Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I MAJ
Fredag den 2. maj kl.
14 -16:
Indvielse af Dalby Skoles til- og ombygning.
Alle i Dalby er inviteret
Onsdag den 7. maj kl.
14.30:
Ole Pihl fortæller i
præstegården om sin
tid som arresthuspræst.
Torsdag den 8. maj
kl.18.30:
Dalby GF arrangerer
Svane Shipping havnestafet på Kolding Havn
Tirsdag den 13. maj kl.
19.00:
Kirkestafet: På opdagelse i Dalby Kirke
Fredag den 16. maj kl.
10.30:
Konfirmation i Dalby
Kirke
Søndag den 18. maj kl.
10.30:
Konfirmation i Dalby
Kirke

Dalby Kirke

Dalby GF

Af Berit Skovgård
Foto: Judy Reimer - fotostylisten
Festligt er det med fælles
indmarch og taktfaste klapsalver fra far, mor, søster,
bror og bedsteforældre,
der er kommet for at se,
hvad vinterens træning har
ført til.
Inden “take off” uden forberedelser, så vi får også
lige lov at se, hvordan man
varmer op, så kroppen er
smidig og klar til dagens
præstation. Så er der “boarding”, flyet starter med
kurs mod Hawaii. Skønne,
skønne rytmepiger svinger
skørterne til skøn musik, og
giver den gas med alt, hvad
instruktørerne Victoria og
Simone har lært dem.

Forældre/barn
På flyet er også de skønneste små børn med deres
forældre. De stiger af i
USA og leger sig ind i en
verden med masser af sjov
og tryghed med far eller
mor ganske nær, og de kan
fint huske alle de krumspring Irene har lært dem.
Puslingeholdet
Puslingeholdet har taget
den lange flyvetur til Grønland. Det har nu ikke trættet dem. De er helt friske
og viser os gerne, hvad det
er de har trænet og øvet
vinteren igennem. De ser
virkelig ud til at kunne lide
det. De er vist utrættelige.
Der var “thumbs up” fra
trænerne Melissa, Rebecca,
Nanna og Natascha.

Så lyder Gittes stemme
igen over højtaleren. Der
er landet et fly her i selveste Dalby. Alle ombord er
gæster fra DGI, piger og
drenge, teenagere, der
har trænet i mange år. Det
ses. Vi får en opvisning i
hvad “Get fit - Get moving”
vil sige. De er så fulde af
energi og glæde ved det,
de kan og gør. Super.
Spring Dalby 1
Vores eget Springhold 1 er
også med på USA turnéen
og viser fremragende energi og går ikke af vejen for
araberspring, flikflak og
meget mere i den dur. Det
er blandt andre Uffe, Martin, Hanne, Pernille, Martin, Jacob, Trine, Anne og
Jette, der har lært dem det.
Og de ser ud som om de
har mod på meget mere.
Højtaleren skratter lidt.
Nej, nu kommer Gitte klart
igennem med et “final call”
til flyet til New Zealand.
Rytmepigerne hedder ikke
rytmepiger uden grund.

Maj 2014

Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Børnene tog tilskuerne med
på en tur jorden rundt
Der var gymnastikopvisning søndag den 6. april. Der
er en forventningsfuld stemning i hallen lige inden
“take off” til forårets gymnastikopvisning med
temaet “Jorden rundt med Dalby GF 2014”. For nogle
af deltagerne er det næsten ligesom, når de står i
lufthavnens afgangshal og skal af sted på en ferie. De
glæder sig og lever sig ind i rejsen.

3. årgang . Nr. 4

Den fede musik og de seje
moves har Victoria koreograferet. Det er fornøjeligt.
Springhold 2 er vendt
hjem fra USA turnéen.
Formen er i top, springglæden høj, og aktiviteten på
redskaberne er varieret, så
vi får set en del af den
styrke, holdet har oparbejdet. For sådan en præstation er der lagt mange
træningstimer og lyttet til
instrukserne fra trænerne
Uffe, Martin, Anne Pernille, Agnete, Anna og
Jette.
Alle klapper
Klapsalve på klapsalve har
lydt formiddagen igennem
til holdene. Og under
gode taktfaste klapsalver er
der udmarch, som en slags
punktum på dagen og sæsonen.
Sådan en gymnastikopvisningsdag er bare så livgivende, og det er virkelig en
oplevelse at se traditionel
gymnastik flettet med nye
trends og udført til musik,
som understreger øvelser
og præsentation. Mon ikke
alle fik forventningerne
indfriet. Det tror jeg. Jeg
gjorde i hvert fald.
Tak til alle
Gymnasterne og instruktørerne kan være stolte af det
arbejde, de har lagt i træningen. Og bag kulisserne
foregår der jo også altid en
del for at sådan en tur “jorden rundt” kan gennemføres. Der er derfor en stor
tak at rette til alle hjælpere,
som har bidraget med stort
og småt. Også til de forældre, der har været så venlige at sponsorere en
portion hjemmebagte boller til arrangementet.
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GANG I DIG OG DALBY

Kolding Havn byder igen i år til
festligt løb på havnen
Dalby Gf og Kolding Havn
glæder sig til igen i år at
byde velkommen til årets 5
x 3 km Svane Shipping havnestafet den 8. maj kl
18.30.
Forberedelserne er i gang,
og havnen er ved at blive
hegnet ind.
- Men der er stadig plads til
Koldings borgere, siger
Claus Holm Christensen
fra Kolding Havn.
Ruten gennem skoven ved

Åparken har desværre
taget præg af stormene, og
bunden i skoven har sat
sig.
Mange stubbe
Der er således mange
stubbe som kigger frem, og
træer som ligger og forhindrer fornuftigt gennemløb
for de mange løbere. Derfor har arrangørerne lavet
ruten lidt om således, at
det også er muligt at se lø-

berne fra sit hold flere
gange, inden de kommer
til skiftestedet.

straks kravlede i soveposerne.
Det var sjovt at gå om natten, fordi vi kunne forskrække hinanden med
høje lyde. Det sjoveste var,
da vi lige var kommet ud til
Løverodde, for der spiste vi
kage og drak juice.
Da vi så skulle gå de 15 km
tilbage til spejderhuset, var
der mange, der havde ondt

De Olympiske Lege i
Kliplev 2014
Som vanligt vil der være opvarmning inden løbet. Vi
har lavet aftale med Fitness
Classic som vil forestå en
let opvarmning.
Som vanligt er der vand fra
Kolding Havn til alle løberne, når de kommer i
mål. Og det er rent vand.
Svane Shipping har været
behjælpelige med at stille
den store hal til rådighed
for opbevaring og eventuelt ophold i tilfælde af

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.
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Juniorspejderne har brugt en nat på at tilkæmpe sig et 30 km vandreskjold. De
fleste klarede det i fin stil. Nogle løb endda i mål.

Så blev det igen tid til at gå
30 km. Vi gik til Løverodde
og tilbage til spejderhuset
igen.
Vi startede fra Spejderhuset kl. 18.30. Og det blev
nat, imens vi gik. Klokken
var 02.30, da vi var tilbage
ved spejderhuset, hvor vi

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

Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36

Nattevandring: Kolding –
Løverodde tur/retur

Af Anders Justesen
Foto: Helene Vindt

Mange børn
Prisen for deltagelse er
også ændret således, at
børn op til 12 år kan tilmelde sig til halv pris. Der
vil være god afmærkning
og hjælpere på ruten som
sikrer, at alle kan finde
rundt og få en god oplevelse til løbet.

dette skulle være nødvendigt.
Hvis man ikke har fået spist
inden løbet vil der være
salg af pølser og varme vafler. Det vil også være muligt
at få taget et gratis billede
af holdet inden start.

