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Dalby GF vil bygge nyt klubhus og skabe mere klubliv
Bestyrelsen i Dalby GF barsler med planer om at bygge et nyt klubhus og få skabt mere klubliv. Planerne
er allerede langt fremme, og bestyrelsen håber, at der
er en afklaring, om projektet kan lykkes inden vinteren.
Af Lisa H. Kuang
Dalby GF har ikke haft et
klubhus meget længe, men
det arbejder bestyrelsen i
Dalby GF nu på at lave om.
Bestyrelsen er gået i gang
med et projekt, der gerne
skal munde ud i, at der står
et klubhus med en stor
overdækket terrasse klar
inden længe.
Bestyrelsen har allerede haft
kontakt til byrådsmedlem
Kjeld Kjeldsen (V) og Kolding Kommune for at undersøge, om der er muligheder for at få økonomisk
støtte til projektet, og Kjeld
Kjeldsen forsøger at få pro-

jektet med i de kommende
budgetforhandlinger.
- Vi har brug for nogle midler fra kommunen for, at
det kan lykkedes, men vi
regner også med, at vi selv
skal skaffe nogle midler via
sponsorater,
fortæller
Steen Hoppe, der er bestyrelsesmedlem i Dalby GF.
Utålmodige folk
Han håber, at der kan
komme en afklaring inden
vinteren.
- Vi er utålmodige. Det kan
godt være, det er urealistisk, men vi har brug for et
klubhus til at få skabt noget
mere klubliv. I dag skal vi

håbe på godt vejr, hvis vi
skal mødes til en sodavand
og en sandwich efter en
kamp. Hvis det regner, går
vi hjem, siger Steen Hoppe.
Han håber, at man med et
klubhus, hvor der også skal
etableres et køkken, kan
skabe noget klubliv for eksempel ved at samle nogle
flere kampe på en dag, og
få nogen til at købe ind til
sandwich, så der bliver mulighed for at være i klubhuset og lære hinanden bedre
at kende.
- Vi vil jo også gerne tiltrække nogle flere frivillige
til klubben, og det får vi en
mulighed for, når vi har et
sted at mødes. Desuden
har vi nu Multibanen, som
de mindre børn kan bruge
på klubdage, siger han.

Ved Volleybanen
Jesper Christiansen fra
Fodbold Ungdom har lavet
en skitse over, hvordan et
fremtidigt klubhus kan se
ud. De gamle omklædningsrum bevares, og så arbejdes der på atbygge et
hus med en stor overdækket terrasse ud mod volleybanen.
Der har tidligere været talt
om, at de gamle omklædningsrum skal rives ned,
men Kjeld Kjeldsen har talt
med borgmesteren, og de
planer bliver ikke gennemført lige med det samme.
- Men vi har også tænkt os
at bygge det nye, så det
gamle kan rives ned, uden
der bliver problemer med
at bibeholde det nye. Så
kan vi bagefter bygge til på
det nye klubhus, siger
Steen Hoppe.
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Torsdag 8. kl. 19.00
Aftengudstjeneste.
Fællesspisning inden
gudstjenesten
KIRKE

Høstgudstjeneste
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Tanker om sandkassefodbold

Læs side 10
5. årgang har været på lejrtur til Vingsted, hvor børnene her kunne opleve, hvordan det var at leve i jernalderen. Her er det Mathilde,
der svinger øksen, da kyllingen skal slagtes. Foto: Judy Reimer
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Dalbys nye multibane er et tilløbsstykke

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Når en dør lukkes, åbnes
der samtidig en ny, og det
er lige præcis det, som er
sket i det gamle Værested.
KIF har overtaget Værestedet og omdannet det til Fritidsklubben Dalby.
Rammerne er de samme,
men der er samtidig lavet
en del om.
De sidste uger af sommerferien har leder Henrik Pedersen brugt på at male og
sætte lokalerne i stand med
hjælp fra hele familien.
Han har lavet om på brugen af lokalerne og fået
indkøbt PlayStation, Xbox,
lavet nyt computer rum og
fået lavet et nyt hyggerum i

Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
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Områderedaktør
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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

Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt Jens Christian
Bach Iversen
Tlf. 75 50 23 27 eller
mail JCBI@KM.DK

Dalbys nye multibane, der ligger mellem Dalby
GFs omklædningslokaler og skolen er fra starten
en succes og i brug dag, eftermiddag og aften af
forskellige brugere.
Det er Dalby GF og Dalby Skole, der i samarbejde
har etableret banen og aftalt, hvornår de forskellige brugere har adgang og hvilke retningslinjer,
der gælder for brugen af Multibanen.
Følgende tre opslag er opsat ved Multibanen:

Hvem må spille på Multibanen
Multibanen er etableret af Dalby GF og Dalby
Skole i forening.
I skoletiden (til 16.30) må banen kun benyttes af
skolen/SFO. (Bliver banen ikke benyttet af SFO
efter klokken 15 må banen benyttes af andre brugere.)
Efter skoletid har Dalby GF’s hold fortrinsret til at
benytte Multibanen.
Udenfor disse tidspunkter er banen åben til brug
for alle børn og unge under overholdelse af stedets ordensregler.

Venlig hilsen
Dalby GF og Dalby Skole
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Ny fritidsklub vil samarbejde med både Dalby GF og skolen
Selv om det gamle Værested nu kommer til at hedde
Fritidsklubben Dalby, så er det stadig et sted, som bliver på børnenes præmisser. Ny leder lægger op til
samarbejde med skole og Dalby GF.

