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MARTS
Læs mere i avisen
Torsdag den 7. kl. 19.30
Sogneaften om
Benny Andersen i
præstegården,
Gl. Tved 23A
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Prøv en el-sportsvogn
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Søndag den 10.
Sogneindsamling til
Folkekirkens
Nødhjælp
Onsdag den 13. kl. 19
Generalforsamling
i Dalby Beboerforening i Dalbyhus
(hallen)
Søndag den 17. kl. 10.30
Fælles musikgudstjeneste i Sdr. Stenderup Kirke: Børne- og
ungdomskor
Søndag den 17. kl. 11
Dalby GF: Gymnastikopvisning i Dalbyhus (hallen)
Tirsdag den 19. kl. 15-17
Elbiler ved Dalbyhus
(hallen)
Lørdag den 23. marts
- mandag den 1. april
Skolen holder påskeferie
Fredag den 29. marts
kl. 14
Musikg udstjeneste
med Faurés Requiem
i kirken: Voksenkor

Fællesrummet kommer til at binde den gamle og den nye skole sammen.

Arkitekten bag nyt skolebyggeri er
godt tilfreds med resultatet
Det er det lokale arkitektfirma Tegnestuen
Mejeriet, der står bag
den omfattende om- og
tilbygning af Dalby Skole.
Arkitekt Bo Rattenborg,
der har tegnet de overordnede streger til byggeriet, synes det har været
en udfordrerende opgave
at løse.
Af Lisa H. Kuang
Tegninger: Venligst udlånt af
Tegnestuen Mejeriet

Den store om- og tilbygning
af Dalby Skole har været en
spændende opgave at løse for
det lokale arkitektfirma Tegnestuen Mejeriet.
Det siger arkitekt Bo Rattenborg, der har været hovedansvarlig på tegningerne.
Den store opgave har været
at få bundet den nye og den
gamle skole sammen, så den
fremstår som en funktionel
bygning.
- Den gamle skole går en
halv etage højere op end den
nye tilbygning, og derfor har
udfordringen været at få la-

vet en funktionel sammenbinding af den nye og gamle
skole uden at bruge for mange kvadratmeter. Ekstra kvadratmeter fordyrer projektet,
siger Bo Rattenborg.
Han har sammen med medarbejdere på Tegnestuen
Mejeriet arbejdet på projektet i længere tid, og især sammenbindingen af det nye og
det gamle er der blevet arbejdet med.
- Det store fællesrum binder
det hele sammen. Tanken er,
at fællesrummet er som et
tæppe, man lægger ud mellem det gamle og det nye,
fortæller arkitekten, der synes, det har været sjovt at
tegne en skole, der ligger i
lokalsamfundet.
- Vi laver mange forskellige
opgaver, og hvis byggeriet
ligger langt væk, er det ikke
altid, at vi ser det færdige
resultat. Men her kan vi lige
køre ud og se både, hvordan
byggeriet skrider frem, og
også den færdige skole, når
vi når så langt, siger Bo Rattenborg, der understreger,

Fakta
Byggeriet bliver sendt i
udbud d. 28/2 og derefter
har entreprenører en tidsfrist til at byde på projektet. Byggeriet forventes at
stå færdig i løbet af 2014.
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Benny Andersen
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Læs mere på side 4-5.

Sådan kommer den nye skole til at se
ud efter tilbygningen er bygget

... se mere på beckmenu.dk

KONFIRMATIONSMENU

SPORT
Badminton og leg med
succes
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ÅRETS

at det har betydet meget at
tegne en funktionel skole.
- Det er vigtigt, at skolen
fungerer for børnene i hverdagen, siger han.
Selve byggeriet bliver nu
sendt i udbud til en totalentreprenør, mens Bo Rattenborg fortsætter med at føre
tilsyn med byggeriet og være
rådgiver på byggeriet for
Kolding Kommune.

SKOLEN
3.b arbejder med planeter

GANG i DIG OG DALBY

Om
AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør:
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole:
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt:
Judy Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
dalbytidende@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen
med tips og ideer til avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle
husstande i Dalby Sogn og
uddeles desuden til Dalby
Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36

El-sportsvogn, el-familiebiler
og grøn fremtid i Dalby
Tirsdag d. 19. marts er
Dalby Skole vært ved et
åbent hus-arrangement,
hvor en familie fra Dalby
søges til sammen med
andre familier fra Kolding
og Vejle at få overdraget en el-familiebil til
afprøvning i tre måneder.
Arrangementet har meget andet at vise frem:
El-sportsvognen Tesla ,
udstilling med bl.a. solcelledrevet springvand,
test din ”el-ydeevne ,
grønne institutioner, elevarbejder om el-forbrug og
bæredygtighed.
Af Henrik Nielsen

El-besparelser og bæredygtig udvikling er et fokus for
arbejdet med Grønt Flag på
Dalby Skole. Det er også et
fokus for Kolding Kommunes By- og udviklingsafdeling. De to parter er derfor
gået sammen om et arrangement i forbindelse med, at
familier i trekantsområdet
får overdraget el-drevne familiebiler til en tremåneders
afprøvningsperiode.
Boligforeningen AAB/Bovia, der netop har fået færdiggjort deres nye afdeling
med 60 familielejligheder i
Ragners Ager, Dalby, deltager også i arrangementet.
AAB/Bovia har fundet en

- verdens hurtigste elbil

familie, der deltager i elbilafprøvningen. Deres nye
lejligheder er lavenergiboliger. Under arrangementet
vil der være åbent hus i en
prøvelejlighed.
Fakta
Arrangementet afholdes
ved Dalbyhushallen/Dalby Skole kl. 15-17. For alle
fremmødte til arrangementet vil der være meget at se,
undersøge og prøve:
Vind en tur i el-sportsvognen Tesla (0-100 km/t på
4,6 sek.) – deltag i konkurrence om at producere el
på en særlig motionscykel.

Dalby Skole slår dørene op til en miniudstilling
om elbiler og energibesparelser.

19. marts kl. 15.0015.00-17.00
Deltag i konkurrence og besøg
udstillinger fra blandt andet Dalby
Skole, TREFOR, AAB boligforening,
Energitjenesten, Grøn Butik, og
Grøn Institution.
Arrangementet er et samarbejde mellem Dalby Skole, TREFOR og By og
Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. TREFOR og EWII arrangerer
prøveturen i TESLA’en til den heldige vinder.

Se udstilling fra Grøn butik
og Grøn institution
Udstilling fra elevarbejder
fra 5. klasse til Grønt Flag
om energibesparelser
Solcelledrevet springvand
Kan du lave ild via en parabol?
Prøv en model-racerbane,
hvor du selv laver energien
Se alle de el-drevne biler
Kaffe og kage

Har du lyst
til at synge i kor?
Voksenkorene i Dalby og Sdr. Bjert Kirke i fælles
forårsprojekt:
Faurés Requiem
Korene øver samlet hver onsdag kl. 19.30-21.30.
Alle er velkomne
Kontakt: Organist Line Reinvang,
Tlf. 26 83 88 73 – eller line.reinvang@gmail.com
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Vind en tur i en TESLA

Generalforsamling i
Beboerforeningen for Dalby Sogn
Onsdag den 13. marts kl. 19 i Dalbyhus
Dagsordenen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2014. Forslag: 100 kr.
5. Valg af bestyrelse og suppleant
På valg er:
 Eddie Lorenz (genopstiller)
 Jeanette Pedersen (genopstiller)
Ikke på valg er:
 Per Rosiak, Jakob Larsen, Kim Anders Roager Nielsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen vært for lidt godt til ganen.
Eventuelle forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen, sendes til: post@dalbybeboerforening.dk
Foreningens vedtægter kan læses på: www.dalbybeboerforening.dk
Årets Dalbyborger
Du kan indstille en ildsjæl eller en person, som fortjener en anerkendelse i form af
et skulderklap, som årets Dalbyborger 2013.
Betaling af kontingent
Benyt girokort nederst på siden.
Eller overfør via netbank til: Reg.nr. 1551 / Kontonr. 3566927. Angiv navn og
adresse i meddelelsesfeltet.
Der kan også betales kontant til kasserer Eddie Lorenz, Bøgevænget 7.
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3.b arbejder med planeter
Klasselokalet fyldes med
sød musik. Lyden kommer
fra 3.b´s elever, der glade
og veloplagte starter
timen med at synge deres
sang ”Planeterne”, som
optakt til dagens arbejde
med himmelrummet. Ned
fra loftet hænger der 19
rumskibe i karton, og
overalt i lokalet er der
spor efter elevernes aktiviteter.
Af lærer Else-Marie Nygaard