Fakta
Tilmelding og information på www.koldingstafetten.dk

Du skal være med til at beskytte grundvandet i Dalby
Af Carl C. Poulsen,
Tved Vandværk
Foto: Arkivfoto

vindingsområde strækker
sig stort set ud i hele udgivelsesområdet.

eller grundvand. Nogle
planter er også mere modtagelige for sygdomme og
skadedyr hvis de overgødes. Naturgødning er langt
at foretrække.

Ukontrolleret brug af pesticider af enhver art bliver
ikke overvåget i vore haver.
Der er min påstand, at der
er større fare for vort
grundvand ved den ukontrollerede brug af gødning
og sprøjtemidler i vore
haver end hos landmændene. Denne artikel er en
opfølgning på Tved Vandværks artikel i februar
nummeret af Dalby Tidende. Vandværkets ind-

En sundere have
Men hvad får vi, hvis vi
lader være med at sprøjte?
Svaret er, at hvis vi lader
være med at sprøjte, bliver
haven et sundere sted at
færdes. Et sted hvor afgrøderne kan spises direkte
fra grenen, planten eller
jorden uden frygt for at
indtage giftstoffer. I tilgift
er man sikker på ikke at bidrage til sprøjtemidler forurener hverken jord, luft

Flere dyr
Lader man være med at
bruge gift i haven, vil der
komme flere dyr. Pindsvin
og fugle vil få mere at
komme efter. Hvis man i
øvrigt følger fornuftige
dyrkningsregler, vil der være mange regnorme i usprøjtet jord og et væld af
forskellige nyttige og
smukke insekter (fx honningbier) vil uhindret
kunne boltre sig i haven.

Landmænds brug af pesticider i marker er overvåget,
men det er ikke tilfældet i vore haver.

I den usprøjtede have skal
man være nysgerrig og tålmodig. Så ser man ofte,
hvordan naturen på mange
måder klarer problemerne
selv, og med lidt indsigt via
diverse havesider på internettet kan man hjælpe
yderligere på vej. Ryd
ukrudt væk med kogende
vand eller gasbrænder.
Brug naturlige midler til at
fjerne lusene fra roserne.
Ved at lade være med at
sprøjte tager du vare på et
stykke dansk miljø med
hvad deraf følger af fugle,
bier, bladlus, muld, grundvand og i øvrigt rige oplevelser.
Godt forår i haven.

Dalby Tidende

KFUM SPEJDERNE/GANG I DIG OG DALBY

KFUM-spejdernes Ulve fra Mariesminde har været på
stor distriktsweekend med Skamling Distrikts øvrige
Ulve. 70 ulve var samlet til en sjov weekend, og her
fortæller en af de lokale ulve om turen.
Af Stine Klingenberg
Foto: Amanda Justesen
Da rygsækken var pakket,
gik turen mod Stevninghus
ved Kliplev, hvor vi skulle
på distriktsulvetur.
Lørdag deltog vi i ”De
Olympiske Lege”, hvor vi
lavede nogle sjove aktiviteter. For eksempel paintball
med nylonstrømper fyldt
med mel, fodboldkamp
med 3 fodbolde, hvor vi
skulle score i begge mål.
”Mariesminde” vandt. Vi lavede også vores egen medalje. Med nogle ”søm”
kunne vi præge bogstaver
på medaljen.
Mad og lejrbål
Så var det tid til at spise.
Maden var god, den smagte
lækkert. Lederne overrakte
nogle rammer, hvor der var
et ansigt i. Pigerne fra Mariesminde fik rammen,
hvor der stod ”De gladeste”.
Lørdag aften var der lejrbål, hvor alle børn fra hver

gruppe skulle vise noget,
de havde fundet på i løbet
af dagen.
Om søndagen gik vi en tur
i en skov, og så skulle vi
hjem. Jeg giver turen 6
stjerner ud af 6.

i fødderne. Så vi fandt på,
at vi ville synge hele vejen
hjem. Det gjorde vi dog
ikke helt, men vi sang
noget af vejen.
Det var en tur for de seje.

Juniorspejderne er vilde med udfordringer. At gå 30 km om natten er en god en af slagsen. Bagest
fra venstre: Erik, Casper, Kristian og Oliver. I midten: Sarah og Minna. Forrest: Søren og Anders.

Dalby Skoles til- og ombygning indvies
fredag den 2. maj 2014
Skolens forældre og borgere i Dalby inviteres til at se den flotte færdige til- og ombygning
af Dalby Skole fredag den 2. maj klokken 14-16.
Skolens længe tiltrængte til- og ombygning er netop blevet færdiggjort. Skolens over 40-årige gamle barakker med
klasselokaler til 2. og 3. klasserne er nu erstattet af en moderne skolebygning med 4 flotte klasselokaler og et skoletorv til fællesarrangementer og SFO. Skolens faglokaler til billedkunst, håndarbejde, sløjd og værksteder til SFO
er også blevet ombygget og fornyet.
Det er vi rigtig glade for og fejrer med indvielse fredag den 2. maj.
Klokken 12 er der officiel indvielse ved Børne- og Uddannelsesudvalgsformand Christian Haugk. Her deltager
skolens 300 elever.
Klokken 14-16 vil vi så gerne invitere forældre på skolen og borgere i Dalby til at komme og se det flotte resultat.
Der vil være kaffe og småkager til gæsterne.
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Henrik Nielsen
Skoleleder

Silja Blasius Thomsen fra
Mariesminde-spejderne deltog
aktivt den olympiske disciplin
paintball med nylonstrømper
fyldt med mel.

3

Dalby Tidende

DALBY GF/IDRÆT

Flot
opvisning i
DGI
Huset
i Vejle

Spanientur for FC Kolding syd
I vinterferien 2014 drog FC Kolding Syd til turnering i
Spanien. Drengene var spændte på turen og glædede
sig alle meget.
Af Carsten Johansen
Foto: Privat
Vi lægger hårdt ud med en
rigtig lang køretur i bus fra
lørdag morgen til søndag
middag. Heldigvis har vi
ingen kampe den første
dag i Barcelona, så resten
af søndagen bruger vi på at
finde hotelværelser og slappe af ved poolen.
Kampene mod medaljer
I vores pulje er der uheldigvis kun danske hold,
hvilket er lidt ærgerligt.
Turneringsplanen røber, at
vi skal spille en kamp hver
dag i gruppespillet.
Vi går helt suverænt igennem gruppen uden at

miste et eneste point. Torsdag er finaledag, hvor vi fra
morgenstunden skal møde
et mesterrækkehold i kvartfinalen. Dem ender vi med
at slå i straffesparkskonkurrence med en suveræn
målmand og nogen dygtige
skytter.
Da vi spiller semifinalen
mod endnu et Mesterrække hold, må vi lide turens første nederlag.
Bronzemedalje med hjem
I kampen om bronze kommer vi igen ud i straffesparkskonkurrence, som vi
vinder. Ud af 27 hold
ender vi som nummer 3.
Midt på ugen skulle vi først
spille vores kamp om efter-

middagen, så vi vælger at
tage en tur til Barcelona
for at se Camp Nou. Dette
er en rigtig stor oplevelse

for drengene.
Alt i alt en kanon god tur
til Costa Brava cup med FC
Kolding Syds u17 drenge

både socialt og resultatmæssigt.

