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Værestedet lukker, men allerede efter sommerferien
vil der formentlig være et nyt fritidstilbud til eleverne
i 4.-6. klasse. Kolding Kommune har besluttet, at der
skal være et tilbud til alle elever i kommunen, og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget er positiv overfor et forslag fra skolebestyrelsen.

Af Lisa H. Kuang
Et nyt eftermiddagstilbud
til børnene i 4.-6. klasse er
på vej til Dalby Skole og
kan formentlig allerede
blive en realitet efter sommerferien.
Dalby Skoles skolebestyrelsen har sendt en ansøgning til Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, hvor skolebestyrelsen foreslår, at der
oprettes et nyt eftermiddagstilbud til eleverne på
mellemtrinet, der tidligere
har kunnet være i Værestedet, der lukker til sommer.

Forslaget går ud på, at der
på alle 200 årlige skoledage
er et SFO-klub/fritidstilbud til eleverne på 4.-6.
klassetrin fra klokken 1416.30. Bestyrelsen har foreslået at SFO-klubben foreslås at have base i de
lokaler, som Værestedet benytter i dag.
Inspirationstur
Medlemmer af Børne- og
Uddannelsesudvalget og
Fritids- og Idrætsudvalget
har været på besøg på Dalby
Skole for at lade sig inspirere af skolebestyrelsens
forslag, og formanden for

Børne- og Uddannelsesudvalget Christian Haugk (S)
er positiv overfor forslaget.
- Det er positivt, når der er
nogle aktive og engagerede
mennesker, som kommer
med et forslag, som ovenikøbet ligger i tråd med
det, som kommunen gerne
vil tilbyde børnene, siger
Christian Haugk.
Kommunen har allerede
besluttet, at der skal være
et eftermiddagstilbud til
alle børn i kommunen,
men helt hvordan det blive
skruet sammen de enkelte
steder, er der endnu ikke
klarhed over.
Forskellige modeller
- Vi ved endnu ikke hvordan økonomien bliver, og
hvordan det samlede tilbud fordeler sig. Takstmodellen i Dalby ser lidt
anderledes ud, end det

som vi vil, men vi er allerede nu gået i gang med at
kigge på det, og jeg forventer, at vi får et overblik snarest muligt, siger Christian
Haugk, der ikke kan garantere at eftermiddagstilbuddene er klar alle steder i
kommunen efter sommerferien.
- Men der bliver et tilbud til
børnene, og det er i hvert
fald vores ambition, at det
kommer i spil det kommende skoleår, siger formanden, der heller ikke
kan garantere, at børnene
i Dalby får præcis det tilbud som skolebestyrelsen
har foreslået.
- Men der er ingen tvivl
om, at tilbuddene er affødt
af de grundlæggende
ideer, som Dalby er kommet med, siger han.
Læs mere på side 11 om
skolens forslag.
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BEBOERFORENINGEN / DALBY KIRKE

Skal Dalby fortsat have
en beboerforening

MAJ

På generalforsamlingen den 19. marts lykkedes det ikke beboerforeningen at få
besat de tre vakante bestyrelsespladser. Findes de ikke, må foreningen lukke og
slukke efter 27 år.

Konfirmation: Fredag den 1. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 3.

Derfor indkaldes til:

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 2. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 4. MAJ KL. 19 I DALBYHUS / HALLEN

2. Opløsning af foreningen.
Det kræver if. vedtægterne 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
3. Drøftelse af anvendelse af foreningens formue
If. vedtægterne tilfalder foreningens midler ved lukning velgørende formål
i sognet.

Avisens mailadresse:
dalbytidende@gmail.com

Foreløbige forslag:
a) Tilskud til multibane.
b) Tilskud til etablering af Lokalhistorisk Arkiv.

Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen

4. Drøftelse af fremtiden for Børneloppemarked og efterårets Banko

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

Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt Jens Christian
Bach Iversen
Tlf. 75 50 23 27 eller
mail JCBI@KM.DK
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Spørgsmål? Kontakt formand Per Rosiak på 22 36 10 57

Om Beboerforeningen
● Styrke den kulturelle
sammenhængskraft i
sognet og omkring
Dalbyhus
● Virke til øget fællesskab
og aktiviteter i sognet
● Være med til at sætte sit
præg på byudviklingen i
sognet

Formål
Beboerforeningen repræsenterer hele sognet og
samler Dalby, Mariesminde, Rebæk, Strårup, Tved
og Goldbæk. I alt cirka
1350 husstande.
Foreningens formål er:
● At varetage medlemmernes fælles interesser
i sognet, over for offentlige myndigheder
● Søge samarbejde med
andre foreninger i sognet om fælles interesse

Foreningens historie
Beboerforeningen blev stiftet den 8. juni 1988, efter

Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
5. søndag efter påske. Ved Lene Thiim.
Gudstjeneste i en nabokirke: Torsdag den 14.
Kristi Himmelfartsdag.
Gudstjeneste: Søndag den 17. kl. 10.30
6. søndag efter påske. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
Pinsedag. Ved Klavs Bo Sørensen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

4. maj er afgørelsens time
for foreningen. Med over
75 husstande som medlemmer og stor opbakning
til sine aktiviteter har den
vel en berettigelse, men
det kræver en fuldtallig bestyrelse. Foreningen har
brug for dig og dine ideer.

