Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I JUNI/JULI
Mandag den 9. kl.
10.30:
Gudstjeneste
på Kolding Havn
Onsdag den 11. juni
kl. 18.00:
Skolens forårskoncert
indleder sommerfesten
Onsdag den 11. juni
til den 15. juni:
Sommerfest i Dalby.
Læs mere side 4-8
Søndag den 22.
kl. 10.30
Familiegudstjeneste
med dåbsjubilæum.
Koret holder sommerafslutning
Onsdag den 25. juni
kl. 19
Forårskoncert i kirken
Lørdag den 28. juni
til søndag den 10.
august:
Dalby Skole holder
sommerferie

Dalby Kirke

Dalby GF

Støt foreningens store drømme ved at være med til at
samle penge ind til de mange ønsker i Dalby GF.
Lige nu gælder det en multibane.

Sommerfestudvalget glæder sig igen i år til en fantastisk uge. Vi vil gerne samle
alle på tværs af skole, SFO,
værested, kirke, beboerforening, spejdere og idrætsforening. Den vigtigste opgave er at skabe fundamentet for snak, sjove oplevelser, konkurrence og hyggeligt samvær både på
sportspladsen og i hallen.

Der skal samles penge ind
Formålet er også at samle
penge ind til børns, unges
og voksnes ønsker i Dalby
GF, for der er mange ønsker. Mange af de små
drømme bliver hvert år opfyldt som nye kamptrøjer,
volleynet, fodboldlejr og
gymnastikevent.
Men vi har også lov til at
drømme stort. Lige nu arbejdes der på et fællesprojekt for at samle penge ind
til en multibane, som er til

Juni-Juli 2014

Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Dalby Sommerfest 11.-15.
juni er for alle
Af Irene Mortensen
Foto: Jesper Wichann
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SKOLE
Indvielse blev en festdag

Læs side 2

gavn for alle børn og unge
i vores område.
Kunststofbane
Fodboldafdelingen drømmer om en kunststofbane, og
gymnastikafdelingen vil gerne kaste sig ud i de farlige

spring med en springgrav.
På forhånd tak til alle jer
frivillige, der allerede har
sagt ja til et par timers frivilligt arbejde i løbet af
ugen. Vi glæder os til at se
jer. Vi har stadig brug for
flere hænder.

GANG I DIG OG DALBY
Hele programmet for
sommerfesten

Læs side 4-8

Kræmmermarked både for børn og voksne
Der bliver gang i salgsboderne lørdag den 14. juni fra
klokken 11-14 ved Dalbyhus Hallen. Betalingen for
standpladserne går til en multibane for områdets
børn og unge.
Af Irene Mortensen
Foto: Eddie Lorenz
Så er der igen mulighed for
en god oplevelse og en god
handel blandt godtfolk,
når Per Rosiak byder velkommen til Dalby Beboerforenings
anerkendte
kræmmermarked.

I år udvides kræmmermarkedet til at have salgsboder
for både børn og voksne.
Sælg dine brugte ejendele
og husflidsprodukter fra
pulterkammer,
garage,
kælder og loft: f.eks. trækvognen, trillebøren, tæpperne eller bordet.
Kun fantasien og pladsfor-

holdene sætter grænser.
Der kan ikke komme biler
ind på pladsen.
Det er ikke tilladt at sælge
dyr, drikkevarer og fødevarer så som is, slik, kaniner,
brændte mandler med mere.
Har du guld i gemmerne,
kan du booke en stand på
www.dalbygf.dk.
Priser pr. stand
2 X 2 m koster kr. 50,- for
børn, der selv sælger deres
legetøj.
2 X 2 m koster kr. 200,- for
voksne, der sælger f.eks.
husflidsprodukter
eller
brugte genstande.
2 X 2 m koster kr. 350,- for
selvstændige erhvervsdrivende med bevilling til
handel med nye og brugte
genstande.

IDRÆT
Parkour er blevet en succes

Læs side 9

KIRKE
Se årets konfirmander

Læs side 10

BAGSIDEN
Spejdere går 40 km.
Sommerferieaktiviteter

Læs side 12

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

DALBY SKOLE

Indvielse af Dalby Skoles ny- og ombygning blev en festdag

Undervisning i bæredygtig transport

Fredag den 2. maj blev Dalby Skoles længe ventede til- og ombygning indviet.
Elever, personale, forældre, politikere og borgere i Dalby gjorde det til en
festdag på Dalby Skole.