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

Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
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Hannes gamle kontor,
hvor børnene kan hænge
ud og se en film.
For en ting er der ikke
lavet om på. Fritidsklubben skal stadig være et rart
sted at være.
- Det skal være et fristed for
børnene, som ikke har
noget med skole at gøre.
De skal kunne slappe af
her og have det rart, siger
leder Henrik Pedersen,
der også er leder af KIF’s
fritidsklub.
Nyt personale
Henrik Pedersen kommer
til at være i klubben 2 dage
om ugen, mens Michael
Nielsen bliver daglig leder
og skal være i Dalby i 3
dage om ugen. Derudover

ÅBENT HUS
Multibanen er også i brug, når skolens elever har bevægelsesbånd hver dag kl. 10-10.20.
Her er det 4A, der har basketball-aktiviteter i gang. Foto: Judy Reimer
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Ordensregler for brug og ophold ved Dalbys Multibane

Torsdag den 3. september holder Fritidsklubben Dalby åbnet hus fra klokken 16.0019.00. Kom og se hvordan vi har fået
indrettet os og få en uformel snak med personalet, en rundvisning og en snak om,
hvad der sker i Fritidsklubben. Både børn og
voksne er meget velkomne. Der er kaffe på
kanden, kage og saftevand.

kommer Ulrik, der kender
Dalby, til at være der hele
ugen, mens Line, der går i
10.klasse, vil være der tre
dage om ugen.
- Samtidig bliver Nick og
Morten, som børnene kender i forvejen, vikarer, fortæller Henrik Pedersen.
Foreløbig er der 20 børn
tilmeldte, men Henrik Pedersen håber, at flere har
lyst til at komme og kigge
på stedet og få en snak og
høre, hvad fritidsklubben
kan tilbyde.
- Her bliver mange aktiviteter, og børnene kan selv i
meget høj grad være med
til at præge stedet. Vi vil
sættes os ned sammen med
børnene og lave en aktivitetskalender, som de får
stor indflydelse på, siger
Henrik Pedersen, der også
lægger op til et samarbejde
med Dalby GF og skolen.
Samarbejde
- Jeg har også en instruktøruddannelse i idræt, og i
KIF bruger de mig også,
hvis de mangler en træner
eller andet i klubben. Det
samarbejde håber jeg også,
jeg kan få med Dalby GF,
siger Henrik Pedersen, der
godt har hørt rygter om, at
folk snakker om, at KIF nu
vil komme og overtage det
hele.
- Men det bliver der på
ingen måde tale om. Dalby

Multibanen må benyttes af Dalby Skoles elever,
Dalby GF’s hold og alle andre under hensyntagen
til følgende regler:
Giv adgang for elever og hold, der har fortrinsret
til at benytte banen i skoletid eller til træning.
Benyt banen til fodbold, basket og andre boldspil.
Der må gerne nydes mad og drikke i området
udenfor banen. Sørg for at rydde op efter jer og
læg affald i affaldsbeholderne.
Der må ikke ryges eller drikkes alkohol på eller i
området omkring banen.
Tag hensyn til andre brugere.
Meld evt. skader til skolens kontor:
dalby-skole@kolding.dk

Der er blevet lavet om på brugen af rummene i det gamle Værested. Det kreative rum har holdt flyttedag.

Den ny leder Henrik Pedersen glæder sig til at få fritidsklubben fyldt med børn

ARBEJDE TILBYDES

er Dalby, og jeg vil indgå
aktivt i det fællesskab, som
er herude, siger Henrik Pedersen.
Nye åbningstider
Foreløbig bliver åbningstiderne fra klokken 14.0017.00 hele ugen, men
åbningstiderne bliver rettet
til efter skolens skema.
Henrik Pedersen vil også
afholde lejr to gange om
året.
- Vi laver en lejr ved opstarten for at ryste børnene
sammen, og så laver vi en
som afslutning på skoleåret. Det er en super måde
at sige farvel på, siger Henrik Pedersen, der også vil
lave hyggeaftner og spilleaftner i fritidsklubben.
- Desværre kan vi ikke sove
her, men jeg vil virkelig
håbe, at børnene har lyst til
at være med til nogle fællesaftner med spisning. Jo

mere børnene har lyst at
være med til, jo sjovere bliver det også at være her,
siger Henrik Pedersen, der
glæder sig til at komme i
gang i Dalby.

Er du en glad og udadvendt pige på mellem 15
og 17 år, og har du lyst til
at arbejde med børn i
cirka 6 timer om ugen i
Fritidsklubben Dalby, så
søger vi hjælp lige nu. Du
skal være fra lokalområdet, så du kender alle de
gode steder i Dalby, hvor
vi kan tage hen. Du må
også meget gerne have
kreative evner.
Er det noget for dig, så
kontakt Henrik Pedersen
i Fritidsklubben Dalby
(det gamle Værested).

Børneloppemarked
lørdag den 29. august

Husk at det er lørdag den
29. august fra klokken
11.00 til 14.00, at Beboerforening for Dalby sogn
og 6. klasserne fra Dalby
skole afholder det årlige

børneloppemarked. Det
er 12. gang at der bliver afholdt børneloppemarked
i Hallen. Der er gratis adgang så kom og se, hvad
sognets børn har til salg.
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Dalby Skoles udvidelse er med i Koldings
budgetforhandlinger
Kolding Byråds Børne- og Uddannelsesudvalg har stillet forslag om udvidelse af Dalby Skole med overbygning til 9. klassetrin til en pris på 54 millioner kroner
til Kolding Kommunes budget for 2016-19.

Kolding Kommune har
vedtaget en udviklingsplan
for folkeskolerne for perioden 2010-2021. Som del af
denne plan skal Dalby Skole udbygges med overbygningens 7.-9. klasser og
gøres klar til at kunne
rumme tre spor.
Den plan har Dalby Skole
og skolebestyrelsen hele
tiden været positiv overfor
og ser frem til, at byrådet
beslutter at igangsætte planen. Konkret har skolebestyrelsen også indstillet, at
Kolding Kommune undersøger, om det vil være mest
rationelt og økonomisk at
lave udbygning til overbygning og tre spor samtidigt.

gende i tilknytning til Dalbys nye boligområder øst
for skolen og i retning mod
Vonsild. Det fremgår af
kommunens nye Boligprogram 2015-2027.
Det betyder selvfølgelig
også, at der kommer flere
familier med skolebørn.
Kolding Kommunes nye
befolknings- og elevtalsprognose frem til 2028
peger på antallet af børn i
skolealderen (7-16 år) stiger fra nuværende 447 til
629 i løbet af perioden, og
at der allerede om 3 år er
over 500 skolebørn i Dalby
Skoles distrikt.
Der er derfor god baggrund for, at det er nu, at
udvidelsen af Dalby Skole
besluttes, så skolen er klar
til det stigende elevtal.