Konfirmation: Søndag den 3. kl. 10.30
4. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 3.
Menighedsrådsmøde: Torsdag den 7. kl. 19.00
I præstegården.

Dagsorden
1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Hvis ikke det lykkes, så fortsættes med følgende punkter:

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

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.

KALENDER

en lokal folkeafstemning
havde sikret Dalby Skoles
bevarelse, da Kolding Kommune ville nedlægge den.
Nu ønskede man et fælles
talerør over for politikerne.
Man ønskede også at udnytte den gode effekt fra
afstemningen om Dalby
Skole. Der blev bl.a. drøftet
fælles sogneavis, hal og lokalt kulturcenter.

LØRDAGSDÅB EN GANG I KVARTALET
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste: 15. august kl. 10.00.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede. Ring 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
76. årgang, nr. 5
Maj 2015
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.

Beboerforeningens årlige bankospil har været et stort trækplaster
gennem flere år.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
22. marts
Noah Ødorf Bjerg
Dalby Møllevej 17
29. marts
Aksel Baun Gamborg
Holm
Odins Ager 33
5. april
Hjalte Sørensen Søndergaard
Aagærdet 9
19. april
Emilia Brøchner Stavensø
Solsikkehaven 15
Rosa Danscher
Brønshøj

Friluftsgudstjeneste for Kolding Provsti:
Mandag den 25. kl. 10.30
2. Pinsedag. Ved Nicolai Komplekset, Skolegade 2.
Se side 3.
Friluftsgudstjeneste: Søndag den 31. kl. 9.30
Trinitatis søndag. I forbindelse med Dalby
Sommerfest. Ved Ole Pihl.
Se side 8.
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DALBY KIRKE

VIEDE OG
VELSIGNEDE
4. april
Gitte Lange Fosnæs
&
Dan Lange Fosnæs
Kolding

DØDE OG
BEGRAVEDE
4. marts
Inga Bothilde Lorenzen
Romerparken 15
13. april
Ole Lage
Gl. Tved 16
15. april
Ellen Kirsten Frohnert
Aabakken 3

Konfirmation 2015

Nyt fra menighedsrådet

Fredag den 1. maj kl. 10.30
Anna Felsted Andersen, Idyl Allé 14
Lasse Brandorff Andreasen, Goldbæk Allé 5
Mads Ejsing Andreasen, Lupinparken 44
Viktor Alexander Bork, Idyl Allé 15
Sofie Astrup Dybdahl, Idyl Allé 7
Josephine Amalie Vindahl Feigl, Hegnet 9
Emily Oppenhagen Krøller, Goldbæk Allé 32
Mette Nørgaard Mortensen, Stranden 8
Kasper Dencker Pedersen, Agervænget 9
Julie Dines Petersen, Anemonevej 13
Michelle Enemark Radfelder, Brændkjærgade 137
Nicoline Moffat Stockflet Schøtt, Solbakken 9
Jacob Howalt Sørensen, Brændkjærgade 15

Der går stadig en del tid og energi på møder om nyt
sognehus, men menighedsrådet har også gang i
meget andet.

En lokal flagdag
En opfordring: Gør de to
konfirmationer til flagdag i
hele sognet, så dagen bliver
ekstra festlig for konfirmanderne.

Søndag den 3. maj kl. 10.30
Mikkel Andersen, Dalbyvej 101
Maja Holm-Søberg, Stranden 29
Emma Skovby Jessen, Gunnars Ager 11
Patrik Anker Jessen, Lupinparken 56
Jeppe Weigelt Buhl Johansen, Skovly 22
Frederikke Fischer Ladefoged, Goldbæk Allé 22
Jesper Korsgaard Lautrup, Skovly 24
Emil Hornstrup Smidt, Skovgærdet 9
Sune Jannek Thomsen, Christian 3 Vej 10

