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Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I AUGUST/SEPT.
Mandag-tirsdag den 4.
og 5. august:
Skolens lærere, børnehaveklasseledere, årgangspædagoger og
ledelse er på fælles kursus i Oksbøl.
SFO og skolens kontor
er åben
Mandag den 11. august
kl. 8.00:
Første skoledag starter
i skolegården for alle
elever.
Første skoledag slutter
kl. 14
Søndag den 17. august
kl. 10.30:
Strandgudstjeneste på
Rebæk Strand
Torsdag den 21. august:
Dalby Kirkes kor begynder ny sæson
Søndag den 14. september kl. 9.00 og
10.00:
Gudstjeneste og udflugt til Dybbøl
Søndag den 21. september kl. 10.30:
Høstgudstjeneste

Dalby Kirke

Dalby GF

3. årgang . Nr. 6
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Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Overbygning på Dalby Skole er
igen med i budgetforhandlingerne
GANG I DIG OG DALBY

En overbygning på Dalby Skole skal diskuteres under
de kommende budgetforhandlinger i september. Uddannelsesudvalget har besluttet, at en overbygning i
Dalby er så vigtig, at det skal være med i kataloget
over forslag til mulige udbygninger på skoleområdet.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Børne- og Uddannelsesudvalget.

En overbygning på Dalby
Skole, så elever fra Dalby
området kan fortsætte i 7.,
8. og 9. klasse på skolen, er
måske på vej allerede i
2015.
I hvert fald har uddannelsesudvalget besluttet, at en
overbygning på Dalby
Skole er så vigtig, at det skal
med i det katelog af muligheder, der skal diskuteres
under de kommende budgetforhandlinger i september. Ifølge forslaget skal en
overbygning være en realitet allerede i 2015.
- Jeg tror, at vi alle sammen
er optaget af, at der kommer en overbygning på
Dalby Skole. Der er en
bred opbakning i udvalget
til at udbygge båndet mellem Dalby og Vonsild indenfor uddannelsesområdet, siger Christian Haugk
(S), der er formand for

Balance i budgettet
Han understreger, at selv
om en overbygning på skolen har været diskuteret
mange gange før, så har en
overbygning meget mere
relevans i dag end for to år
siden, især fordi staten har
bevilliget en pose penge til
at lave en motorvejsafkørsel mod syd.
- Det bliver mere og mere
relevant at sikre, at der er
en overbygning i området.
Det vil vi kigge nøje på, og
så må vi se, om der også er
økonomi til det. Der skal jo
være balance i budgettet,
siger Christian Haugk.
Borgmester Jørn Pedersen
(V) mener også, at en overbygning på Dalby Skole er
mere aktuel nu, end den
har været tidligere. Også
han lægger vægt på, at der
er bevilliget penge til en
motorvejsafkørsel mod syd,

Sommerfest blev et
tilløbsstykke

Læs side 2-3

KIRKE

Gudstjeneste på
stranden

Læs side 7
så det bliver endnu mere
attraktivt for børnefamilier
at bosætte sig i Dalby området i de nye udstykninger.
Øget behov
- Der bliver bygget ret
meget i området, og det vil
give et øget behov for at
udbygge skolen og for at få
øget mulighederne for at
få passet de mindre børn.
Men ud over at skulle bevillige flere penge til undervisningsdelen, så skal vi
også finde et ret betydeligt

beløb til at udbygge skolens bygninger, så de kan
rumme hele overbygningen, så jeg tror ikke på, at
det kan lade sig gøre allerede i 2015, siger Jørn Pedersen.
Udover en overbygning på
skolen er der også forslag
om at bygge en ny daginstitution i Dalby-Vonsild området med plads til 80
børnehavebørn og 24 vuggestuebørn i 2016.

SKOLE

Nye tider for skole-hjem
samtaler

Læs side 8

SPEJDERNER

Åbent hus ved de nye
sheltere
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Kunst på skolen
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Stien ved hallen får både lys og asfalt

Gymnastikprogram for sæsonen 2014/15

Stien ved hallen kommer til at koste over 100.000 kroner mere, end der
oprindeligt var budgetteret med. Stien bliver både asfalteret og får sat lys op, og
det kommer til at koste 340.000 kroner i alt. Både skolen og byrådsmedlem Kjeld
Kjeldsen er glade for, at det er lykkedes at få den dyre model.

Den ny sæson i Daby GF’s gymnastikafdeling starter
den 8. september 2014. Man kan tilmelde sig fra 18.
august. Tilmelding og betaling fortages via hjemmesiden www.dalbygf.dk

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Stien ved hallen bliver nu
både asfalteret og får opsat
gadelygter. Det står klart,
efter Teknikudvalget har
behandlet sagen og har
vedtaget at lave den dyre
løsning med lys og asfalt.
Der er tidligere blevet afsat
215.000 kroner på dette års
budget til at forlænge stien
fra Dalby Møllevej og til
Dalby Skole, og meningen
var, at stien skulle udføres i
stenmel og i første omgang
etableres uden belysning.

Men Kjeld Kjeldsen, der er
byrådsmedlem for Venstre,
har arbejdet for at få en
bedre men også dyrere løsning. En løsning med asfalt
og lys løber op i 340.000
kroner, altså mere end
100.000 kroner dyrere end
den oprindelige planlagte
løsning.
Lys over land
Kjeld Kjeldsen har tidligere
udtalt til Dalby Tidende, at
han ville arbejde for at få
stien asfalteret og få sat gadelygter op, så ingen børn
skulle være bange for at be-

nytte stien i mørke, og det
er nu lykkedes at få den
dyre løsning godkendt.
Også skolen har ønsket at
få en sti med asfalt blandt
andet fordi man frygter, at
en stenmelssti vil være vanskelig at vedligeholde om
vinteren, og der derfor vil
komme perioder, hvor
stien ikke vil være farbar.
Derfor er alle involverede
glade for, at arbejdet med
at få samlet stien med asfalt
nu kan gå i gang, og at der
også kommer belysning op.

Af Irene Mortensen
Så er det tid til en ny sæson
i Dalby GF’s store gymnastikafdeling. Vi glæder os
over de mange børn og
voksne, der slår vejen omkring den lokale hal for at
være med i fællesskabet om
gode og sunde aktiviteter.
Holdpræsentation
I denne artikel præsenteres
de mange hold.
Vær opmærksom på, at det
er nødvendigt med et max.
deltagerantal på nogle af
holdene. Når det tal er
nået, kommer man automatisk på en venteliste.
Hvis der bliver plads på
holdet efterfølgende, bliver man kontaktet.
På gensyn til en ny sæson.

