ PIT^fyldte drikkedunke og hårdtpumpede Select-bolde
Æa^MZWU¦ZMZVMXsPIU
Men vi skal være her alle sammen. Jeg foreslår derfor, at Dalby Møllebæk bliver et fælles fristed for motionister og Rottweilere uden snor. Det er faktisk en
ren win-win situation. Både løbere og hunde får noget at løbe for, og efter, og den lidt triste efterårsskov
vil hurtigt få farve efter de mange pink og lysegrønne stofrester, der fra skovbunden vil blive hvirvlet op
og sætte sig på træernes nøgne grene. Min egen King
glæder sig allerede!
De ærbødigste hilsener
S. Uhresen, beboer, Dalby
PS: Kunne vi ikke i samme ombæring få fjernet de
cykelstier, som Dalby i de seneste år er blevet plastret
til med? De pynter ikke, vel.
Forkortet af redaktionen

Dalbys sognepræst Jens Christian Bach Iversen, biskop Niels Henrik Arendt, professor Jakob Skovgaard-Petersen og udenrigsminister Villy Søvndal under debatten om de kristnes og andre mindretals vilkår i Mellemøsten.

Skal der særligt fokus på forfulgte kristne?
LOKALT
En sognepræst, en biskop, en professor og en
udenrigsminister diskuterede på konference i
Kolding, om der bør gøres
en særlig indsats for de
kristne mindretal i Mellemøsten og Nordafrika
Af Marie Louise Rasmussen,
Kristelig Dagblad

”I en af de rigtig svære perioder døbte sognepræst Andrew White ni personer i dybeste hemmelighed, for alle
implicerede var nu i livsfare.
De ni var nemlig omvendte
muslimer, og menneskeretten til at skifte religion har
svære kår i Irak. En uge efter
den sidste dåb var to af de ni
i live.”
Sådan indleder sognepræst
Jens Christian Bach Iversen
sit indlæg på konferencen
om kristnes situation i Mellemøsten og Nordafrika, der
foregik i torsdags.
”Nå da”, ”nej” og andre lignende udbrud er reaktionen
fra nogle af de godt 120 tilhørere, der har fundet vej til
de røde, bløde stole i et auditorie på Kolding Uddannelsescenter, hvor konferencen
bliver holdt.
Dalby Kirke ved Kolding,
som Jens Christian Bach
Iversen er sognepræst ved,
er venskabsmenighed med
St. George Kirke i den irakiske hovedstad, Bagdad, hvor

Andrew White er præst. Og
det er på baggrund af den relation – og i samarbejde med
Haderslev Stift og Folkekirkens mellemkirkelige Råd –
at konferencen er blevet til.
I panelet foran tilhørerne
[QLLMZ ÅZM U¥VL LMZ ]L
over Jens Christian Bach
Iversen tæller biskop i Haderslev Stift Niels Henrik
Arendt, professor Jakob
Skovgaard-Petersen
og
udenrigsminister og SF-formand Villy Søvndal. Men
det er Bagdad-præsten Andrew White, der formentlig
ganske uvidende løber med
en stor del af opmærksomheden. Det er i hvert fald ham,
konferencens eneste konkrete løfte er centreret omkring.
Gode resultater

Undervejs i sit oplæg nævner
Villy Søvndal vigtigheden
af en irakisk forsoningskonference, der blev holdt
i København i 2008, og at
Andrew White var afgørende for de gode resultater
– blandt andet en fatwa, en
muslimsk forordning, der
fordømte vold mod kristne.
”Og vi har tænkt os at fortsætte. Det er meget opmuntrende, at vi fra dansk side
har været med til at fremme
samtale mellem religiøse ledere. Gode idéer er stadig
velkomne, for vi har stor interesse i det her,” lyder det
fra ministeren.
Den opfordring er Jens Chri-

stian Bach Iversen ikke sen
til at gribe:
”Andrew White er en mand,
der har troværdighed og er
i stand til at få folk sammen
– jøder, muslimer, kristne –
som ellers ikke kunne forestille sig at være i samme
bygning. Hans mantra er,
at skal man opnå noget, skal
man ikke kun agere politisk,
men også have fat i de religiøse ledere. Hvordan går vi
ind fra politisk side og støtter og samler religiøse ledere
på den her færd for fred og
forsoning. Hvad kan Udenrigsministeriet gøre for at
bygge videre på Whites gode
arbejde?”.
Videre med dialog

Svaret fra Søvndal lyder, at
der kan gøres to ting:
”Det ene er, at vi kan lægge
rum til de dialoger, der kan
være svære at gennemføre
andre steder, og føre mennesker sammen, der ellers ikke
ville kunne mødes. Det synes
jeg bestemt, vi skal fortsætte
med i det håb, at de går tilbage og præger den her verden med fred og forsoning
mellem forskellige religioner.
Det andet er det organisationsarbejde – blandt andet
Danmissions, Folkekirkens
Nødhjælps og Dansk Ungdoms Fællesråds – vi understøtter med mange penge for
at fremme civilsamfundet.”
Det kalder på et op følgende
spørgsmål fra Bach Iversen:

”Kan vi sende en mail til
Andrew White om, at vi
i København står klar til
endnu en konference – til et
godt bud på, hvordan vi kan
samle det her op, så vi kan gå
nogle skridt videre?”.
”Det synes jeg, I skal og så
sende en kopi til Udenrigsministeriet, så vi kan hjælpe
til med det praktiske. Skal vi
ikke lave den aftale, at vi inviterer ham til Danmark?”,
svarer Søvndal.
Forud for løftet fra udenrigsministeren har biskop
Arendt holdt et oplæg om folkekirkens engagement i trosfrihed og forfulgte kristnes
situation. Han lægger vægt
på, at der aldrig må være
tvang involveret, når det
handler om tro. Og så rejser
han spørgsmålet, hvorvidt
det er et for snævert fokus,
ja, nærmest ”stammeagtigt”,
at interessere sig specielt for
forfulgte kristnes situation.
Og afviser det igen:
”I folkekirken vedgår vi gerne en særlig solidaritet med
forfulgte trosbrødre – det
er der intet urimeligt i, og
det er et naturligt udslag af
internationalt samarbejde
kirkerne imellem. Men det
siger sig selv, at et eksklusivt
fokus på kristnes situation og
ligegyldighed over for trosundertrykkelse af andre vil
fremstå utroværdigt i forhold
til den grundlæggende opfattelse af alles ret til trosfrihed.

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

Områderedaktør for skole:
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30

Journalist og redaktør:
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

Områderedaktør for idræt:
Judy Reimer,
tlf. 22 40 99 16

Avisens mailadresse er:
dalbytidende@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen
med tips og ideer til avisen
Avisen udkommer 10 gange
om året og bliver gratis
omdelt til alle husstande i
Dalby Sogn
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Dalby satte udenrigsministeren stævne
Dalby Kirke har de seneste to år haft en venskabsmenighed i Bagdad, som lever i en dagligdag med forfølgelse,
terror og drab. Derfor inviterede Dalby Kirke udenrigsministeren, biskoppen og en professor til en velbesøgt
konference om menneskerettighederne i Mellemøsten
torsdag den 20. september. Kristeligt Dagblad bragte
MN\MZN¦TOMVLM MV ÆW\ WX[I\ IZ\QSMT WU SWVNMZMVKMV [WU
avisen venligst har udlånt til Dalby Tidende.