Fredag den 10. april mødtes Dalby Menighedsråd med
repræsentanter fra Kolding Kommune for at drøfte forslag til placeringen af et sognehus ved Dalby Kirke. Der
er mange hensyn at tage, både når vi taler indsigt til kirken og funktionalitet i dagligdagen. Dialogen er god,
men der er stadig ikke nogen endelig afgørelse om, hvor
et nyt sognehus kan placeres. Her skal fredningsmyndighederne også involveres.
Kirkesanger er stoppet
På grund af andre musikalske gøremål er Malthe Illum
stoppet som ”halv” kirkesanger i Dalby efter godt et års
ansættelse. Menighedsrådet ønsker Malthe held og lykke
på den videre musikalske rejse og håber på gode gensyn.
Sogneindsamling
Søndag den 8. marts samlede 35 energiske indsamlere
over 17.000 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp. En lille
nedgang, men stadig et flot resultat. Stemningen var høj
i det pragtfulde vejr hos alle – lige fra den yngste på 5,
der gik med sin mor, over en god flok konfirmander til
indsamlingsveteraner, der har været med over 15 år.
Tak for jeres store indsats. Og tak til dem, der puttede
noget i indsamlingsbøsserne.
Anna har rundet 30
Dalby Tidende kunne i sit marts-nummer fortælle om
konfirmanden Anna Felsted Andersen, som nåede op på
20 gange i kirke allerede i januar og på den måde tjente
en kagemand til hele konfirmandholdet. Påskedag var
det antal steget til 30, og flere er kommet til siden.
Ved konfirmationen har Anna været i kirke mere end én
gang pr. uge i den tid, hun har gået til præst, blandt andet
alle fem helligdage i påsken.
For sin helt usædvanlige indsats har Anna fået overrakt
et gavekort til biografen. Det er næppe en udgift, menighedsrådet behøver budgettere med fremover.
P-plads er blevet lappet
Den nye P-plads nord for kirken har vinteren igennem
oparbejdet nogle gevaldige huller. De er blevet ordnet,
så biler og passagerer kan undgå de gevaldige bump, der
ellers var blevet en del af et besøg i Dalby Kirke.

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
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
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@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

Tårnet er blevet fuget
Kirkens tårn har fået en tiltrængt omgang fugning, så det
igen kan tage sig flot ud. Der har ingen problemer været
med hverken sætning eller sikkerhed, men rettidig omhu
gælder også her.
Andre, men kendte ansigter på prædikestolen
Man kan møde en del andre præster i Dalby Kirke i majjuni, blandt andet Klavs Bo Sørensen, der i fjor stoppede
som præst i Vonsild 38 år og også har været præst i Dalby
fra 1977-86, og Lene Thiim, der både har været korsanger, kirkesanger og i præstepraktik i Dalby.
Dalbys sognepræst J.C. Bach Iversen rejser nemlig på
ferie i USA med familien. Tine Illum, Sønder Bjert, ”styrer butikken” i perioden. Der vil bo andre i præstegården, mens præstefamilien er bortrejst.
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DALBY SOMMERFEST

Fredagshygge 29. maj Glade forventninger
Fredag fra kl. 18 står den
på fodbold, fællesspisning og hygge for hele
familien. Det er vigtigt,
at I tilmelder jer nu.
Af Mette Høi Davidsen
Mange har spurgt til, om vi
ikke skal holde en stor teltfest i Dalby. Selvfølgelig
skal vi det.
Vi har nu gjort alvor af det
og har lejet et stort telt. Vi
glæder os derfor til at se jer
alle til fredagshygge med
fællesspisning. Vi har be-

stilt helstegt pattegris, salat
og flødekartofler. Og tøser,
der er masser af salat! Vi
sørger også for, at der er
mad til børnene.
Vi har brug for, at I tilmelder
jer til maden på www.dalbygf.dk snarest og senest
onsdag den 20. maj kl. 18.
Vi håber, vi bliver rigtig
mange til en hyggelig aften
i Dalby.
Fodbolden underholder
Veteraner og Oldboys, Serie 3 og Damer vil alle
spille fodboldkampe fre-

dag aften. Vi andre giver
dem stor opbakning fra sidelinjen.

Sådan slår man sig løs,
når man går i 1. klasse.
Af Jakob Høi Davidsen, 1. A

Vindere udråbes
Fredag aften udråbes vinderne af de to plakatkonkurrencer, der kører i år.
Der er en konkurrence for
bedste tegning af en sommerplakat og en konkurrence for bedste ophængning af plakaterne, der er
ilagt denne udgave af
Dalby Tidende. Se særskilt
artikel her på siden.

Vi får altid lov til at købe
”snolder” og hygge med
kammerater og familien.
Vi løber rundt og leger
med vennerne og ser, hvad
der sker i boderne og på
fodboldbanerne. Vi skal
selv være med i fodboldtur-

Ekstra hænder
Vi vil gerne bede om ekstra hænder til Dalby
Sommerfest. Meld jer på
Doodle på www.dalbygf.dk
Af Mette Høi Davidsen
Vi har brug for jeres hjælp.
Nogle har allerede været

inde og melde sig til på
Doodle. I er også velkommen til at ringe til mig på
27 77 22 22.
Det er der brug for
Vi har brug for mange flere
hænder, blandt andet til
grill og ølsalg, rengøring
og banko.

neringen, og jeg glæder
mig til at få en pokal fra
Dalby Mølle Cup til hylden.
I år må vi være på børnecampingpladsen sammen
med de store. Vi ved ikke
helt, om vi skal sove med,
men vi skal i hvert fald
være på sportspladsen det
meste af weekenden. Det
bliver rigtig sjovt.