Eleverne på Dalby Skole cykler i skole. Det er et bidrag til, at skolen kan beholde sit grønne flag fra Grøn Flag – Grøn Skole også i det kommende skoleår.
Derfor var der temadage om bæredygtig transport den 23. - 25. april.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimar
Dalby Skole har fået en rigtig flot nybygning, der samler skolens indskolings-afdeling, kontorer og faglokaler. Nu hænger det hele
sammen: den gamle ho-

vedbygning med faglokaler, kontorer og personalelokaler, den gamle gymnastiksal, der er nu er moderne kreative værksteder
til billedkunst, håndarbejde og sfo-værksted, den
nye tilbygning med stort
skoletorv til sfo, morgen-

sang og undervisning, 4.
klasse- og sfo-lokaler og
grupperum samt endelig
Nybo med klasse- og sfo-lokaler til børnehaveklasser,
1. klasser og glidende overgang.

Af lærer og naturfagsvejleder
Jens Bank
Foto: Jens Bank

350 elever og børn fra glidende overgang samt gæster hører udvalgsformand Christian Haugks tale og venter spændt på at tage
nybygningen i brug.

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 juni:
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DALBY SKOLE

Forældre ”indtager” skoletorvet på indvielsesdagen.

Onsdag d. 11. juni kl. 18
– ca. 20
Skolens sommerkoncert.
Afholdes på græsplænen
foran hovedindgangen
ved hallen. I dårligt vejr
trækker vi ind i hallen.
Alle elever og forældre
er med. Andre borgere i
Dalby er også velkomne
til at høre skolens sommerkoncert

Projektet hang sammen
Arkitekter, byggestyregruppe og håndværkere er lykkedes med projektet at få
det hele til at hænge sammen og fungere. Dalby
Skole er klædt på til udfordringerne med ny skolereform, afvekslende undervisnings- og arbejdsformer
og integrering af sfo.
Eleverne er begejstrede for
de nye omgivelser og mellemtrins eleverne, der går i
skolens afdeling ved hallen
synes næsten, at det er
snyd, at de yngste har fået
meget bedre forhold end
de havde, da de gik i indskolingen. Men de store
elever får heldigvis også
glæde af de kreative faglokaler.
Lærere og pædagoger er
også rigtig glade for de nye
gode personalelokaler og

nye arbejds- og møderum.
Den røde snor blev klippet
Det var derfor en stolt udvalgsformand
Christian
Haugk, der kunne holde
indvielsestalen og med
hjælp fra to børn fra glidende overgang kunne
klippe det røde bånd til
den nye bygning.
Eleverne fik kage og saft i
klasserne til indvielsen, og
klokken 14-16 var elevernes forældre og borgere i
Dalby inviteret til at se
vores nye afdeling.
Dagen sluttede med spisning på det nye skoletorv
for hele skolens personale
med partnere som tak for
personalets store fleksibilitet under byggeperioden.
Det var en rigtig god og
festlig dag for Dalby Skole.

Eleverne på Dalby Skole
har arbejdet med bæredygtig transport i forbindelse
med Grønt Flag – Grøn
Skole. Målet er, at flere elever vælger at cykle i skole.
Temaet og målet hænger
godt sammen med alle de
tiltag, der er sket fra skolebestyrelsen og Kolding
Kommune gennem årene

med sikker skolevej.
Der er blevet arbejdet med
emnet på mange forskellige måder med blandt
andet trafiktællinger, CO 2
målinger fra biludstødning, rundvisning på Kolding Havn, cykelruter i
nærområdet og meget
mere.
Flere aktiviteter
Alle resultater og projekter
blev præsenteret for hele
skolen om fredagen, men

arbejdet er slet ikke slut
endnu. Eleverne vil tælle
biler og cykler flere gange
i løbet af skoleåret for at se,
om flere elever cykler i
skole. Til efteråret kan
klasserne deltage i ”Alle
børn cykler.”
Forhåbentligt resulterer arbejdet i et nyt grønt flag til
flagstangen i skolegården,
som et bevis på den store
indsats eleverne har lagt i
arbejdet med bæredygtig
transport.

Trivselsdagen er mest
for sjov
Når alle skolens elever og lærere mødes på trivselsdagen, er det mest for sjov
og så alligevel ikke. Trivsel tager vi alvorligt.
Af AKT-lærer Jette Carlsen
Foto: Jette Carlsen

Lørdag d. 28. juni til søndag d. 10. august 2014:
Elevernes sommerferie

Bjørn Lundorff og Mads-Emil Strømgaard Sørensen klippede, mens udvalgsformand Christian
Haugk og byrådsmedlem Kjeld Kjeldsen holdt det røde bånd ved indgangen til den nye bygning.
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Emma Juel Christoffersen, 0Y viser sit benzinfri bamsetransportkøretøj. Sådan et køretøj lavede
alle elever i børnehaveklasserne.