700 nye boliger
Der vil over de næste 10 år
komme 700 nye boliger i
Dalby Skoles skoledistrikt,
primært parcelhuse, men
også rækkehuse og nogle
etageboliger. De nye boliger vil primært være belig-

Skitser til udbygning
I udbygningsplanen for
Dalby Skole er der lavet
skitser til den kommende
udbygning, som kan ses i illustrationen.
Udvidelsen af Dalby Skole
vil blive placeret vest for og

Af skoleleder Henrik Nielsen
Skitser: Kolding Kommune

Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Arkiv
Lektiehjælp/faglig fordybelse har været en af nyskabelserne i Folkeskolereformen. I sidste skoleår skulle
lektionerne til lektiehjælp
/faglig fordybelse lægges
sidst på skoledagen, og forældrene havde mulighed
for at framelde deres barn
fra disse lektioner.
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Nu er lektionerne blevet
obligatoriske og skal ikke
nødvendigvis være placeret
sidst på skoledagen.
Lektiehjælp og profilfag
på Dalby Skole
På Dalby Skole bliver lektiehjælpstimerne
med
fokus på dansk og matematik forestået af klassens
egne lærere. Lektioner er
skemalagt sidst på skoledagen tirsdag og torsdag for
1.-3. klasserne og mandag,
tirsdag og torsdag for 4.-6.
klasserne. Men lærerne må
gerne rykke en del af lektiehjælpen til andre lektio-

Alle børn i 5. årgang kommer på 3 dages udflugt med
to overnatninger til Vingsted Jernaldermiljø, og i år er
ingen undtagelse.

Tre dage væk fra mor far og
uden strøm, iphones, computere og et fyldt køleskab.
Det kan virke uoverskueligt
for mange. Alligevel er det
en kæmpe oplevelse for
Dalbys skolebørn. Anderledes, nyt og midt i naturen.
Roen og nærværet møder
børnene i lejren.

koblet sammen med skolens mellemtrin og hallen,
der stod færdig i 2003. Dermed bliver grusparkeringspladsen sløjfet, og planen
er, at der skal etableres en
ny parkeringsplads og tilgang til skole og hal fra østsiden fra Ankershusvej.

Tre spor på Dalby Skole
Som det kan ses af illustrationen vil udvidelsen eventuelt ske i to etaper. Først
med udvidelse til to spor på
7.-9. klassetrin og dertil hørende faglokaler og herefter
en udvidelse til tre spor.
Dalby Skole er allerede i år
blevet 3-sporet i børneha-

Lektiehjælp er blevet en fast
del af skoledagen
Folketingsvalget i juni betød, at partierne bag Folkeskolereformen: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF stadig udgør et stort
flertal i Folketinget.
Dermed er lektiehjælp/fagligfordybelse, efter aftalen
mellem disse partier, nu blevet en fast og obligatorisk
del af skoledagen i folkeskolen.

Vingsted rykker børnenes grænser
Af Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer

Ny udvidelse af Dalby Skole vil blive lagt i tilknytning til bygningerne ved sportshallen, hvor den nuværende grusparkeringsplads
ligger.

ner, de har med klassen, og
benytte lektiehjælpslektionerne fleksibelt eventuelt
også med holddeling med
parallelklassen.
Eleverne vil stadig kunne
have hjemmearbejde, men
omfanget af lektier til
hjemmearbejde er blevet
reduceret, da en del af lektierne bliver lavet i skolen.
Faglig fordybelse også i
praktisk-musiske og
natur-teknologi-profilfag
På Dalby Skole prioriterer
vi, at eleverne også har mulighed for at fordybe sig i
praktisk-musiske fag og
natur/teknologi. Derfor
valgte vi i sidste skoleår at
reservere en af lektiehjælps-/faglig fordybelseslektionerne til fordybelse i
disse fag. Det har været en
stor succes med meget engagement hos elever og un-

dervisere. Derfor viderefører vi denne nyskabelse i
dette skoleår. Eleverne afgiver ønsker til, hvilke profilfagshold, de gerne vil
deltage i, og holdene bliver
så dannet på tværs af henholdsvis 1.-3. klasser og 4.6. klasser for et halvt år ad
gangen.
I dette efterår har indskolingens 1.-3. klasser følgende hold: Musik: rytmik,
løbehold, billedkunst: Farver i kunsten, natur/teknologi: Liv i skoven, dans,
idræt: Kamplege og slåskultur, og mindfullness/massage
Mellemtrinnets 4.-6. klasser
har følgende hold: musik:
Samspil, springgymnastik,
skak,
natur/teknologi:
Kend Verden, drama og
natur/teknologi: Opfinderspirerne.

veklasserne, og vi har både
et 1. og 3. klassetrin, hvor
tre-fire tilflyttede børn til
distriktet vil kunne medføre etablering af en tredje
klasse på de klassetrin til et
kommende skoleår. Derfor
vil en udbygning også i en
overbygningsetableringsperiode, der består af to eks-

tra år fra man starter med
7. klasser til skolen både
har 7., 8. og 9. klassetrin,
kunne rumme klasser fra
klassetrin med tre spor.
Skolen og skolebestyrelsen
venter spændt på Kolding
Byråds beslutning om udvidelse af Dalby Skole.