Sjov uge på Medieskole i Dalby
Gennem Kolding Kommunes sommerferieaktiviteter,
blev der i Dalby udbudt medie skole i uge 27. Vi var 6
tilmeldte elever i alderen 12-14 år fra kommunens
skoler. Vi blev introduceret til det journalistiske
håndværk såvel teoretisk, skriftligt, fototeknisk og
ude i marken.
Af Thilde Marie Stærmose
og Christina Lindgren
Christensen
Foto: Judy Reimer
Thilde Stærmose, som har
en lille drøm om engang at
blive journalist, siger, at det
både er sjovt, hyggeligt og
læreridt at være på medieuge.
-Vi får kage, frugt og sodavand hver dag, fortæller
hun.
De første par dage af mediekurset er vi meget stille.
Vi ser ligesom hinanden
an, fortsætter Thilde. Der
er to hold veninder på holdet, Lea og Helene samt
Thilde og jeg selv, Christina. Derudover består
holdet af to andre Nicolai
og Lærke, som ikke kender
hinanden.
Det skrevne sprog i avisen
Mandag går vi rigtig i dyb-
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den med artikler. Vi lærer
om rubrikker, underrubrikker og brødtekster samt tillægsord og sammenligninger, reportage elementer
og sanseøvelser. Nu ved jeg,
hvad det vil sige at skrive et
aktivt sprog, at skrive i flow
og beskrive stemninger
gennem flotte sproglige
metaforer.

for vores mod, da vi kom
tilbage på Dalby Skole.

Visualisering
Tirsdag kommer kameraerne på overarbejde. Nogle
kan knap nok tænde kameraerne, mens andre kører
med klatten. Sidst på
dagen var vi på fotoreportage på Marina Syd, hvor vi
alle skulle lave en fotoreportage. Ikke nok med det,
vi skulle også tale med de
fremmede vi fotograferede
og få deres navn og efternavn. Det var meget grænseoverskridende for de
fleste. Judy roste os meget

Det svære interview
Peter M Riber kom onsdag
og fortalte om det, hvordan man tager videoer. Vi
hørte også om de 3. grundprincipper og de 7. dødssynder, når man skal lave
det gode interview. Derefter skulle vi interviewe hinanden med åbne spørgsmål. Det er lidt mærkeligt
at spørge mennesker ud
om personlige ting og
komme tæt på, som Judy
Reimer siger, vi skal. Vi er
ikke alle lige nysgerrige

6 elever har brugt en uge på Medieskole i Dalby

tig god ide. Idéen om at
skrive om Skala FMs chef
Benny Henriksen blev
skoddet til fordel for en artikel om børnefitness i Fitness One.
Efter mødet med Kolding
Ugeavis fik vi en rundvisning på JV og skala FM. Resten af dagen gik med at
researche, interviewe og
skrive artikler.
Fredag fik vi alle udleveret
et flot diplom fra Medieugen, og vi læste vores ar-

eller frie, når vi interviewer.

Eleverne er på besøg på Kolding Ugeavis

Mediehuset i Dalbygade
Torsdag var vi på besøg hos
Kolding Ugeavis, hvor journalist Louise Lauritsen
holdt et redaktionsmøde
med os og sparede med os
på vores ideudvikling omkring de reportager og artikler, som vi alle skulle lave
til fredag klokken 13.00.
Badeferie for hunde
Lærke ville skrive om en
hundepension som giver
hunde mulighed for at
svømme, hvilket Louise
Lauritsen synes var en rig-

Lærer Judy Reimer fortæller om
kameraets finesser

tikler og reportager op for
hinanden. Der er godt nok
stor forskel på, hvordan vi
skriver og på, hvor gode vi
er til at tage læseren med
og vise, hvad der sker frem
for kun at beskrive det.
- Sikke nogle flotte sproglige billeder for eksempel
Lærke brugte i sin hundereportage, siger Thilde.
Nu bliver det spændende
at se, hvilke af vores reportager Ugeavisen bringer i
næste uge.

Familieholdet
Forældre/barn-holdet er
blevet til et familiehold,
hvor der er plads til hele familien med forældre eller
bedsteforældre og børn fra
1 år, indtil de skal i børnehaveklassen.
Kan du gå, løbe og klatre
og lide at lave gymnastik
sammen med mor og far,
så kom og vær sammen
med mange andre, der har
det på samme måde som
dig.
Vi råder over hele hallen,
hvor vi leger mange forskellige
bevægelseslege
med f.eks. balloner, lagner
og bamser.
I den sidste halve time
tager vi alle redskaberne
frem, hvor du får lært at
hoppe ud fra højder, slå
kolbøtter, trille og krybe
under og over og dele hallen op, så der også er plads
til hockeykamp med far.
Mød op med mor, far eller
Bedste, dine søskende og
tag et lagen med.
Hvert barn i familien skal
betale kontingent.

Puslinge 4-5 år
For børn der er fyldt 4 år
inden 1. januar 2015 – og
så skal du have lyst til at
være til gymnastik med en
masse sjov uden mor og far.
Mor og far er kun med de
første to gange. Så skal du
selv kunne være i hallen
med dine kammerater. Ellers er du velkommen til at
være med på familieholdet.
Vi begynder med bevægelseslege, hvor vi bruger
bolde, isoleringsrør, fluesmækker, tæppefliser, tørklæder og faldskærm.
Hver gang prøver vi nogle
af vores redskaber, hvor du
nogle gange triller, hopper
ud, står på hænder, slår forlæns- og baglæns kolbøtter,
og andre gange bruger tovene og ribberne.
Kom og få store muskler
med grin og sjov.
Rytmisk gymnastik
Går du i 2. klasse eller derover? Og har du lyst til at
prøve kræfter med dans og
rytmisk gymnastik? Så har
du endelig muligheden i
Dalby. Alle er velkommen,
både nye og gamle piger.
Vi skal både danse, lege,
sammensætte små rytmiske
serier, hvor vi også vil bruge
forskellige håndredskaber,
og vigtigst af alt have det
rigtigt sjovt. Til slut deltager
vi i Gymnastikforeningens
opvisning, hvor vi vil vise,
hvad vi lavet i løbet af året.
Vi ser frem til at se en
masse glade piger, der
gerne vil lære en masse
dans og rytmisk gymnastik.
Spring 0. -1. klasse
For piger og drenge, der
har lyst til og måske lidt erfaring med springgymnastik.
Vi lægger vægt på højt
tempo, og træningen består af både af rytme, motoriske udfordringer og