Af toiletruller og sort karton
er der fremstillet stjernekikkerter, der viser de forskellige stjernebilleder: Cassiopeia, Trianglen, Cygnus eller
Karlsvognen.
På den interaktive tavle arbejdes der med forskellige
spil, der har noget med rummet at gøre f.eks. et spil, hvor
man skal flytte rundt på planeterne, så de kommer i den
rigtige rækkefølge i forhold
til hinanden.
Hele klasselokalet syder af
aktivitet. Alle elever er i
gang, hver med deres. Klassen arbejder nemlig i natur/
teknik med et tværfagligt
emne om ”Rummet”.
En dreng fordyber sig i diverse bøger eller søger oplysninger på nettet om månen og
månelandinger til det oplæg,
han senere skal give til hele
klassen, mens en anden elev,

der har læsevanskeligheder,
benytter sig af et computerprogram, der kan læse tekster op.
Elever arbejder
med design
Andre elever arbejder med
at designe deres egen rumraket og bestemmer sig til
hvilken planet, de vil rejse
ud til. Under dette arbejde er
det naturligt at snakke om de
forskellige former, man arbejder med i matematikken,
om trekanterne er ligebenede
og/eller rette, om firkanterne
er kvadrater, rektangler eller
noget helt andet.
Sidste
års
julekalender
”Stjernestøv”, har været en
særdeles god optakt til emnet, og eleverne er gået til
arbejdet med stor begejstring
og energi.
I opstarten på temaet ”Rummet” blev eleverne delt i 9
grupper med to elever i hver.
Hver lektion arbejder grupperne nu med at skaffe sig
viden om deres, ”dagens planet”. Den viden, de finder,
bliver skrevet ind i en bog
samt på et stort stykke papir,
der hænges op i lokalet. Næste dag er det så en ny gruppe, der skal notere yderligere
informationer om planeten i
bogen og på sedlen.
På denne måde kommer alle
elever til at arbejde med alle

8 planeter samt dværgplaneten Pluto, og klassen får en
samlet fælles viden om dem
alle.
Fagligheden er høj, og målet
er, at alle elever skal kende
planeterne i vores solsystem,
kende deres indbyrdes placering samt vide, om de er lavet af gas eller har fast form.
De skal kunne kende forskel
på ydre og indre planeter, og
vide noget om Asteroidebæltet.
De forskellige arbejdsformer
medvirker til, at give alle elever mulighed for at udnytte
deres kompetencer og forskellige måder at tilegne sig
stoffet bedst muligt på.
Vox-pop
- Jeg synes timerne har været
meget spændende fordi man
lærer en masse om alle planeterne. Det har været sjovt at
lave planet-kasse. Jeg så noget i børne-tv den anden dag,
hvor de lavede en minimodel
af solsystemet, som var forkert..! Jupiter er ikke større
end solen og der er også andre
gas-planetter, der har ringe.
Jeg har lånt min fars stjernekikkert, som nu står
på mit værelse og jeg har
set månen og Karlsvognen og mange stjerner.
Søren Joachim Homann
Kjær,3B

- Vi har hygget os med
gruppearbejde, hvor jeg
har arbejdet med nogle
jeg ikke plejer at arbejde
sammen med. Vi har hørt
om asteroider, der suser
rundt om planeterne og
de kan engang imellem
ramme ind i planeterne.
Olivia Kristine Bork, 3B
- Jeg har lært om solsystemet
og at Mars er den røde planet, jorden er den 3. planet,
og at Pluto er en dværgplanet.
Mads Holm-Søberg, 3B
- Det var et godt emne at
have om rummet. Det sjoveste var nok at lave en planetkasse. Det var også sjovt
at finde ud af, hvad stjerner egentlig var for noget.
Laura Storbjerg Andersen,
3B
Søren, Jonas og Alberte i gang med
at lave planetkasser

Åbent
LÆSERBReV

Dalby som
multietnisk
samfund
– nogle reaktioner
I sidste nummer af Dalby Tidende foreslog jeg, at Dalby
kunne gøres mere multietnisk ved, at et halvt hundrede tyske
familier slår sig ned i sognet. Jeg har modtaget en lang række
positive reaktioner på mit forslag fra ind- og udland. Her er
et par stykker:
- Forfriskende med lidt international kolorit i Dalby. Men
behøver det absolut være tyskere. Må jeg foreslå franskmænd
i stedet. Det vil øge salget af frølår i Fakta og betyde, at vi
ser lidt mere til prinsgemalen i sportsugen. - Marie Louise
(”kald mig Malou”) Daneskiold-Rømø, Dalby Gods.
- Jeg synes, det er et rigtig, rigtig gadt forslag. PS: Jeg har
fået ny kæreste. Han er galfspiller og ejer et helt slat. Det er
rigtig, rigtig flat. Jeg er så lykkelig, at jeg kunne græde snat.
- Krinoline Bobbelobi, Miami Beach
- Fint tænkt. Vi overvejer allerede, om ikke Dalby GF fremover skal hedde Nutella United og sportspladsen for Ritter
Sport Arena. I ved: kvadratisk og praktisk. - Manfred Lottenburger, die Sponsorauswahl
Med venlig hilsen fra en altid konstruktiv og positiv
S. Uhresen, beboer i Dalby

PS: Jeg forstår, at vi nu skal have el-biler i Dalby. Hvad bliver mon det næste: Christiania-cykler, sæbekassebiler eller
luftballoner? Eller en bjergbane fra Dalby Mølle til Øvelseshuset? Hybrid mig her og der. Det eneste hybride transportmiddel, jeg selv bruger, er gin og tonic ...

6. klasser laver musical
Forældre, elever, søskende og bedsteforældre fra
Dalby Skole, 7-800 i alt,
så Dalby Skoles 6. klasser opføre musicalen Emil
fra Lønneberg på Kolding
Teater d. 20. februar.
Af Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer

Februar har stået i musicalens navn for 6A og 6B på
Dalby Skole. Forberedelser,
øvning og atter øvning står
på skemaet, når alle elever
fra skolens to 6. klasser hvert
år i tre uger arbejder med

Basisplan® - u/udhæng

musical, der opføres på Kolding Teater.

Eleverne udfordres
Det er en stor udfordring for
6. klasserne og lærerteamet
når musicalen skal forberedes.
Det er et af de store projekter
Dalby Skoles elever arbejder med i deres ”afgangsår”.
Eleverne skal under ledelse
af musical-lærerteamet stå
for alle funktioner i en musicalopsætning. De skal lave
kostumer og kulisser, de skal
øve og selv spille musikken,
de skal øve alle replikker,

funkisplan®

dans, fremføring og drama,
de skal være med til at sørge
for lys, lyd og øvrig teknik.
Det kræver masser af øvning
og samarbejde. Alle har en
vigtig funktion for at musicalen fungerer. Der er pres på i
processen, men også en stor
tilfredsstillelse, når det fælles

unoplan®

arbejde lykkes.
Eleverne i de mindre klasser er imponerede over deres store kammerater og ser
frem til at blive 6. klasser, og
deres tur til at stå på den store scene med en flot musical.
Sangprøverne er lige startet

Basisplan® - M/udhæng

atriumplan®

trempelhus®

SkagenhuS®
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Dalby Skole

DALBY skole

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
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

Sådan bliver Dalby Skole
efter ny- og ombygning
Hele Dalby Skoles afdeling for 0. – 3. klasse
gennemgår en stor fornyelse med om- og tilbygningen. Byggeriet starter
til maj i år og skal være
klar til brug i april 2014.