Nyansatte i Dalby
Skoles SFO
Vi har fået to nye ansatte i
Dalby Skoles SFO:
Lisa Renée Skovager, pædagog, 43 år. Lisa er både i
SFO og knyttet til 1. klasserne som årgangspædagog. Lisa har tidligere været ansat i daginstitution i
Tyregod.
Karina Ahlstrøm, pædagogmedhjælper, 46 år. Ka-

rina er ansat i dette skoleår,
mens Jesper Andersen har
uddannelsesorlov. Karina
har overtaget Jespers funktioner i SFO og som SFOårgangs-medhjælper til 2.
klasserne. Karina kender vi
fra hendes ansættelse i
vores glidende overgang
”Tyvstarterne” fra foråret.

Lisa Renée Skovager

Karina Ahlstrøm
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Toilet er udenfor
Toiletterne ligger cirka 200
meter fra jernalderhusene,
hvor børnene sover på kistebænke med tynde madrasser og på koskind.
Bålet er tændt hele døgnet,
så det ikke bliver køligt.
Det er også fra bålet lyset
kommer, når solen går ned
under horisonten. Hytterne er uden vinduer og
meget mørke.
Vandposten er ligeledes
200-300 meter fra hytterne.
Det med toiletterne på afstand er dog den mindste af
de udfordringer, som børnene møder på de tre dage.
Udfordringer til alle
Nogle af børnene har udfordringer med at lave mad
fra bunden, altså helt fra
bunden med rensning af
fisk den ene dag og slagtning, flåning og kogning af
kyllinger den anden.
Grøntsagerne leveres nemlig ikke i indpakkede og
fint tilpassede stykker som
fra disken i Fakta, men derimod i ukurante og naturlige størrelser.
Også at overnatte i mørke
hytter, langt væk fra mor og
far udfordrer andre børn.
Trygheden og vanerne er
som blæst væk.
Takket være de fire lærere

Skoleleder:
Henrik Nielsen

har alle børn rykket sig på
vidt forskellige områder i
løbet af disse tre dage, og
prøvet ting de ikke har prøvet før. Det har, vel at bemærke, givet stolthed og
selvrespekt til dem alle.
Kartoffelskræller søges
Andreas Priske Thune og
Mikkel Ravn Hansen er fredag på madholdet. Frokosten består af grøntsags
suppe med hjemmeslagtet
kylling, og drengene er
godt i gang med at tilberede urterne.
- Hvad skal man bruge af
denne her, spørger Andres
mig.
- Det er en knoldselleri
med top, hvor det er knolden, som skal bruges, svarer jeg, mens jeg knipser
løs for at forevige seancen.
De går straks i gang og halverer knolden.
- Og så skal den skrælles,
fortsætter jeg. De kigger på
mig.
- Skrælles? I deres øjne kan
jeg se, at de undrer sig, for
de har jo ingen kartoffelskræller. Hurtigt forstår
Andreas budskabet og skærer den ujævne overflade af
med kniven.
- Det er helt nyt for mig at
lave mad helt fra bunden,
fortæller Andreas koncentreret. Ja, og så vildt underligt, at vi skal have det her
mærkelige tøj på.
- Vi har blandt fået og lavet
fisk vi selv rensede, madbrød, hvor vi selv har malet
melet, byggrød og himbærkompost (kompot red.),
fortsætter Andreas.
Lærer Lars supplerer med,
at alt den mad, vi laver og
spiser, også fandtes i jernalderen.

DALBY skole

Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk

Suppekylling
- Det vildeste er nu, at vi
huggede hovedet af en kylling, supplerer Mikkel.
- Det var Jeppe Nielsen fra
B klassen, som gjorde det.
- Jeg er ikke så vild med
sådan noget, for jeg synes,
det er lidt synd for den.
Blodet gør mig derimod
ingen ting, fortsætter Mikkel, som nu egentlig også
synes, det var meget sjovt at
se og opleve.
- Det værste var nu, de underlige lyde den sagde, fortæller Mikkel videre. De
holdt den med hovedet
nedad efter det var sket,
altså uden hoved, så blodet
kunne rende ud, for de
ville ikke lade den rende
rundt.
- Nu glæder jeg mig til at
skulle spise den, for det har
jeg ingen problemer med,
slutter Mikkel af, mens han
hakker videre i knoldsellerien.
Værksteder i jernaldermiljøet
Af andre hold som børnene kommer på i løbet af
opholdet kan nævnes:
At male mel, kærne smør
og passe bålet, hvilket også

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

___________________
Det sker i september:
6.- 10. september:
6. klasserne på lejrskole i Skagen

er en del af madholdet.
Derudover er der potteriet,
sivflet, smedjen og træværkstedet (hvor de fx selv
fældede de træer, som blev
lavet om til skeer og små
skåle). De gamle håndværk
som er spændende, men
ikke ufarlige.
Når bymusen besøger
landmusen
Som det også skete dengang i jernalderen, kom-

mer mennesker til skade,
når de lever i og med naturen og skal overleve på
egne præmisser, hvilket
Dalbys børn også måtte
sande. En bule på størrelse
med et æg, to sting i et knæ
som følge af øksens skarpe
æg, et oprevet skinneben,
et brændt ben fra gløder
og en brændt hånd på suppen, var de ”små” ulykker
denne vildmarkstur gav.
Dertil kommer opkast og

30. september + 1.
oktober:
Skole-elev-fotografering

halsbetændelse. Ja, sådan
går det når bymusen besøger landmusen.
Og så meget klogere bliver
alle bybørn af besøget. Det
værste var nu ifølge Jamie
Michaelsen, at der ikke er
lys.
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Dalby Tidende
KALENDER
SEPTEMBER
Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 9.00
14. søndag efter trinitatis. Fælles gudstjeneste med
Sdr. Bjert inden fælles sogneudflugt til Aarhus.
Ved J.C. Bach Iversen / Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 13. kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Høstgudstjeneste: Søndag den 20. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkefrokost på kirkens P-plads. Se side 7.
Sogneaften om tro og det at blive mor:
Torsdag den 24. kl. 19
Ved Christina Prinds. I præstegården. Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag den 27. kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis. Konfirmandstart.
Ved J.C. Bach Iversen.

OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag den 4. kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Aftengudstjeneste: Torsdag den 8. kl. 19.00
Fællesspisning inden gudstjenesten. Mere i næste nr.
af Dalby Tidende.
Ved J.C. Bach Iversen.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
24. oktober 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. 8
September 2015
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Må en videnskabsminister tro på Gud?
Det skabte en mediestorm, da Esben Lunde Larsen
fortalte, at han tror på Gud.
KOMMENTAR

fundamentalisten er religiøs eller ateistisk.

J.C. Bach Iversen
Markante stemmer gik så
vidt som til at kræve den ny
videnskabsminister fyret,
for han kunne umuligt varetage sit embede forsvarligt, hvis han samtidig gav
Gud en rolle i verdens tilblivelse. Og det blev afvist
kategorisk, at der var noget
at diskutere.
Det sidste er paradoksalt
nok et fundamentalistisk
udsagn. For fundamentalisme er at gøre sig døv for
andre synspunkter, om nu

To forskellige sprog
Dalbys konfirmander gennem de sidste mange år er
klogere end de ellers højtuddannede mennesker,
der har krævet ministerens
afgang.
Dalbys konfirmander ved
godt, at Big Bang og Bibelens skabelsesberetning ikke udelukker hinanden, så
kun den ene kan være
sand. De taler blot to forskellige sprog og vil to forskellige ting.
Naturvidenskaben vil for-

klare. Kristendommen præsenterer en livstydning, der
vedrører en helt anden dimension af tilværelsen, der
hverken kan måles og vejes.
Jeg plejer gerne at sammenligne jordens tilblivelse med
konfirmandernes fødsel. Vil
deres mors og beretning
om fødslen være den samme som jordemoderens?
Selvfølgelig ikke. Er den
ene så sand og den anden
falsk? Selvfølgelig ikke. De
er begge sande, men den
ene taler et naturvidenskabeligt sprog, den anden
kærlighedens sprog. At
gøre Bibelens skabelsesberetning til dårlig naturvidenskab er at misforstå hele dens anliggende.

Nyt om
NAVNE

Programmet løber tre lørdage i efteråret fra kl. 1014.30, afbrudt af en
frokostpause, med mødested i Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2.
De nærmere forhold om tilmelding og betaling findes
på foldere i kirken eller ved
at kontakte Sankt Nicolai
Kirkes kirkekontor på telefon 75 52 02 47.
Pris for alle dage er kr.
300,-. En enkelt højskoledag koster kr. 120,-. Et enkelt foredrag koster kr. 75,-.
Begge dele inkl. kaffe/te
og frokostsandwich.
Kolding Kirkehøjskole er
et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.
Man kan læse mere på
www.koldingprovsti.dk –
klik på ”Provsti samarbejder” øverst på siden.

DØBTE
Godt, vi har naturvidenskaben til at gøre os klogere
på alt det, der kan måles og
vejes.
Godt, vi har mere end det,
for ellers kunne vi aldrig
orientere os. Enhver, der
bygger sit liv på den kærlighed, man har fået og givet
i sin opvækst eller senere i
sit liv, ved, at den dimension spiller en langt større
rolle i at gøre os til mennesker.

nem udfolde nye sider af
dig selv, vokse og dannes
som menneske. Foredraget
kommer også ind på, hvad
mødet med Gud kan betyde.

Carl Nielsen, manden og
komponisten
I anledning af 150 året for
den store danske komponist Carl Nielsen fortæller
frimenighedspræst Henrik
Jensen lørdag den 19. september kl. 10 om manden

bag værkerne og melodierne. Vi synger nogle af de
sange, Carl Nielsen har
skrevet melodi til.

Byvandring i Anne Marie
Carl-Nielsens Kolding
Kamma Poulsen-Hansen
fra Kolding Stadsarkiv
fører lørdag den 19. september kl. 12.45 an på byvandring med fokus på
kunstneren Anne Marie
Carl-Nielsen, født i Sdr.
Bjert og hustru til Carl Nielsen. Husk godt fodtøj og
påklædning efter vejret.
”Denne dag, et liv” –
Astrid Lindgren
Forfatter Jens Andersen
går lørdag den 24. oktober
kl. 10 bag om Astrid Lind-

grens forfatterskabs facade
og fortæller om hendes
kampe, drømme og depressioner. Og han belyser
hendes splittede forhold til
berømmelse, rigdom, ensomhed, magt – og mænd.
Jeg lever løs og synes, at vi
skal behandle hver dag,
som om den var den eneste, man havde, sagde
Astrid Lindgren.
At blive til i mødet med
den anden
Studenterpræst
Anette
Foged Schultz peger i sit foredrag lørdag den 24. oktober kl. 12.45 på, at mødet
med det andet menneske,
kan være afgørende for,
om du kan begynde at se
dig selv i et anderledes lys,
end du plejer, og derigen-

20. september:
Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september kl. 10.30 er det tid for den traditionsrige høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i det fri.

J.C. Bach Iversen

Livsfortællinger på Kolding Kirkehøjskole
Efterårets program i Kolding Kirkehøjskole sætter
fokus på, hvordan vi som mennesker dannes gennem
fortællinger. Det sker 19. september, 24. oktober og
14. november.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Film i Nicolai Bio:
Boyhood
Lørdag den 14. november
kl. 10 vises den knap tre
timer lange film Boyhood,
der spænder over 12 år i en
families liv. I centrum finder vi drengen Mason, som
sammen med søsteren
Samantha, begiver sig ud
på en følelses- og oplevelsesmæssig rejse fra barn til
voksen. Ca. kl. 13 står den
på frokost i Jens Holms
Hus, hvor fhv. sognepræst
Ole Jørgensen åbner til
samtale om filmen.