Gymnastikopvisning var igen en
kæmpe succes
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer
Igen i år var gymnastikopvisningen årets højdepunkt. Den 6. april var der
ikke så meget som et ledigt
parkeringsareal foran hallen eller langs vejen at
finde. Alle var samlet for at
se og hylde børnenes flotte
gymnastiske arbejde.
Hallen summede af grin,
hænder, der klappede,
børn, der sprang, forældre,
der griner og bedsteforældre, der måske mindedes deres tid som gymnast
i 60’ernes mere stringente
opvisninger.
Dalby GF rummede alle
gymnaster, lige fra de yngste på 2-3 år og op til de
ældste fra 4-6 klasse. Super
arrangement af de mange
frivillige kræfter.

Søndag den 16. marts
dannede DGI Huset i
Vejle rammen om en flot
forårsopvisning med
hold fra hele Sydjylland.
I år havde Dalby GF
springholdet 2. klasse
plus med til opvisningen.

Af Pernille Andreasen
Foto: Privat
25 Dalbybørn i alderen 813 år var klar. Spændte og
nervøse. Efter opvarmning
og kampråb lavede holdet
en flot opvisning foran det
store publikum. Alle var
bare super seje og ydede
deres bedste.
Tak til alle gymnaster, forældre og instruktører for
en god dag i Vejle.
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Sæsonstart for windsurfing i Rebæk
Kolding Windsurfing Klub ligger i Rebæk, og den har
eksisteret i 22 år. Klubben blev stiftet af nogle ildsjæle, hvor fra flere stadig er aktive i foreningsarbejdet. De ønsker at dele sporten, de brænder for, med
andre.
Af Michael Nexø
Foto: Judy Reimer fotostylisten
Klubbens målsætning er udbrede windsurfing i lokalområdet, og der er specielt
fokus på børn og unge.
Igennem sæsonen arrangeres der derfor mange aktiviteter for netop denne
målgruppe.
Blandt disse aktiviteter kan
nævnes skolesamarbejde,
hvor skoleklasser kan prøve
at windsurfe som et alternativ til de normale idrætstimer.
Young Gun Cup, som er
kapsejlads for de yngste og
Young Gun Camp, som er
en 3-dages camp, hvor der
windsurfes hele dagen og

DALBY GF

Formand
Pernille Høxbro
Pernille.hoexbro@
gmail.com

leges forskellige vand-og
strandaktiviteter. På campen overnattes der i telte.
For de alleryngste (under
12 år) tilbyder vi Den Blå
Legeplads, hvor der ”leges”
windsurfing sammen med
forældrene helt på børnenes præmisser.

Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com

Også for voksne
Men windsurfing er jo bestemt ikke kun for børn.
Klubbens rummer alle aldersgrupper, og man kan
sagtens windsurfe langt ind
i pensionsalderen. Der er
et godt socialt sammenhold i klubben, og aktiviteter som klubture og julefrokosten tiltrækker alle aldersgrupper.

Fodbold senior
Jesper Kristiansen
jak@jk-vvs.dk

Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk

Vores Surfskole har åben
hver onsdag fra 30. april-1.
oktober og kurserne starter
klokken 17.00.
Et kursus strækker sig over
fire onsdage, som ikke nødvendigvis behøver at være i
træk, idet man har sit personlige kursusprogram.
Man møder bare op.

Beachvolley sæsonstart
lige om hjørnet
Kolding har i dag Danmarks bedste beachvolley park. Parken ligger
i Design City ved Skamlingsvejen og det var Dalbys Anders Bech
Mathiesen fra Kidsvolley og Dalbys Beach Vollay som var initiativtager og tovholder på projektet.
Af Jane Kristensen
Foto: Privat
En græsmark i Design City blev sidste år forvandlet til en stor Beachvolleypark. Det krævede hårdt
arbejde, gå-på-mod og ikke mindst
en stor indsats for at finde sponsorer. Det lykkedes, og vi havde en
fantastisk sæson med 98 medlemmer i den nystartede klub, Kolding
Beachvolley.
I april starter den nye beachvolleysæson med træningsaftener,

beachcamps, DM Tourstævne og
det store Europæiske Newsa
stævne i uge 23. Det er første gang
Danmark er vært ved dette internationale stævne, som bliver afviklet i Kolding og Odense.
Følg med i aktiviteterne på
www.koldingbeachvolley.dk. Her
er der også er mulighed for indmeldelse i klubben.
Vi glæder os til at se små og store i
Beach Park Kolding – en udspringer fra Beachvolley i Dalby.

Klubben råder over alt udstyr, fra surfdragter og sko
til boards og sejl. Det eneste man skal medbringe er
et håndklæde og evne til at
svømme 100 meter.
Vore instruktører er uddannet af Dansk Sejlunion,
og vores mantra er, at alle
kommer til at sejle første
aften.

Fakta
Et windsurfing kursus koster kr. 500,- + kontingent
Det koster kr. 400,- i kontingent pr. kalenderår at
være medlem af Kolding
Windsurfing Klub
Kontakt formand: Michael Nexø, tlf. 24663858

Kvindehockey er en anbefalelsesværdig søndagbeskæftigelse
6-10 kvinder mødes hver
søndag i Dalbyhallen klokken
11.00-12.00 til hockey, sjov og
motion.
Af Jette Bruun
Foto: Judy Reimer fotostylisten
Søndag efter søndag er en lille
rund, hullet bold blevet jagtet af
op til flere mødre, hvis vi altså forudsætter, der skal 7-9 til flere.
Bolden kan ofte synes ganske uregerlig, da ikke alle afleveringer
ender efter stavførerens intention.
Så er det af sted igen. Der bliver
der løbet i intervaller få meter,
mange meter, forgæves meter.
Nogle gange ryger bolden i mål

(highfive) og andre gange (læs:
ofte) ved siden af, og så bliver der
løbet igen.
Sidste træning
Når denne avis går i trykken, har
vi haft sidste indendørs træning,
en forrygende sæson, hvor der er
blevet sagt velkommen til flere nye
spillere. Til næste sæson vil vi rigtig gerne sige velkommen til
endnu flere, der har lyst til en sjov
træningsform.
Alle kan være med. Du bestemmer
selv niveauet og ikke mindst, hvor
meget du vil løbe. Faktisk opdager
du ikke, hvor meget du får løbet.
Der er kun et at sige: ”Hold øje
med Dalby Tidende til efteråret”.