Af Henrik Nielsen
Tegning: Tegnestuen Mejeriet
Foto: Judy Reimer

779 kvadratmeter. Det er
størrelsen af den nye bygning, der får skolens gamle
hovedbygning fra 1955 og
Nybobygningen fra 1998
med 0.-, 1.-klasser og sfo til
at hænge sammen. Hertil
kommer en ombygning og
renovering af lokalerne i
den gamle hovedbygning og
gamle gymnastiksal til nye
faglokaler og nye personalelokaler.
Skolens nye hovedindgang
kommer til at ligge centralt
i den nye sammenhængende
afdeling. Eleverne til 2. og 3.
klasserne møder deres garderober, når de kommer ind

i den nye afdeling og både
elever og forældre vil kunne
se ned til det åbne fællesområde, der fleksibelt skal være
basisområde i sfo-tiden og
samlingssted til morgensang
og ved forældrearrangementer. I sammenhæng med fællesområdet er der siddetrapper, hvor elever kan side til
morgensang, projektfremlæggelser m.m. Dagslyset
kommer primært ind i den
nye bygning ved vinduespartierne mod vest samt fra øst
fra højtsiddende vinduespartier over indgangspartiet og
over sammenbygningen til
den gamle hovedbygning.
Nye faglokaler
Billedkunst og håndarbejde
har i mange år fungeret i
utidssvarende lokaler Øvelsehuset (det gamle forsamlingshus). De får nu nye og
bedre forhold ved ombygning af skolens gamle gymnastiksal , omklædnings- og
bruserum. Også sløjdlokalet

i kælderen i skolens gamle
hovedbygning bliver renoveret og udvidet. På den måde
kommer faglokalerne til disse tre fag også til at hænge
sammen og er klar til det nye
fag Håndværk og Design,
som bygger på netop sløjd,
håndarbejde og billedkunst.
Faglokalerne indrettes så de
om eftermiddagen fungerer
som værkstedsfag for vores
sfo. For at gøre plads til de
nye faglokaler rykker musikundervisningen ud af den
gamle gymnastiksal. Musik
får undervisningslokaler i
Øvelseshuset efter byggeperioden. Der er meningen, at
der i en senere etape af Dalby Skoles udbygning også
skal etableres nyt musiklokale ved en udbygning ved
skolens afdeling ved hallen.

tiske-musiske fag til kontoret
og til personalerum.
Det vigtigste her er at etablere gode klasselokaler til 2.
og 3. klasserne. Det er vores
plan, at den ene 2. klasse skal
have klasselokale i naturfaghusets store lokale, den anden 2. klasse i nuværende basislokale for sfo i Nybo, den
ene 3. klasse får klasselokale
i nuværende billedkunstlo-

Midlertidige
klasselokaler
ILLUSTRATIONER
I byggeperioden på 9 måneKIG FRA SFO BASISLOKALE
der skal vi finde plads til fire
2. og 3. klasser, til de prak-

kale i Øvelseshuset og den
sidste klasse i Læringscenterets (bibliotekets) ene lokale,
der også tidligere har været
klasselokale for en 7. klasse.
Det bliver en rigtig trang periode, hvor vi er klemt godt
sammen. Men udsigten til
gode forhold, når vi er klar
med den nye bygning, skal
nok holde gejsten oppe.
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Arkitekt Bo Rattenborg fra Tegnestuen Mejeriet viser tegninger fra det nye
byggeri frem til skoleleder Henrik Nielsen og skolebestyrelsesformand Jens
Roelsgaard

Det sker i marts:
19. marts kl. 15-17:
El-biler og grøn energi
– arrangement for alle
v.
Dalbyhallen/Dalby
Skole

Faktaboks

Skolen får en ny hovedindgang
2. og 3. klasserne får nye moderne klasselokaler til erstatning for pavillonerne
SFO får en indbydende base i den nye
bygning
Billedkunst, håndarbejde og sløjd får
nyindrettede faglokaler,
Skolens lærere og pædagoger får tidssvarende arbejds- og møderumslokaler
Der bliver glidende overgang for børnehavebørn fra 1. april 2014

Påskeferie:
Lørdag d. 23. marts til
mandag d. 1. april

Få bedre råd i...
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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
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DomhusGaDe
Tlf. 75 52 31 88

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

Carsten 72 44 44 68

Henrik 72 44 44 69
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NY TILBYGNING OG MELLEMBYGNING / 1:200
TERRASSE

SKYDEDØR

GRUPPERUM
9 m²

27 ELEVER
STØRRELSE?

22 ELEVER

TEKNIK
KØKKEN

9 m²

KLASSE / SFO

KLASSE / SFO

66 m²

66 m²

SFO BASE

DEPOT

VINDFANG

A

3 m²

SKOLEMÆLK

GRUP.

DEPOT

8 m²

5 m²

KLASSE / SFO

66 m²

66 m²

76 m²

5 m²

INDGANG

KLASSE / SFO

INFO

BRANDPORT /M DØR

TRAPPE TIL
OVER- /
UNDERETAGE

TRAPPE TIL
UNDERETAGE

SIDDEPLADSER

VINDFANGINDGANG
3 m²

ELEVATOR

OVN

BILLEDEKUNST

KERAMIK
GARDEROBE

16 m²

Gamle hovedbygning

BILLEDEKUNST
92 m²

3.5 m ?

SKØNNET BREDDE
PÅ ÅBNING

FORDELING
26 m²

NYT PARTI
KAN VI DETTE?
BREDDE?

B

KAN VI UNDLADE DENNE VÆG?

VINDFANG
10 m²
NY ÅBNING

EKSISTERENDE
SKUR FJERNES
3.7 m ?

Nybobygningen

PLACERING AF VÆG SKAL AFSTEMMES
MED HØJTLIGGENDE VINDUER

EVT. UDGRAVNING

NYT PARTI
KAN VI DET?

HÅNDARBEJDE

MARKERING I BELÆGNINGEN?

56 m²

UNDERVISNING
16 m²

GLAS

KONTOR
10 m²

C
APRIL, MAJ, JUNI

GLIDENDE OVERGANG
77 m²

PRINCIPSNIT / 1:100
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Sådan ser skitsen til indretningen for Dalby Skoles om- og tilbygning ud. De farvede områder er: A) Den nye bygningsdel med 4 nye klasselokaler, fællesområde, toiletter og grupperum. B) Ombygningen
af den gamle g ymnastiksal m.v. til faglokaler for billedkunst og håndarbejde. C) Basislokale for glidende overgang for børnehavebørn, der starter i sfo 1. april. Resten af året er lokalet funktionslokale
for sfo og undervisningen.

STØTTECENTER

SIDDEPLADSER
SFO BASISLOKALE

HÅNDARBEJDE
DEPOT

ING
SKOUSENNNKETOHLD
RIISBORG
V/ KE
− DIN LOKALE HVIDEVAREMAND

SKOUSEN KOLDING
Image44 udvikler
og producerer corporate
Platinvej
2
TEGNESTUEN MEJERIET / WWW.MEJERIET.DK / KOLDING KOMMUNE
/ WWW.KOLDING.DK
/ DALBY SKOLE / OM- OG TILBYGNING
storytelling og reklamefilm. Specialiseret i at
6000 Kolding
visualisere strategiske budskaber og visioner.
Tlf. butik 75 52 50 22

Se www.image44.dk

/ 18.01.2013

Tlf. aften og
weekend 27 63 08 28
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Dalby KIRKE

Menighedsrådet præsenterer sig
KALENDER
MARTS

I føljetonen, hvor det nye
menighedsråd i Dalby
præsenterer sig, er vi
nået til sekretær og kirkeværge.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 3. kl. 9.00
3. s. i fasten. Ved Klavs Bo Sørensen.