spring. Der er mulighed
for at lære de grundlæggende elementer i spring
og at øve sig på airtrack,
minitrampolin og måttebaner med hallens mange
redskaber.
For at have energi til træningen, er det vigtigt, at
børnenes maver er mætte!
Spring 2 kl.+
Du kommer til spring,
fordi du har lyst til at få
sved på panden, finde venskaber og så selvfølgelig arbejde videre med de
grundlæggende
spring.
Der er også plads til dig,
som måske aldrig har gået
til spring før.
På holdet arbejder vi med
alle grundlæggende spring,
at stå på hænder, slå vejrmøller med tempo, araberspring, overslag over lav og
høj plint, og hvis niveauet
er til det, vil vi også øve lidt
salto. Vi forsøger at tilpasse
springene, så den enkelte
får mest muligt ud af det!
Grundlæggende fysisk træning er også en vigtig del af
træningen: Muskelstyrke,
smidighed, hurtighed, balance og koordination.
Gymnahockey
Vintertræning for mænd,
som er til grundtræning af
alle muskelgrupper med
efterfølgende boldspil i
højt tempo med et godt
konkurrencemoment.
Vi starter med at varme op,
inden vi træner de store
muskelgrupper ved hjælp
af forskellige træningsredskaber. Bodybar, elastikker
og redondobold er blandt
de smårekvisitter, der benyttes til styrketræning af
musklerne. Det er ikke absolut nødvendigt med
vægtstænger med mange,
mange kilo for at kunne
forbedre sin muskelkraft.
En lille uskyldigt udseende
rekvisit kan gøre en stor
forskel. Spørg gerne de erfarne mænd på holdet.
Konditionstræningen foregår under hockey/floorballspillet.

Selv om du ikke tidligere
har lavet gymnastik, kan du
sagtens være med. Det er
enkle, men meget effektive
øvelser, og du undgår at få
skader ved det efterfølgende hockey/floorballspil.
Hvis du har lyst til at prøve
denne sammensatte træningsform, så mød op og
prøv om det er noget for
dig. Der er en god og humoristisk stemning på holdet, som består af såvel
unge mænd som nogle
unge mænd, der blot er
blevet lidt ældre.
Find idrætstøjet frem. Hockeystave har vi.
Zumba
For friske kvinder. Små og
enkle koreografier hentet
fra både salsa, samba, merenge og cumbia, hvor
man hurtigt kan lære trinene og koble hovedet fra,
så kroppen får frit løb.
Zumba er sjovt, og det er
svært ikke at blive i godt
humør.
Zumba er en træningsform, hvor alle kan være
med uanset alder, form og
niveau.
Eneste krav er, at man skal
kunne bevæge hofterne,
for så snart man begynder
at bruge hofterne i zumba,
løsner det op i hele kroppen, og energien strømmer til en. Man bliver helt
afhængig.

Mixtræning
For friske kvinder. Har du
lyst til at få hele kroppen
trænet igennem til god og
glad musik? Så er dette
hold noget for dig. Hver
træningstime er bygget op,
så du får trænet alle muskelgrupper i din krop.
Træningsformen er en
blanding af effekttræning
og coretræning, som det
kaldes i fitnesscentrene.
Aerobicsekvenser og stepbænktræning sætter gang i
kroppen og giver puls og
forbrænding. Bodybar og
elastikker styrker musklerne. På måtterne træner
vi effektivt specielt maveog rygmuskler ved brug af
redondobolden. Og i løbet
af vinteren vil du også
prøve at skyggebokse,
sjippe, arbejde med klude
mm.
Selve træningen foregår i

et tempo, hvor du bliver
udfordret i den grad, du
selv har lyst til. Nogen bliver inspireret til høj intensitet, men du bestemmer
selv tempoet. Kom og prøv
en time og se, om det er
noget for dig. Selv om der
er mange ”stamgymnaster”
på holdet, så er der helt sikkert plads til dig, og vi vil
tage godt imod dig. Humøret er altid i top på holdet.
Så få fat i veninden, kollegaen, nabokonen, søsteren
og kom til Dalby.
Damehockey
Kom i hallen og få kondi
og sjov med damehockey.
Det er for alle friske unge
damer samt nogle unge
damer, der blot er blevet
lidt ældre. Du behøver ikke
at have spillererfaring,
men blot lyst til at være
sammen med os.
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Dalby Tidende
KALENDER
AUGUST 2014
Gudstjeneste: Søndag den 3. kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 12. kl. 19
I præstegården.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 16. august kl. 10.00
Strandgudstjeneste på Rebæk Strand:
Søndag den 17. kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Grill på stranden. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Velkommen til de nye konfirmander.
Gudstjeneste: Søndag den 31. kl. 9.00
11. søndag efter trinitatis. Ved Maria Frederiksen.
SEPTEMBER 2014 (Udvalgte begivenheder)
Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 9.00
12. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste og udflugt:
Søndag den 14. kl. 9.00 / 10.00
13. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Efter gudstjenesten er der udflugt til Dybbøl.
Se side 6.
Høstgudstjeneste: Søndag den 21. kl. 10.30
Med fællesspisning på kirkens P-plads i selskab
med spillemænd og landbrugsmaskiner.
LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
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.

DALBY KIRKE

Turen går til Dybbøl
På årets sogneudflugt søndag den 14. september kan
deltagerne komme på sporet af 1864.