I må rigtig gerne melde jer
til nu, da det hjælper i
planlægningen. På forhånd
tak til alle jer frivillige, der
allerede har sagt jer til et
par timers frivillig arbejde i
løbet af sommerfesten. Vi
glæder os til at se jer.

Wellness & bold

Sæt plakater op og vind
Find det bedste sted til
de plakater, der kommer
i næste avis. Du kan vinde biografbilletter for
bedste placering, og I
kan vinde flødeboller for
bedste klasse.
Af Mette Høi Davidsen
Som noget nyt kan alle
børn og unge være med til
at sætte plakater op over

Et særligt øje
Vi vil gerne aktivere jer
unge omkring sommerfesten. Vi er sikre på, at I har
et særligt øje for gode placeringer af plakater i vores
nærområde. Vi vil gerne
have plakater op alle gode
steder. Vi skal sikre, at alle
indfaldsveje til området er
dækket med plakater. Jo
flere I sætter op, des bedre.
Plakaterne må sættes op på
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vi kan læse plakatens budskab, og så plakaten kan
hænge i flere dage/uger.
Tag et billede med din telefon og send det med navn
og klasse og tydelige placering af dine plakater til facebookesiden ”Sommerfest
i Dalby”. Sommerfestudvalget vil herefter udtrække
en vinder. Vi håber på at se
et hav af plakater.
Husk at tage dine egne plakater ned igen.

hele Dalby. Det er vigtigt,
at I gør det godt i både
Tved, Rebæk, Mariesminde og Dalby, så alle i
vores område bliver opmærksomme på, at vi holder sommerfesten. I dette
nummer af Dalby Tidende
er der et indstik med to
flotte plakater, der skal
klippes fra hinanden og
sættes op. Du skal sætte
begge plakater op.
lygtepæle, egne huse og
butikker og andre gode steder. I skal selvfølgelig have
lov til at placere plakaterne
i butikkerne.
NB! Vi sørger selv for, at
der opsættes plakater på
skolen og i hallen.
Sådan gør du
Klip plakaterne fra hinanden, sæt dem godt fast i en
lygtepæl eller lignende, så

Har man lyst til at blive
forkælet, eller vil man
hellere konkurrere?
5. klasserne har boderne.
Af Cornelia Q. Hyldedal 5. A
5. klasserne har i år fået
deres egen bod, hvor man
kan få sat håret med voks
og farvespray eller få det
flettet. Man kan også få lagt
en ansigtsmaske, ordnet

negle eller noget helt
tredje.
Klasserne står også for Torwand, som er en plade
med nogle huller, hvor
man skal skyde til mål.
Boden har åben både lørdag og søndag.
Jeg glæder mig personligt.
Det vil jeg tro, at resten af
femte klasserne også gør.
Vi glæder os til at se en
masse glade børn.

Præmier
En ting er at vinde som
person. Du kan vinde biografbilletter.
Vi vil også gerne udlove en
præmie til den klasse, der
hænger flest plakater op på
de bedste placeringer i
Dalby Sogn. Vi kommer
med flødeboller til den
klasse, der har klaret plakatophængningen bedst.
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DALBY GF

Ny formand i Dalby GF
Med formandskasketten i Dalby GF i hånden, er det
første gang, jeg kaster mig ud i frivilligt bestyrelsesarbejde. Jeg fik først tanken, da mailen omkring en
mulig nedlæggelse af hovedforeningen kom.
Af Brian Forsingdal Nielsen
Foto: Judy Reimer

de eksisterende arrangementer.

Klubben er velfungerende
både økonomisk og sportsligt. De enkelte afdelinger
er veldrevene såvel sportsligt som økonomisk af
nogle meget engagerede
personer.
Derfor er der ikke noget,
der skal laves om. Der er
nok mere et spørgsmål om,
at hovedforeningen hjælper til med at brande Dalby
GF i lokalområdet, og at vi
får folk til at bakke op om

Mange arrangementer
Arrangementer som Sommerfest, Banko, Havnestafet og City halvmaraton.
Det er disse arrangementer, der er med til at tjene
penge til klubben. Samtidig er de også omdrejningspunkt for lokal hygge
med sine naboer, forældrene fra ens børns klasser
eller måske stedet, hvor du
kan møde nye sjove mennesker fra lokalområdet.