Jette Juhl

Sogneaften om Benny Andersen:
Torsdag den 7. kl. 19.30
Se foromtale. I præstegården. Ved Ole Sønnichsen.
Morgengudstjeneste: Søndag d. 10. kl. 9.00
Midfaste. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Sogneindsamling:
Søndag d. 10. kl. 10.00-12.00
Se foromtale. Med start i præstegården.
Musikgudstjeneste i Sdr. Stenderup Kirke:
Søndag d. 17. kl. 10.30
Se foromtale. Maria bebudelsesdag.
Fælles musikgudstjeneste med Sdr. Stenderup og
Sdr. Bjert.
Gudstjeneste ”på tur i Dalby Kirke”:
Søndag d. 24. kl. 10.30
Se foromtale. Palmesøndag. Ved Jens Christian
Bach Iversen.
Gudstjeneste: Torsdag d. 28. kl. 10.30		
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.
Musikgudstjeneste: Fredag d. 29. kl. 14.00
Se foromtale. Langfredag. Ved Jens Christian Bach
Iversen.
Festgudstjeneste: Søndag d. 31 kl. 10.30

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. 3,
marts 2013.
Dalby Kirkes faste fotograf: Hilmar Bjarnhoff

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

Jette Juhl tager fat på sin anden periode i menighedsrådet. Hun er rådets sekretær
og formand for børne- og
ungdomsudvalget.
- Jeg vil fortsat prioritere aktiviteterne for sognets børn
og unge højt. Det er en fornøjelse at arrangere familiegudstjenester sammen med
de frivillige, særlig når der
er så stor opbakning. Som
høstgudstjenesten med frokost bagefter mellem halm-

baller og høstmaskiner. Eller spaghettigudstjenesterne,
hvor børnefamilierne får en
dejlig nem aftensmad i godt
selskab. Eller strandgudstjenesterne på Rebæk Strand.
Kirken og de kirkelige aktiviteter skal være en mere naturlig del af dagligdagen for
endnu flere. Jeg ser frem til
processen med at bygge sognehus – et samlingssted og
aktivitetssted med så mange
anvendelsesmuligheder som
muligt.
Jeg vil gerne være med til at
skabe de bedste betingelser
for forkyndelse af kristendommen ved at fastholde og
fremme, at kirken er et godt
sted at komme for alle: Et
sted, hvor man finder den
ro og stilhed, det kan være
svært at finde i hverdagen,
et sted til eftertænksomhed,
styrkelse af troen, musik og
sang, sorg, trøst og glæde og
fællesskab.
Jette Juhl er 57 år, bor på
Engen 42 og er gift med
John. Sammen har de Nina
(25) og Christina (15). Hun
er salgskoordinator hos Pro-

cudan i Kolding. Hun kan
træffes på 27 63 25 77 og
jj.juhl@mail.tele.dk
Kjeld Schou Kjeldsen

Kjeld Kjeldsen blev valgt til
menighedsrådet første gang
for 16 år siden og går nu ind
i sin femte periode som menighedsrådsmedlem og som
kirkeværge.
- Jeg er født og opvokset i
Dalby sogn, så måske derfor er jeg meget interesseret
i sognet og den udvikling,
der sker, også omkring kirken. Jeg fortsætter som kirkeværge, da arbejdet med kirkegårdsprotokollen giver et
spændende historisk indblik,
som er et godt fundament

for at være med til at udvikle
kirken og sognet.
Kolding Kommunes nye
vision bygger på frivillighed, social deltagelse og foreningsliv. Det passer godt
ind i det at være medlem af
menighedsrådet. Frivilligheden er vigtig for at bevare
den kulturarv, som Dalby
Kirke er en vigtig del af. Måden, vi brugen kirken, er forskellig. Men uanset om man
kun kommer til juleaften eller er fast kirkegænger, så er
det vigtigt for mig, at man
føler sig velkommen, og her
mener jeg, at det drejer sig
om at gøre gudtjenesten let
tilgængelig, enkel og nutidig.
Kjeld Kjeldsen er 55 år
og bor sammen med sin
kone Birte på slægtsgården,
”Tvedgård”, Gl. Tved 19.
Sammen har de Thomas (28)
og Rasmus (24). Til daglig
er er han redder ved Falck i
Kolding og valgt ind for partiet Venstre i Kolding Byråd,
hvor han er formand for Arbejdsmarkedsudvalget. Han
kan træffes på 61 60 70 47 og
på kjkj@kolding.dk

Sognehus – et skridt videre

Af Søren Arens
Foto: J.C. Bach Iversen

fulde af gode ideer og ønsker.
Men inden vi går i gang med
den mere alvorlige del, tager
vi på ide-tur for at blive klogere på sådan en proces.
Vi skal medio marts besøge
menigheds- og sognehuse i
Skanderup, Harte og Seest.

Som fortalt tidligere i Dalby
Tidende har menighedsrådet
fået bevilget penge til projektering af det længe ønskede
sognehus. Kirkens personale, præst og menighedsråd er

Det skal vi lære
Vi skal se og høre om erfaringer, gode og dårlige. Og
vi skal have input om idegrundlag, byggeri, indretning, størrelse, udearealer,

Dalby Kirkes menighedsråd og ansatte tager på
ekskursion for at få ideer
og inspiration til arbejdet
med nyt sognehus ved
kirken.

arkitekter, konsulenter, proces og meget mere.
Næste skridt bliver vores eget
ide- og projektoplæg. Så kan
vi åbne dialogen med sognet
og den eller de arkitekter,
som vælges til opgaven.
Vi vil forsøge at have tegninger og projektering på
plads inden budgetlægning
for 2014.
Denne grund blev købt for år tilbage
for at bygge sognehus og skabe
yderligere liv i kirken.

Vi ses på Haderslevvej 106
Lige ved siden
af FAKTA

THEHUSET
City • Søndergade 1 • 7553 2755 • info@tehuset.dk
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Benny Andersen:

En helt almindelig mand
Foto: Jonas Ahlstrøm

Ole Sønnichsen, født 1973, er journalist
og forfatter. Han er uddannet fra Dan
marks Journalisthøjskole og San Fran
cisco State University. Ole Sønnichsen er
forfatter til en række anmelderroste bio
grafier om bl.a. Dirch Passer, Johannes
Møllehave, Ditlev Engel og Jørgen Mads
Clausen. Desuden skrev han sammen
med håndboldspilleren Joachim Boldsen
bestselleren Ærlig talt!

En helt almindelig mand går bag om digtene og sangtekst
erne og fortæller historien om Benny Andersen – om
nomadelivet som barpianist, gennembruddet som forfatter
og sangskriver, depressionen, succesen, samfundssindet og
ikke mindst kærligheden til kvinderne i hans liv.

En helt almindelig mand er blevet til efter research i hund
redvis af bøger, artikler, tvklip og radioudsendelser samt
interviews med Benny Andersen og hans familie, venner og
kollegaer. Bogen er rigt illustreret, bl.a. med ikke tidligere

publicerede privatfotos.

Omslaget til En helt almindelig mand slår fast:
- Benny Andersen bryder
sig ikke om at blive kaldt nationaldigter, men det er det,
han er. Det er hans digte, der
bliver citeret til dåb, bryllup
og begravelse, og det er hans
sange, vi synger på højskoler
og i forsamlingshuse. Men
hvem gemmer sig bag det
91858_smuds_benny andersen_.indd

Benny Andersen bryder sig ikke om at blive kaldt national
digter, men det er det, han er. Det er hans digte, der bliver
citeret til dåb, bryllup og begravelse, og det er hans sange, vi
synger på højskoler og i forsamlingshuse. Men hvem gemmer
sig bag det nærmest neutrale ydre med sideskilning, briller og
pænt tøj?