Fodbold Junior
Gitte Bugge
dalbygf2005@gmail.com
Lars Ravn Hansen
ravn@hansen.mail.dk
Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk
Volleyball
Flemming Wolff Madsen
Flemming.madsen
@velux.com
Kidsvolleyball
Anders Bech Mathiesen
andersbmath@
hotmail.com

Sidste instrukser inden opvisningen gives.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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DALBY KIRKE / KFUM-SPEJDERNE

Årets Konfirmander i Dalby Kirke
Fredag den 16. maj 2014 kl. 10.30 konfirmeres:

APRIL
Gudstjeneste: Søndag den 27. kl. 10.30
1. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

MAJ
Gudstjeneste: Søndag den 4. kl. 10.30
2. søndag efter påske. Ved Tine Illum.
Eftermiddagsmøde: Onsdag den 7. kl. 14.30.
Ole Pihl, Brændkjærkirken: Skyld og straf.
I præstegården. Alle er velkomne. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 11. kl. 10.30
3. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

Sofie Bjørndal Kirstein Ahrendtsen
Frederik 2 Vej 30

Merete Jensen
Aagærdet 1

Kasper Emmerick Larsen
Engen 12

Jonas Ejsing Andreasen
Bakkegærdet 14

Nicklas Hahn Jespersen
Henrik Rantzaus Vej 11

Mads Emil Munksgaard
Agervænget 11

Signe Storbjerg Andersen
Idyl Allé 8

Rasmus Feldt Jørgensen
Christoffer 2 Vej 3

Helene Vangsgaard Nielsen
Løjpen 46

Oliver Petz Frandsen
Idyl 8

Jens Bruun Korsgaard
Møllegærdet 1

Peter Højager Nielsen
Goldbækparken 24

Cathrine Mourette Bär Greising
Gunnars Ager 12

Rasmus Strandsbjerg Krognos
Aagærdet 21

Christian Søgaard
Aagærdet 50

Andrea Hjelme
Emiliedalen 131, Højbjerg

Sille Langberg
Agervænget 14C

Christian Hostrup Sønnichsen
Vesterskovvej 54, Bjert

På opdagelse i Dalby Kirke:
Tirsdag den 13. kl. 19.00
Del af ”Kirkestafet. Besøg kirker i Haderslev Stift”.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.

En lokal flagdag

Konfirmation: Fredag den 16. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen.

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

Konfirmation: Søndag den 18. kl. 10.30
4. s. e. påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 25. kl. 10.30
5. søndag efter påske. Ved Birgit Urd Andersen.

Rune Bauer
Idyl 18

Sarah Celine Romeo Kath
Kærmindevej 57

Jonas Bank Petersen
Idyl 12A

Gudstjeneste: Torsdag den 29. kl. 9.00
Kristi Himmelfarts dag. Ved Tine Illum.

Caroline Forsingdal-Nielsen
Møllegærdet 22

Kathrine Adsbøl Lindorff
Lundgærdet 16

Clara Rahbæk
Stranden 26

JUNI 2014

Anders Hansen
Vangen 20

Camilla Ramsdal Nielsen
Stranden 5B

Anne Maria Schwabe
Aagærdet 58

Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
6. søndag efter påske. Ved Tine Illum.

Simon Fink Hansen
Christian 3 Vej 20

Simon Thingmann Nissen
Løjpen 14

Nicoline Vahlkvist-Nielsen
Bakkegærdet 17

Martin Ebbekær Hedemann
Søgade 32

Maria Højtoft Pedersen
Løjpen 20

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjenester
14. juni kl. 10.30
16. august kl. 10.30

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og
gangbesværede til det, der foregår i
kirke og præstegård. 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
75. årgang, nr. 5, maj 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen

Nyt om
NAVNE
DØBTE
23. marts
Maria Dahl Gejl
Johannesen
Idyl Allé 9
Ella Førby Colfach
Gravens
Josephine Jespersen
Kyster
Hertug Abels Vej 9
13. april
Carla Lund Skou
Nyhegnet 19
Eva Skak Boesen
Goldbækparken 66

Søndag den 18. maj 2014 kl. 10.30 konfirmeres:

Konfirmation 2015 i Dalby: Indskrivning
Indskrivning til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2014-2015 for den nuværende 7. årgang finder sted:

Onsdag den 4. juni kl. 19.30 – 21.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Den kommende konfirmand medbringer sin mor eller far samt sin dåbsattest – eller husker sit CPR-nummer.

Konfirmationsdatoer
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres Store Bededag fredag den 1. maj 2015 kl. 10.30.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres søndag den 3. maj 2015 kl. 10.30.
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VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
17. marts
Edith Andersen
Møllegærdet 26
25. marts
Torsten Marius
Sørensen
Vangen 24
4. april
Bitten Elise Fisker
Knudsen
Romerparken 32

Ole Pihl: Skyld og Straf

Vejviser
Sognepræst:
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A,
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk

Ole Pihl, Brændkjærkirken, har i to et halvt år været Dalbys nabopræst. Onsdag
den 7. maj kl. 14.30 kan man lære ham lidt bedre at kende, når han holder eftermiddagsmøde i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A.
Inden sin ankomst til
Brændkjærkirken var Ole
Pihl arresthuspræst i Frederikshavn. Ved eftermiddagsmødet i Dalby den 7.
maj lader han sine erfaringer fra arresthuset illustrere, hvordan den gammeltestamentlige livsfilosofi ”øje for øje og tand for

tand” lever i bedste velgående i vores samfund i dag.
Han supplerer med refleksioner om, hvorfor vi overhovedet straffer folk ved at
sætte dem i fængsel. Og
han stiller spørgsmålene:
Straffer vi for at tilfredsstille vores retfærdighedsfølelse eller for at forebygge

kriminalitet? Virker det?
Hvad siger Bibelen om
skyld og straf?
Ole Pihl lægger op til fælles
drøftelse om vores rolle
som kristne medmennesker overfor kriminelle, og
hvordan næstekærlighedsbuddet udfordrer os.

Ole Pihl, sognepræst ved
Brændkjærkirken, fortæller om
sin tid som arresthuspræst onsdag den 7. maj kl. 14.30 i
Dalby præstegård.

Dalby med i kirkestafet
Med kirkestafet 2014 slår en række lokale kirker
i Haderslev Stift dørene op og fortæller den spændende historie, som hver enkelt kirke rummer.
Tirsdag den 13. maj kl. 19 sker det i Dalby Kirke.
- Hør om 1000 års Danmarkshistorie og røverhistorier vævet sammen med
tre epokers kirkebyggeri.
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen fortæller om
Dalby kirke fra den første
trækirke i 1000 tallet og til
den nuværende kirke fra
1873 og det nutidige kirkeliv i den.
Sådan kan man læse i Haderslev Stifts PR-materiale
for et helt nyt tiltag. Kirkestafetten sendes fra kirke til
kirke rundt i området, så
interesserede kan følge stafetten rundt eller prioritere
mellem de mange tilbud i
et varieret og spændende
program.
Se www.haderslevstift.dk –
klik på kirkestafet. Her er

det fulde program med
tidspunkter og adresser.
Programmet er åbent for
alle. Tilmelding er ikke
nødvendig.
Både nord og syd for
grænsen
Stiftet opfordrer alle, der
interesserer sig for kirker,
kultur og historie, til at benytte lejligheden til at udvide feriernes kirkebesøg
på fjerne himmelstrøg til
vores eget område: Besøg
hinanden. Gå på opdagelse. Og bliv klogere.
Stiftet skriver:
- Få viden og inspiration
ved at høre om kirkerum
og kirkeliv. Få historien fortalt af lokale, der kender
den bedst. Oplev kirker i
Haderslev Stift og i grænselandet, i by og på land fra
Hedensted i nord til Flensborg i syd.
Syd for grænsen åbner
Harreslev Danske Kirke og
Helligåndskirken midt på
gågaden i Flensborg dørene henholdsvis kl. 12 og
14 fredag den 16. maj. Det
er Bededag, hvor vi har
helligdag i Danmark, men
hvor det er hverdag i Tyskland.