Foto: Kim Jørgensen
Det var oplagt, at pilen pegede på Dybbøl, da årets
sogneudflugt skulle planlægges. Ikke kun fordi der
er utrolig smukt på Dybbøl
Banke. Det er også i år 150
år siden, at Slaget ved Dybbøl fandt sted og fik skelsættende betydning for
Danmarks videre historie.
Tab af land gav nyt fokus
Danmark mistede en tredjedel af sit areal og en tredjedel af sin befolkning og
var herefter endegyldigt en
såkaldt småstat, fjernt fra
tidligere tiders magtfulde
betydning og størrelse,
dengang da Danmark både
bestod af Norge, Slesvig,
Holsten og Lauenborg fra
Hamborg i Syd til det nordligste Norge.
Nederlaget satte til gengæld skub i opdyrkningen
af heden, gav medvind til
højskolerne og var årsag til,

Markeringen af slaget
150-året for Slaget ved Dybbøl bliver markeret i løbet
af 2014. Den største enkeltbegivenhed fandt sted den
18. april, da det på dagen
var 150 år siden, at Danmark i løbet af få timer blev
slået tilbage til Als af de
fremstormende prøjsere.
Omkring 15.000 deltog i
markeringen den 18. april
2014 – både på Dybbøl
Banke og senere i Sønderborg.
Udflugten
Sogneudflugten, som arrangeres sammen med Sdr.
Bjert Sogn, finder sted søndag den 14. september
med afgang umiddelbart
efter dagens gudstjeneste.

Pris og tilmelding
Prisen er 200 kroner pr.

person og inkluderer bustur, entré og forplejning.
Tilmelding skal ske senest
27. august til Elly Petersen
på 75 53 18 60 / ellysmail@stofanet.dk
Sæt kryds i kalenderen søndag 14. september, når
Dalby og Sdr. Bjert drager
af sted på fælles udflugt til
Dybbøl. Mere om programmet i Dalby Tidendes septembernummer.

Gitte Guras motionshold for ældre i Dalby tager fat
på sin tredje sæson. Der er plads til nye med lyst til at
få rørt sig og komme i godt humør.
Af Gitte Gura

DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.

For alle
Jeg bruger god musik til

øvelserne – og stole, træningsbolde og andre redskaber. Jeg laver træningen,
så den passer til alle. Vi slutter af med at hygge sammen over en kop kaffe.
Alle, som har lyst, både
kvinder og mænd, kan være
med. Om du har en skavank eller to, gør ikke
noget. Du laver det, du kan.
Hvis du har problemer
med at komme til præstegården, kan vi finde en løsning på det.
Tag gerne din ægtefælle,
nabo, veninde eller tidligere arbejdskollega med.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
25. maj
Julie Oxholm Hansen
Krogen 33
8. juni
Esben Lykke Nielsen
Goldbækparken 72
13. juni
Casper Brus
Hollænder
Dalby Møllevej 13
Viola Sofia Bork
Idyl Allé 15

Gudstjeneste på stranden
Søndag den 17. august kl. 10.30 rykker Dalby Kirke
for sjette gang på Rebæk Strand for at holde gudstjeneste.
Fotos: Hilmar Bjarnhoff
Første søndag efter skolestart er blevet en god markør for fællesskabet i Dalby
Sogn. Her rykker kirken
igen i år ud i det fri til
strandgudstjeneste kl. 10.30.
Med Claus Sigmann på guitar, Steen Nielsen på trompet og en sommerklædt
menighed, der har lyst til at
fejre gudstjeneste under
andre forhold end de sædvanlige, er Rebæk Strand
perfekt til formålet.

De lokale KFUM-spejdere
fra Mariesmindegruppen
deltager også med faner.
Kirkekaffe de Luxe
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen og Dalby menighedsråd har erstattet
kirkekaffen med grillpølser, så der – som i den allerførste kristne tid – bliver et
reelt og hyggeligt måltidsfællesskab i tilknytning til
gudstjenesten.

22. juni
Alma Skovdal
Nørgaard
Gefionsvej 14

Sæt kryds i kalenderen søndag 14. september, når Dalby og Sdr.
Bjert drager af sted på fælles udflugt til Dybbøl. Mere om programmet i Dalby Tidendes septembernummer.

Ingen strandgudstjeneste uden grillpølser. Heller ikke i år.
I sol og regn
Rebæk Grundejerforening
lægger pavilloner og borde
til, hvis vejret ikke leger
med. I 2012 husker delta-

Tid og sted
Holdet mødes i konfirmandstuen i Præstegården,
Gl. Tved 23A, hver tirsdag
kl. 15.00-16.30.
Første gang bliver tirsdag
den 3. september. Mød op

og se, om det er noget for
dig.
Kontakt mig gerne for nærmere information: Gitte
Gura, Fjeldparken 15, tlf.
26 18 04 76 / 75 50 23 76.
gitte@gura.dk

14. juni
Lene Nørgaard
Westergren
og
André Nørgaard
Westergren
Christian 4 Vej 28

DØDE OG
BEGRAVEDE

De ældre motionister mødes med Gitte Gura hver tirsdag eftermiddag i konfirmandstuen på Gl. Tved, 23A. I den forgangne
sæson samlede holdet 3.690 kr. ind til Dalbys venskabsmenighed
i Bagdad.

17. maj
Jørgen Kallesen
Schlebaum
Idylparken 3

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

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

Den levende altertavle bag præsten vil igen i år tage sig godt
ud ved strandgudstjenesten søndag den 17. august kl. 10.30.

Der er god plads til både grill og menighed, når man holder
strandgudstjeneste.

Malthe Illum
Låsbybanke 6, 3. th
6000 Kolding
Tlf. 27 58 17 24
Illum94@gmail.com

Dalby Kirkes kor slår dørene
op for en ny sæson

Menighedsrådets
formand:
Søren Arens
Solbakken 16
Tlf. 25 16 80 76
s.arens@stofanet.dk

Torsdag den 21. august
starter Dalby Kirke en ny
sæson med sine kor.

Menighedsrådets
kasserer:
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk

Af organist og korleder
Line Reinvang

stegården, Gl. Tved 23 A.
Alle er velkomne. Kom og
prøv at synge med i koret!
Du kan bare møde op,
eller du kan kontakte mig
for yderligere information.

Dalbys kirkekor øver hver
torsdag eftermiddag i præ-

Nye tider til korprøver
Når man går til kortræ-

ning, kalder man det en
korprøve. I sæsonen 201415 er tiderne nye.
3. og 4. klasse kaldes korskolen. Korskolen har korprøve hver torsdag kl.
15-16.
5. klasse og opefter er det
egentlige kirkekor. Kirke-

Dalby Kirkes kor har sunget i landsdækkende TV og radio. Men de dygtige sangere holder sig ikke
tilbage for at lege med ved fastelavn.
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gerne, at de måtte krybe i
ly … for solen!
Billederne på siden er fra
strandgudstjenesten 2013.
Vi ses på stranden.