1

  

Ole Sønnichsen



Af J.C. Bach Iversen

Den amerikanske humorist
og forfatter Mark Twain læste på et tidspunkt sin egen
nekrolog i avisen, hvorefter
han telegraferede tilbage:
- Rygterne om min død er
stærkt overdrevne.
Nogenlunde på samme
måde kan man have det,
når man følger mediernes

dækning af det danske kirkeliv og så stifter bekendtskab med, hvad der rent
faktisk sker i kirken. Igen
og igen gentages myten om
tomme kirker og messefald,
så man kunne få indtryk af,
at folkekirkens nekrolog blev
kopieret i en uendelighed.
Men rygterne om dens død
er stærkt overdrevne. Virkeligheden er sted efter sted en
ganske anden.
Kirkegængere i Dalby
I Dalby Kirke, der er et almindeligt dansk gennemsnitssogn, har vi talt kirke-

HVER DAG
9.00-20.00
VONSILD

Tekst: Kolding Kirkehøjskole

De nærmere forhold om
tilmeldingsfrister, betaling
og andet praktisk kan man
finde på foldere i kirken eller
ved at kontakte Sankt Nicolai Kirkes kirkekontor på 75
52 02 47. En højskoledag koster kr. 100,-.
Programmet løber kl. 1014.30, afbrudt af en frokostpause, i Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2.
Uddrag fra bogen:

Det var til Benny Andersen – og budska
bet var simpelt: Der er et godt spillejob
på fire måneder i Norge, men du skal
rejse i morgen kl. 16 med båden til Oslo.
Det lød tillokkende, selv om det var
med kort varsel. For Benny Andersen
var arbejdsløs og havde kun korte spille
jobs i udsigt. Signe var også arbejdsløs,
og nogen skulle jo hive penge hjem til
familien.

En
helt
almindelig
mand
Gyldendal

Historien om
Benny Andersen

Hør om Benny Andersens liv torsdag
den 7. marts kl. 19.30 i Dalby Præstegård, når Ole Sønnichsen fortæller
om den danske nationaldigter.

Alligevel var det en svær beslutning, for
han skulle rejse på sin datters femårs
fødselsdag. Den datter, der i forvejen
måtte leve i længere perioder uden sin
far, når han turede fra by til by for at
spille, hvor der var arbejde at få. Han
følte sig som en forbryder på flugt, men
han var også træt af at gå på understøt
telse og møde til kontrol; træt af at
låne penge af svigerforældrene for at få
enderne til at nå sammen i hverdagen.

Signe græd, da Benny Andersen fortalte
hende om muligheden – og at han ville
sige ja tak til jobbet 3.000 kilometer mod
nord. Det var blevet nomadens lod; den
evige, sære blanding af frihedstrang,
hjemve og desperation.”

Lørdag den 16. marts
Under overskriften ”Kierkegaard og dannelsesbegrebet
– dengang og i dag” er lektor Joakim Garff rejseleder
på en tur fra Søren Kierke19/09/12

10.14

gaard, over H.C. Andersen
og Emma Gad til moderne
fænomener som kompetenceudvikling og coaching.
Foredraget hævder, at dannelse ikke først og fremmest
er et elitært anliggende, men
en afgørende forudsætning
for at blive sig selv og indgå
i et fællesskab med mening i.
Efter frokost ser Koldings
nye provst Grete WighPoulsen på Kierkegaards
forestilling om ”hin Enkelte” i forhold til folkekirken.
Det gamle sognefællesskab
er ikke, hvad det har været.
Men forventningerne til folkekirken er ikke væk. Der
er tværtimod blevet mange
flere af dem, for vi har hver
især vores, og de forandrer
sig alt efter, hvor vi er i vores
liv.

Gå på opdagelse i Dalby Kirke

Dalby skrevet i mandtal
I år 2012 var der til 65
gudstjenester i Dalby
kirke i alt 6.237 kirkegængere. Det giver 96
kirkegængere pr. gudstjeneste.

Kolding Kirkehøjskole er
et samarbejde mellem
kirkerne i Kolding Provsti.

”Den 4. september 1955 nåede et tele
gram frem til familien Andersens lille
lejlighed i Vanløse.

Ole Sønnichsen

Tekst: J.C. Bach Iversen
Illustration: Gyldendal

nærmest neutrale ydre med
sideskilning, briller og pænt
tøj?
- En helt almindelig mand
går bag om digtene og sangteksterne og fortæller historien om Benny Andersen
– om nomadelivet som barpianist, gennembruddet som
forfatter og sangskriver, depressionen, succesen, samfundssindet og ikke mindst
kærligheden til kvinderne i
hans liv.
Ole Sønnichsens biografi
er blevet til efter research i
hundredvis af bøger, artikler, tv-klip og radioudsendelser samt interviews med
Benny Andersen og hans
familie, venner og kollegaer.
Bogen kan købes ved sogneaftenen til specialpris.

En helt almindelig mand

Torsdag den 7. marts kl.
19.30 bliver der – næsten
– mulighed for at møde
Benny Andersen i Dalby
Præstegård. Ole Sønnichsen fortæller om Benny
Andersens liv ud fra sin
anmelderroste biografi
om den danske nationaldigter.

Søren Kierkegaard 200 år:
Sidste temadag

gængere i to årtier og kan
altså dokumentere tingenes
tilstand i stedet for at løbe
med luftige påstande. I år
2012 blev der afholdt i alt 65
gudstjenester fra den knap så
efterspurgte sommersøndag
til den tætpakkede juleaften, fra familiegudstjenesten
Fastelavn til friluftsgudstjenesten på Rebæk Strand. I
gennemsnit giver det 96 kirkegængere pr. gudstjeneste.
Dertil kommer de mange,
mange flere, der har deltaget
i for eksempel bryllupper,
begravelser og undervisning
for mini-konfirmander.

I forbindelse med gudstjenesten Palmesøndag
er der mulighed for at
udforske Dalby Kirke inde
og ude, oppe og nede. Se
og hør om det forsvundne
altersølv og det indespærrede orgel, den gamle
døbefont og de genbrugte
mursten samt mange
andre glimt af kirkens
historie og interiør.
Af Elly Petersen
Foto: Hilmar Bjarnhoff

Mange turister og udflugter
fra andre sogne har i tidens
løb slået turen forbi Dalby
Kirke og fået en guidet rundvisning tilsat et par ægte
røverhistorier. Men der er
jo ingen grund til, at Dalby
sogns egne beboere snydes for
den spændende beretning om
Dalby Kirkes næsten 1000 år
gennem krig og fred.

sammen drage gennem Dalby Kirke på kryds og tværs i
løbet af gudstjenesten og den
efterfølgende halve time.
Det lader sig ikke skjule, at
sognepræst Jens Christian
Bach Iversen holder meget af
at virke som rejseleder på en
tur gennem kirken og dens
historie.
Efter gudstjenesten og den
lille opdagelsesrejse er kirkekaffen udvidet med rugbrød
og pålæg.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vejviser
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
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
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

Søndag 24. marts kl. 10.30
Dalby Kirke er fyldt med historie og historier. Palmesøndag er en oplagt dag at gå på
opdagelse i det alt sammen.
Ligesom Jesus drog ind i Jerusalem op til templet, vil vi

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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DALBY KIRKE

Nyt om NAVNE
DØBTE
18. november 2012
Marie Husted Thomsen
Dalbyvej 13
13. januar
Sofie Søgaard Bangert, Dybbølvej 14
Jeppe Søgaard Bangert, Dybbølvej 14
20. januar
Felix Lundgren Hansen, Skovly 11
26. januar
Oscar Wittendorff Hansen, Hjarupvej 19
27. januar
Alma Lindbo Schlünsen, Seest Bakke 102

VIEDE OG VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG BEGRAVEDE
14. januar
Inger Dorthea Myrhøj, Idylparken 17
19. januar
Grete Benedikte Damkjær, tidl. Nyhegnet
Jens Christian Larsen, Lien 11
20. januar
Bente Riis Gerlach, Fjeldparken 41
21. januar
Jørn Rodh Thomsen, Romerparken 7

Langfredag:
Musikgudstjeneste i Dalby
Langfredag byder traditionen tro på musikgudstjeneste i Dalby Kirke.
Nyt er, at voksenkorene i
Dalby og Sdr. Bjert medvirker med et korværk,
nemlig Faurés Requiem.
Korsang og musik vil
veksle med oplæsning af
Langfredagsberetningen.

ydre kampe, som karakteriserer dagen.
Dalby og Sdr. Bjert Kirkers
voksenkor, under ledelse af
Line Reinvang og Søren
Andresen, medvirker. Sognepræst Jens Christian Bach
Iversen er oplæser.