Cykelsti langs Idyl op mod skolen blev flot udsmykket med fotocollager af elever, som bilisterne skal
passe på på skolevejen.

At arbejde med elevers trivsel tager vi skam alvorligt. I
skolens trivselsplan har vi arbejdet med især de forebyggende initiativer, og her er
trivselsdagen en af de tilbagevendende begivenheder.
En gang om året er vi sammen på tværs af årgange og
klasser om aktiviteter af forskellig slags. I år var det
under overskriften ”Se,
hvad vi kan sammen.”
Resultaterne var mange.
For eksempel var der et
hold, der sjippede 20 minutter og nåede 10.615
hop og et andet hold der
flyttede 5,6 liter vand i små
plastikkopper og et tredje
hold, der nåede 170 omgange på løbehjul. For
sådan nåede man rundt til
7 forskellige aktiviteter.
Der var højt humør og masser
af smil hele dagen fra alle.

Kristian Lautrup, 4B bærer og Josephine Lottenburger, 6B, Freja
Antonsen, 5B og Mathilde Møller Nielsen, 0Y hjælper Marie
Hjort Jaritz, 0Y på vej i gruppeøvelse på trivselsdagen.
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Glade forventninger til årets Sandkassesommerfest
fodbold
Det er sjovt at sove i telt og være med i de mange
aktiviteter, når der er sommerfest i Dalby.

Af Zophie Høi Davidsen og
Dagmar Elisabeth Poulsen, 3. B
Foto: Jesper Wichmann
Det er altid sjovt at sove i
telt sammen med sine venner. Vi glæder os til alle de
sjove aktiviteter og vil i år
gerne stå i bod.
Det er hyggeligt at gå imel-

Dalby Mølle Pokal er også for Dalby GF’s mindste fodboldspillere. De 35 børn, der spiller sandkassefodbold
skal ikke snydes for at være med til at spille om
pokalen.

lem boderne og teltdugene
sammen med alle sine venner. Men vi husker begge,
at man nemt kan falde over
bardunerne mellem teltene, når man går og snakker og pjatter.
Alt er sjovt, så du skal sætte
et stort kryds i kalenderen.

Høvdingebold

Af Gitte Thomsen
Foto: Jesper Wichmann
I år er der foreløbig dukket
35 friske børn op i alderen
4-5 år til sandkassefodbold.
De er endnu ikke store nok
til at spille stævne, men skal
ikke snydes for at deltage i
Dalby Mølle Pokal.

Igen i år inviterer Dalby Sommerfest til en knivskarp
konkurrence med fest og farver. Saml et hold og vind
retten til at prale til næste år.
Af Hanne Flaskager
Foto: Dianna Wichmann
Kun fantasien sætter grænserne, når der skal spilles
Høvdingebold. Lav et hold
af naboer, venner, familie
eller en blanding af dem
alle. Et hold består af syv

spillere samt en dommer.
Vinderen for hele turneringen vinder gadekampskiltet og har retten til at prale
til næste år.
Høvdingebold i Dalby afvikles efter de særlige
Dalby-regler for høvdingebold.

Efter turneringen er det
muligt at spise i Dalby caféen. Bestil din mad via
hjemmesiden. Du kan få

en risret med flutes for 50
kroner.
Tilmelding på:
www.dalbygf.dk.

Beboerforeningen for Dalby
Sogn kører på pumperne
Bestyrelsen overvejer om to arrangementer om
året er nok til at køre beboerforeningen videre.
Af Per Rosiak
Grundet faldende medlemstal og manglende interesse i bestyrelsesarbejdet, har beboerforeningen
eksistensgrundlag været
oppe til revision.
Dette blev drøftet på generalforsamlingen den 25. februar, hvor man blev enige
om at forsøge sig på at køre
foreningen videre og gøre
et ihærdigt forsøg på at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer til de to poster, som efter generalfor-
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samlingen ikke var besat.
Det er nu lykkedes at finde
de to til bestyrelsen, men vi
mangler endnu to suppleanter.
Efter et bestyrelsesmøde
den 3. april 2014, er bestyrelsen nu konstitueret, og
der arbejdes på at finde ud
af, hvordan beboerforeningens fremtid skal forme sig.
I 2014 vil man afholde to af
de succesrige arrangementer, som foreningen står
bag.
Dette er det velbesøgte børneloppemarked
lørdag

den 30. august, hvor der
hvert år er cirka 66 boder,
hvor børn fra sognet sælger, bytter og køber legetøj.
Endvidere er der det årlige
Dalby andebanko, torsdag
den 30. oktober, som hvert
år trækker rigtig mange
mennesker til, dette værende fra sognet såvel som
udenfor sognet.
Til begge arrangementer

er 6. klasserne fra Dalby
Skole værter for salg af
kaffe, vand, kage med mere. Overskuddet herfra går
til 6. klasses årlige skoletur.
Disse arrangementer vil
løbe af stablen i 2014, så
må man se, hvad der sker
hen af vejen, og om foreningen har opbakning
nok til, at det berettiger et
eksistensgrundlag i fremtiden.