Midlertidig præst:
Birgit Urd Andersen
Januarvænget 8
6000 Kolding
Tlf. 28 94 02 73
Træffes efter aftale
e-mail: bua@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
Kirkesangere:
Eva Marie Georgi
Stenderupvej 191D
6092 Sdr. Stenderup
41 28 91 48
marie.andrea
@hotmail.com
Malthe Illum
Gl. Bjert 27, 6091 Bjert
Tlf. 27 58 17 24
Illum94@gmail.com
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

DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

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

Det sker i maj:
Fredag den 2. maj
Indvielse af ny- og ombygningen. Klokken 12
officiel indvielse. Klokken 14-16 forældre og
borgere i Dalby inviteres
til at se det nye byggeri
Bededagsferie: fredag
den 16. maj – søndag
den 18. maj
Torsdag den 22. maj
kl. 17-19.
SFO 3.klasseklub: Cykeltur (Rebæk Strand –
Stenderup Midtskov) og
grillmad.
Kr. Himmelfartsferie:
torsdag den 29. maj –
søndag den 31. maj
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Alle elever
vælger tysk

Vores tyskholds tur
til Slesvig

Alle 44 elever fra skolens to 6. klasser meldte sig til
forsøgsholdet med en ugentlig lektion som fritidsundervisning i tysk fra skoleårets start. De holder alle
sammen ved.

6. årgangs tyskhold har været på tur til Slesvig i Tyskland, ved den gamle grænse.
Vi var af sted fredag-lørdag d. 28-29 marts. Vi har oplevet en masse både sjovt og
godt, snakket med tyske børn og bestilt vores egen frokost på tysk.

Af skoleleder Henrik Nielsen

Af elev Naja Ziegler Hyla og
elev Natasha Christine Vangsgaard Nielsen, begge 6.A
Foto: Henrik Nielsen

En forældrehenvendelse
med ønske om, at Dalby
Skole burde tilbyde tysk på
6. klassetrin var anledningen til at vi undersøgte interessen herfor blandt
elever og forældre i foråret
2013.
Der var overstrømmende
interesse – alle 44 elever
ville deltage selvom undervisningen var henlagt til
om eftermiddagen.
Vi
måtte oprette to hold, der
så hver har fået en lektion
tysk. I tyskundervisningen
har lærer Lars Gylnæs også
rundet historieundervisningen i forhold til det
dansk-tyske forhold gennem historien og aktuelt.
Som en del af undervisningen har tyskholdene også
sammen været på en etdøgns tur til Slesvig med
overnatning på den danske
Gottorpskolen og samvær
med elever fra det danske
mindretal i Sydslesvig.
Hvad har eleverne lært?
Lærer Lars Gylnæs har lagt
vægt på at tyskundervisningen i en eftermiddagstime
har skullet være afvekslende og skulle vedligeholde elevernes lyst til at
lære et nyt fremmedsprog.
Mange timer er startet med
at synge en tysk sang.
Der er lagt vægt på det talte
sprog. Eleverne kan høre,
forstå og udtale det mest
elementære tysk og har
fået en god udtalefornemmelse. De kan fortælle enkelt om dem selv og deres
familie. Eleverne har ofte
arbejdet med ”Quiz og Byt”
– hvor de opsøger hinanden to og to og laver enkle
samtaleøvelser. Her er alle
i gang samtidig.
Da jeg på togturen hjem

fra Slesvig spørger eleverne, hvad de har lært, og
om de kan synge en tysk
sang for mig, bryder de
umiddelbart ud i en tysk
”grammatik-sang”.
Eleverne fortæller om
deres udbytte:
Vi har lært en del mere, nu
kan vi en del tysk.
Vi kan læse det meste af
det, der stod på skiltene på
gaderne i Slesvig
Vi forstod det meste af det,
de sagde i forretningerne
Vi kunne læse os til og bestille de rigtige varer (eleverne skulle købe ind til at
lave spaghetti bolognese og
til morgenmad)
Vi kan tal, farver, tid, navne
og almindelige vendinger
på tysk.
Succes med tysk
Så det har været succesfyldt
at have frivillig tysk med
vores 6. klasser i år. De
føler sig klædt bedre på og
har lyst til at fortsætte med
tysk på 7. klassetrin.
Skolereformen har fastlagt,
at vi fra august 2014 allerede skal have tysk fra 5.
klassetrin. Det glæder vi os
til på Dalby Skole.

Fredag var vi i skole til klokken 12.00, hvorefter vi tog
bybussen ned til togstationen. Mens vi ventede på
toget, var vi en del, der gik
i kiosken og købte slik til
toget. Vi hyggede os rigtig
meget under tog turen, og
havde det sjovt. Undervejs
kom Henrik og inddelte os
i nogle madgrupper til
morgenmad og aftensmad.
Da vi ankom til Slesvig, gik
vi hen til Gottorpskolen,
som er en dansk skole for
tyske børn. Her smed vi
vores ting inden for døren.
Historieundervisning
Efter at have smidt tingene
indenfor gik vi hen til Bottrop Slot. Lars ville lige
tage de sidste elever med
fra skolen, men han valgte
så at tage en større omvej.
På slottet skulle vi se Nydambåden. Et af de ældste
og bedst bevarede skibe fra
ca. 500 e.kr.
Nydambåden har ligget i
en mose i Sundeved indtil
1863, hvor man fandt den.
Det var spændende at høre
om Nydambådens historie.
Efter at have set på Nydambåden gik vi op på 3. sal
hvor vi så på nogle moselig
samt redskaber fra vikingetiden. Det var helt vildt
spændende at se redskaberne og læse om, hvad
man brugte dem til. Det
stod på tysk.
Møde med tyske elever
Da vi var færdige på slottet
fik madgrupperne et beløb
samt en indkøbsliste udleveret. Vi skulle nu handle
ind på egen hånd. Da vi
havde handlet skulle vi selv

finde tilbage til skolen.
Da vi var kommet tilbage
på skolen fik vi lov til at
pakke ud. Vi skulle overnatte i 3 af Gottorpskolens
klasseværelser. Drengene
og pigerne sov hver for sig,
og Lars og Henrik i et klasseværelse for sig selv. Da vi
var færdige med at pakke
ud kom nogle fra Gottorpskolens 6. klasseelever. De
var kun 16 i klassen. De er
rigtig søde og sjove. Da vi
havde spist aftensmad og
dessert, skulle vi se en fremlæggelse som den tyske
klasse havde lavet om at
være danskere i Tyskland.
Den var supergod og lærerig. Derefter skulle vi spille
høvdingebold, blandede
hold. Vi hyggede os, lige
indtil de skulle hjem. En
times tid senere gik vi i
seng.
Udflugt hele dagen
Vi stod tidligt op, pakkede
vores ting sammen og spiste morgenmad. Vi fejede
og gjorde det pænt, inden
vi tog af sted. Vi gik 5 km
for at komme ud og se
Dannevirke, et militært forsvarsværk fra vikingetiden.
Den var 10 meter, da den
var højest og blev sidst
brugt under 2. verdenskrig.
Derefter gik langt for at
komme ud til et museum,
hvor vi skulle se en film om
vikingerne og deres færden
i Europa. Derefter kiggede
vi lidt rundt i museet. Da vi
var færdige i museet, gik vi
hen til en båd, der sejlede
os over til domkirken. Inde
i domkirken var der ekstremt smukt. Der var en
masse, der tændte stearinlys til ære for en de havde
mistet. Der var også en
varme rist, hvor der var
nogen, der smed en mønt i
og ønskede.