Af J.C. Bach Iversen

Fredag den 29. marts er der
musikgudstjeneste i Dalby
Kirke kl. 14.
Kombinationen af Faurés
Requiem med evangelisten
Markus’ beretning om begivenhederne Langfredag
vil illustrere og reflektere
de store følelser og indre og

Fælles musikgudstjeneste
i Sdr. Stenderup
Kirkernes børne- og
ungdomskor i Dalby, Sdr.
Bjert og Sdr. Stenderup
har slået sig sammen
med organister og præster om en fælles musikgudstjeneste søndag
den 17. marts kl. 10.30 i
Sdr. Stenderup Kirke.
Af J.C. Bach Iversen

Søndag den 17. marts er det
Mariæ bebudelsesdag. Det
markerer Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup ved at
holde gudstjeneste sammen
kl. 10.30 i Sdr. Stenderup.
Gudstjenesten består af læsninger, refleksioner over
kunstværker samt musik og
sang.
Bebudelsen af Arne Haugen Sørensen fra bogen Julens glæde og smerte
af Søren Kristian Nielsen

Dalby går til kamp mod sult
Den 10. marts sender
Dalby igen frivillige indsamlere i kamp mod sult
og fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps årlige
Sogneindsamling.
Af Jette Juhl
Foto: Edward Echwalu

Mad er en menneskeret. Og
der er mad nok på Jorden til
at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier
i så stor fattigdom og sult, at
det truer deres liv og helbred.
Udviklingshjælp nytter
I november 2012 var Inger
Lise Odgaard, leder af Sogneindsamlingen i Rødvig, på
selvbetalt studietur til Uganda for at se noget af det sultbekæmpende arbejde, der støttes af Sogneindsamlingen.
- Jeg har set, hvor fantastisk
meget forandring man kan
skabe med små midler. Jeg
har fået indsigt i Folkekirkens Nødhjælps samarbejde
med lokale organisationer,
der formulerer og styrer
projekterne. Og jeg har besøgt familier og landsbyer
langt, langt ude på savannen

og set, hvordan de er godt i
gang med at forandre deres
tilværelse, fortæller Inger
Lise Odgaard.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem akut
katastrofehjælp, langsigtet
udviklingsarbejde og arbejde for de fattigstes rettigheder. De mest sårbare er
kvinder og børn, ikke mindst
under krige og katastrofer.
Min datter må ikke dø
Annett Nyirabazairwa fra
Congo måtte flygte over
hals og hoved med sine syv
børn, da regeringsstyrker og
oprørssoldater stødte sammen i hendes landsby. Hun
og tusinder af andre søgte
tilflugt i en lejr i det sydvestlige Uganda, hvor de måtte
hente vand fra et vandhul,
hvor køerne også drikker.
Da Folkekirkens Nødhjælp
og andre nødhjælpsorganisationer kom til stedet for at
hjælpe, blev første prioritet
at bore brønde og bygge latriner. Flygtningene fik udleveret nødhjælpsrationer,
men Annett fik ikke nok til
at brødføde familien. Især

den yngste datter, Leya på
to år, blev stadig svagere. Til
sidst måtte hun indlægges på
lejrens klinik for underernærede børn for at overleve.
Leya kom sig og har det efter omstændighederne godt.
For at bekæmpe sult og underernæring har Folkekirkens Nødhjælp nu fokus på
at hjælpe flygtningene til
at dyrke egne afgrøder. Og
Annett er i gang. Hun har
fået såsæd og undervisning
i gode dyrkningsmetoder og
har til en start plantet majs
på det lille stykke jord, der
ligger omkring hendes hytte.

Da Annet Nyirabazairwa og de
andre flygtninge nåede i sikkerhed
i Uganda, måtte de hente vand i et
vandhul, hvor køerne også drikker.
Nu har Folkekirkens Nødhjælp boret
brønde og sikret rent drikkevand.

Du kan hjælpe
Tag godt imod indsamlerne,
når de ringer på søndag den
10. marts. Eller gå en formiddagstur som indsamler.
Ring til mig på 27 63 25 77.
Eller skriv til jj.juhl@mail.
tele.dk

Du kan være med til at give verdens
fattigste mulighed for at ændre deres
liv. Meld dig som indsamler hos
Jette Juhl på 27 63 25 77 eller på
jj.juhl@mail.tele.dk

Her er der plads
til din annonce
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Mr. Spring i Dalby holder orlov
Henning Tastesen er
indbegrebet af springgymnastik i Dalby. Næste
sæson holder han orlov
fra undervisningen, da
han får travlt på sit
arbejde. Men han lover at
vende retur.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Den 57-årig Henning Tastesen har altid selv været
en aktiv springgymnast og
ligeså aktiv som underviser.
Men selv om han har bestemt sig til at holde et års
orlov fra undervisningen i
spring, så er han ikke helt
færdig med springgymnastik. Han har lovet at vende
retur, ligesom han har lovet
at være vikar for springholdet om onsdagen.
- Jeg har brug for lige at
kunne trække vejret, da jeg
får meget aftenarbejde næste
år. Men Dalby G.F. har altid
været en fantastisk forening
at være i, så helt slippe det,
kan jeg nok ikke, siger Henning Tastesen, der underviser i idræt på Brændkjærskolen, og samtidig står for alle
Team Danmark eleverne på
eliteidræt linjen.
Selv om Henning Tastesen
fortæller, at hans krop er

slidt af al den sport, han har
dyrket i sit liv, så holder han
sig stadig i gang med fitness
og idrætsundervisning på
skolen.
Masser af sport
Allerede da han gik i 9. klasse, var han med til at vinde
DM i redskabsgymnastik,
og siden har han deltaget
på adskillige opvisningshold
i spring. Han har blandt
andet været med på Fedtmuleholdet, der er et kendt
showgymnastikhold, der har
givet opvisning overalt i landet. Han har også spillet og
trænet volleyball, blandt andet har han trænet 2. division damer i Kolding, ligesom
han har sprunget trampolin.
- På et tidspunkt var jeg af
sted til noget hver aften,
også om fredagen. Det var
ret hektisk, fortæller Henning Tastesen, der startede

Blå bog
Henning Tastesen er 57 år
Han bor i Vonsild
Er lærer på Brændkjærskolen
Har selv været gymnast, spillet volleyball og hoppet trampolin.
Har været aktiv træner i mange discipliner siden han var 15 år gammel.

Annonce 86 x 60 mm

07/11/12

8:38

op med springgymnastik i
Dalby for 10 år siden.
- Hallen var ikke bygget
endnu, og vi begyndte med
15 børn ovre i den lille gymnastiksal på skolen, fortæller
han.
Det var dengang den tidligere formand Lars Simonsen spurgte, om Henning
Tastesen ikke ville undervise
i spring.
- Jeg var lige stoppet i Vonsild, så det havde jeg ikke lyst
til. Men så sagde Lars, at så
må vi jo sende 15 forventningsfulde børn hjem igen,
og så sagde jeg ja alligevel.
Jeg kunne ikke skuffe børnene, fortæller Henning Tastesen, der altid har undervist
de lidt større børn.
Hallen kom til
Dalby hallen blev bygget, og
hurtigt var der 50-60 børn,
der gik til spring. Onsdag af-

ten er hallen stadig fyldt med
børn på springholdene.
- Det er jo dejligt, siger Henning Tastesen, der altid har
lagt vægt på sikkerhed, når
børnene skal springe.
- Jeg synes, det er vigtigt, at
der altid er en voksen til at
tage imod, når de springer.
Jeg ville ikke kunne bære,
hvis der skete noget med et
af børnene, siger træneren,
der heldigvis aldrig har været ude for alvorlige skader,
hverken som aktiv gymnast
eller som træner.
- Dengang jeg startede, havde vi bare en tynd vatmåtte
at lande på og nogle helt andre redskaber. I dag er det
helt anderledes, og vi har altid kunne få, hvad vi ville af
redskaber her i foreningen,
siger Henning Tastesen.