Lørdag formiddag fra klokken 11 til 12 spiller de fodbold på banerne og laver
andre sjove ting. Måske
kan de også få lov til at
skyde deres træner i vandet? Måske er der modige
forældre, der tager del i løjerne?

Sommerfest med
vand-pjaske-maskine
Mon ikke det bliver varmt nok til en dukkert i år?
Kom og prøv vand-pjaske-maskinen, som var en
kæmpe succes sidste år.
Af Gitte Thomsen
Foto: Jesper Wichmann
Vi har igen i år lejet vandpjaske-maskinen, hvor du
kan skyde din bedste ven,
lærer, træner, nabo eller
andre i vandet.
Konceptet bliver lidt anderledes i år, da det viste sig, at
der var flere frivillige børn
end voksne til at tage turen
i baljen. I år vil maskinen
være aflåst, så den ikke kan
bruges uden opsyn. Til
gengæld kan den lejes af
en flok, som ønsker en lille

selvstændig konkurrence,
har en pay-back for en tabt
kamp i høvdingebold
kamp eller noget helt
tredje. Der skal blot være
en voksen tilstede under
løjerne. Så må børnene
også godt udfordre hinanden.
Prisen er 200 kr. pr. time.
Støt den gode sag og skab
nye sjove vand-pjaske episoder.
Husk badetøj og håndklæde, når du går til sommerfest.

Fakta
Læs mere på eller skriv til nedenstående adresse
www.dalbybeboerforening.dk
post@dalbybeboerforening.dk
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Vejret holdt og løberne spurtede
Dalby GF afholdt 8. maj en succesrig havnestafet i samarbejde med Svane
Shipping. Havnen var fyldt med løbere.

Af Jan Lottenburger
Foto: Simon Lock
Havnen var fyldt med
vand, og løberne fyldt med
godt humør. Måske fordi
der i år ikke kom vand fra
oven.
Med over 300 deltagere
satte Svane Shipping Havnestafetten rekord.
Kolding Havn havde åbnet
muligheden for at løbe i
selv trafikerede områder,
hvor velvillige lastbilchauffører viste stor respekt for
løberne. Og så havde Kolding Havn sat Danmarks

nok største start- og målportal op. Den dannede
ramme for skifteområdet
for løberne.
Der blev heppet flere
gange, idet den nye rute
lod løberne passere publikumsområdet flere gange.
De hurtigste
Herudover var der godt
udsyn til nordkajen, hvor
den hurtigste løber af alle,
Nicklas Finderup, satte en
flot omgangstid på bare
10.01 for de 3 km. Dette
blev bare bedre på hans
sidste tur, hvor han kun

Formand
Pernille Høxbro
Pernille.hoexbro@
gmail.com

brugte 9.54. Hurtigste hold
blev Team Vulk, som klarede de 5 x 3 km på bare
55 minutter.
Stor opbakning
Hele arrangementet kunne kun lade sig gøre med
hjælp fra foreningens unge
fodboldspillere, der sammen med trænere og forældre viste vej. Herudover
hjalp Politihjemmeværnet
med at styre trafikken.
En stor tak til Svane Shipping og Kolding Havn,
som har givet os muligheden for at benytte havnen

Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk

til stafetløb og dermed
også give liv på havnen.
Det er ikke sikkert, at løberne nåede at se så meget

på deres tur rundt, men
det kan de gøre, når der er
åbent hus på havnen.