Kirken må udøve fortalervirksomhed for alle forfulgte
troende. Aktuelt bliver engagementet for forfulgte kristne i Mellemøsten blot højeste
prioritet, fordi de står som
den i øjeblikket mest eksponerede minoritet.”
Kristne er udsatte

Næste taler er Jakob Skovgaard-Petersen, der i en årrække har forsket i islam og
muslimske samfund. Han
benytter lejligheden til at
komme med en præcisering:
”Det er ikke rigtigt, at de
kristne er de mest forfulgte,”
slår han fast og følger op på
Arendts indlæg:
”Det er vigtigt ikke at udvise
stammeidentitet og beskytte
sin egen stamme. Det kan
sætte de kristne i en udsat

position. Men det er ikke
et argument for, at vi ikke
skal forsøge at beskytte de
kristne, så godt som vi kan.
Jeg synes, vi skal gøre noget,
men ikke som en særlig kristen mission, fordi det kan
ramme dem. Det skal være
ud fra et menneskerettighedsmæssigt synspunkt, og
det er vigtigt, at det fremstår
på den måde.
1 ÆMZM IN TIVLMVM Q 5MTTMUøsten og Nordafrika har
det arabiske forår forværret
situationen for de kristne,
fremhæver Skovgaard-Petersen, da der senere kommer
spørgsmål fra salen:
”Der er rigelig grund til at
være bekymret for de kristne. Det er farligt at være
minoritet og have støttet den

forkerte,” siger han og uddyber:
”Fra 1970 er kirkernes ledere
endt som tætte allierede med
de autoritære herskere. Det
er svært at undgå at ende der,
for måden, sådan et styre arJMRLMZ Xs MZ I\ QLMV\QÅKMZM
alle grupper i samfundet og
[s ÅVLMVWOTM [WU LMOQ^MZ
nogle privilegier, der leverer
loyalitet fra gruppen. Så de
kristne har befundet sig inde
i magtapparatet. Det ulykkelig er, at gennem de seneste
50 år er de kristne gået fra
at være borgere til at være
klienter for regimet. Og det
stiller dem svagt, den dag
regimet er væk. Det stiller
dem eksponeret som deres
støtter.”
Beskyttelse

Villy Søvndal lægger i sit
oplæg vægt på, at et grundlæggende synspunkt i dansk
politik er at være optaget
af mindretalsrettigheder –
uanset om det handler om
tro eller andet.
”Det er vigtigt, at vi fortsætter med at understrege behovet for beskyttelse af alle religiøse minoriteter. Fra dansk
side er det vigtigt, at menneskerettigheder er det, der er
bøjet i neon. Det skal sikre

menneskers ret til at dyrke
deres religion, ytre sig, samle
sig. Derfor har vi ansat en
ambassadør i Udenrigsministeriet til at sikre, at arbejdet
med det bliver den røde tråd
i det arbejde, vi laver i verden,” siger han.
Fra salen bliver der siden
spurgt, om Danmark vil
følge efter Norge og ansætte
en til at have særligt fokus på
religiøse rettigheder og religiøs frihed. Til det gentager
Søvndal budskabet om ikke
I\[¥\\M[XMKQÅS\NWS][XsLM\
religiøse område:
”Vi fokuserer på religionsrettigheder som en del af
menneskerettighederne, og
vi får også underretninger
fra ambassader rundt om i
verden. Men det kan også
handle om andre grupper –
etniske minoriteter eller seksuelle mindretal.”
I de afsluttende bemærkninger giver Jens Christian
Bach Iversen udtryk for, at
han ser frem til fortsat emailkorrespondance
med
ministeriet og slutter med et
”vi tales ved” henvendt til
Villy Søvndal, som til gengæld kvitterer med at sige, at
han ”ser frem til mailen, og
så hjælper vi hinanden”.

Kjelds
corner
Deltag i sognelivet
Dalby Tidende udkom første gang i 60erne og
var tænkt som et nyhedsbrev til områdets beboere
fra sognerådet. Et af de faste indlæg var bl.a. nyt
om skolen og i det hele taget oplysning om, hvad
sognerådet arbejdede med af aktuelle sager, der
kunne have interesse for sognets beboere.
Nu her mange år efter er det ikke et sogneråd,
men et byråd, der sætter rammerne for området,
vi bor i, og det mener jeg, vi kan være ganske godt
tilfredse med, netop fordi der i budgettet for Kolding kommune i 2013 er afsat 14 millioner kroner
til en ny tilbygning til Dalby skole. En tilbygning,
P^QTSM\ JM\aLMZ ÆMZM STI[[MZ]U NIOTWSITMZ WO
grupperum.
Men det er ikke kun på skoleområdet, der sker
VWOM\NWZ[WULMÆM[\M[QSSMZ\PIZJMU¥ZSM\MZ
anlægsarbejdet med at forbedre forholdene for
fodgængere og cyklister langs Bøgevænget godt i
gang. Det er for mig et godt bevis på, at det arbejde tidligere og nuværende skolebestyrelser har
ORWZ\ NWZ [SWTMV WO \ZIÅS[QSSMZPMLMV PIZ ^¥ZM\
seriøst og godt.
I sommer deltog jeg, som et af stigruppens 5 medlemmer, i arbejdet med at anlægge en sti rundt
ved kirken, så cyklister og ryttere, kan komme
sikkert i gennem det skarpe sving. Stien blev til i
samarbejde med kommunen således, at kommunen leverede materialerne, og stigruppen udførte
arbejdet. For mit vedkommende er jeg blevet
overbevist om, at der ikke nødvendigvis skal så
struktureret planlægning til for at kunne gøre noget, der ændrer tingene i en positiv retning. Det
tror jeg også gælder for de andre tiltag i projektet
”Gang i Dalby og dig”, så jeg vil hermed opfordre
interesserede til at deltage i de forskelige arrangementer, der kan være med til at gøre det gamle
sogn endnu bedre at bo i.
Kjeld Kjeldsen, Byrådsmedlem V
kjkj@kolding.dk

)VLZM_?PQ\MXZ¥[\^ML;\/MWZOM3QZSMQ*IOLILPIZ[SZM^M\ÆMZMJ¦OMZWULIOTQOLIOMV[WUSZQ[\MVSQZSMQ5MTTMU¦[\MV
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SKOLEN

DET GRØNNE FLAG TIL
TOPS PÅ DALBY SKOLE
Fredag d. 7. december 2012 kl. 9 kommer borgmester Jørn Pedersen til Dalby
Skole for at overrække skolen Det Grønne
Flag fra Friluftsrådets program: Grønt
Flag – Grøn Skole.
Grønt Flag tildeles skoler, der laver en
særlig indsats indenfor et miljøtema.
Dalby Skoles miljøtema i 2011/12 har
været affald.
Af Henrik Nielsen

Dalby Skole er nu Grønt Flag Grøn Skole efter
et målrettet arbejde med emnet affald gennem
det sidste år.
Naturfagslærer Jens Bank fortæller: ”Arbejdet
med Grønt Flag - Grøn Skole startede på Dalby
Skole i efteråret 2011. Sjette klasserne samarbejdede med Kolding Kommune og Naturskolen med at sætte fokus på, hvad der skylles
ud i rendestenene og videre ud i vandløbene.
Eleverne monterede en folie med et billede af
MVÅ[SWO\MS[\MVºRMOMT[SMZZMV\^IVLº^MLZMVdestensristene i Goldbækparken.
Eleverne arbejdede sammen med gårdejer
Niels Sehested på Strårup Gård om at udlægge
sten og skjulesteder i Goldbækken, for at livsJM\QVOMT[MZVM JTQ^MZ MVLV] JMLZM NWZ Å[S WO
smådyr.”

Dicte Sønnichsen blev glad og overrasket over at vinde konkurrencen.

Forfatterspire vil
gerne være forfatter

Affaldssortering

På skolen har eleverne nu etableret affaldssorteringsbeholdere til aviser, dåser og batterier,
som er placeret ved indgangen til hallen. Desuden har eleverne konstrueret en kompostbeholder til haveaffald i forbindelse med skolens
højbede.
Undervisning for bæredygtig udvikling

Grønt Flag – Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Målet
er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive
medborgere, der kan tage hånd om vores natur
og miljø.
Grønt Flag–temaet i undervisningen på Dalby
Skole i 2012/13 er energi. Målet er at Dalby
Skole igen får tildelt Grønt Flag i 2013.