Vi gik sammen hen til et
busstoppested, hvor vi senere skulle mødes. Vi fik to
en halv til tre timer til os
selv nede i byen. På den tid
skulle vi købe frokost til os
selv. Og vi måtte bruge de
penge, vi havde taget med
til at shoppe lidt for. Vi hyggede og havde det helt vildt
sjovt nede i byen. Vi havde
det sjovt med at prøve at
bestille vores egen mad på
tysk og betale i butikkerne
uden Lars og Henriks
hjælp. Klokken tre mødtes
vi ved busstoppestedet og
kørte tilbage til skolen og
hentede vores ting, hvorefter vi gik ned til togstationen og kørte hjem.
Det bedste
Hvad har været det bedste
ved turen?
Celina 6.A: Det var superfedt at komme uden for
skolens område og have
det på vores egen måde.
Isak og Frederik 6.A: At
møde nye mennesker/de
tyske børn.
Emilie: Da vi skulle bestille
frokost.

Tyskholdets elever nyder deres
frokost på gågaden i Slesvig.
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Ny lektiehjælp og faglig fordybelse skal gøre eleverne endnu
dygtigere
Skolereformen indfører fra august 2014 som noget
nyt lektiehjælp og faglig fordybelse sidst på nogle af
skoledagene. På Dalby Skole vil vi sørge for, at alle
elever her både vil få lektiehjælp og mulighed for
faglig dygtiggørelse i dansk, matematik, sprog og i
skolens praktisk-musiske og naturfaglige profilfag.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer
I skolereformen er der afsat to timer per uge (120
min.) til lektiehjælp og faglig fordybelse i indskolingens 1. – 3. klasse. På mellemtrinnets 4. – 6. klasse er
der afsat tre timer pr. uge
(180 min.) til lektiehjælp
og faglig fordybelse.
Indtil et kommende folketingsvalg er deltagelsen
ikke obligatorisk, men det
er aftalt mellem forligspartierne, at det bliver en obligatorisk del af skoledagen
efter næste valg.
På Dalby Skole vil vi fra
starten leve op til, at lektiehjælp og faglig fordybelse
bliver relevant og vigtig for
alle elever. Vores målsætning ved at give lektiehjælp
og mulighed for faglig fordybelse er: at understøtte
elevernes faglige læring, at
give udfordringer til eleverne ud fra deres niveau,
at hjælpe eleverne med lektiearbejde, at hjælpe elever,
der har behov for støtte fra
skolens lærere og pædagoger, at give mulighed for
faglig fordybelse og projekter, at understøtte skolens
profil, at være attraktiv for
alle elever.
Sådan bliver det på Dalby
Skole i 2014/15
Vi vil opfylde målsætningen ved:
At give tre lektioner á 45
minutter. Lektiehjælp og
faglig fordybelse til klasserne i indskolingen:
En lektion til dansk med
fokus på lektiehjælp, faglig
fordybelse og særlige udfordringer med udgangs-

punkt i danskfagets læringsmål.
En lektion til matematik
med fokus på lektiehjælp,
faglig fordybelse og særlige
udfordringer med udgangspunkt i matematikfagets læringsmål.
En lektion til profilfag:
praktiske/musiske fag og
natur/teknik med fordybelseshold på tværs af 1.-3.
klasse. Disse hold kan være
kvartalshold/halvårshold
eller helårshold, som eleverne, med forældres
hjælp, kan være med til at
ønske. Vælger nogle elever
ikke profilfag tilbydes de
lektiehjælp.
Mellemtrinnet
At give fire lektioners lektiehjælp/faglig fordybelse
til klasserne på mellemtrinnet:
En lektion til klassens dansklærer med fokus på lektiehjælp, faglig fordybelse og
særlige udfordringer med
udgangspunkt i danskfagets læringsmål.
En lektion til klassens matematiklærer med fokus på
lektiehjælp, faglig fordybelse og særlige udfordringer med udgangspunkt i
matematikfagets læringsmål.
En lektion til lektiehjælp,
tværgående bl.a. med fokus
på sprogfag.
En lektion til profilfag:
praktiske/musiske fag og
natur/teknik med fordybelseshold på tværs af 4.-6.
klasse. Disse hold kan være
kvartalshold/halvårshold
eller helårshold som eleverne, med forældres
hjælp, kan være med til at
ønske. Vælger nogle elever

ikke profilfag tilbydes de
lektiehjælp.
Færre lektier hjemme
Skolebestyrelsen har drøftet denne ordning for lektiehjælp og faglig fordybelse. Skolebestyrelsen lægger vægt på, at ordningen
giver et mindre lektieomfang, når eleverne kommer
hjem fra skole. I den offentlige omtale af reformens
indførelse af lektie-hjælp og
faglig fordybelse har der
nemlig været langt mere
fokus på lektiehjælpen end
den faglige fordybelse for
alle elever. Det vil vi på skolen sørge for i samarbejdet
med skolens lærere, særlig
med dansk- og matematiklærerne. De kan planlægge elevarbejde i fagene
til dagene med lektiehjælp
og faglig fordybelse.
Efter det første halve skoleår med ordningen vil vi
spørge til elevers og forældres erfaringer med lektiehjælp og faglig fordybelse
på Dalby Skole, så vi eventuel kan tilrette vores ordning.

Siw Frandsen, 3A læser

Tyvstarterne er i
gang på Dalby Skole
Tirsdag den 1. april klokken 7.45 mødte alle de voksne medarbejdere til Tyvstarterne ind. Tyvstarterne er det navn, vi har givet børnene i glidende overgang,
der starter i børnehaveklasserne til august.
Af sfo-leder Leon Jensen
Foto: Leon Jensen
Vi var meget spændte, men
vi var klar. Klar til at modtage 51 nye børn på Dalby
Skole.
Klokken 8.00 tog hele personalegruppen imod de
nye børn og deres forældre, der blev sagt velkommen, og flaget blev hejst til
tops i vores flagstang.
Stemningen hos børn og
forældre var høj, og der var
mange, der havde sommerfugle i maven, både børn
og voksne.
Efter børne- og forældresamling var der stillet an til
fællesfoto, og så var det tid
til at sige farvel til mor og
far.

De fleste løb
De fleste børn løb derefter
ind i deres nye lokale, men
nogle enkelte havde det
lidt svært med et hurtigt
farvel, og det er jo også
helt ok.
Herefter blev der leget, og
alt det nye legetøj skulle
pakkes ud. De nye ting blev
grundigt gennemset. I små
grupper blev børnene præsenteret for deres nye skole
og området omkring. En
lille guidet tur, hvor der

blev lyttet, set og oplevet,
hvilke muligheder der er
for at bevæge sig rundt på
skolens område og til de
forskellige aktiviteter. Vores dyr var et stort tilløbsstykke og blev for nogen
brugt til at åbne lidt op for
det gode og glade humør.
Meldingen fra vores tyvstarts-personale, var, at det
var en super god dag, og at
børnene var super gode til
at starte på Dalby Skole.