VIEDE OG
VELSIGNEDE
31. maj
Lena Kardyb Skødt
og
Martin Kardyb Skødt
Vonsild

Vejviser

Midlertidig præst:
Birgit Urd Andersen
Januarvænget 8
6000 Kolding
Tlf. 28 94 02 73
Træffes efter aftale
e-mail: bua@km.dk

Lucia Mathiesen
Skak Ege
Søbakken 26

Motion for ældre fortsætter
Har du lyst til at holde dig
i form? Vil du helst gå til en
aktivitet om eftermiddagen? Har du lyst til at møde
andre ældre fra Dalby? Så
er ældremotion måske
noget for dig.
At dyrke motion sammen
er sjovt. Motion holder
kroppen i gang. Motion
giver god balance. Motion
holder bevægeligheden
vedlige. Motion er velvære.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
75. årgang, nr .7, august 2014.
Red.: J.C. Bach Iversen

at Esbjerg blev anlagt. Og
også byggeriet af en ny
kirke i Dalby, sådan som vi
kender den i dag, hænger
sammen med begivenhederne i 1864.

Det er ganske få uger før, at
første afsnit af DR’s hidtil
dyreste tv-serie ”1864” går i
luften.
Udflugten omfatter besøg i
Historiecenter Dybbøl Banke og på Sønderborg Slot,
hvor den spændende særudstilling ”Mennesker i
krig – 1864” vises frem til
oktober.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

koret har korprøve hver
torsdag fra kl. 16-17.
På arbejde som sanger
Kirkekoret medvirker ved
aftalte søndage og kirkelige
arrangementer. Kirkekorsangere får løn, for det regnes som et arbejde.
Korskolen er også med fra
tid til anden ved særlige
gudstjenester for at lære af
de større sangere.

Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

Organist og korleder
Line Reinvang
Tlf. 26 83 88 73
linereinvang@gmail.com
7
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DALBY SKOLE

Skole-hjem-samtaler afholdes fremover på onsdag eftermiddage
Skolereformen og ændrede arbejdstidsregler for
lærere og pædagoger medfører også ændringer i
skole-hjem-samarbejdet. Lærere og pædagoger skal
undervise mere, og der vil blive lidt mindre tid til undervisningsforberedelse, møder og skole-hjem-samarbejdet.
På Dalby Skole har vi revideret vores skole-hjem-plan
i samarbejde med skolebestyrelsen.
Der bliver færre forældremøder og skole-hjem-samtaler. Skole-hjem-samtalerne bliver som hovedregel
lagt onsdage i tidsrummet klokken 14-17.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer
Når Dalby Skole starter undervisningen i det nye skoleår den 11. august er der
nye eller ændrede forhold
i elevernes skoledag, men
der er også ændringer i
skolens samarbejde med
forældrene.
Eleverne fra børnehaveklasse til 3. klasse har en
skoledag fra klokken 8 til
klokken 14 og eleverne i 4.6. klasse har skoledag klokken 8 til klokken 14.45,
onsdag dog kun til klokken
14.
SFO’en har åbent hver
morgen fra klokken 6.30
og om eftermiddagen klokken 14-17, fredag dog til
klokken 16.30.
Faglig fordybelse
Eleverne får som noget nyt
lektiehjælp/faglig fordybelse på skemaet. Det er
tre lektioner om ugen i
indskolingen og fire lektioner på mellemtrinnet. Eleverne skal også have mere
bevægelse i skoledagen –
45 minutter i gennemsnit
per dag inklusive deres
idrætsundervisning. Som
”anden understøttende undervisning” fortsætter vi på
Dalby Skole med morgensang, fortælletime i indskolingen og fællestime på
mellemtrinnet. Eleverne
skal have tidligere sprogstart, engelsk fra 1. klasse
og tysk fra 5. klasse.
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Ændringer for lærere og
pædagoger
Samtidig med skolereformen er der også lavet ændringer i læreres og
pædagogers arbejdstidsregler. Hele arbejdstiden for
lærere og pædagoger skal
fremover være lagt i en mødeplan med tilstedeværelse
på skolen. En del af skolereformen finansieres ved,
at lærerne skal undervise
flere timer hver uge. Det
betyder, at der er færre
timer til læreres og pædagogers forberedelse og efterbehandling af undervisningen, til møder og til
deres skole-hjem-samarbejde. Derfor har vi med
skolebestyrelsen behandlet
og vedtaget ændringer i
vores plan for rammerne
for skole-hjem-samarbejdet.
Ændringer for forældre i
skole-hjem-samarbejdet
Fremover bliver der som
hovedregel et forældremøde og en gang skolehjem-samtaler per skoleår.
BH- klassen har dog to forældremøder og to gange
skole-hjem-samtaler og 1.
klasse et kort hjemmebesøg i starten af skoleåret og
skole-hjem-samtale i foråret. Der kommer en ny
elektronisk elev-plan til elever og forældre forud for
skole-hjem-samtalen. For
elever med særlige behov
kan der eventuel aftales
ekstra samtale. Forældremøde i klasserne vil fortsat
foregå som aftenmøde

DALBY skole
Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund

SFO-souschef:
Allan Jensen

Der var deltagere fra
mange dyrekategorier :
fugle, gnavere, krybdyr og
større pattedyr. Alle skulle
fremvises i arenaen på
”Jordstykket”, og selvom
det var en kold og blæsende morgen sad et talrigt
publikum parat til at høre
hvert dyrs historie.
Senere var der fremvisning
af de mindre dyr inde i
klasserne, og de børn, der
ikke havde et levende kæledyr med, holdt nogle dage
efter minidyrskue for Tyvstarterne, hvor alverdens
krammedyr blev vist frem.
Det mindste dyr på dyrskuet var en sød, lille
dværghamster og det største var en flot, stor pony.
Den havde Mathias, 1A
med, og han har skrevet
følgende:

Tlf.:
79 79 78 30
der. Forældre kan forvente
svar på eller kvittering for
modtaget besked fra forældre på førstkommende arbejdsdag efter modtagelsen. Anden henvendelse til
skolens personale skal i ske
i arbejdstiden via kontakt
til skolens kontor.
Skolens reviderede ramme
for skole-hjem-samarbejdet
kan læses på skoleporten:
dalby-skole.kolding.dk.
Ændringerne skal følges
og vurderes
Vi ser frem til at udfylde
den nye skolereform på

bedste måde på Dalby
Skole, med de tiltag vi har
vedtaget. Det bliver spændende at se, hvad der fungerer rigtig godt, og hvad vi
måske skal regulere eller
ændre på til skolereformens år to.
Skolens ledelse, skolens ansatte og skolebestyrelsen vil
spændt følge det første skoleår og evaluere ændringerne og tiltag med
henblik på evt. reguleringer til kommende skoleår.