Dicte Sønnichsen vandt med
historien om ” Muriana –
det mærkelige land”, som
er en historie, hun selv har
fundet på. Hun er blevet inspireret af en japansk tegneÅTULMZPMLLMZº5QVVIJW
Af Lisa H. Kuang
Totoro” og historien handler
om pigen May. Vi følger den
Dicte Sønnichsen, 10 år og sorg, som May oplever, da
elev i 4. b på Dalby Skole hendes mor kommer ud for
blev meget overrasket, da en bilulykke og svæver melP]VNWZVaTQOÅSJM[SMLWU lem liv og død.
at hun havde vundet en Det er Dictes klassekammelandsdækkende forfatterspi- rater, der har valgt Dictes
rekonkurrence.
historie til at være den histo- Det er dejligt men også lidt rie, der skulle sendes ind og
underligt, fortæller Dicte deltage i forfatterspirekonSønnichsen.
kurrencen.
Dicte Sønnichsen vandt
fornylig en landsdækkende forfatterspirekonkurrence. Hun kunne godt
tænke sig at blive forfatter engang i fremtiden.

De indsendte historier har
kunnet læses og stemmes om
på frilaesning.dk, og redaktøren for frilaesing.dk var
da også mødt op på skolen
for at overraske vinderen.
Dictes klasse har fået en plakat, der illustrerer vinderhistorien, og klassens elever
har hver fået en t-shirt med
den samme tegning trykt på.
Samtidig har klassen vundet
et tegnekursus.
Dicte Sønnichsen har da
også haft hele sin klasse bag
sig, da hendes historie blev
valgt til konkurrencen.
- Mine klassekammerater
har syntes historien var god

og at det var sejt, at den blev
indstillet til konkurrence,
fortæller Dicte.
Hun er da også interesseret i
at blive forfatter.
- Jeg læser rigtig meget og
gerne tykke bøger. Jeg kan
godt lide eventyr og jeg kunne godt tænke mig at blive
forfatter, selv om det er lidt
PsZL\ NWZ ÅVOZMVM I\ [SZQ^M
meget, lyder det fra den unge
forfatterspire.

Få bedre råd i...
Rep. af alle mærker  Salg af nye og brugte biler
Kvalitet til fair priser

Strandvejen 6 · 6000 Kolding · www.hviid-law.com
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SKOLEN

SFO’en er godkendt til at sejle
med joller på Kolding Fjord
Dalby SFO sejler sikkert
og lovligt med jollerne på
Kolding Fjord.
Efter den tragiske kæntringsulykke med efterskoleelever ved Præstø
i 2011 krævede Søfartsstyrelsen skærpede
retningslinjer for skolers
sejlads med elever. Dalby
Skoles SFO ﬁk hurtigt
lavet og godkendt sikkerhedsretningslinjer,
så vi også i år har sejlet
sikkert med elever på
Kolding Fjord.
Af Leon Jensen

højest på dagsorden og har, i
de 3 år, haft løbende kontakt
med Søfartsstyrelsen så vi
med størst mulig sikkerhed
kunne færdes på fjorden.

Skoleleder:
Henrik Nielsen

Regelsæt ikke nok

SFO-leder:
Leon Jensen

Vores egne regelsæt var nu
ikke nok. Retningslinjerne
skulle komme centralt fra
Kolding Kommune og som
man sikkert kan tænke sig,
ville disse kræve et tidsrum
at udforme. Dette ville betyde en forkortelse af vores i for
vejen korte sæson. Fra påske
til efterårsferien.
Dette ville vi ikke vente på, så
vi tog kontakt til vores børnog ungedirektør Ib Hansen,
som var med på, at hvis vi
kunne udforme retningslinjer, der kunne godkendes af
Søfartsstyrelsen og som selvfølgelig overholdt alle de nye
krav om sikkerhed, når man
sejler med skoleelever, kunne
vi få grønt lys til at sejle igen.

Siden den tragiske ulykke
Kirstine og Mathilde arbejder koncentreret med deres første LEGO-Mindstorm-robot.
ved Præstø, hvor en gruppe
efterskoleelever kæntrede på
åbent hav, har Søfartsstyrelsen skærpet reglerne for at
sejle med skoleelever. Kolding Kommune skulle i samarbejde med søfartsstyrelsen
udarbejde retningslinjer og
et regelsæt som skulle over125 elever i Dalby Skoles mellemtrin med 4., 5. og 6. klasser har hver uge fået en holde alle de nye krav fra Nye retningslinjer
Souschef Allan Jensen tog
ekstra time i skemaet.
Søfartsstyrelsen.
Det er fællestimen hver torsdag kl. 10.15. I skolens aula samles eleverne og får
Indtil dette regelsæt og ret- opgaven i egen hånd og udlevende historiefortælling – som det kendes fra dansk højskoletradition.
ningslinjer var på plads var formede i tæt samarbejde
Af Henrik Nielsen
der udstedt et forbud om at med Søfartsstyrelsen et nyt
regelsæt/
retningslinjer.
sejle.
Hele
processen
tog 2 dage og
Dalby Skoles bibliotekar Tri- på kyklopernes ø. Siden har lestimerne?
På Dalby SFO har vi de sidvi
kunne
derefter
sende mane Bøtkjær og viceskoleleder LMNWZ\IT\WUWO^Q[\ÅTUSTQX - Fællestimen om de Olympi- ste 3 år haft 2 joller med 4
terialet
til
Ib
Hansen,
som
Hans Jørgen Stoklund står om udviklingen i danske ske Lege og sprinteren Usain hk påhængsmotorer og har
samme
dag
kunne
godkende
for den nye fællestime. Begge børns barndom fra år 1900 Bolt, siger Marc.
været meget glade for at vi
Hvad er det bedste ved fæl- kunne udnytte endnu en materialet, så vi igen kunne
er dygtige, levende og erfar- til 1990.
ne fortællere fra skolens ind- I fællestimen torsdag d. 1. lestimen?
del af vores skønne omgivel- sejle med børnene på Kolskoling, hvor der igennem 20 november er danske børns - At man kan koncentrere ser, Kolding Fjord. Børn og ding Fjord. Vores materiale
år er tradition for en ugentlig barndom og skolegang i [QO WU NWZ\¥TTQVOMV WO ÅTU voksne er taget på tur, hvor vil i øvrigt blive brugt som
1930’erne temaet. Fortælling – uden at skulle lave opgaver man har udforsket, oplevet skabelon, når der centralt
fortælletime.
-Eleverne skal selv danne WO ÅTUSTQX ^Q[MZ WXLMTQVO Q om det bagefter, mener Jose- og nydt, at vi havde mulighe- skal udarbejdes regelsæt/
retningslinjer for sejlads i
billederne i deres hoveder drenge- og pigeskoler, som- ÅVM
den for at sejle ud i fjorden.
under fortællingerne i fæl- merkolonier og JulemærVi har altid sat sikkerhed Kolding Kommune.
Bliv
gæstefortæller
til
fælletimen. Det er en kompe- kehjem-ophold for fattige
tence, som vi stadig synes børn med behov for frisk luft lestimen.
er vigtig. Det gælder særlig og bedre mad. Fortællin- Dalby Skole ønsker også, at Fakta
i en tid, hvor vi alle dagligt gen kommer også omkring der kan komme gæster og Du kan læse mere på skolens hjemmeside
www.dalby-skole.kolding.dk
får tusindvis af færdigprodu- udviklingen i Tyskland i fortælle til fællestimen.
Her kan retningslinjer for risikovurdering også læses
Det
kan
være
rejseberetnincerede billeder fra medierne 1930’erne med Hitler, Hitomkring os, fortæller Hans lerjugend og jødeforfølgelse. ger, fortælling fra arbejdsliMarc Lunde Nielsen og Jo- vet, et særligt interesseomJørgen Stoklund.
[MÅVM4aSSM;SW^NZI*PIZ råde indenfor historie, kunst
eller naturfag m.v.
Temaerne favner vidt
lyttet med.
Trine og Hans Jørgen star- Hvad g jorde mest indtryk fra fæl- Derfor vil skolen meget gerne have henvendelse både
tede de første torsdage med lestimen i dag?
myter fra den græske myto- - Hvordan børnene levede fra forældre og andre beboere i Dalby-området, der har
logi – de 18 olympiske guder, dengang, svarer Marc.
Jason og det gyldne skind, - Barndommen og 2. ver- lyst til at komme med deres
fortælling til en fællestime på
Thesseus og labyrinten i LMV[SZQO[aVM[2W[MÅVM
Knossos og Odysseus’ besøg Hvad kan I bedst huske fra fæl- mellemtrinnet.