Der er stor interesse for Parkour
Tyve piger og drenge har kastet sig ud i at dyrke
parkour, der som noget nyt tilbydes i Dalby.
For parkour er megasejt, der er ingen regler, og så
kan man dyrke det overalt.
Af Kirsten Hansen
Foto: Judy Reimer
Fire dage. Så hurtigt kan
man tromme et hold sammen, hvis bare tilbuddet er
interessant nok. Og det var
tilbuddet om parkour, som
Dalby GF som noget nyt
slog op i marts.
Hver tirsdag møder 20 engagerede drenge og piger
op i Dalby-hallen. De slynger om sig med udtryk som
”double kong” og ”speed
vault,” mens de springer
rundt på ribber, trampoliner og bomme. Indimellem lyder der et par
nervøse gisp fra forældrene, der er blevet for at
kigge på.
Frygtløse børn
Børnene derimod er frygtløse og klør på med krum
hals, hver gang instruktør
Morten Pagh viser dem et
nyt spring. Når en øvelse er
særlig svær, opmuntrer
børnene hinanden, og når
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den lykkes for én af dem,
bryder de andre spontant
ud i klapsalver og ”yes”-råb.
- Det er det gode ved parkour. Det er ikke en konkurrencesport, men en
sport, hvor man hjælper
hinanden og lader sig inspirere af hinanden. Alle
kan noget forskelligt, og
der er ingen facitliste på,
hvordan man skal gøre tingene,” siger Morten Pagh.
Stigende interesse
Han underviser i parkour
flere steder i Kolding, og
han fortæller, at interessen
for at dyrke sporten er stigende. Han har flere bud
på hvorfor.
- For det første ser det selvfølgelig sejt ud, og så er det
sjovt. Men det tiltrækker
også mange, at det er en individuel sport, hvor der er
frihed til at gøre, som man
vil, siger han.
Det nikker Peter Stubkjær
fra 3. klasse til.
- Hvis man dyrker for eks-

empel fodbold, så er der
altid en træner, der står og
råber, hvad man må og
ikke må. I parkour kan
man selv bestemme, der er
ingen regler. Det er også
fedt, at man selv kan finde
på ting, man kan lave. Jeg
synes, det er sjovt og hårdt,
og man kommer godt nok
til at svede, siger Peter
Stubkjær.
Ni-årige Jeppe Husted er
også vild med parkour, og
han har ikke noget imod at
svede lidt.
- Det er rigtigt sjovt. Man
løber meget i parkour, og
jeg kan godt lide, at der er
fart på.
- Ja, så kan man komme
hurtigt væk, hvis der er
nogen efter en, supplerer
Oliver Hansen på otte, som
synes, at det er fedt, at man
lærer nogle seje tricks.
Ingen begrænsninger
Parkour adskiller sig også
fra andre sportsgrene ved,
at man ikke er begrænset
af en bane eller en hal.
- Man kan dyrke det hvor
som helst. Lige meget hvor
man kigger, kan man finde
steder at lave parkour,

DALBY GF

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

f.eks. på en bænk på gaden
eller et træ i skoven, siger
Frederik Hansen, der går i
femte klasse og tit laver
parkour i fritiden.
Holdet har en overvægt af
drenge, men parkour er nu
også for piger, siger Maria

Hjortdal. Hun går i 3.
Klasse og er én ud af i alt
fire piger på holdet.
- Parkour er sjovt, og man
lærer noget nyt hver gang,
man er her. Og ja, jeg kan
godt følge med drengene,
fortæller hun.

FAKTA
Da parkour-undervisningen i Dalby har vist sig at være
en succes, overvejes det i skrivende stund, om der skal
laves endnu et hold til vinter. Er du interesseret, kan du
fortsat skrive dig på venteliste ved at kontakte Kirsten
Hansen på kh@purplepen.dk
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KALENDER

Dalbys konfirmander 2014

JUNI 2014

Den stod på fest og højtid og bevægede forældre, da årets konfirmander
sprang ud den 16. og 18. maj.

Nyt om
DØBTE

Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
6. søndag efter påske. Ved Birgit Urd Andersen.

20. april
Filippa Boisen
Odins Ager 11

Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 9.00
Pinsedag. Ved Birgit Urd Andersen.

Eva Skak Boesen
Goldbækparken 66

Gudstjeneste på Kolding Havn:
Mandag den 9. kl. 10.30
Fælles for alle kirker i Kolding Provsti.
2. Pinsedag. Se side 11.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 14. kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste ved Dalby Sommerfest:
Søndag den 15. kl. 9.30
Trinitatis søndag. Afholdes ved hallen.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 8.
Familiegudstjeneste: Søndag den 22. kl. 10.30
1. søndag efter trinitatis. Dåbsjubilæum og
korets sommerafslutning.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 11.