Tine Fischer Jørgensen
blev 1. juni 2014 ansat som
sekretær på Dalby Skole.
Tine, 28 år, er uddannet
kontorassistent med speciale både i offentlig administration og som advokatsekretær og bor i Kolding.
Det er Tine I vil møde, når

Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Marianne Svane
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard

Peder Damkjær er ny
skolebestyrelsesformand
1. august 2014 tiltrådte den nye skolebestyrelse og
konstituerede sig med Peder Damkjær som ny formand.

Mandag-tirsdag den 4.-5.
august. Skolens lærere,
børnehaveklasseledere,
årgangspædagoger og ledelse er på fælles kursus
i Oksbøl. SFO, og skolens kontor er åben.

Dalby Skole har fået ny sekretær. Skolens tidligere
sekretær har fået nyt job på Gram Slot.
I henvender jer på Dalby
Skoles kontor eller ringer
til skolen. Vi byder Tine
meget velkommen på
Dalby Skole.
Skolens tidligere sekretær
Gitte Lydiksen er blevet headhuntet til at være sekretær og receptionsleder på
Gram Slot. Gitte bor i
Gram. Vi ønsker Gitte held
og lykke med det nye job.

Mail:
dalby-skole@kolding.dk

- Da vi havde dyrskue på
skolen kom min bedstefar
med sin pony, og jeg måtte
give den rugbrød og gulerødder. Den hedder Freja,
og den er 3 år. Den bor hos
min faster på en gård
henne på Krogen lige før
kirken. Jeg må ride på den,
når den er blevet redet til.
Jeg strigler den og giver
den godbidder, når jeg besøger den. Freja var lidt
træt af larmen, så da den
skulle hjem fra dyrskuet, så
gik den meget hurtigt, og
min bedstefar kunne næsten ikke følge med.
Det var en god dag.

Det sker i august:

Ny sekretær på
Dalby Skole
Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer

I forbindelse med skoleårets sidste emneforløb om
dyr, holdt 1.klasserne Dyrskuedag. Alle kæledyr, store
og små, var inviteret til at være med og eneste regel
var, at dyr uden bur skulle have en voksen ledsager
med.
Af lærer Birgitte Meddings
Foto: Judy Reimer

Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen

mens skole-hjem-samtaler
vil blive placeret på læreres
og pædagogers mødetid
onsdage i tidsrummet klokken 14-17.
Kommunikationen mellem
lærere, pædagoger og forældre skal hovedsageligt foregå skriftligt i Forældreintra. Her kan forældre
også skrive til en lærer eller
pædagog, at man gerne vil
ringes op. Lærerne møder
ind på skolen klokken 7.45
inden undervisningsstart
klokken 8, så de blandt
andet kan orientere sig i
eventuelle forældrebeske-

Store og små kæledyr var med i skole

SFO-leder:
Leon Jensen

Sekretær:
Gitte Lydiksen

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer

Mandag den 11. august.
– Første skoledag starter
klokken 8 i skolegården
for alle elever. Første skoledag slutter klokken 14.

Dalby Skoles sekretær Tine
Fischer Jørgensen

Der var festivalstemning på plænen ved sommerkoncerten

Tillykke til Peder med valget. Vi ser frem til fortsat
godt samarbejde med bestyrelsen.
Tak til afgående formand
Jens Roelsgård for formandskabet i de seneste to
år.
Jens fortsætter i skolebestyrelsen i valgperioden for
det forskudte valg, der går
til 2016.

Skolebestyrelsesformand Peder
Damkjær
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KFUM-SPEJDERNE

Værestedet fortsætter som fristed for børnene City halvmaraton giver
kring, så sig til.
Værestedet vil også være åbent næste år, og forman- Nye tiltag
Er ressourcerne til det, vil en hjælpende hånd til
I
hverdagene
er
åbningstiden Nanna Johansen håber rigtig mange vil bakke op
derne: mandag-torsdag 14- vi forsøge at lave en tur
om stedet, som bestyrelsen håber bliver til et socialt
med overnatning før som- julemærkehjemmet
17 og fredag 14-16.
samlingssted for børnene.
Vi vil som noget nyt efter merferien næste år.

Åbent hus ved spejderhytten og
i spejdernes nye sheltere
Af Mette Justesen
Foto: Thomas Wahlkvist
Søndag den 17. august
klokken 13-16 holder spejderne ”Åbent hus” ved
spejderhytten for alle, der

har lyst til at snuse til spejderlivet og måske prøve at
være med.
Der vil være forskellige aktiviteter, bagning af snobrød i alverdens varianter
samt mulighed for at se

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY

spejdernes to nybyggede
sheltere, der til sommerafslutningen blev navngivet:
”Hulen” og ”Grotten”.
Alle er velkomne.