Åben dag, aften & weekend

Ekstra time på skemaet:
Levende historiefortælling
på Dalby Skole

Fotograf Judy Reimer < 22 40 99 16
studie på Lundgærdet 2 < www.fotostylisten.dk 

foto

!
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SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:

Jens Roelsgaard (formand)
Lars Lohmann
Sanne Safarkhanlou
Ritt Sønnichsen
Mette Deichmann
Pernille B. Schmidt
Ulrik Søgaard

Kommende arrangement:

Grønt Flag
Overrækkelse af Grønt
Flag til Dalby Skole fra
borgmester Jørn Pedersen
WOÆIOPMR[VQVO".ZMLIOL
6. november 2012 kl. 9 i
skolegården.
Juleferie
Fredag d. 21. december
2012 til onsdag d. 2. januar 2013 – begge dage
inklusive.

9.
',1/2.$/(+9,'(9$5(0$1'

2 stk 18x24 cm
i alt kun

Din lokale
l k l børnefotograf
b

Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund

OLDING
SKOUSEN(11(K7+
5,,6%25*

GAVEN FRA HJERTET
vækker altid varme og glæde!

800,-

DALBY skole

Image44 udvikler og producerer corporate
TUPSZUFMMJOHPHSFLMBNFmMN4QFDJBMJTFSFUJBU
WJTVBMJTFSFTUSBUFHJTLFCVETLBCFSPHWJTJPOFS
Se www.image44.dk

SKOUSEN KOLDING
Skovvangen 57
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og
weekend 27 63 08 28

KIRKEN

KALENDER
DECEMBER 2012
Familiegudstjeneste: Søndag d. 2. kl. 10.30
1. søndag i advent. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Julekoncert: Dalby og Sdr. Bjert Kirkes kor
Torsdag d. 6. kl. 19.00
Gudstjeneste: Søndag d. 9. kl. 10.30
2. s. i advent. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Julehygge i præstegården: Eftermiddagsmøde
Onsdag den 12. kl. 14.30
Musikgudstjeneste: Søndag d. 16. kl. 16.00
De ni læsninger
3. s. i advent. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Børnehavernes juleafslutning i kirken:
Onsdag d. 19. kl. 10.00
Skolens juleafslutning i kirken:
Torsdag d. 20. kl. 8.30
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag d. 23.
4. s. i advent. Se dagspressen for klokkeslæt.
Juleaftensgudstjenester: Mandag d. 24.
Kl. 10.30 For de mindste og deres familie.
Kl. 13.30, 14.45, 16.00 Traditionel.
Alle ved Jens Christian Bach Iversen.

Fra juleforberedelser til nytårsfest
Julemåneden er langt
mere end selve juledagene. I Dalby Kirke og
præstegård brænder
traditionerne igennem fra
decembers begyndelse
og helt til sidste dag.

Julekoncert
den 6. december

Se særskilt information her i
Dalby Tidende.
Adventshygge i præstegården den 12. december

Onsdag den 12. december,
halvvejs til juleaften, slutter
Familiegudstjeneste
vi årets eftermiddagsmøder
1. søndag i advent den
af med julebag og julehisto2. december
rier, julesange og julesalmer
Søndag den 2. december – og selvfølgelig den tradifyldes kirken traditionen tionsrige pakkeleg: Husk at
tro af børn, og årets mini- medbringe en gave til omSWVÅZUIVLMZ [T]\\MZ LMZM[ kring 25 kr. Dørene åbnes
forløb af med at bære lys i præstegården kl. 14.30 og
ind ved gudstjenestens start. forventes at slutte kl. 16.30.
Ifølge traditionen tager vi
imod børnene ved at synge Musikgudstjeneste
den klassiske adventssalme med 9 læsninger
”Skyerne gråne”, og et barn den 16. december
tænder herefter første lys i 3. søndag i advent den 16.
december kl. 16 byder tradikirkens store adventskrans.
Vi skal selvfølgelig også tionen tro på en stemningssynge ”Vær velkommen, fuld musikgudstjeneste i
Herrens år”. Kirkens kor og Dalby Kirke, hvor vi synger
korskole medvirker ved den julen ind med gamle kendte
stemningsfulde gudstjeneste. og nye spændende julesal-

mer mellem hinanden. De to
voksenkor fra Dalby og Sdr.
Bjert Kirker synger ny og
gammel adventsmusik under
ledelse af Søren Andresen og
Line Reinvang.
Imellem salmer og korind[TIO ^QT SWVÅZUIVLMZ NZI
sognet læse passager op fra
Bibelen ifølge skikken med
”9 læsninger”, der leder op
til julens budskab.
Festgudstjeneste nytårsaften den 31. december

Julehøjmesse: Tirsdag d. 25. kl. 10.30
Juledag. Ved Jens Christian Bach Iversen.

På årets sidste dag gentager
vi tilløbsstykket fra de seneste år, nemlig med nu for 9.

Gudstjeneste: Onsdag d. 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved Klavs Bo Sørensen.

gang at holde gudstjeneste
nytårsaften kl. 15.30 i Dalby
Kirke.
5MLÆW\\M[ITUMZ[\WZ\ZWUpet- og orgelmusik ved Steen
Nielsen og Line Reinvang,
måske en lille overraskelse
og meget gerne en menighed
af allerede feststemte og festklædte mennesker tager vi en
festlig afsked med det gamle
år og ser frem mod det nye.
Traditionen tro slutter gudstjenesten med et glas champagne og fyrværkeri.
Den sædvanlige gudstjeneste
Va\sZ[LIOMZIÆa[\,MZPMVvises til nabokirkerne.

”Vælg en julesalme”. Morgengudstjeneste:
Søndag d. 30. kl. 9.00
Julesøndag. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Nytårsaftengudstjeneste:
Mandag den 31. kl. 15.30
Festgudstjeneste. Ved Jens Christian Bach Iversen
JANUAR 2013
Gudstjeneste i en nabokirke: Tirsdag den 1.
Nytårsdag. Se dagspressen for klokkeslæt.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 6. kl. 9.00
Hellig 3 kongers søndag. Ved Maria Frederiksen.
Gudstjeneste: Søndag d. 13. kl. 10.30
1. s. e. hellig 3 konger.
Ved Jens Christian Bach Iversen.
Gudstjeneste med kirkefrokost: Søndag d. 20. kl.
10.30
Sidste. s. e. hellig 3 konger. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Tilmelding til frokost senest 15. januar. Se særskilt notits.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 26. kl. 10.00
Kontakt præstegården, hvis dåb ønskes denne lørdag.
Gudstjeneste: Søndag d. 27. kl. 10.30
Septuagesima. Ved Klavs Bo Sørensen.

Vi ses på Haderslevvej 106
Lige ved siden
af FAKTA

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. 1, december 2012 – januar 2013
Tekster: Jens Christian Bach Iversen
Fotos: Hilmar & Edith Bjarnhoff, Signe Ladekær Johansen, Susanne Jørgensen, Tomas Vahlkvist, Jens Christian
*IKP1^MZ[MVUÆ

Haderslevvej 106 . 6000 Kolding . Tlf. 7552 8820 . www.ibkristensen.dk
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De skal bygge sognehus,
vælge biskop og styre
Dalby Kirke de næste fire år
Dalby Kirkes nye menighedsråd er fundet. Det
består af syv folkevalgte
samt sognepræsten og er
en god blanding af gamle
og nye medlemmer.
De er klar til at tage fat på
de store opgaver, der venter.
Men da Dalby Tidende gik
i trykken, havde de endnu
ikke fordelt posterne i menighedsrådet. Julen over kan
de måske nok hvile lidt, men
så er det også tid at tage fat.