Konfirmation fredag den 16. maj i Dalby Kirke. Bageste række fra venstre: Jens Bruun Korsgaard,
Kasper Emmerick Larsen, Nicklas Hahn Jespersen, Peter Højager Nielsen, Rasmus Strandsbjerg
Krognos, Rasmus Feldt Jørgensen, Christian Søgaard. Midterrækken fra venstre: Jens Christian
Bach Iversen, Jonas Ejsing Andreasen, Oliver Petz Frandsen, Sille Langberg, Andrea Hjelme,
Mads Emil Munksgaard og Christian Hostrup Sønnichsen. Forreste række fra venstre: Signe Storbjerg Andersen, Helene Vangsgaard Nielsen, Sofie Bjørndal Kirstein Ahrendtsen, Merete Jensen,
Cathrine Mourette Bär Greising. Foto: Carsten Lindorff.

10. maj
Christina Reinhardt
Gasser Ebbesen
og
Nicolaj Ærøbo
Ebbesen
Bakkegærdet 25

Sommerkoncert: Onsdag den 25. kl. 19.00.
Ved kirkens ansatte. Se side 11.

DØDE OG
BEGRAVEDE

Gudstjeneste: Søndag den 29. kl. 9.00
2. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

11. maj
Wagn Jørgen Jensen
Møllegærdet 19

Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 10.30
3. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjenester
16. august kl. 10.00
25. oktober kl. 10.00
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.

Søndag den 22. juni kl. 10.30 står den på dåbsjubilæum og sommerafslutning for koret, når Dalby Kirke
holder familiegudstjeneste. Alle er velkomne.
Alle gudstjenester er altid
for alle. Men ved særlige lejligheder er der nogen, der
får en særlig invitation.
Sådan en særlig lejlighed er
dåbsjubilæet for dem, der
blev døbt i Dalby Kirke i år
2008, så de i år kan fejre
seks års dåbsjubilæum.
Dåbsjubilarerne får i invitationen en opfordring til at
tage deres faddere med, så
der også på den måde kan
knyttes bånd tilbage til
dåben.
Børnene kan oven i købet
ved selvsyn opleve dåb ved
gudstjenesten.

Kirkens kor
Dåbsjubilæet kombineres
med, at kirkens børne- og
ungdomskor holder sommerafslutning.
Dagens kirkegængere får altså en sidste smagsprøve på
korets repertoire, og dåbsjubilarerne kan opleve de større børn, fra 3. klasse og op,
involveret i gudstjenesten.
Aktiviteter bagefter
Efter gudstjenesten står
Dalby Kirkes børne- og
ungdomsudvalg for en lille
times hyggelige børneaktiviteter i området ved kirken.

Hæder til
Andrew White
Andrew White modtager
anerkendelsen for sin enestående indsats for kristendommen i Mellemøsten, hvor han
løber stor personlig risiko for
at fremme gennemgribende
forandringer i nogle af verdens farligste lande.

Gudstjeneste: Søndag den 13. kl. 9.00
4. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 27.
6. søndag efter påske.
I Sdr. Stenderup er der gudstjeneste kl. 9.
I Sdr. Bjert kl. 10.30.
For øvrige kirker og klokkeslæt: Se dagspressen.

Gudstjeneste for
hele familien

Den årlige Wilberforce-pris bliver i år overrakt til englænderen Andrew White, præst i Dalby Kirkes venskabsmenighed, St. George Kirke i Bagdad.

JULI 2014

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 20.
5. søndag efter trinitatis.
I Sdr. Bjert er der gudstjeneste kl. 9.
I Sdr. Stenderup kl. 10.30.
For øvrige kirker og klokkeslæt: Se dagspressen.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Konfirmation søndag den 18. maj i Dalby Kirke. Bageste række fra venstre: Anders Hansen, Rune
Bauer, Jonas Bank Petersen, Martin Ebbekær Hedemann, Simon Thingmann Nissen, Simon Fink
Hansen. Midterrækken fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Camilla Ramsdal Nielsen, Clara
Rahbæk, Caroline Forsingdal-Nielsen, Anne Maria Schwabe. Forreste række fra venstre: Sarah
Celine Romeo Kath, Kathrine Adsbøl Lindorff, Maria Højtoft Pedersen, Nicoline Vahlkvist-Nielsen. Foto: Carsten Lindorff.