Vision
Dalby GF skal også forsøge
at være attraktiv for de personer, der ikke har deres
daglige gang på skolen
eller i idrætsforeningen.
Jer vil vi også gerne se til
vores arrangementer og aktiviteter. Selv om klubben
hedder Dalby GF, er hallen
og området omkring også
mødested for de mennesker, der bor i Mariesminde, Tved og Rebæk. Også
for mennesker som måske
ikke har børn på Dalby
Skole længere eller aldrig
har haft det.
Dalbyhus er områdets
hjerte
En velfungerende idræts-

Børn og voksne rykker i den store
sandkasse
Sæsonen i hallen er ovre
i denne omgang for Dalbys volleyfolk, men der
er håb i solen for de volleyhungrende spillere.
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer
Over sommeren bliver der
trænet og udfordret på
Kolding
Beachvolleys
anlæg, Beach Park Kolding. Det er på det 3.200
m2 store beachvolleyanlæg
i Kolding midtby. Her er
der 8-10 baner, hvor der er
træningstilbud for børn og
unge i klassetrin 4.-9. klasse
fredag eftermiddag. De

voksne har også muligheden for en ugentlig træningsaften. Anlægget er
åbent, hvis man bare vil
ned og spille. Sidste sæson
var der 150 medlemmer i
den nystartede forening,
hvoraf 30 var ungdomsspillere.
Årets forening i Kolding
I år bliver der ligesom i
2014 flere events til glæde
for klubben og byen.
Blandt andet internationalt
og nationalt stævne, ungdomsstævne, DGI-stævner
og efterskole-DM.
Mange af byens skoler har
taget anlægget til sig og af-

holder arrangementer og
undervisning
dernede,
hvor op til 200 elever dyster
samtidigt.
- Alle disse aktiviteter er til
gavn og glæde for byen,
skoler og klubben og har
været årsagen til, at klubben blev Årets Forening i
Kolding i år, og det er vi
meget stolte af, siger initiativtager og formand, Anders Bech Mathiesen.
Fakta
Vil du også ned og prøve
kræfter med den sjove sociale sport kan der ses
mere på www.koldingbeachvolley.dk

forening med det rigtige
mix af aktiviteter både de
idrætsmæssige og de sociale,
er med til at gøre hele området attraktivt både for
dem, der bor her, og for
dem, der vil flytte hertil.
Samtidig vil vi i hovedforeningen gerne hjælpe til,
hvis der er nogen, der har
nogle ideer til andre aktiviteter i Dalby. Det kunne eksempelvis være en løbeklub
eller andet. Hvis du sidder
med ideer, er du meget velkommen til at kontakte
mig, så vi kan gøre Dalby
GF til en endnu mere
spændende klub, end den
vi allerede har i dag.

Blå bog
Brian Forsingdal Nielsen
er 42 år og gift med Lene
Sammen har de 3 børn,
Caroline på 16 år går på
Realskolen. Har tidligere
gået på Dalby Skole og
spillet fodbold i Dalby GF
Loui på 13 år går også på
Realskolen og har også
gået på Dalby Skole og
har spillet fodbold og
badminton i Dalby GF

Bertram på 9 år som går
på Dalby Skole og spiller
fodbold i Dalby GF
Brian er økonomichef
hos Fleggaard i Harrislee
i Tyskland.
Bruger fritiden på at læse
Jura på Syddansk Universitet i Odense.
Har tidligere trænet Caroline i fodbold i Dalby
GF i 2 år

Årets gymnastikopvisning
175 Dalby GF-gymnaster
fordelt på fire hold gav
opvisning i hallen søndag den 22. marts.
Fotos: Dianna
& Jesper Wichmann

Der er fart over feltet, når børnene fra 2. – 5. klasse haster
igennem springbanen lige i
halen på hinanden.

Ingen gymnastikopvisning u-den indmarch og fane. Her har de små springere, forældre-barn holdet og puslingene fundet på plads.
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Forældre har sagt deres mening om
lektiehjælp og faglig fordybelse
Tilslutningen til lektiehjælp og faglige fordybelseslektioner er næsten 100 % på Dalby Skole. Nogle forældre oplever stor lettelse af lektiemængden hjemme,
andre oplever, at der er for lidt hjælp til den enkelte
elev, så der stadig er en del lektiearbejde i hjemmet.
Profilfagstimerne med faglig fordybelse i praktiskmusiske fag og naturfag om fredagen får stor ros.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Arkiv
Skolebestyrelsen på Dalby
Skole har på sit sidste
møde drøftet det første
halve års erfaringer med
lektiehjælp og faglig fordybelse, der er nye elementer
i skolereformen.
10 forældre havde på skolens opfordring skriftligt
givet deres oplevelser og
meninger til kende forud
for skolebestyrelsen behandling.
Profilfag om fredagen
Tilbagemeldingerne vedrørende profilfagstimerne fredag i sidste lektion er gen-

nemgående meget positive.
I disse fordybelseslektioner
med hold på tværs af klasserne i henholdsvis indskolingen og mellemtrinnet er
der temaer i naturfaglige
eksperimenter, billedkunst
og håndarbejde, skak og
andre tankesportsspil, biotop-undersøgelse i skoven,
drama, løbetræning, boldspil, workout, Lego-mindstorm og musik.
Forældrene har fået meldinger fra deres børn om
glæde og stort engagement
i disse lektioner.
Vi planlægger derfor at
fortsætte med denne profilfagsorganisering til det
kommende skoleår.