15. august
Villads Boysen Vogensen
Dalby Møllevej 10

For 10. gang skaber Hans Jørgen Krab fra Bøgelund de rigtige rammer med sine landbrugsmaskiner.

Isabella Victoria
Niemann Knudsen
Goldbæk Alle 16

27. oktober:
Eftermiddagsmøde
kl. 15.00. Sygehuspræst
Birgit Fur
KFUM-spejderne fra Mariesminde har faner med.

15. august
Pia Loumann
Eienstrand Junker
&
Hans Henrik Junker
Stranden 36

1. november:
Musikgudstjeneste
Kl. 19.00. Alle helgen
12. november: Sogneaften
Kl. 19.00. ”Mand på rejse”
29. november:
1. søndag i advent
Kl. 10.30.
Familiegudstjeneste

DØDE OG
BEGRAVEDE

3. december: Julekoncert
Kl. 19.00. Midtjysk Pigekor
+ Dalby Kirkes kor

8. juli
Liselotte L. H. E. Hansen
Tidl. Romerparken

16. august
Anders Ditlev Sørensen
Bakkegærdet 18

8. oktober:
Aftengudstjeneste
Kl. 19.00. Med fællesspisning kl. 18.00

25. oktober:
Spaghettigudstjeneste
Kl. 16.00. Familiegudstjeneste

8. august
Mette Ingerslev
Carstensen
&
Henrik Carstensen
Goldbæk Allé 15

6. august
Jørgen Tørnæs Beck
Møllegærdet 10

Arrangementer og særlige gudstjenester i Dalby Kirke og Præstegård.
Læs mere i kommende
numre af Dalby Tidende.

22. oktober:
Fælles sogneaften
Kl. 19.30. Erik Lindsø.
I Sdr. Bjert Sognehus.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

20. juli
Jørn Aage Dupont
Stranden 54

Sæt X i
kalenderen

Kirken er pyntet flot til høst for at minde os om at dele
Guds gode gaver med hinanden.

Spejderne sætter mastesejl op, så maden kan
stå tørt i tilfælde af et par dryp ovenfra.

Folk i sognet har bagt friskt
brød til frokosten. Kr. 20,- pr.
person + kr. 5,- for vand, kr.
10,- for øl. Alt går til det lokale
spejderarbejde.

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

8. december:
Jule-eftermiddagsmøde
Kl. 15.00. Julehistorier,
julesang og pakkeleg
20. december:
Musikgudstjeneste
Kl. 16.00. Konfirmander
læser De 9 læsninger
24. december:
Juleaftengudstjenester
Kl. 10.00, 13.30, 14.45
og 16.00
31. december:
Festgudstjeneste
Kl. 15.30. Med fyrværkeri
og nytårsønsker
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Livets mening når man bliver mor
Torsdag den 24. september kl. 19 fortæller Christina
Prinds i Dalby præstegård om de store overvejelser,
det kan sætte i gang at blive gravid og nybagt mor.
Christina Prinds er jordemor, bor i Dalby og har forsvaret en Ph.D.-afhandling om emnet. Nu præsenterer hun pointerne i en bredere sammenhæng.
Dalby Tidende har stillet
Christina Prinds tre spørgsmål om aftenens indhold.
Du er jordemoder, men har forsket i eksistens og tro. Hvordan
hænger det sammen?
- Det var netop det at få lov
til at deltage i så mange af
de øjeblikke, hvor et nyt liv
fødes og synes allermest
friskt, der i sin tid satte tankerne om projektet i gang.
Det var vel en voksende erkendelse af, at netop ved
fødslen, hvor livet virker allermest stærkt, kan det
også være så skrøbeligt. Et
paradoks, som vi ikke taler
så meget om i sundhedsvæsenet.
Hvorfor er det vigtigt at tale
om?
- Min undersøgelse peger
på, at mange gør sig overvejelser om det, vi kunne
kalde de store livsspørgsmål, i forbindelse med at
blive mor – og ikke rigtigt
taler med nogen om dem.
Det er spørgsmål, som for
eksempel handler om,
hvad der giver mening og
værdi i livet, om religiøse

og spirituelle emner, og
om hvordan man gerne vil
leve. Det kan også være følelsen af at have fået noget
dyrebart i hænde, som man
kan miste – simpelthen erkendelsen af, at livet er sårbart.
Mange mødre tænker over
livsspørgsmålene. Burde vi
ikke turde tale om dem?
Har tanker om tro og eksistens
nogen interesse for danske nybagte mødre?
- Man kan vel starte med at

konstatere, at der eksisterer et bugnende bog- og
bladmarked om, hvordan
man bedst og mest perfekt
kan være mor. Bøger om
kost, motion, skønhedsfif,
sovetips, ammeråd og babyudstyr vidner om, hvor
stor en livsomvæltning det
er at bære et barn og blive
mor – og om alle de udfordringer, det fører med sig.
Livsspørgsmålene, som ligger under det hele, taler vi
bare ikke så meget om.
Inden for de sidste 10 år
har vi i Danmark forsket en
del i tro og eksistens i forhold til sygdom og slutningen på livet. Men det her
er det første danske projekt, som berører livets begyndelse.

UGENTLIGE MØDER
FamilieSpejd 3-7 år sammen med en forældre
Hver 3. søndag. Første gang 30.08 kl. 9.00-12.00

Christina Prinds fortæller om
gravides og nybagte mødres forhold til tro og eksistens. Det
sker torsdag den 24. september
kl. 19 i Dalby Præstegård. Alle
er velkomne. Aftenen åbner –
både for mænd og kvinder – for
en større indsigt i en væsentlig
dimension af et af livets store
øjeblikke.