Samliv og forsoning
Andrew White står i spidsen
for et omfattende forso-

Præstelige barnesko
Af Birgit Urd Andersen
Mine præstelige barnesko
– meget modne præstesko
– har jeg fået lov at træde
til i Dalby Kirke og sogn
samt i Sdr. Bjert og Sdr.
Stenderup.
En glad præst
Jeg har været meget glad
og taknemlig for at have
fået lov at holde gudstjene-

ster i Dalby Kirke, også
med dåb og begravelser.
Det er foregået i et dejligt
og varmt fællesskab hos de
ansatte og i menighedsrådet om at gøre det så godt
som muligt og ikke mindst
i en fin sparring med sognepræst Jens Christian. Og
det har givet mange kontakter til vidt forskellige
mennesker i Dalby sogn
såvel som indsigt i menighedsrådets vigtige arbejde

for sognets trivsel.
Et moderne sogn
Dalby sogn er som et moderne sogn i udvikling
spændende at stifte bekendtskab med. Desuden
ligger det smukt, og min
køretur hjemme fra Bramdupdam ud forbi Rebæk
Strand har hver gang mindet mig om det. Hvad kan
man ønske sig mere, når
man får lov at møde mange

dejlige mennesker i kirken
og i sognet, og når man får
lov at færdes i smukke omgivelser, både i naturen, i
spændende huse og ikke
mindst i den smukke Dalby
Kirke.
Tak
Alle har været meget imødekommende, for at også
jeg skulle kunne finde ud
af det.

ningsarbejde mellem de forskellige religiøse grupperinger i Irak. Derudover har
han i en årrække kæmpet
for at bringe de forskellige
grupperinger sammen i Israel og Palæstina, blandt
andet i samarbejde med den
israelske politiker Michael
Melchior, søn af Bent Melchior, tidligere overrabbiner
i Danmark.

Wilberforce-prisen
William Wilberforce var i sin tid hovedkraften bag afskaffelsen af slaveri i det engelske imperium. Prisen overrækkes
til en person, der levendegør hans passion og principper:
• at kæmpe mod uretfærdighed med en sådan udholdenhed og uselviskhed, at det indebærer villighed til at ofre
personlig sikkerhed, karriere og omdømme
• at gøre en betydningsfuld forskel på samtidens sociale
sygdomme gennem personlig anstrengelse, dygtighed
og indflydelse
• at skabe positiv forandring i samfundets opbygning og
værdier gennem personligt vidnesbyrd, eksempel og
uddannelse
• at tjene som vidne for kristendommen, så det kan være
et eksempel for andre

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
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

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
75. årgang, nr. 6, juni-juli 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen
DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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KFUM SPEJDERNE

Spejdere går 40 kilometer
Spejderne travede 40 kilometer på lige under 24
timer. Undervejs overnattede de i et shelter.

Af Mikkel Rasmus Schmidt
Foto: Pia Nørskov
I weekenden 26. - 27. april
gik fire juniorspejdere fra
Mariesminde spejdergruppe 40 kilometer. Den lange
hike skulle gennemføres

på 24 timer.
Vi startede i vores spejderhytte i Mariesminde og gik
ud imod Seest, hvorefter
kursen blev sat mod Marielundskoven. Derefter gik vi
igennem Kolding Storcenter og ud til Landbomu-

Så glade var Erik, Casper, Søren og Minna efter at have gået
hele 40 kilometer.

seet via en stor omvej for at
nå de i alt 40 kilometer.
Overnatning i shelter
Ved Landbomuseet findes
en shelter. I den overnattede vi. Aftenen brugte vi
på at hygge os med masser
af frugt, chips, hjemmebagt kage, bål og tilhørende sang.
Søndag stod vi op klokken
6.30 og gjorde os klar til at
gå videre. Vi havde gået 25
kilometer om lørdagen, så
vi skulle heldigvis kun gå 15
kilometer om søndagen.
Turen hjem
Vi gik tilbage mod Kolding
og fik os en lille is ved Rema
1000 til stor glæde for juniorerne, som havde snakket om is hele lørdagen.
Med en skyfri himmel og
høje temperaturer kunne

heller ikke lederne modstå
fristelsen til en is.
Vi ankom til hytten 23 timer
og 15 minutter efter afgang.
Det betød, at vi lige præcis
nåede det inden de 24
timer. Ved hytten stod de
stolte forældre og tog imod
juniorerne. Store smil prægede juniorenes ansigter, og
de gik straks i gang med at
fortælle deres forældre,
hvad de havde oplevet.

Det blev blandt andet til en
tur på en mark, hvor vi for
at komme væk fra marken
var nødt til at gå igennem
høje brændenælder, men
med højt humør var det
intet problem.
At gå vandreture er en del
af spejderlivet, og følelsen
af at have gennemført sådan en tur er noget for sig
selv.

Spejdernes
kalender
juni/juli/august
SÆRLIGE DATOER
Tirsdag den 24. juni
kl. 17.30-20.30
Fælles sommerafslutning i hytten
For alle enheder
5. – 12. juli
Distriktssommerlejr
For alle enheder
16. – 17. august
Sæsonstart: Weekendlejr
For alle enheder

Mariesminde-spejderne var rigt repræsenteret på Koldinghus ved
markeringen af Sankt Georgs dag den 23. april. Dagen er en international spejderdag.