Lektiehjælp og faglig fordybelse
Forældretilbagemeldingerne for lektiehjælpen/ den
faglige fordybelse i primært dansk og matematik,
som 1.-3. klasserne har to
ugentlige lektioner af, og
4.-6. klasserne har tre
ugentlige lektioner af er
mere forskellige.
En del forældre oplever, at
deres børn får hjælp og
lavet langt hovedparten af
deres lektier i disse lektioner, og at det giver en nemmere hverdag hjemme.
Andre oplever, at deres
børn stadig har en del opgaver hjemme.
Flere forældre oplever også, at der er for lidt hjælp i
lektiehjælpslektioner til
elever med faglige vanskeligheder og andre tilbagemeldinger peger på behov
for større faglige udfordringer til elever, der har
lavet deres lektiearbejde.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Arkiv

Forældrene er glade for profilfagene som ligger fredag eftermiddag. Her er det de små som spiller
musik
Forskellige udfordringer
Disse meldinger blev drøftet i bestyrelsen, hvor forældrerepræsentanternes egne, medarbejdererfaringer
og ledelsens meldinger
indgik i drøftelsen.
Fra skolens side vil vi til det
kommende skoleår se på

Skolen brugte en hel dag på aktiviteter, der var med
til at bringe børn og voksne tættere på hinanden. Det
handler om at få nye venner og blive trygge ved hinanden.

- Hvorfor gør vi egentlig alt
det her?
Sådan spurgte en elev i
børnehaveklassen, da hun
gik fra en post til en anden
i løbet af vores trivselsdag.
På Dalby Skole er Trivselsdagen et element i vores
trivselsplan. Om dagens
indhold hedder det, at der
skal være aktiviteter, der
bringer børn og voksne

Her er liv og glade dage
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sammen på tværs af alder
og køn.
Der har i løbet af årene
været forskellige rammer
for trivselsdagen.
I år var der 13 blandede
hold, der hver nåede at besøge 5 af de 13 forskellige
aktiviteter. Dagen begyndte
og sluttede i klassen, men i
de mellemliggende lektioner fulgtes holdene ad. De
ældste fra 6. klasse havde
en særlig opgave, da det
var dem, der skulle holde

Bevæbnet og med bind for øjnene måtte man stole på de, der
skulle føre en gennem en bane frem til målskiven
sammen på tropperne i dagens løb.
Ikke alle hører efter
De tilbagemeldinger, der
er kendte indtil videre, har
været meget positive,
selvom de store syntes, det
kan være svært.
- Det er nemlig ikke alle
der hører efter, hvad man
siger.
Vi voksne oplevede nu, at
alle gjorde det rigtig godt,
og der var god stemning
med opbakning til alle undervejs i konkurrencerne.
Dagens aktiviteter var planlagt i samarbejde med elevrådet, og det var formand

Dalby Skole vil lave eftermiddags SFO-klub
for 4.-6. klassernes elever
Dalby Skoles skolebestyrelse har fremsendt ansøgning til Kolding Kommune om at lave et forsøgsprojekt med SFO-klub for 4.-6. klassetrins elever på Dalby
Skole i det kommende skoleår.
Det skal udfylde behovet for et godt eftermiddagstilbud, når Værestedet lukker med udgangen af juni
måned.

Trivselsdag på Dalby Skole
Af Jette Carlsen, akt-lærer
Fotos: Dalby Skole
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Næstformand Oliver 4.a og
formand Tobias 5.b byder velkommen til trivselsdag på
Dalby skole

muligheder for, at noget af
lektiehjælpen kan ske på
tværs af parallelklasser og
eventuelt på tværs af årgange for at skabe hold,
hvor der kan støttes forskelligt og gives forskellige
faglige udfordringer. Vi vil
også planlægge med støtte

i nogle af lektionerne fra
skolens specialcenter til
elever med faglige vanskeligheder.
Lektiehjælpen vil i det
kommende skoleår både i
indskolingen og på mellemtrinnet blive udført af
skolens lærerpersonale.

Tobias fra 5.b og næstformand Oliver fra 4.a, der
bød velkommen og satte
aktiviteterne i gang. I deres
velkomst sagde de blandt
andet.
- Vi skal lære hinanden
bedre at kende og få nye
venner.
I 1.a fyldte Storm mere på,
da han sagde.
- Når vi kender hinanden,
bliver vi mere trygge.

Og kan man så tilføje
noget klogt, selvom man er
både voksen og uddannet
og alt muligt? Næh, ikke
meget, for det er jo netop
målet med en trivselsdag.
Når vi er trygge, er der
større mulighed for at vi tilegner os noget nyt, og at vi
lærer noget.