Store som små forsøgte sig i
klatretårnet ved KFUM-spejdernes Åbent Hus.
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Nu kan du støtte aktiviteterne i Dalby GF uden, det
kostede dig en krone.
Dalby GF er nemlig blevet
en del af KlubLiv Danmark, som er en ny sponsormodel udviklet af DGI.
Modellen bygger på, at
medlemmerne af KlubLiv
Danmark, det vil sige dig,
optjener MikroSponsorater til os, hver gang de bruger Dankort i en butik, der
er KlubLiv Sponsor.
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig

Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Senior (14 -17år)
Deltager i tropmøder onsdag
+ Seniormøde: Hver anden torsdag kl. 19.00-21.00
Første gang torsdag d. 27. august
Rover (17-25år)
Se hjemmesiden for aktiviteter

24. september
Sæbekasserally – for ulve

Gamle og nye spejdere – med
afløsere – i gang med at bage
snobrød.

Fakta

KlubLiv Danmark i dag. Så
støtter du allerede næste
gang, du bruger dit Dankort.
Hvad koster det mig?
Med KlubLiv Danmark optjener du støtte til klubben,
du selv vælger, hver gang
du bruger dit Dankort. Og
det koster dig ikke en
krone. Løsningen er udviklet af DGI og kører via
Nets, som blandt andet
håndterer Dankortet. Derfor er dit Dankort også dit
medlemskort. Når du bruger dit Dankort i en butik,
der er Klubliv Sponsor, op-

tjener du MikroSponsorater til klubben.
Hvad er et MikroSponsorat?
Støtten kaldes for MikroSponsorater. Det fungerer
på den måde, at butikker
og andre erhvervsdrivende,
der har meldt sig som

KlubLiv Sponsorer, giver
en procentdel af dine køb
som KlubLiv Medlem. Det
er butikken der betaler,
men dig som vælger hvilken klub som skal modtage
støtten. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at du vælger
netop Dalby GF som modtager af den de MikroSponsorater du optjener.

Allerede nu kan man optjene MikroSponsorater i
flere end 400 butikker landet over. Men flere butikker kommer til hver dag. Hos KlubLiv Danmark arbejder vi på at lave aftaler med de store
landsdækkende kæder, men vi er helt afhængige af,
at der er mange KlubLiv Medlemmer. Så jeres indsats
med at skaffe medlemmer er også her helt afgørende.
Det er helt nye Dankort-regler og en aftale mellem
KlubLiv Danmark og Nets Danmark, der sikrer, at
danskerne kan støtte deres favoritforeninger med
Dankortet.
KlubLiv Danmark er en non-profit forening, som
DGI står bag. Formålet er at forbedre klublivet og de
økonomiske vilkår i foreningerne via såkaldte MikroSponsorater.

Hvor længe er jeg bundet?
Det er gratis for dig at blive
og være medlem af KlubLiv
Danmark. Der er ingen forpligtelser og du kan selvfølgelig også altid melde dig
helt ud. Du styrer det hele
selv via din profil på klublivdanmark.dk.

NY SPEJDER? NY LEDER
Har du lyst til at prøve, hvordan det er at være spejder:
Sove i telt, lave mad på bål, bygge med reb og rafter,
finde vej i naturen, få gode værdier og lære at passe på
hinanden?
Eller er du tidligere spejder med lyst til at blive leder
og genopleve et forrygende fællesskab?
Kontakt Susanne Jørgensen, Christoffer 2 Vej 3, på
51 64 40 24 eller Susannejoergensen2@spejdernet.dk

ADRESSE
KFUM-Spejdernes hytte på Mariesmindevej 4 summer
af liv og glade børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside på:
www.mariesmindegruppe.dk

Solen skinnede ikke fra en skyfri himmel søndag den
16. august, men vejret var varmt og tørt. Det benyttede mange til at kigge ind på lejrpladsen til Åbent
Hus hos KFUM-spejderne i Mariesminde.

Kiggede man rundt til spejdernes Åbent Hus, var det
tydeligt, at der kom mange
nye familier, der var nysgerrige på den nye FamilieSpejd-enhed, som spejderne starter op for børn i alderen 3-7 år sammen med
en forældre, hvor leg, natu-

Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30

20. september kl. 10-12:30
Høstgudstjeneste Dalby Kirke

ren, bål og udfordringer er
i fokus. Familiespejderne
har første møde søndag
den 30. august kl. 9-12. Læs
mere på hjemmesiden, hvis
det kunne være noget for
jer!
Åbent hus arrangementet
var godt besøgt og en rigtig
hyggelig tradition, hvor
spejderne byder indenfor
på lejrpladsen, og hvor

Dalby GF er blevet en del af KLubLiv Danmark, hvor
du hver gang, du bruger dit Dankort kan støtte Dalby
GF. Du kan med andre ord blive sponsor for din egen
klub, uden det koster dig noget.
Af DGI
Fotos: Judy Reimer

30. august kl. 09-12.00
Første Familiespejd møde

En af de mange ”Mor og barn”-skulpturer – i marmor og bronze – i Vigelandsparken i Oslo, som
Christina Prinds har gennemfotograferet og også brugt som illustration i sin afhandling.

Støt Dalby GF hver gang du bruger dankortet

Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00

SÆRLIGE DATOER

Spejderopstart
og Åbent Hus
Af Susanne Jørgensen
Fotos: Susanne Jørgensen

Spejdernes kalender september

Dalby Tidende

DALBY GF

Gamle juniorer byder velkommen til nye med havregrynsmos,
melklister og andet sjovt.
store som små kan få lov til
at prøve at være spejder et
par timer. Der blev bagt
snobrød med skumfiduser,
kakao, vingummier og meget andet sjovt fra snobrødsbaren. Der blev prøvet kræfter med klatretårnet, lavet sæbebobler i
størrelse XXL, kastet med
bamser og rutsjet på sæbebane.
Oprykning
Spejderne havde slået lejr
allerede fra om lørdagen,