Spejdernes
kalender
marts 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

Side 1

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
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www.skovs-eftf.dk
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Børn søger
gymnastikinstruktører
Dalby GF har mange aktive gymnastikbørn.
Derfor søges tit instruktører, som har lyst til
at yde en indsats ca. 1-1,5 time om ugen.
Af Pernille Andreasen
Foto: Judy Reimer - fotostylisten

Til sæsonen 2013/2014 mangler klubben 3 instruktører til de kære unger. Hvis du har lyst til at prøve
kræfter med enten:
Rytme pigerne
Puslinge
Spring 2+
Hører klubben gerne fra dig.
Har ovenstående din interesse, kan du kontakte
Pernille Andreasen på tlf. 22 24 51 27 eller plnielsen@mail.dk for at høre mere om holdene, foreningen og aflønning.

En snefyldt agurketid
Selvom vinteren har taget
godt fat i Danmark og
ikke mindst Dalbyområdet, går de gamle sobbere ikke helt i stå. Der
sker mange ting i den
indendørs afdeling.
Af Iskold manager Søren P. Viborg
Foto: Judy Reimer - fotostylisten

I sne står urt og busk i skjul
og udendørs fodboldaktiviteter i vinterhalvåret er aldrig
blevet noget stort hit blandt
Dalbys sobbere; men jeg er
overvist om, at en pæn del af
aktørerne derimod er aktive
FOF`ere, når vintermørket
har sænket sig over Kolding.
Finere madlavning
Det er på sådanne eksklusive
aftenkurser iført moderigtigt
forklæde og 2-3 kokkehuer,
at de om sommeren så macchoagtige sob-børster fører
sig frem med franske gloser
og italienske arier, mens de
med affekterede attituder
og salige smil fremtryller
pocherede vagtelæg i egen
rede, pepitaternet båndspaghetti samt tiramisu på en
bund af frisk forårsgræs fra
Dalby Stadion. Til disse kulinariske lækkerier nipper de
så, med strittende lillefinger, til ædle dråber af boblevand, Chablis og Chateau
Margaux, så brødrene Price
ville gå grædende hjem, og
ingen ville turde tage navnet
NOMA i sin mund.
Trøjen springer snart
Nu vil 2-3 hardcore sob-tilskuere formentlig være noget nysgerrige efter at høre,
hvem af sobberne, som i
den grad er i stand til skifte

personlighed på så overvældende maner. Det vil meget
hurtigt kunne afsløres, når
træningsturneringen inden
længe sparkes i gang. Her
vil manageren igen få sit hyr
(ikke hyre) med at nedkæmpe de FOF-baserede luksusbuge, som med garanti vil
være udbyttet af vinterens
lukulliske udskejelser. Man
ser allerede synet for sig.
Røde sob-trøjer, der spændes til det yderste af tekstilets
ydeevne, mens hjælpsomme
holdkammerater under stor
munterhed forsøger at hjælpe staklerne med at få blusen
til at nå ned til de blå shorts
– måske ved brug af lidt
overgemt sololie.
Nå – ”Mageløse” Mølgård,
Henrik ”Lynet” Knudsen,
Peter ”Ronaldo” Andersen
samt Christian Ismand har
jo prøvet det før, så mon ikke
de har kampvægten klar, når
de store lokalopgør vil fylde
Dalby Stadion igen og igen.
Spinning og glasankler
Andre sobbere dyrker helt
anderledes fritidssysler i
vinterperioden. Brdr. Berg
arbejder ihærdigt på at blive
”spin”-doktorer i forbindelse
med et utænkeligt managerskifte. I hvert fald praler
de ihærdigt og højlydt af de
mange timer, de tilbringer
i et eller andet tvivlsomt og
svedigt spinninglokale, hvor
de indhyllet i høj musik og
omgivet af trikotindsnævrede forstadsfruer forsøger
at genvinde ungdommens
styrke. Og managerens forventning til noget megastort
fra ”De Bergske Brødre” i
foråret er da også enorm –

men realistisk. Derimod er
forventningerne til Michael
”Dauerbrenner” Nørgård
med glasanklerne og de
bløde knæ lidt mere afdæmpede. Holder hans fysik til
mere end cykelturen fra Den
Hellige Stad til Dalby?
En chance mere
Og hvad med Rene Poulsen? Enhver manager med
fornuften i behold ville hæmningsløst betegne den glade
dreng som en ”lottokupon”
grundet de mange skader,
der til stadighed martrer Renes hærgede sob-krop, som
han formentlig bør donere til
videnskaben. Men nej – undertegnede manager har besluttet sig for at give Poulsen
endnu en fair chance på banen. Når jeg tænker på, hvor
mange, der gennem årene
har fået den ekstra chance,
som via Dalby sob-hold, har
bragt dem videre i livet, så
vil glæden ingen ende tage.
Her har samfundet sparet
RIGTIG mange penge. Og
derfor skal Rene Poulsen
også have en chance til.
Spillerindkøb
Transfer-vinduet for sobbere
har været åben hen over jul
og nytår, men trods en del
tilbud og ørkesløse forhandlinger, så lykkedes det ikke at
tilknytte nye Dalby-sobbere,

hvilket i høj grad skyldtes,
at vi p.t. ikke kan hamle
op med DSB’s lønninger til
togstewardesser, så vi lever
med den trup, der har bragt
så mange store oplevelser –
IKKE kun på fodboldbanen.
Køerne brøler
Selvom sne og kulde har
haft et stramt greb om vore
baner, så kompenserer vi for
savnet ved at udfolde os indendørs. Kristian Ismands
tropper kører med klatten,
og der er store præmier i
vente. Sprinklervæske, uldne
sokker og måske en enkelt
nedstryger er blandt de eftertragtede præmier ved
vinterens sidste stævne 1.3.
Managerens eget hold har
såmænd også haft en uforståelig medvind. Så måske
har brødrene Bergs anstrengelser alligevel båret frugt,
og ved sidste stævne hedder
det så ”Superliga”. Og mon
ikke der skulle falde en enkelt lille præmie af – måske
et gavekort til en torveplatte.
Jo, det er stort at være sobber
i Dalby. Og nu nærmer de
første træningskampe sig, så
skulle man rundt i Dalby og
omegn høre mærkværdige
brøl og udbrud, så kan det
være en sobber, der trænger
til at komme på græs. For
dælen, hvor vi glæder os.

Køreskole

www.lisbeth.dk
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Børnebadminton og leg med succes
I Dalbyhallen er der idræt
for alle, på alle niveauer.
Om tirsdagen er hallen
forbeholdt badminton
og de yngste starter
aftenen om. Allerede
klokken mødes de til 1,5
times træning i boldspil,
kammeratskab, leg og
badminton.
Af: Judy Reimer
Foto: Judy Reimer - fotostylisten

Klokken er 16.55 og Jessica
Reimer Michaelsen stormer
ind i omklædningsrummet.
To spillere er allerede ved at
være klar til at gå i hallen.
Storesøster Frederikke prøver de to ketcher af, de har
med. Hun tager den bedste
og giver den anden til lillesøster Amalie. De venter på
Jessica så de alle kan følges
ind i hallen.
-Vi spiller høvdingebold som
opvarmning i dag, siger træner Trine, som er 17 år og
fortsætter:
-Vi tager lige reglerne for
Jessicas skyld.
-Det gælder om at spille sammen på sit hold, for man må
ikke løbe med bolden. Så
skal man ramme de andre
på det andet hold, som står
på den anden side af stregen.
Ikke i hovedet.
Pigerne spiller mod drengene og træner Trine, som
også er med. Hurtigt er de
en mod en.
-Kom nu, grib den råber
Jeppe.