Mindeord for Bitten Elise Fisker Knudsen
Fredag den 4. april døde pædagogmedhjælper på Dalby Skole, Bitten Elise Fisker
Knudsen, på Hospice i Vejle. Bitten blev 32 år.
Bitten blev i 2007 ansat
som pædagogmedhjælper
14 timer om ugen i skolens
ene børnehaveklasse. At arbejde sammen med børn
og se dem lære og udvikle
sig i skolens hverdag satte
Bitten meget højt. Børnenes trivsel lå hende meget
nær. De skulle være trygge
ved at komme på skolen,
og de skulle hjælpe med
til, at de andre børn ligeledes var trygge ved skolen.
Bitten gjorde sig stor
umage med at skabe gode
relationer til børnene. Ofte sad hun sammen med
en gruppe og syede skildpadder eller andre praktiske opgaver, og der var en
god og nærværende stemning i dette arbejde.
Når tiden var til det hjalp
Bitten også til på skolens
kontor med forefaldende

arbejde, eller hun hjalp lærere med at udforme undervisningsmateriale til de
øvrige klasser.
For tre år siden fik Bitten
konstateret kræft i benet.
Hun var gennem et koncentreret og hårdt behandlingsforløb, men desværre
kunne det ikke stoppe sygdommen. Efter behandlingsforløbet genoptog Bitten sit arbejde på skolen.
Hun ville tilbage til sit arbejde, og det gav stor respekt blandt skolens medarbejdere, at Bitten trods
sygdommen mødte op på
skolen og fortsatte sit arbejde. Selv gav Bitten udtryk for, at det gav god
mening for hende at
komme på arbejde og være
sammen med børn og
voksne på skolen.
I december 2013 blev Bit-

ten indlagt på Kolding Sygehus, og senere kom hun
på Hospice i Vejle. Selv
under disse indlæggelser
havde Bitten stadig håbet
om at kunne vende tilbage
til arbejdet på skolen. Til
sidst måtte Bitten indse, at
det ikke ville ske. Bitten
døde på sin fars fødselsdag.
Vore tanker går til Bittens
mor og søster i denne
svære tid og håber, de må
kunne finde trøst i de
mange gode stunder, de
har haft med Bitten.
Bitten blev begravet fra Sdr.
Bjert Kirke torsdag den 10.
april.
Æret være Bittens minde.
På vegne af personalet ved
Dalby Skole
Hans Jørgen Stoklund
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Elever dyster i
naturfag
Der blev eksperimenteret, grublet, diskuteret og tænkt nye tanker da begge 5. og
6.klasser var til Naturfagsmaraton på Bakkeskolen.
Af lærer og naturfagsvejleder
Jens Bank
Foto: Jens Bank
Eleverne dystede en hel
skoledag mod andre 5. og
6.klasser fra Kolding Kommune i at løse forskellige
opgaver indenfor naturvidenskab og teknik.
Op til selve Naturfagsmaratonen har der været en
lang
forberedelsesfase,

hvor eleverne ud fra den
naturvidenskabelige
arbejdsmetode skulle løse 10
åbne opgaver lige fra kastemaskiner, papirbroer og til
kuglebaner.
-Det var en rigtig sjov udfordring, og jeg synes, vi
lærer mere om forskellige
ting omkring natur/teknik,
siger Natasha fra 6.a.
Klassekammeraten Malene
er enig og synes, at det er

godt, at hun og de andre
elever selv styrer, hvordan
de løser udfordringerne.
På selve dagen skulle alle
besvarelser og opfindelser
vises frem for et dommerpanel, der vurderede de
forskellige løsninger.
– Det var en sjov dag, og
det var også rigtig sjovt at se
de andres opfindelser, er
Malene og Natasha enige
om.

Som til en rigtig konkurrence var der også præmier til de 3 bedste klasser. Her løb 6.a med en flot
2.plads, mens 6.b blev nr.3.

Tobias Tophøj Johansen fra Dalby Skole
er i finalen
Tobias Tophøj Johansen fra 6.b har kvalificeret sig til
finalen i ”Unge forskere” 2014 med et projekt om det
binære talsystem og computerprogrammet
”Minecraft”.
Af naturfagsvejleder
Bank, Dalby Skole

Jens

Tobias lavede projektarbejde i 6. klasse om det binære talsystem. Det har
han arbejdet videre med
og er nu i finalen i Unge
Forskere 2014. Men før
han kom så langt, skulle
han først kvalificere sig
gennem en semifinalerunde i Aalborg med 200
andre projekter.
-Det gik rigtig godt i semifinalen. Jeg var selvfølgelig
meget spændt, fortæller
Tobias. Det var svært at
fremlægge for den allerførste dommer, men så gik
det bedre og bedre.

Stor interesse
Tobias har i flere år interesseret sig for det binære talsystem og computerprogrammet ”Minecraft”.
– Min far har fortalt mig
om de binære tal, og det
lød rigtig spændende. Vi
har tit leget med tallene i
det binære talsystem, så det
var ikke svært at koble de to
ting sammen.
Resultatet af denne interesse er, at Tobias har programmeret en regnemaskine i ”Minecraft”, som kan
regne med de binære tal.
Finalen afholdes i København over 3 dage - 27., 28.
og 29. april, hvor deltagerne skal bo på hotel med
fuld forplejning. Den sid-

ste dag er der præmieoverrækkelse af blandt andre
Prins Joachim til de bedste
projekter i de forskellige
kategorier.
-Jeg glæder mig til at
komme til København og
se de andres projekter og
alle de forskellige udstillinger, der også kommer. Så
glæder jeg mig selvfølgelig
også til at få den sidste bedømmelse i finalen, slutter
Tobias af.
Held og lykke til Tobias.

Ny skolebestyrelse er
valgt ved fredsvalg
Af Henrik Nielsen, skoleleder

Cyklisterne får sikrere vej til
Dalby Skole
Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer
Rigtig mange elever cykler
til og fra Dalby Skole. De
fik en sikrere skolevej, da
Dalbyvej blev lukket mod
Idyl for biler og lastbiler.

Nu er der lavet en lille cykelsti fra Dalbyvej til cykelskurene ved hallen så
eleverne undgår at skulle
krydse bilernes vej til afsætningspladsen og parkeringspladsen.
Der kommer også snart ny

skiltning på den lukkede
del af Dalbyvej efter gennemført nabohøring. Herefter bliver det ikke mere
tilladt for biler at køre ned
og stoppe eller parkere ud
for skolen.
Så er der fire nye skolebestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter, der tiltræder
bestyrelsen 1. august 2014.

De fire nye medlemmer,
der er valgt for perioden
2014-2018 er: Marianne
Svane, Peder Damkjær,
Luise Jakobsen, Tove Klingenberg.
Som
suppleanter
for
samme periode er valgt:
Jette Berg Bruun, Ritt Sønnichsen.
Førstesuppleant Jette Berg
Bruun inviteres med til skolebestyrelsens
møder.
Fra de forskudte valg for
perioden 2012 – 2016 fortsætter: Jens Roelsgaard,
Pernille Bruun Schmidt,
Ulrik Søgaard.

Den nye skolebestyrelse
konstituerer sig på et møde
i maj måned.

Fantastiske kager – men kan de spises?
Børnene i Dalby Skoles SFO har designet nogle fantastisk flotte kager. Prototyperne kan bare ikke
spises.
Af sfo-pædagog Karen Nybo
Mogensen
Foto: Karen Nybo Mogensen

ditor har eventuelt bagt
den, og i hvilken butik bliver kagen solgt.