Af Nanna Johansen
Foto: Nanna Johansen

Spejderne har bygget to nye sheltere

Spejderåret blev afsluttet med aftensmad og bål

Værestedet fortsætter næste skoleår med at være et
socialt samlingspunkt for
børnene i 4.-6. klasse, og vi
er heldige at beholde både
Hanne og Søren som
ankre i foretagendet. Det

er vi selvfølgelig super
glade for. Tilskuddet fra
kommunen er blevet reduceret en hel del, men brugerbetalingen er stadig
beskedne 425 kroner per
måned. I den pris tilbydes
dagligt frugt og lidt ekstra
godt om fredagen.

sommerferien arrangere
en månedlig klubaften sidste fredag i måneden med
forskellige temaer, da de
daglige åbningstider reduceres en smule.
Her vil vi rigtig gerne have
de kreative forældre på
banen. Kan I et eller andet
sjovt og spændende, som vi
kunne lave et tema om-

Både spejderne og deres forældre deltog i sommerafslutningen den 24. juni, hvor der både blev grillet,
kastet med flødeboller og delt års-stjerner ud til alle
spejderne.
Af Mette Justesen
Foto: Thomas Wahlkvist
Inden hele Mariesminde
Gruppe drog på sommerlejr med resten af Skamling
Distrikt på Port Arthur på
Vestfyn, og inden af nogle
af de ældste spejdere skulle
afsted på Roland-kursus –
et lederuddannelseskursus
under KFUM-spejderne i
Danmark, skulle spejderåret afsluttes på behørig
vis, og det blev det tirsdag
den 24.juni.
Alle spejdere var inviteret
til at tage hele familien

med til spejder denne
aften, og det benyttede rigtig mange sig af.
Aftenen startede med spejderaktiviteter for alle
blandt andet flødebollekast, sæbekassebil-ræs, æggestafet og krabbefodbold,
inden det var blevet tid til
aftensmad. Der var tændt
op under de store grill med
masser af kød og pølser til
alle, og køkkenholdet
havde sørget for lækker
salat med mere.
Aftenen afsluttedes med
bål og uddeling af års-stjerner til alle spejderne.

På sommerlejren var omkring 350 spejdere, som var
både Bævere, Ulve, Junior,
Trop, Senior og Roere.
Lørdag ankom de store,
hvor de byggede lejrplads
og hyggede sig.
Søndag forløb med frivillige aktiviteter og myggeløb om aftenen. Om mandagen var der Storpionering, hvor spejderne byggede en vandlegeplads
med vandrutsjebane og badebroer.
Langt hike
Om tirsdagen blev spejderne i løbet af morgenen
sendt afsted på deres hike.
Juniorerne skulle gå 20 kilometer, og Trop og Senior
skulle gå 30 kilometer.
Trop og Senior skulle efter
10

Sov i bivuak
Da vi ankom til det sted,
hvor vi skulle sove, skulle vi
slå en bivuak op, for at vi
havde noget sted at sove.
Inden da havde vi lavet
mad og vasket op.
Onsdag morgen spiste vi
morgenmad og gik afsted.
Vi skulle gå omkring 20 kilometer og skulle være på
Port Arthur inden frokost.
Da vi kom trætte tilbage
efter hiken, havde vi eftermiddagen fri. Der gik
noget tid før alle patruljer

Af Jan Lottenburger
Foto: Simon Lock
Hvis Dalby skal fastholde
sin status som løbsarrangør, kræver det hjælp fra de
lokale.
Vi skulle gerne kunne lykkes med at få årets Kolding
City halvmaraton til at blive
det bedste Dalby har leveret indtil dato.
Sidste år tilmeldte mere
end 1.200 løbere sig løbet.
10.000 kroner af overskuddet fra løbet gik til Natteravnene i Kolding. I år vil vi
gerne hjælpe med midler
til julemærkehjemmene.

Derfor donerer Kolding
City Halvmaraton 10 kroner per løber til projektet.
Hjælp og støtte
Det kræver engagement fra
klubben og deres støtter.
Løbskomiteen opfordrer
alle, som har lidt tid i overskud den 2. september, til
at melde sig som hjælper.
Vi skal bruge 115 hjælpere
til at dirigere trafikken og
give vand til løberne. Kom
og oplev Kolding Løbet det er en oplevelse værd.

Koncentration inden start på 5 km ruten

Børneloppemarked løber af stablen for 11. gang

I uge 28 var hele Skamling distrikt på sommerlejr på Port Arthur på Fyn. I løbet af
de 7 dage var de både på hike og prøvede en masse aktiviteter som blandt andet
svævebane og klatrevæg.
cirka 5 kilometers gåtur ud
at sejle i kanoer. Kanoturen
var cirka 5 kilometer lang
og var meget smuk.
Når man var kommet i
land ved Papirfabrikken,
fik man en gps og nogle koordinater, og så skulle man
ud på natløb, hvor de
havde poster i Odense by.

Sidste år gav City halmaraton 10.000 kroner af overskuddet til Natteravnene i Kolding. I år skal pengene
gå til julemærkehjemmene.

Gode ideer modtages
Har I gode ideer til noget
sjovt og spændende, som vi
kunne lave et tema omkring, så kontakt gerne
Nanna Johansen: (nannatj@profibermail.dk)
eller på mobil 22378700.

350 spejdere var samlet til mange
aktiviteter på spændende sommerlejr
Af Ditte Feldt Jørgensen
Foto: Ditte Feldt Jørgensen

Fristed for børnene
Værestedet et ikke et pasningstilbud, men et fristed,
hvor børnene kan muntre
sig med spil, leg, aktiviteter
ude og i hallen, fremstilling af kreative påfund
med Hanne og ikke mindst
hyggeligt samvær med de
andre børn. Det er gode
rammer for vore børn.
Vi håber, at I vil bakke op
om det fine tilbud, som
Dalby Værested er. Kommende 4. klasse kan først
begynde i værestedet ved
skoleårets start til august,
men alle kan tilmelde sig
nu.
Tilmeldingsblanketten kan
hentes i værestedet hos
Hanne og Søren.

var kommet tilbage, så
dem, der kom først, kunne
slappe af længe.

Torsdag morgen vågnede
Junior, Trop og Senior
trætte op efter et smuglernatløb, hvor de havde flygtet fra lederne, fordi
lederne måtte tage alt det
fra dem, som de gemte på
sig.

Mange aktiviteter
Om torsdagen var der fællesdag, så alle grupperne
skulle spise sammen og videre rundt på aktiviteter
sammen. Om aftenen lavede grupperne mad to
grupper sammen.

Fredag var der igen fællesdag bare også med Bæver
og Ulve. Der var mange aktiviteter, som man var
rundt på.
Lørdag gik med lejrnedbrydning og hjemtur, hvor
vi var godt trætte.