Nyt sognehus skal
projekteres

Det var en særdeles glædelig nyhed, der tikkede ind
omkring opstillingsmødet
til
menighedsrådsvalget.
350.000 kr. er bevilget til
projektering af nyt sognehus.
Netop anlæg af nyt sognehus
bliver en stor og spændende
udfordring for det nye råd.

Det gamle menighedsråd
købte grunden lige øst for
kirken, på den anden side af
Dalbyvej, da de store byggeplaner for Dalby Sogn reDe syv, der skal styre Dalby OMZMLM NWZ \ZMÅZM sZ [QLMV
3QZSMLMV¥[\MÅZMsZMZLM ;QLMV[I\\MÅVIV[WOO¥TL[tre genvalgte Søren Arens, krisen bremseklodser på udJette Juhl og Kjeld Kjeldsen. viklingen. Men nu bliver der
To er helt nyvalgte, nemlig bygget igen. Sognet vokser,
Jacob Hussmann og Lars WO LM\ JTQ^MZ SQZSMV[ SWVÅZGylnæs. To har tidligere mandlokaler samt møde- og
siddet i menighedsrådet og kontorfaciliteter også nødt
kommer nu med igen. Det til at gøre. Også andre end
er Elly Petersen og Margit lokale borgere kan se beGanderup-Nissen.
hovene for, at Dalby Kirke
bringes i tættere forbindelse
,M\JM\aLMZI\ÅZMPQL\QLQOM med kirkelivet i øvrigt. Som
medlemmer er trådt ud. Det det er nu, er det både langt
drejer sig om Kerstin Hen- og upraktisk at bevæge sig
riksen, Ellen Ravn, Kurt Jo- mellem kirke og præstegård
hansen og Steen Kaiser. De ved større arrangementer,
har ydet en stor indsats for konfirmationsforberedelse,
kirkelivet i Dalby og fortje- korøvning med mere.
ner stor tak for det.

Dalby kirkes vision:
At se en voksende kirke i
Dalby sogn, som står fast
i den kristne tro og vidnesbyrd, tjener fællesskabet og
bidrager til samfundets og
kulturens bedste.
Det nye menighedsråd varsler allerede nu, før det er
trådt rigtig til, at sognet må
påregne at blive inddraget i
troen på, at det bringer de
bedste ideer på bordet og
sikrer den bedste udnyttelse
af pladsen og midlerne.
Søren Arens, genvalgt til menighedsrådet udtaler: ”Det
kan ikke undgå at blive en
rigtig spændende periode
for det nye råd. Et råd der er
sammensat på grænsen til det
perfekte med viden, erfaring,
nye input, energi og forskellige kompetencer. Vi glæder
os til at tage fat på opgaverne
i tæt samarbejde med vores
involverede personalegruppe
og præst, så vi kan være med
til yderligere at styrke det
lokale samarbejde i Dalby
med skole, idrætsforening og
beboerforening, men også
mevd sognene i Sdr. Bjert og
Sdr. Stenderup.”

Vejviser

Kolding Kirkehøjskole:
Søren Kierkegaard
Tre lørdage efter nytår
– nemlig den 19. januar,
23. februar og 16. marts
– kan du blive lidt klogere
på Danmarks verdensberømte, mest feterede,
men ikke altid lige tilgængelige ﬁlosof, Søren
Kierkegaard, som i 2013
har 200 års fødselsdag.

A. Hansens Løgneren, der
blev Gyldendals bedst sælgende danske skønlitterære
værk nogensinde.
Bagefter er det sognepræst
Henriette Bacher Lind ved
Sankt Nicolai Kirke, der giver eksempler på, hvordan
Kierkegaards tanker lever i
bedste velgående i moderne
litteratur. Det sker under
overskriften ”Hin Enkelte i
nyere litteratur”, hvor der for
eksempel sættes fokus på valget mellem det ene eller det
andet eller jegets overtagelse
af sig selv.

Kolding Kirkehøjskole er et
samarbejde mellem kirkerne
i Kolding Provsti. Hver sæson byder på et nyt emne, og
denne gang er det altså den
højt roste og ofte latterliggjorte tænker, Søren Kierkegaard, der er på programmet med titlen ”Variation og
gentagelse”.
Hver gang løber programmet fra kl. 10-14.30, afbrudt
af en frokostpause, med mødested i Jens Holms Hus,
Nicolaiplads 2. De nærmere
forhold om tilmeldingsfrister, betaling og andet prak\Q[SSIVUIVÅVLMXsNWTLMZM
i kirken eller ved at kontakte
Sankt Nicolai Kirkes kirkekontor på telefon 75 52 02 47.
Kommer man alle tre dage,
koster det 250 kr. En enkelt Kjeld Holm følger op
Programmet for de to andre
højskoledag koster 100 kr.
lørdage, hvor man blandt
Lørdag den 19. januar
andre kan møde biskop
Under overskriften ”Lov el- Kjeld Holm, bliver præsenteler nåde” fortæller litteratur- ret nærmere i henholdsvis fehistoriker Thyrring Ander- bruar- og martsnummeret af
sen fra Syddansk Universitet Dalby Tidende. Det kan dog
om, hvordan Kierkegaards læses allerede nu i programtanker har inspireret Martin NWTLMZMVLMZÅVLM[QSQZSMV

Sognepræst:

Jens Christian
Bach Iversen
Gl. Tved 23 A,
tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirs.-fre. kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver:

Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirs.-fre. kl. 12-12.30
Organist:

Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Midlertidig Kirkesanger:

Lis Jensen
Primulavej 11
tlf. 75 52 09 42
Menighedsrådets
forskellige poster:

Valg foregået efter
redaktionens slutning.
Se www.dalbykirke.dk

Kirkefrokost i præstegården
Søndag den 20. januar efter gudstjenesten
Farvel og tak til det gamle menighedsråd.
God dag og velkommen til det nye menighedsråd.
God mad, hygge og sange fra højskolesangbogen.
Pris: Kr. 50,- plus drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag den 15. januar på opslag i kirken
til Jette Juhl 27 63 25 77 eller på jj.juhl@mail.dk.
Man kan byde det nye menighedsråd velkommen ved kirkefrokosten den 20. januar.

HVER DAG
9.00-20.00

TEKNIKPARTNER

Bestil en gratis salgsvurdering - Ring 7550 2600

VONSILD

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
DØBTE
25. august
Clara Bork Vangsgaard, Harevænget 99
Karla Lærke Beck, Idyl 4B
1. september
Carla Rubenius, Goldbækparken 83
9. september
Alexander Cramer, Skovgærdet 7
Dicte Kardyb Skødt, Mølleparken 18C
Nicklas Røjkjær Keilstrup Hansen, Ådalparken 15
16. september
Kristian Cornelius Padkær Bargisen, Gl. Tved 14

Juleaften
i Dalby og omegn
Juleaften i Dalby Kirke
byder på kære traditioner
og en enkelt nyskabelse
for de mindste børn. Hos
vores naboer i Brændkjærkirken er der igen
i år mulighed for en hel
juleaftensfejring.

30. september
Andrea Ravn Hansen, Idyl Allé 10

Nyt i Dalby:
Juleaftensgudstjeneste
kl. 10.30 for de mindste

7. oktober
Liva Marie Christiansen, Mariesmindevej 8

I år er der for første gang
PMTMÅZMO]L[\RMVM[\MZQ,ITby Kirke juleaften. Den nye
gudstjeneste ligger kl. 10.30
og er særlig tilrettelagt for de
0-6-årige og deres familier.
Det er på grund af vældig
glædelige pladsproblemer, at
menighedsrådet har besluttet at forsøge sig med en formiddagsgudstjeneste.