- Ja, ja, jeg skal nok, svarer
Lasse.
3 af pigerne er blevet høvdinge og danser høvdingedans bag linien. Det er vist
ikke en del af spillet eller
reglerne. Tramp, tramp lyder det. Scenen minder om
en frygtindgydende indianer
dans fra det vilde Vesten.
Badminton øves
Klokken er nu 17.30 og Trine dirigerer glad børnene
ned på gulvet i rundkreds.
-For nu skal vi spille badminton, siger hun og fortsætter:
-Og det går op i dag, vi er
lige.
De 6 spillere fordeler sig på
to baner. Amalie og Jessica
på 6 år spiller på bane tre og
Frederikke, Nikoline spiller
double mod Jeppe og Lasse.
Himmel og helvede
-Skal vi skyde fjerbolden op
og se hvem der skal starte,
foreslår Trine. Det går forrygende. Ind imellem lykkes det Amalie og Jessica at
få holde bolden i spil. To,
slag, tre slag går der, inden
den igen ligger på gulvet. De
øver sig også på at serve, det
er svært. Hver spiller har sin
stil. Amalie laver et lille spjæt
med benet, når bolden rammer nettet i ketcheren.
De øver sig i en halv time,
hvorefter de skal prøve et
spil som hedder ”Himmel og
Helvede”. Det er et spil som
holder pulsen oppe og kon-

centrationen i top. Minder
lidt om ”rundt om bordet”
i bordtennis. Børnene går
sammen to og to og spiller
på skift mod hinanden, når
bolden rammer gulvet kommer man enten i helvede eller også dør man.
-En, to, tre gange, flot, opmuntrer Trine.
De hviner, mens de spiller.
Dør, kommer i himmel og i
helvede. Der er flere og flere
bolde på banen.
-Dem rydder vi op til sidst,
siger Trine.
Sociale relationer
Det sidste kvarter spiller børnene stikbold og leger blæksprutte, som begge er lege,
hvor børnene lærer at bruge
underhånd, små fodfinter og
kropsbevægelser samt hurtighed. Samtidigt kan man
høre, hvordan sammenholdet og det sociale styrkes på
tværs af køn og alderstrin.
Jessica jubler, hun er ikke
død endnu.
-Hold da op det er sjovt at
gå til badminton, må jeg
komme igen på tirsdag spørger hun sin mor. Det må hun
gerne.

OPLYSNINGSKOLOFON

Hvorfor er det sjovt at
gå til badminton?

Nikoline (8 år)
-Vi har det sjovt

Jeppe (8 år)
-Fordi man lærer noget om
badminton og leger forskellige lege

Amalie (6 år)
-Vi lærer nye lege

Lasse (10 år)
-Ikke kun badminton, men
vi må også lege

Jessica (6 år)
-Fordi jeg er sammen med
Amalie og jeg bliver bedre
til badminton

Frederikke (10 år)
-Lærer hinanden at kende
også dem fra de andre klasser

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

Fakta

Holdet er for børn i alderen 1.-4. klasse. (men
hvis man går i 0. klasse kan man godt få lov at
deltage resten af sæsonen)
Tirsdag kl. 17.00-18.30
Træner: Holdet deles af søskende parret Mads på
20 år og Trine på 17 år.
Sæson: September-til og med april

Dalby GF
Gymnastikopvisning
2013
Søndag den 17. marts kl.11.00
i Dalbyhushallen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

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
NOTITSER
Dalby GF afholder
generalforsamling
d. 25. februar 2013
Hilsen formand:
John Deichmann

Gymnastikudvalget Dalby GF

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
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Dalby Beboerforening fylder 25 i 2013
Går vi godt 25 år tilbage
i Dalbys historie, finder vi
en forløber for de nuværende initiativer for at
skabe sammenhængskraft i sognet. Ud af
engagementet dengang
blev Dalby Beboerforening født.
Af Per Rosiak
Foto: Judy Reimer

Da der kom gang i Beboerforeningen for Dalby sogn,
var sammenholdet i top.
Kampen for Dalby Skole i
1986-88 viste, hvor meget vi
står sammen i sognet, og nu
satte man sig for at stifte en
fælles beboergruppe som talerør over for politikerne.

770 stemte for, 20 imod ud
af samlet 1016 stemmeberettigede.
Kampen for bevarelse af
Dalby Skole havde bevist
sognets sammenhold og styrket det yderligere. Engagerede borgere satte sig derfor
nu sammen for at stifte en
fælles beboergruppe som talerør over for Kolding Byråd
og Kommune, for den gode
energi fra afstemningen
skulle bruges.

Skolekamp samler sognet
Det er vanskeligt at forestille
sig i dag, at Dalby Skole for
bare 25 år siden var lukningstruet. Børnene strømmer til skolen nu. Den nuværende
børnehaveklasse
– eller 0. klasse, som den kaldes – har hele 54 elever fordelt på to klasser. Havde der
været bare tre elever flere,
havde årgangen måske fået
tildelt en tredje klasse. Det
har Dalby Skole aldrig prøvet før. Og går vi bare cirka
25 år tilbage, var der altså
så få elever, at der var reelle
trusler om at lukke skolen.

Beboerforeningen
bliver stiftet
På et møde den 29. februar
1988 blev der drøftet en
stribe tiltag for at binde
sognet sammen. For det første et fællesblad for Dalby
skole, Dalby idrætsforening,
grundejer- og antenneforeninger, Dalby vandværk
m.fl. En ny hal ved Dalby
Skole var også på programmet, ligesom muligheden for
at søge tilskud til oprettelse
af et lokalt kulturcenter. Og
så altså også, til at samle alle
ideerne op og bære dem videre, en Beboerforening for
Dalby sogn.
Den daværende formand for
skolenævnet ved Dalby Skole, Johan Høi Kristensen,
var en af initiativtagerne
bag den nye beboerforening
i Dalby.

Flertal for skolen
Men truslen blev afværget.
En ”folkeafstemning” i Dalby den 9. februar 1988 sagde
klart ja til at bevare skolen.

Nedsat arbejdsgruppe
Der blev nedsat en gruppe
på seks medlemmer, som
udarbejdede vedtægter for
den nye forening: Jørgen

Krøyer, Johnny Krogh, Erik
Petersen, Lis Skov, Hans
Mortensen og Ole Poder. I
løbet af marts 1988 sendte
de brev ud til samtlige hjem i
Dalby sogn om den stiftende
generalforsamling, der blev
holdt den 7. juni 1988 på
Dalby Skole. Fredag den 7.
juni 2013 kan vi altså fejre
Beboerforeningens 25 års
jubilæum.
Den nye forening, som fik
navnet Beboerforening for
Dalby Sogn, skulle efter
planen være med til at sætte
sit præg på byudviklingen i
Dalby. Flere af tankerne fra
dengang er blevet realiseret,
selv om det ikke blev Beboerforeningen, der kom til at stå
i spidsen for dem.
Man var mere politiske dengang og arrangerede for
eksempel et stort valgmøde
på skolen i efteråret 1989,
måske fordi man igen var
begyndt at frygte for skolens
fremtid. Nu glæder vi os over
nybyggeri på skolen – og forhåbentlig også en udvidelse
og overbygning.

Dalby Beboerforenings nuværende
formand Per Rosiak i selskab med
tre af Beboerforeningens grundlæggere. Bagest fra venstre Hans
Mortensen og Erik Petersen. Forrest
fra venstre Johan Høi Kristensen og
Per Rosiak.

FAKTA
Om Beboerforeningen for Dalby Sogn

Beboerforening samler de ca. 1.200 husstande i Dalby Sogn: Dalby, Mariesminde, Rebæk, Strårup og Tved.
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser i sognet, sætte præg på byudvikling i Dalby, søge samarbejde med andre foreninger i sognet om fælles interesser og styrke det kulturelle sammenhold i sognet
samt virke til øgede aktiviteter i sognet.

Ønsker du at støtte din lokale forening som medlem, skal du betale 100 kr.
Kontingentet på 100 kr. gælder for hele husstanden i 2013.
Har du en historie om noget fra sognet, kirken, skolen, foreninger eller personer, så send den til os på: historie@dalbybeboerforening.dk