Beboerforening for Dalby sogn og 6. klasserne fra
Dalby skole inviterer til Dalby børneloppemarked i
hallen på Dalbyvej 118 lørdag den 30. august klokken
11-14.
Af Per Roiask
Foto: Judy Reimer
Så er det igen blevet tiden
til, at vi gentager de sidste
mange års succesrige Dalby
børneloppemarked.
Det er nu 11. gang, vi afholder det traditionsrige
Dalby Børneloppemarked
sammen med Dalby skolens 6. klasser, der igen står
for
forplejningen
på
dagen.
Er dit værelse blevet for
lille
Så se at få ryddet op på dit

værelse. Har du noget, som
du ikke bruger mere, eller
har du blot kræmmerblikket, så tilmeld dig nu en
stand til børneloppemarkedet, hvor du kan sælge
dine ting og tjene nogle
penge. Standen er gratis
for dig, og du beholder selv
alle pengene fra dit salg.
Sådan tilmelder du dig
Børnenes sidste tilmeldingsfrist for at få en stand,
er torsdag den 28. august.
Skriv til tilmelding@dalbybeboerforening.dk eller
sms til 22 36 10 57. Der er

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

et bord per barn. Du skal
oplyse et kontaktnavn på
den eller dem, der står i
boden.
Ved tilmeldingen får du et
kontrolnummer. Ved ankomst på dagen, får du
ikke anvist et bord, men du
finder selv en plads lige
der, hvor det passer dig at
stå. Der er 64 stande, som
bliver fordelt efter først til
mølle princippet. Beboerforening garanterer blot, at
der er en plads, når du
kommer.
En stadeplads svarer til ca.
1 x 2 m. Du skal selv sørge
for at få alle dine ting ind i
hallen og få sat dem på
plads. Du kan komme ind i
hallen fra klokken 10.00.
Når vi slutter klokken 14,

skal du selv sørge for at få
din stand ryddet op.

står for, samt pølsehorn og
diverse kager som forældre
har sponseret til dagen.

Overskuddet fra deres salg
går til klassens lejrtur. Så
støt dem gerne.

Gratis adgang
Alle er selvfølgelige meget
velkomne til at komme
forbi til børneloppemarked. Vi håber igen på massiv opbakning både foran
og bag standene, så tag
gerne familie og venner
med.
Standene bliver bemandet
af børn, som har tilknytning til Dalby Sogn på den
ene eller den anden måde.
Forældre må gerne hjælpe
børnene.

Næste arrangement

Bliver du sulten
Der kan købes kaffe, the,
juice og vand, som 6. klasserne og forældrerådene

Husk at det er torsdag den 20. november klokken 19.00,
at det traditionsrige Dalby banko spil løber af stablen.
Så sæt allerede nu x i din kalender. Hvis du vil være
sponsor eller hjælpe til, så send en mail på post@dalbybeboerforening eller ring eller sms på 22361057.
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Kunsten på skolen skal gerne appellere til børnene
Kunstneren, forfatteren og arkitekten Per Petri har lavet de flotte tegninger, der
pryder den nye tilbygning på Dalby Skole. Han vil meget gerne have, at kunsten
er på omgangshøjde med børnene og deres univers, og han håber, det varer
længe, inden børnene er færdige med at udforske tegningerne.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Per Petri, der er kunstneren bag den nye udsmykning på skolen, har altid
holdt af at lave kunst for
børn og af at være i børnenes univers. Han vil gerne
lave kunst, der udfordrer
og pirrer nysgerrigheden,
men også lave kunst, der
giver børnene mulighed
for at digte videre på historien eller lave deres helt
egen historie.
- I virkeligheden er min
kunst et forsvar for naivitet
og fjolleri. Jeg synes, det
hænger godt sammen med

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

den danske skoletradition.
Kunsten skal gå sammen
med børnene, men kunsten må også gerne udfordre dem og sætte dem i
gang med at lege, fortæller
Per Petri.
Blev kontaktet
Per Petri, der tidligere har
lavet udsmykninger, blev
kontaktet af en kulturkonsulent i Kolding Kommune, og hun spurgte, om
han ikke ville komme med
et forslag til udsmykningen
i den nye tilbygning til skolen.
- Det har været et ønskejob,
for jeg har altid selv haft en

barnlig sjæl, fortæller Per
Petri, der er bosat i Århus.
I over et år har han arbejdet med skitser og forslag
til de tegninger og tilhørende sætninger, der nu er
malet på væggene og som
forhåbentligt inspirerer
børnene.
Spændende proces
- Det har været en spændende proces, for tingene

Journalist
og redaktør:
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole:
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
har skullet være rigtige fra
begyndelsen, ellers kommer det jo til at se forkert
ud, siger Per Petri.
Han har ikke malet direkte
på væggen. I stedet har han
sat folie op og malet tegningerne op bagefter. Herefter er foliet blevet pillet
ned, så kun stregerne står
tilbage.
- Nu håber jeg, at det holder til børnenes slid, for
mit ønske er, at børnene
går på opdagelse i tegningerne og teksterne. Mit
håb er også, at børnene
kan blive ved at finde noget
nyt og inspirerende i kunsten, siger han.

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

Alle interesserede har mulighed for at se kunsten i
skolens åbningstid.

Dalby-klasser vinder skolefodbold
Igen i år deltog flere klasser fra Dalby Skole i en fodboldturnering, hvor 1. B og 3. A også kom i finalen og
vandt.
Af Lisa Kuang
Fotos: Jesper Wichmann
og Martin Stubkjær
Igen i år deltog mange
klasser fra Dalby Skole i
Smurfit Kappa Cup i skolefodbold, hvor reglerne foreskriver, at der skal være

både drenge og piger på
banen samtidig.
Deltagelsen medvirker til
et stærkt sammenhold
blandt de deltagende klassernes elever og forældre.
To Dalby-klasser endte som
samlede vindere.

1. B står sammen. Det var med til at gøre klassen til Koldingmester i skolefodbold.

3. A jublede på sin helt egen måde over titlen som Koldingmester
i skolefodbold.

Om
AVISEN

Intense lokalopgør
Det blev til mange fine resultater for Dalby Skoles
deltagere.
1. B fra Dalby tog stikket
hjem i finalen med 5-2 over
en klasse fra Søndervang
efter at have slået kammeraterne fra Dalby Skoles 1.
A. i en tæt kvartfinale.

Turneringen for 3. klasser
endte ligefrem i en højspændt finale mellem parallelklasserne 3. A og 3. B
fra Dalby. Først efter straffesparkskonkurrence blev
kampen afgjort med 3. A
som vinder.
Til gengæld måtte 4. A forlade turneringen før finale-

kampene efter tætte opgør
i den indledende pulje.

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