Ny barselsvikar
for PPR-psykolog
ansat
Psykolog Rebekka Brik
Højhus er ansat som barselsvikar for PPR-psykolog
Anne Berg Jensen frem til
starten af 2016.
Rebekka Brik Højhus betjener blandt andet Dalby
Skole for PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og overtager blandt
andet tilbuddet til skolens
forældre om åben anonym rådgivning.
Tid hertil kan bestilles
gennem skolens sekretær
Marianne Krog Hansen.
Næste mulige tidspunkter
hertil er onsdag den 13.
maj 2015 1 time i tidsrummet klokken 12-15.

Dalby GFs Værested med
Hanne Søndergård som
engageret leder i gennem
15 år lukker desværre her
til sommerferien, da økonomien i driften ikke hænger sammen med et
halveret kommunalt tilskud.
Det efterlader et behov for
et fritidstilbud i forlængelse af skoletiden for
Dalby Skoles elever på 4.- 6.
klassetrin.
Det har skolebestyrelsen
handlet på og bedt skoleledelsen om at lave et forslag
til et godt eftermiddagsfritidstilbud til mellemtrins
eleverne i Dalby.

Sådan kan det blive
Dalby Skoles ansøgning,
der er sendt til Kolding
Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, betyder,
at der på alle 200 årlige
skoledage er et SFO-klub
fritidstilbud til eleverne på
4.-6. klassetrin fra klokken
14- 16.30. SFO-klubben foreslås at have basis i de lokaler, som Værestedet
benytter i dag. Det er nemlig en kommunal bygning.
Desuden skal klubben
kunne benytte skolens faglokaler blandt andet idrætshallen i samarbejde med
skolens SFO. Vores nye
multibane, der bliver etableret i de kommende måneder ved siden af
Værestedet, bliver også et

oplagt udfoldelsessted for
de unge i SFO-klubben.
Tre ansatte
Ansøgningen indeholder
ansættelse af en pædagog
og to medhjælpere til timerne i SFO-klubben. Forslaget bygger på, at
pædagogen er ansat med
timer både i skolens undervisningsdel med bevægelses- og inklusionstimer til
4.-6. klasserne og i eftermiddagstimerne i SFOklubben.
Til
pædagogmedhjælpertimerne bygger forslaget på,
at der blandt andet kan
søges blandt Dalby GFs
unge trænere om interesse
for at kombinere med lønnede eftermiddagstimer i
SFO-klubben. Det vil
kunne give en god sammenhæng til idrætstilbuddene i Dalby GF.
For at gøre SFO-klubben
interessant for så mange 4.6. klassetrinselever som
muligt tænker vi, at aktiviteterne kan være meget al-

sidige. De kunne være i kategorierne sport på ny multibane i samarbejde med
DGF og skaterklub i Dalby.
Det kunne være udeliv, spil
og hygge, hjælp til skoleopgaver, frugtordning, ungeråd og eventuelt et
månedligt aften- arrangement.
Forældrebetaling
Skolebestyrelsens ansøgning bygger på, at Kolding
Kommune bidrager med
den økonomi, som de i år
har budgetteret til Værestedet i Dalby. Det er 220.000
kroner på årsplan. De samlede driftsudgifterne i forslaget er på 440.000
kroner.
Derfor indeholder ansøgningen til Kolding Kommune et forslag om
forældrebetaling på 500
kroner månedligt for indmeldelse i SFO-klubben.
Ved minimum 40 børns
indmelding hænger budgettet sammen.

Ifølge forslaget skal børnene have SFO klub i Værestedets lokaler
Snarlig beslutning i
Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritidsudvalget
Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg
og Fritidsudvalget arbejder
for tiden sammen om at
finde en model for 4.-6.
klassetrinselevernes eftermiddags fritidstilbud i hele
Kolding. Udvalgene har
været på fælles besøg på
Dalby Skole den 25. marts
for at høre om vores SFO
og vores forslag til SFOklub. Der var positive mel-

dinger om vores SFO, og til
at vi har taget initiativ med
forslag til SFO-klub. Udvalgene har haft fælles møde
igen den 13. april, hvor de
behandler skolebestyrelsens forslag.
Svaret kendes ikke ved redaktionens deadline, men
elever og forældre på kommende 4. -6. klassetrin orienteres direkte fra skolen,
når vi ved om Kolding
Kommune har sagt god for,
om vi må lave SFO-klub til
det kommende skoleår.