VIEDE OG VELSIGNEDE
25. august
Trine Fredslund Schmidt Poulin
& Jan Schmidt Poulin, Bakkegærdet 32
Ellen Lillian Hundevad Steen
& Henrik Hundevad Steen, Egtved
1. september
Christina Schelde Bjerg Kronborg
& Henrik Schelde Hansen, Stranden 18
Stine Gulløv Straarup
& Henrik Simon Gulløv Straarup, Hestehaven 37
Dorte Wiechmann Aaskov
& Jakob Wiechmann Aaskov, Teglvænget 53

Kendt i Dalby:
Tre traditionelle
juleaftensgudstjenester

De tre eftermiddagsgudstjenester juleaften ligger som de

seneste mange år kl. 13.30,
14.45 og 16.
Som det hører sig til i Dalby
ved en traditionsrig gudstjeneste juleaften, står den
blandt andet på korsang,
festtrompet ved Steen Nielsen foruden børn, der læser
juleevangeliet.
Hvis man vil gøre sig selv en
tjeneste, skal man ikke komme i for god tid. Et kvarters
tid før gudstjenestestart er
ÅV\ NWZ LMZ MZ XTIL[ \QT ITTM
både i kirken og – næsten –
også på P-området. Kommer man til eftermiddagens
anden eller tredje gudstjeneste, kan man med andre
WZL INPR¥TXM LM\ \ZIÅSITM
kaos ved kirken ved at vente,
indtil kirken og P-pladsen er
tømt efter den forrige gudstjeneste.
Juleindsamling i
Dalby Kirke: Folkekøkkenet

Julen igennem samles der i
Dalby Kirke ind til Folke-

køkkenet på Haderslevvej
– et værested for skæve eksistenser, der ikke følger den
udstukne kurs i livet og har
brug for omsorg.
Netop julen er den hårdeste
tid for Folkekøkkenets brugere, der ofte mangler nogen
at fejre jul med. Derfor samler Dalby Sogn hvert år ind
for at bidrage til, at julestemningen og fællesskabsfølelsen
også kan favne nogle af samfundets svageste. Folkekøkkenet fejrer hvert år jul med
75-100 brugere. På forhånd
tak for god støtte!

dansk julemad. Julehyggen
begynder at sprede sig kl.
17.30. Aftenen forventes at
slutte kl. 21.30.
Interesserede kan købe billetter á kr. 150,- indtil den
15. december på Kolding
Turistkontor, tlf. 76 33 21 00
– eller på Brændkjærkirkens
kontor, tlf. 75 53 00 73.
Evt. spørgsmål kan rettes til
Niels Kopp Jensen, 24 61 98
03 efter kl. 18.

Juleaften i
Brændkjærkirken:
”Juleaften for alle
– i fællesskab”

Julen er forbundet med traditioner. Kolding 1 Y’s Men’s
Club har i over 50 år inviteret til en hyggelig dansk juleaften med juleevangelium
og julesalmer, juletræ og
julegodter, julegaver og god

8. september
Helene Skeel Holde
& Michael Høegh Andresen, Goldbæk Alle 23
15. september
Lisbeth Ravn Friis & Jens Ravn Friis, Skovly 38
29. september
Juanita Jensen & Søren Jensen, Goldbæk Alle 21

DØDE OG BEGRAVEDE
23. august
Arne Petersen, tidl. Idyl og Nyhegnet

Velkommen til
MAILEGs
vidunderlige
jule univers

8. september
Henry Børge Mathiesen, Hindbærvænget 34
21. september
Carla Svane Jørgensen, Goldbækparken 46

THEHUSET
 



   

KIRKEN

Spejdernes
kalender
december 2012
januar 2013

Julekoncert: Glæde
Har du lyst til at prøve,
hvordan det er at være spejder: Sove i telt, lave mad på
bål, bygge med reb og rafter,
ÅVLM ^MR Q VI\]ZMV Ns OWLM
værdier og lære at passe på
hinanden? Eller er du tidligere spejder med lyst til at
blive leder og genopleve det
mest forrygende fællesskab?

Så kontakt Susanne Jørgensen, Christoffer 2 Vej 3, på
51 25 35 16 eller Susannejoergensen2@spejdernet.dk.
KFUM-Spejdernes hytte i
Mariesminde summer af liv
og glade børn aften efter aften. Se også gruppens hjemmeside på
www.mariesmindegruppe.dk

SÆRLIGE DATOER
Tirsdag den 11. december

Juleafslutning ulve
Onsdag den 12. december

Juleafslutning juniorer
og trop
Torsdag den 13. december

Juleafslutning bævere
Uge 51-52-1

Ingen spejdermøder
Lørdag den 29. december
+
Torsdag den 3. januar

Spejderforældre henter
juletræer ved folks
postkasser
Lørdag den 5. januar
Mariesmindegruppens største spejdere, seniorerne, triumferede den 20. september i konkurrencen Urban Scout Battle (USB). USB foregår på nettet. Patruljer fra hele Danmark bliver stillet opgaver, som skal løses inden for 30 minutter.

Nytårsopstart i
Grænseborgen kl. 10-16

UGENTLIGE MØDER
Bævere (0.-1. klasse)

Hver torsdag kl. 18.0019.00
Ulve (2.-3. klasse)

Julekoncert i Dalby Kirke

Hver tirsdag
kl. 18.30-20.00

Torsdag den 6. december kl. 19

Juniorer (4.-5. klasse)

Børne- og ungdomskorene fra nabokirkerne
i Dalby og Sdr. Bjert opfører en rytmisk
kantate af John Høybye for ungdomskor
og band i et stort fælles projekt.
Koncerten er familievenlig og varer ca. en
time.
Kan man ikke komme, opføres koncerten
i Sdr. Bjert Kirke onsdag den 5. december
kl. 19.

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
il
b
Mo

www.skovs-eftf.dk

Ved distriktsturneringen i traditionelle spejderaktiviteter den 6. og 7. oktober på
Houens Odde spejdercenter sikrede Mariesmindegruppens tropspejdere sig både
1. og 2. pladsen. Juniorerne blev nr. 2. Der var også mange bævere og ulve med.

Hver onsdag
kl. 18.30-20.30
Trop (6. klasse og op)

Hver onsdag
kl. 18.30-20.30

GYMNASTIKFORENINGEN

Dalby er fusioneret
FC KOLDING SYD
Fodbold ungdom i Dalby GF har fra sommeren 2012 ”fusioneret” med Bjert og
Vonsild til FC Kolding Syd. Fusionen
gælder for drenge og piger fra årgangene
U13 til U19.
Af Steen Hoppe

Vi oplever i Dalby GF, at vi har svært tilbyde
udviklende fodbold for drenge og piger fra u13
til u19 (børn i alderen 13-18 år), fordi der på en
del årgange er for få spillere. Da de samme forhold gælder vores omkringliggende små klubber (Bjert og Vonsild), er vi blevet enige om en
fusion for fodbold ungdom i Dalby
Vi vil i samarbejdet sætte fokus på udvikling af
den enkelte spiller ud fra den enkeltes færdigheder og ambitioner. Når man som spiller går fra
ungdom til senior, vil Dalby GF sikre at vi kan
NI[\PWTLM ÆM[\ U]TQOM [XQTTMZM [s^MT Q LM\ N¥TTM[
miljø som i de enkelte samarbejdsklubber.
Vores vision er, at vi gennem samarbejdet kan
fastholde ungdommen i fodboldens verden på
højst mulige niveau og kan tiltrække nye trænerkompetencer, som den enkelte klub kan
have svært ved.
FC Kolding Syd ønsker at arbejde aktivt i videreudviklingen af en samarbejdsklub, idet vi
ønsker at sikre at vores unge fortsætter med at
spille fodbold.