17. august kl. 13
Åbent hus i hytten
For nuværende spejdere og nye interesserede.

Sommeraktiviteter i vores område
Sommerlege
Aktiviteterne vil forgå i uge
27 og 30. Rundbold, Høvdingebold, tur til Legeparken og Geografisk have,
vandkamp, stikbold, gl.
dags lege og skattejagt. i tilfælde af dårligt vejr, vil vi
arrangere kreativ værksted,
hvor aktiviteterne vil være
perler, maling, tryk, klip,
kort og brætspil.
Tidspunkt
30.6.14 i uge 27 samt
25.7.14 i uge 30,
4.7.14 i uge 27 samt
25.7.14 i uge 30
- klokken 10-14
Aldersgruppe
Alle børn der har lyst, og
meget gerne ifølge med
forældre eller bedsteforældre.
Sted
I Brændkjær kvarteret. I tilfælde af dårligt vejr, vil det
kreative værksted finde
sted i Forsamlingsbygningen på Snerlevej.

Bemærkninger
Der sørges for forplejning
til deltagerne i form af
frugt, sunde boller og drikkevarer. Efterfølgende vil
der om aftenen være tændt
bål, hvor vi laver snobrødsdej og hygger os.
Arrangør
Brændkjærs Frivillige
Netværk
Jacob Rosenkrans,
50485827
jegerikkesomdeandre
@live.dk

Fjordklubben
Forskellige aktiviteter der
som udgangspunkt foregår
i området Kløvervej (højhusene). Der vil være
Strandture, Fodbold, andre boldspil, ture ud af området. Hvis været er dårligt
vil vi benytte klubbens lokaler. Børnene er medbestemmende om hvilke
aktiviteter der skal være.
Tidspunkt
04.08.14 og 15.08.14

Åbningstider: Mandag torsdag 13.00 - 18.00
Fredag 13.00 - 17.00
Aldersgruppe
5 - 18 år
Sted
Multibanen
ved Kløvervej 33
Deltagerbetaling
Kan variere fra aktivitet til
aktivitet
Tilmelding
Dette vil fremgå af opslaget
Bemærkninger
Det er gratis at deltage i aktiviteterne, men der kan
dog forekomme egenbetaling. Dette vil fremgå af opslag ved klubben Kløvervej
33.
Arrangør
Fjordklubben
Ervy Skou
23346044
Ervs@kolding.dk

Medieuge
Medieuge, hvor eleverne
kommer gennem det journalistiske arbejde i teori og
praksis. Foto-teknik, kameraindstilling, billedkomposition
og
opbygning.
Vi skal i løbet af ugen lave
en:
Fotoreportage
Artikel
Det svære interview
En levende reportage
Publisering
Gæstelærer: Peter Manniche Riber – indehaver af
Provideo. Laver videoer til
virksomheder og medierne.
Samarbejde med Kolding
Ugeavis: vi besøger mediehuset på Dalbygade, og avisen publicerer nogle af
deltagernes artikler.
Tidspunkt
Uge 27
30.06.14-04.07.14
Mandag-torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-13.00

Uge 28
07.07.14-11.07.14
Mandag-torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-13.00
Aldersgruppe
5.-9. klasse
Sted
Dalby Skole
Deltagerbetaling
700 kroner for en uge
Tilmelding
Senest den 15-06-2014
Arrangør
Mediestylisten.dk/
fotostylisten.dk
Judy Reimer
22409916
judy@fotostylisten.dk
Bemærkninger
Der er et max. antal på holdet på 14 mand.
Alle skal medbringe et digitalt kamera (gerne spejlrefleks – ikke et krav), en
bærbar pc samt madpakke.
Der vil være frugt, kage og

vand hver dag.
Når vi skal ”ud i felten”
og lave en artikel og en
fotoreportage, kunne det
være en ide at komme
med en voksen med ud
på en arbejdsplads. Hvis
det ikke er muligt, er der
masser af andre muligheder for eksempel Kolding Havn, sommeraktiviteter i Brændkjærsogn, Geografiskhave,
Kolding City osv.
Bindende tilmelding og
betaling med navn, efternavn,
mobilnummer,
mailadresse samt alder/
klassetrin og skole til
judy@fotostylisten.dk.
Kald mailen: Tilmelding
Medieuge + ugenummer.
Du skal først betale, når
din tilmelding er godkendt med et svar fra Mediestylisten. Kontonummer 7040 1243186 (fulde
navn og deltagernummer oplyses).