I SFOén har vi med stor
fornøjelse fået taget det
nye billedkunst- og designlokale i brug. Vi nyder, at vi
nu kan udfolde os i et inspirerende lokale med
masser af lys og luft og højt
til loftet.
Et af de første temaer for
design, i de nye lokaler, har
været at skulle designe og
konceptudvikle en serie
ikke spiselige kager.
Vi har forsøgt at gøre
Mette Blomsterberg og
konditorerne fra La Glace
kunsten efter bare i kalorielette materialer som maling, spartelmasse, plastik,
perler og lim.
Udover at kagerne skulle se
flotte og lækre ud, har børnene også fået til opgave at
udvikle et koncept rundt
om kagerne. Hvad er det
for en slags kage, hvad smager den af, og hvilken kon-

Flotte kager
Det er der kommet nogle
utrolige fine og fantasifulde kager ud af, blandt
andet er der blevet designet en pink jordbær kage
med chokolade fugle og
glimmer krymmel og en
chokolade muffin-marengs
overhældt med lakrids
creme.
Agnes Cecilie Poulsen, som
har været med, fortæller, at
hendes kage hedder: Ronaldo kagen. Hun har
tænkt, at kagen skulle
kunne købes i forretninger
rundt om i USA. Hun fortæller, at kagen er overtrukket med lakridscreme og
fyldt med jordbær, og hun
fortæller også, at kagen er
god at servere, når nogen
har fødselsdag.
Ideen til designprojektet er
børnenes egen. Det hele
startede med, at Dagmar
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Elisabeth Poulsen fra 3.
klasse gerne ville designe
en kage, som skulle være
en gave til hendes mor, og
som var til at tage med på
ferie.
Stort projekt
Projektet greb hurtigt om
sig, og der blev i fællesskab
udviklet og brainstormet
på ideen, så det er anden
gang vi i SFO en prøver at
designe kager. Dagmar har
også været med denne
gang, og det er blevet til
flere forskellige slags kager
blandt andet en Vitello lagkage.
Ideen bag projektet har
også været at prøve at eksperimentere med kendte
materialer på en ny måde.
Eksempelvis har børnene
skulle bruge en spartel til
maling i stedet for pensler
og sprøjteposer til at dekorere kagerne med, en som
de rigtige konditorer bruger. Vi er gået efter, at effekterne i malingen og
spartelmassen var så tæt på,
hvordan rigtige kager ser
ud i virkeligheden.
Agnes Cecilie Poulsen, 0.X, arbejder på at ideudvikle sine kager.

Unge designere på Dalby Skole
”I er designere på vej til modekonference. I lufthavnen mister I jeres kuffert med
alt, hvad I har. På hotelværelset ligger en pose med glemt tøj, men det er bestemt
meget moderne design. Hotellet hjælper med nål, tråd og saks og måske lidt at
pynte med. Så er det bare at gå i gang, der må klippes, sys og sættes sammen på
nye måder. I har 3 timer til rådighed. ” Det var oplægget, da Dalby Skoles 6.
klasser havde blokdag i håndværk og design.
Af lærer Anne Mette Trans
Foto: Anne Mette Trans
Efter sommerferien vil 4. 5.
og 6. klasse stifte bekendtskab med det nye fag,
håndværk og design, som
er en kombination af sløjd
og håndarbejde, hvor ikke
kun fagenes håndværks-

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
Den nye cykelsti fra Dalbyvej til skolens mellemtrin og Dalbyhushallen sørger for at cyklisterne ikke
skal krydse bilisternes kørevej. Der bliver etableret en opkørsel til cykelstien fra Dalbyvej, så der kommer en naturlig fartdæmpning inden cyklisterne kører ud på Dalbyvej.
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Natasha Vangsgaard Nielsen,
6A på catwalken

mæssige karakter, men
også designprocesser spiller en stor rolle. Håndværk
og design er dog ikke et nyt
fag på Dalby Skole. Her har
6. klasserne arbejdet med
design i de sidste fire år.
Eleverne har gjort brug af
de færdigheder de har tilegnet sig i fagene håndarbejde, sløjd og billedkunst
og designet deres egne
spændende produkter.
På blokdagen den 10.
marts fik eleverne i 6.
klasse en spændende og
anderledes udfordring.
”I er designere på vej til
modekonference. I lufthavnen mister I jeres kuffert
med alt, hvad I har. På hotelværelset ligger en pose
med glemt tøj, men det er
bestemt meget moderne
design. Hotellet hjælper
med nål, tråd og saks og
måske lidt at pynte med. Så
er det bare at gå i gang, der
må klippes, sys og sættes

Dagen blev sluttet af med
catwalk og evaluering, hvor
blandt andet følgende elevudsagn kom frem:
”Det var helt vildt sjovt.

Især at man kunne gøre
lige hvad man ville og at
man måtte klippe tøjet i
stykker.”
”Det var vildt godt, at det

ikke var så alvorligt. Det
skulle jo ikke kunne bruges
rigtigt, og det gjorde, at
man lettere bare kastede
sig ud i det, det var sjovt.”

sammen på nye måder. I
har tre timer til rådighed.”
Nyt tøj af genbrug
Eleverne var inddelt i grupper med henholdsvis tredrenge og tre piger, og de
kastede sig over poserne
med genbrugstøj. Et par
herrebukser, et par børnebukser, en dug og en BH?
Tre bluser i sære farver og
en lille kurv? Der blev grinet og prøvet, og i løbet af
ingen tid var alle i gang
med saks og nål og tråd.
Der blev virkelig gået til
den, og de håbefulde designerspirer fra et af TV3
programmerne kunne let
få baghjul af energiniveauet, iderigdommen og
evnen til at se nye muligheder i de gamle klude.
Grupperne arbejdede fantastisk sammen, og humøret var højt selv i den
stressende fase før deadline.

Rasmus Iversen, 6A tilpasser taljen, mens Loui overvejer muligheden for, at bukserne kan blive
til en jakke.
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Sponsorcykelløb
og kræmmermarked
Med gode ideer til sommerfesten bidrager unge
til at realisere målet med en multibane.
Koordinator efterlyses.
Af Irene Mortensen
Etablering af en multibane var eneste punkt på dagsordenen, da Sille Langberg, 8.
klasse, Jesper Lautrup, 7. klasse, Kirstine Brønd-Jensen, 6. klasse, Tobias Tophøj Johansen, 6. klasse, Celina Andersen 6. klasse mødtes med Pernille Andreasen fra Dalby GF
samt repræsentanter fra skole, værested og Dalby GF i øvrigt for at følge op på workshoppen om ideer til at gøre det sjovere at være ung i Dalby.
De unge vil gerne i forbindelse med sommerfesten lave et sponsorcykelløb og et kræmmermarked lørdag den 14. juni. Det indsamlede beløb skal gå en multibane til glæde
for alle børn og unge i sognet.
I den forbindelse mangler vi en koordinator, der sammen med de unge vil etablere
sponsorcykelløbet. Kontakt Irene Mortensen på 60 54 41 10. Vi glæder os til at høre
fra dig.

Vi glæder os til dåsekast eller…?
Tovholder for børnetombolaer efterlyses.
Af Irene Mortensen
Fotos: Jesper Wichmann
Hvem har ikke bemærket
de lange køer foran børnetombolaerne til Dalby Sommerfest, hvor børnene
hygger sig med dåsekast,
guldgravning,
fiskedam
med mere?
Vi søger en tovholder for
disse aktiviteter, der foregår
samlet. Har du lyst til opgaven, så hører vi meget
gerne fra dig. Du får selvfølgelig god oplæring, og der
er udarbejdet en overskuelig arbejdsbeskrivelse.
Kontakt Irene Mortensen
på 60 54 41 10.

Kontakt Sommerfestudvalget
Irene Mortensen, irene.mortensen@skolekom.dk, 60 54 41 01
Gitte Thomsen, gbot84@gmail.com, 22 46 79 30
Mette Høi Davidsen, mhd@bokagroup.dk, 27 77 22 22
Jens Schmidt, schmidt_jens@hotmail.com, 28 11 88 32