Dette er ikke ÅK dommer
Det er bare en af de sjove
ting Mikaels drenge husker
ham for at råbe under kampene. De kampe som han
har trænet drengene til at
spille sæson efter sæson. Mikael har ofret sig 100% for
fodbolden og for spillerne
- med et altid positivt sind.
Selv i de allersværeste kamXM P^WZ LZMVOMVM ÅS [\WZM
klø, har Mikael formået at
holde humøret højt.
Men nu er det SLUT.
Mikael valgte i forbindelse
med stiftelsen af FC Kolding Syd at trække sig fra
trænergerningen og derfor

skulle han takkes for det
kæmpe stykke træner- og
lederarbejde han har gjort
for drengene årgang 1997
(+96 og 98). Klubben havde
planlagt en stor testimonialkamp for Mikael ”Julle” Jensen…………..men samtlige
baner stod desværre under
vand og kampen måtte derNWZIÆa[M[
Alligevel var rigtig mange
drenge/forældre/tidligere
trænerkolleger var mødt op
på dagen, og som det sig hør
og bør til enhver testimonial
kamp (spillet eller ikke) blev
der blev grillet pølser og serveret øl og vand til alle.
Bo Rønholt fra Spar Nord

Bank var til stede og overrakte en check til Mikael på
kr. 1.000,- som belønning, til
en af lokalsamfundets ildsjæle. Drengene havde desuden
selv samlet sammen til et par
ÆI[SMZOWL^QV
Selv om Mikael har valgt at
sige farvel til drengene fra
årgang 1997, slipper han

ikke helt foreningsarbejdet.
Han er nu træner for de helt
små årgange, hvor hans datter Sarah ”tørrer” ham på
fodboldbanerne.
For en god ordens skyld, skal
vi gøre opmærksom på, at
kampen vil blive spillet på et
senere tidspunkt.

Træningsdag på Dalby for U13 drenge under FC Kolding
Syd. Såvel kampe som træning, fordeles ligeligt mellem klubberne under FC Kolding Syd.
Foto: Judy Reimer
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Nederdrægtig nervepirrende
sæsonafslutning
På trods af en noget lalleglad afslutning, hvor de
sidste kampe blev afviklet i efterårstusmørke, ﬁk
vi reddet en såre agtværdig tredjeplads i hus, og
vi kan nu se frem til en
række benhårde knald
eller fald-kampe i foråret
2013. Men vi har holdet
til topplacering

store succesoplevelse denne
aften var ubetinget, at Christian fandt hjem til familien
igen, men det blev vist også
næsten midnat.
Forudbetalte billetter

Og bedst som vi var helt
overbeviste om resultatmæssig succes i sidste kamp mod
sobbernes yndlingsmodstandere fra Nr. Bjert, så satte
Af Søren Viborg
vejrguderne en stopper for
vor stort opsatte eventstunt
i forbindelse med dette brag
Oprykningen er nær
af et lokalopgør. Solrød PiManagerens
mangeårige
gegarde måtte vende om
erfaring i sidste-øjeblikspå Storebæltsbroen, den fra
forhandlinger lige før transalle medier kendte ”magefervinduets lukning har givet
løse Amalie” tog også forgæsob-holdet en række karisves til Dalby Stadion – hun
matiske personligheder, der
skulle have givet bolden op
har tilført holdet hidtil uset
iført Dalby-tricot og Nr.
T¦JM^QTTQOPMLÅV]ZTQOLZQJTMBjert-hosen – men det mest
kunst (trofaste tilskuere over
smertefulde var, at Bent –
80 er med tåre på kind blevet
nu Goodyear – Kassemester
mindet om Ole ”Klebefuss”
måtte betale entréen tilbage
Jensen og Verner ”Hustil de mange trofaste tilskuUIVL[ÅV\Mº
)VLMZ[MV
ere, der havde forudbetalt de
brillant skudstyrke og komeftertragtede billetter. Ak –
promisløst forsvarsarbejde.
ak – ak.
Kort sagt – oprykningen
var truende nær!! Men en Spiller i Nr. Bjert
sjælden brugt kontraktklau- Vi måtte på vore grædende
sul forbyder sob-managere knæ spørge Nr. Bjert foreat teste nye objekter for evt. spørge Nr. Bjert, om deres
natteblindhed. Og lige netop baner kunne klare ”akselLMVVM TQTTM \MSVQSITQ\M\ ÅS trykket” fra vores tonstunge
[\WZQVLÆaLMT[MXs[WJJMZVM[ midtbane. Det kunne de sagpointhøst de sidste 3 kampe. tens, og de udnyttede kynisk,
at Dalby måtte skifte til anden trøjefarve, da sobberne
Mod topholdet Vester Nebel,
pludselig var på udebane
som kun har tabt én kamp
.Nr. Bjert spiller normalt
gik lyset lidt ud, og sobberne
ogsåi rødt. Denne kendsled et ærefuldt 3-2 nederlag,
gerning sammenholdt med
men så skal jeg også love for
virkelig alvorlige tilfælde af
at natteblindheden satte sit
natteblindhed medførte, at
aftryk på de sidste 2 kampe.
[WJJMZVM SWV[\IV\ IÆM^MDet var sandelig svært nok
rede til de rødblusede Nr.
for nogle sobbere i det hele
Bjert-spillere. Og SÅ meget
\IOM\ I\ ÅVLM ;UQL[\Z]X
hjælp skal man trods alt ikke
i tusmørket, måske virker
give en modstander. Så vi
Christian Ismands GPS
blev med 0-4 kørt på r.. og
bedst om sommeren, og
albuer ud over bygrænsen i
da modstanderne så grunNr. Bjert, men det mest neddet mange afbud, valgte at
værdigende var, at undertegsupplere deres hold med en
nede manager i et øjebliks
række ”junior-spillere”, så
kådhed havde vædet med
faldt kombinationen af dalNr. Bjerts ditto om, hvem der
bysk natteblindhed og Smidville have håneretten frem til
strupske juniorspillere ikke
april 2013, når de to manaud til sobbernes fordel. 4-1
gere mødes på YNWA. Det
– og tilbage til studiet. Den
bliver en lang vinter.
Natteblind

Nye kræfter

Nå heldigvis formåede vi at
skrabe gode points sammen
tidligere på sæsonen. Som
ny dreng på holdet viste Jens
Chr. Bach Iversen, at han
ikke kun har det i munden.
Med et giftigt venstreben og
kontrollerede proptrækkerdriblinger gjorde han som
en ægte stridsmand livet surt
for mange modstandere, indtil mangel på ilt tvang ham
ud på bænken for at samle
kræfter. Men så kunne vi
sætte nye kræfter ind. Frank
Nielsen får os – næsten – til
at glemme Midtbanedjævlen, og Franks hår sidder
da også meget pænt! Og
Rene Poulsen på toppen får
mundvandet til at løbe på
sobtilhængere, der ikke har
glemt Thomas – ”son-ofKlebefuss”-Jensen. Denne
lynhurtige, aggressive og
målsøgende forward, som
desværre havde rod i kalenderen og kun mødte op til
halvdelen af kampene. DER
er Rene Poulsen trods alt
noget bedre; han kommer
til kampene, men målene…
tja.. bumbum….

Monstre og hekse
på spil i Værestedet
På en kold og mørk fredag den 26. oktober var
der (u)hygge i Værestedet. Vi holdt Halloween
aften med masser af ﬁne
udklædninger.
Huset var pyntet til aftenen
– ude og inde, var der græskar, spøgelser, spindelvæv og
masser af uhyggelige væsener.
Allerede ved indgangen blev
børnene mødt af Værestedets
to faste medarbejdere, som
til aftenen var forvandlet til
Heksen Hanne og Zombien
Søren.
Vores udsendte reporter
spurgte nogle af børnene,
hvad de syntes om festen.
Amalie, 4B: ”Festen er sjov
og uhyggelig”.
Anna, 5A: ”Godt at Dalby
har arrangeret sådan en fest.

Dejligt at man må have sit
eget slik med”.
Rasmus, 4B: ”Rigtigt fedt,
og vi har et godt sammenPWTLWO^QSIVITTMÅVLM]L
af at lege sammen. Fedt, at
de vil holde festen”.
Celina, 5A: ”Vildt godt lavet
med pyntetingene. Det er
sjovt at alle er klædt ud”.
2W[MÅVM *" º,MV MZ OWL
og uhyggelig. Det er sjovt at
lege kronegemme”.
,MZ ^IZ UI[[MZ IN ÅVM ]Lklædninger, og det vrimlede
med alt fra genfærd til hekse
og trolde. Der var udloddet en præmie til den bedst
udklædte pige og dreng og
vinderne var Josephine fra
5B og Isak fra 5A, som hver
vandt en billet til biografen.
Kl. 21:30 sluttede festen og
alle de små trolde og hekse
vrimlede hjem til deres huler.