Tyvstarterne er startet
Både børn og forældre
var spændte og måske
lidt nervøse, da det var
første dag for de nye
Tyvstartere den 7. april.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
De kommende børnehaveklasseelever starter i SFO
allerede nu, så de får en glidende overgang til de starter i børnehaveklassen
efter sommerferien.
Der bliver hele tre børnehaveklasser næste skoleår,
så der var mange nye børn,
som pædagogerne tog
imod i skolegården på
deres første dag på Dalby
Skole.
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Værestedet har altid været børnenes fristed
Det er med stort vemod, at Hanne Søndergaard Christensen drejer nøglen til det sted, som hun om nogen
har været med til at opbygge. Hanne har været Værestedets faste holdepunkt i alle de 15 år, som stedet
har eksisteret.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Man kan ikke beskylde Hanne Søndergaard Christensen for at rende af pladsen.
De seneste 15 år har hun
været daglig leder, kreativ
ildsjæl, bestyrelsesmedlem
og trofast vogter af børnenes vel og vel i Værestedet,
og hun har aldrig overvejet
at lave noget andet.
- Det er jo på en måde mit
livsværk, jeg nu skal lukke
ned, og det er da med et

stort vemod, jeg gør det.
Jeg har altid brændt for det
her sted. Jeg har haft hele
mit pædagogiske liv her,
siger Hanne.
Dejligt med Hanne
Derfor er det også med et
blødende hjerte, at hun nu
skal lukke det sted, hvor
hun sammen med Søren,
som stoppede i Værestedet
for et år siden og som nu er
fastansat i SFO’en i Vonsild, har udfyldt de rammer, hvor mange gene-

rationer af Dalby børn har
nydt at komme.
- Det er mega dejligt at
have Hanne her, siger Emilie Marie Bramsen fra 4.b.
- Ja, det ville slet ikke være
det samme uden Hanne
her, lyder det fra en flok
piger, der sidder stille ved
bordet og dekorerer æsker.
Hanne har da også altid
gjort meget for, at Værestedet skulle være et fristed
for børnene.
- De har haft pædagoger
nok i skolen. Det må ikke
blive for skoleagtigt. Jeg
har prøvet at gøre det til
børnenes hjem nummer
to, så det er blevet et afslappet sted at være. Der skal
være plads til, at man kan
læse Anders And, hvis man
har lyst til det, eller være
sig selv, hvis bare man ikke
er ked af det. Jeg har lagt
vægt på at snakke med børnene om, at ikke alle er
ens, og at de skal respektere hinandens særheder,
vise respekt og tale ordentligt til hinanden, forklarer
Hanne om sin pædagogiske tilgang til Værestedet.
Ville have en mand
Da Hanne blev ansat som
daglig leder 14 dage efter
Værestedet var oprettet,
ville bestyrelsen helst have
en mand ansat. Men Hanne fik alligevel jobbet, da
hun, inden hun blev uddannet som pædagogmedhjælper, arbejdede 13 år
hos Arla med lagerstyring,
truckkørsel og havde mange mandlige kollegaer og
kendte til tonen blandt
mænd.
- Til samtalen blev jeg
spurgt, hvordan jeg ville
sætte mig i respekt overfor
drengene, men jeg svarede, at det skulle jeg nu
nok klare, fortæller hun.
Og det har hun bestemt
klaret til ug med kryds og
slange. Hun startede med
20 børn, og da Værestedet
var på sit højeste, var der
110 børn tilmeldt.
- Jeg synes godt, jeg kan til-

lade mig at klappe mig selv
lidt på skulderen. Jeg har
haft det godt med børnene
her, siger hun.
Der er mange grunde til, at
Værestedet er blevet den
succes, som det er. Hanne
har altid sat gang i en
masse kreative aktiviteter
og sagt ja til alt muligt genbrug til Værestedet, som
kunne bruges til at lave
noget med sammen med
børnene.
Skælder ikke ud
Hvis hun selv skal pege på
en ting, hun har gjort for at
lave et godt fristed for børnene, siger hun.
- Jeg skælder aldrig ud på
børnene, når de laver
noget forkert. Jeg snakker
med dem, og der har den
coachuddannelse, som jeg
har taget, været en stor
hjælp. Den er fantastisk til
børnene. Og så er det også
vigtigt at være smilende og
glad hver dag.
Det er den nye skolereform, hvor børnene nu skal
gå længere i skole, der har
taget livet af Værestedet og
selv om Hanne er ked af at
stedet lukker, især på børnenes vegne, så ser hun alligevel fremad.
Hun ved endnu ikke, hvad
hun skal lave efter sommerferien, når hun ikke
længere skal se børnene,
men hun regner med, at
det bliver noget med
voksne og ældre.
- Men lige nu er jeg her, og
jeg vil ikke begynde at planlægge, hvad jeg skal bagefter. Så kan jeg jo ikke være
til stede her, hvor det er
vigtigst, jeg er. Jeg vil lukke
mit hjertebarn ordentligt
ned, siger hun.
Farvelfest for børnene
Den 19. juni klokken
15.00-17.00 holder Værestedet farvelfest for alle
børn, forældre og alle
andre, der har lyst til at
komme og sige farvel til
Værestedet. Der vil være
boller, kaffe og the.

Blå bog
Hanne Søndergaard Christensen er 49 år
Bor i Hejls sammen med sin mand
Har en søn på 19 år
Elsker at tage på cykelferie og cykler hver dag på arbejde
Fisker i sin fritid
Er uddannet pædagogmedhjælper og har taget en
coachuddannelse