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

Nogenlunde tilfreds

Alt i alt er manageren nogenlunde tilfreds. Vi er i
slutspillet til forår. Alle sæsonkort er solgt. Nyt spilletøj
vil blive præsenteret i 2013.
Torhüter Johansen har højtideligt lovet at bringe sit BMI
under 45, og Bent Løve Nielsen tager endnu en sæson.
Desværre er der nu alt for
længe til de eftertragtede
mandage, hvor vi skal ud
og føre os frem sammen
med gode venner. Og historierne og anekdoterne i
omklædningsrummet bliver
JIZMJMLZMRWÆMZMOIVOMLM
bliver gentaget. Og tro mig
– der er nogle rigtig gode
historier, som ikke tåler at
komme udenfor omklædningsrummets beskyttende
mure.

Fælles facebook side,
altid hurtigst med
de aktuelle nyheder
Siden hedder: ”Dalby - Gang
i Dig og Dalby”.
Læs, hvad der sker i dit lokalområde og bidrag selv til
nyhederne. Læg gerne billeder op fra skolen, klubben,
\ZIÅSSMV SQZSMV ZQLM[SWlen, børnehaverne eller er-

hvervslivet i Dalby. Alt med
lokalinteresse er velkommen
– borgerjournalistik lavet af
os, om os.

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.

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.

HAPPY
YS
MONDA på
sushimanga.dk

70 70 27 74

at
15% rab og 4
3
menu 2,
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Ny cykelsti færdig før jul
Den ny cykelsti på Bøgevænget har været længe
undervejs. Med cykelstien bliver traﬁksikkerheden markant forbedret
på strækningen.
Af Lisa H. Kuang

En cykelsti på Bøgevænget
har længe stået på både forældre, børn og kommunens
ønskeseddel, og nu da cykelstien er godt på vej til at
blive en realitet, ser det ud
til, at beboerne i Dalby og
kommunen i fællesskab kan
pakke gaven ud ved juletid.
Cykelstien står nemlig færdig lige før jul, lover Steen
Langhoff, ingeniør ved Kolding Kommune.

[WU º[¥ZTQO \ZIÅSNIZTQO [SWlevej”, og det har betydet, at
kommunen har skullet stille
transport til rådighed for de
skolebørn, der kommer fra
Rebæk siden. Når den nye
Koster to millioner
cykelsti står færdig, er komMed en samlet pris på to munen ikke længere forpligmillioner kroner er det da tiget til at betale for skolebus
også en anselig julegave, der til børnene.
her er tale om. 40 procent af - Vi sparer nogle penge på
pengene kommer fra staten, transport, som vi så har
da Kolding Kommune har kunnet bruge på at etablere
været med projekt ”cykelby”. cykelstien, siger Steen LangDerfor har kommunen fået hoff, der også lover, at der
nogle midler, som kommu- kommer et helt nyt belysnen kan bruge til blandt an- ningsanlæg på strækningen.
det at færdiggøre cykelstier. - Lige nu står der nogle forDe øvrige 60 procent af de kølede træpæle med lidt lys
\WUQTTQWVMZMZÅVIV[QMZM\IN i. Nu bliver belysningen forkommunen selv. Stræknin- bedret, så alle kan se, siger
OMV PIZ ^¥ZM\ STI[[QÅKMZM\ han og glæder sig over, at
- Det våde efterårsvejr har
givet lidt problemer med
gravearbejdet, men arbejdet
skrider godt fremad nu, fortæller han.

\ZIÅS[QSSMZPMLMV MZ JTM^M\
markant forbedret på strækningen.
Vibeke Gregersen, der er
medlem af skolebestyrelsen
på Dalby Skole og som har
[QLLM\ Q \ZIÅSOZ]XXMV MZ
lykkelig over, at det endelig
er lykkedes at få en cykelsti.
 1N¦TOM ^WZM[ \ZIÅSPIVLTQVO[XTIV [WU ^Q ÅS ]LIZbejdet for nogle år siden,
blev den strækning udpeget
som særlig farlig. Børnene
er utrygge, fordi vejen bliver
glat om vinteren, og der er
mørkt og ingen cykelsti, så vi
er meget glade for, at børnene snart kan begynde at cykle, siger Vibeke Gregersen.
Hun understreger dog, at
\ZIÅSOZ]XXMV NWZ\[I\ MZ Q

Nu kommer der endelig en
cykelsti på den farlige strækning.
Foto: Judy Reimer

dialog med kommunen om den vej end den som børnene
I\ Ns LMV \]VOM \ZIÅS \QT I\ cykler, siger hun.
køre ud af Skamlingsvejen.
- Det er en rød strækning, så
vi har stadig fokus på at få
lastbilerne til at køre en an-

Livsglæde og god motion
23 ældre medborgere mødes hver tirsdag
til motion i præstegården. Der er hygge,
sjov og en god kop kaffe bagefter.
Af Gitte Gura – g ymnastikinstruktør Dalby GF

Det er tirsdag d.4.september 2012, og jeg
[\sZ[X¥VL\QSWVÅZUIVL[\]MVQ,ITJa8Z¥stegård og håber. Håber på, at nogle friske
ældre har valgt at tage imod mit tilbud om
god motion til glad musik.
Hvor mange vil komme? Hvor ”bevægelige”
er de mon?
Kan de lide min træningsform?
Kort før træningsstart går døren til præste-

lækre massagebolde. Alle lægger kræfter i
under hensyntagen til aldersrelaterede skavanker. Ja, nogle tager somme tider for hårdt
fat, fordi de bliver grebet af stemningen.
Jeg lægger stor vægt på bevægelighedstræning, balancetræning, styrketræning af
Kroppen skal igang
[S]TLZMÅVOZMWOJMVU][STMZ·RIRMOSIT;QLMVMZLMZSWUUM\ÆMZM\QT[s^QQLIOMZ der det faktisk ”vedligeholdelsestræning”.
23 ældre medborgere – heraf 3 mænd – som
hver tirsdag kl. 15.00 går til gymnastik Vi Tid til sjov og hygge
svinger armene, løfter benene, træner arm- Efter en times træning slutter vi af med kaffe
musklerne med elastikker, benmusklerne og småkagehygge. Det er jo dejligt med lidt
med Redondobolde, nynner med på de gode sødt efter strabadserne. Snakken ved kafgamle melodier og får masseret fødder med fen går om Dalby og Rebæk nu og ”i gamle

gården op. Ikke kun en gang, men mange
gange. Ind kommer 15 ældre i alderen 68-87
- smilende, forventningsfulde og med masser
INMVMZOQ,M\^IZÆMZMMVLRMOPI^LM\]ZLM\
tro på.

dage”. Flere følges ad til gymnastik, mens
andre kommer selv. Nogle har ikke set hinIVLMV Q ÆMZM sZ [s OMV[aV[OT¥LMV MZ [\WZ
Snakken går, og latteren kan være så høj, at
taget er ved at lette.
Aktiviteten er gratis, så derfor har holdet
besluttet at samle ind til Dalby Kirkes venskabskirke i Bagdad. De, der har lyst lægger
en gang imellem en mønt eller to i æsken
med påskriften Bagdad. Når gymnastikken
slutter til påske, vil kirken i Bagdad modtage
et beløb fra holdet.

Fakta
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hvis du har en forælder/nabo/tante/faster/onkel, som kan
have glæde ved at komme af sted hjemmefra, så mød op
tirsdage kl.15-16.30 i Dalby Præstegård i Tved. Det er aldrig for sent at komme med. Kontakt mig, hvis du har
spørgsmål.
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