GRUPPERÅDET (FORÆLDREVALGT BESTYRELSE)
Carsten Justesen (formand), Nyhegnet 25
Finn Mortensen (kasserer), Stranden 8
Benny Andersen, Aagærdet 44
Lene Bundgaard, Lundgærdet 3
Lars Hilker, Løjpen 28
Tina Bank Dahl, Jens Skyttes Vej 10
Christian Juul Jørgensen, Christoffer d 2. vej 3

hvor der blev lavet mad
over bål, hygget ved lejrbålet og sovet i shelter.
En fast tradition er også oprykning af spejderne til
den næste aldersgruppe,
som gerne krydres med
sjove udfordringer.
Lyst til at være spejder
Kunne du have lyst til at
prøve at være spejder, så
kig forbi spejderhytten på
en mødeaften. Spejdermøderne er startet. Se mødetiderne her på siden.
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Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com

Kasserer
Tommy Andersen
Tommy.andersen@dk.b
ureauveritas.com

Sponsorudvalg
Jan Lottenburger
Jan.lottenburger
@get2net.dk

Menigt medlem
Thomas Rosenlund
Frederiksen
tfcloudspirit
@gmail.com

Fodbold Senior
Jens Schmidt
Schmidt_jens
@hotmail.com

DALBY GF

Tanker fra fodboldbanen

Kære Dalby HEIDI’er Lørdag den 19. septem-

Hvordan er det gået med Sandkassefodbold? Det er
nu 2 år siden, at jeg satte mig for at starte Sandkassefodbold op i Dalby GF, og det er tid for en evaluering.

Af Gitte Thomsen
Foto: Judy Reimer

Af Gitte Thomsen
Foto: Judy Reimer

sendt årgang 2010 af sted
som de nye U6.

Baggrunden for at lave fodboldtræning for de mindste var som udgangspunkt
at skabe en god indgang til
fodboldlivet i Dalby. Det er
fodboldtræning for børn
og forældre, som opstart til
den rigtige træning, der
starter i U6 med et forældre/træner-team omkring
holdet. Det år, hvor børnene fylder fem år, kan de
starte som U6 efter sommerferien. Det første hold
blev sendt af sted sidste år
med stor succes og med et
meget engageret trænerteam bestående af fem forældre, fire trænere og en
holdleder. I år skal vi have

Sjov sved
Træningen på sandkasseholdet er baseret på leg og
driblefærdigheder
med
bolden, men først og fremmest gælder det om at have
det sjovt og få sved på panden. Desuden er det en
god anledning til at møde
de kammerater i lokalområdet, som man måske skal
gå i skole med inden længe
og for forældrene at møde
hinanden.
Min oplevelse er, at de
børn der starter på sandkasseholdet bliver yngre og
yngre, og der er stor forskel
på én der er på vej mod tre
år, og én der er på vej mod

Rigtig mange frivillige, godt vejr, en flot afholdt fodboldturnering med godt 500 børn, 190 børn på børnecamping og mange gæster var med til at give et
god sommerfest.

Gymnastik
Irene Mortensen
Irene.mortensen
@skolekom.dk

Af Mette Høi Davidsen
Fotos: Martin Stubkjær,
Jesper Wichmann

Badminton/motion
Søren Peter Viborg
spv@guehring.dk

fem år. Jeg har i år oplevet,
at jeg har ”tabt” nogle af de
ældste, fordi de ikke fik
spillet nok fodbold, og
samtidig har jeg set mange
af de yngste få knap så
meget sved på panden og
smil på læben.
Små børn i Dalby
Dalby er i stor udvikling, og
mange flytter til området og
rigtig mange med små børn.
Der er stor fokus på at vores
børn skal være aktive, og
derfor vil vi ret tidligt have
dem i gang med noget
sport. Men måske giver en
halv times leg i haven med
mor og far mere aktivitet
end en times fodbold i
Dalby? Mit dilemma er altså,
at jeg rigtig gerne vil have
fodboldspillere til Dalby GF,
men alligevel tror, at der
skal andet til for, at børnene
trives og aktiveres, når de er
mindre end fem år.

Jeg har fået en opgave til
årets Oktoberfest den 4. og
5. september 2015 på Kolding Stadion, som jeg
håber I er friske på at
hjælpe med.

Skal være fem år
Fra foråret 2016 vil Sandkasse fodbold være for den
årgang, der fylder fem år,
altså i 2016 for årgang
2011. Jeg hører rigtig
gerne fra jer med børn, der
er yngre, hvad I kunne efterspørge for jeres børn.
Måske vi kan arrangere
noget forældre/barn, hvor
man bare kommer og leger
med bolde og andre redskaber, som vi i Dalby GF så

stiller til rådighed. Jeg
hører meget gerne kommentarer til dette oplæg på
mail: dalbygf2005@gmail.
com.
Det er vigtigt for vores dejlige område, at vi bruger
de faciliteter, vi har, og vi
har rigtig mange muligheder for at være aktive i
Dalby, så lad os sammen
skabe de bedste rammer.

Jeg skal sørge for 10 x
”Heidi er” til servering fredag og lørdag aften fra
klokken 17.00 – cirka
01.00.
Vi får udleveret tøj, og der
er vand og mad til os i
løbet af aftenen. Der betales en timeløn, som går

Vi er nu kommet på den
anden side af sommerferien, og vi synes sikkert alle,
at sommerfesten ligger
langt tilbage. Alligevel vil vi
gerne lave en opsamling på
årets sommerfest.
Stik mod alle traditioner vil

jeg starte med at sige en
særlig stor tak til sommerfestudvalget Jens, Frank og
Sanne. I var tilstede hele
weekenden, og I var fantastiske at arbejde sammen
med. Jeg glæder mig allerede til næste år.
Dernæst en stor tak til alle
de mange frivillige, ikke
mindst til Lars og Heidi
samt Morten og Else-Marie

for at stå for børnecampingen, sponsorudvalget for at
afholde banko og Gitte for
at trække læsset omkring
Dalby Mølle Pokal. Det er
med jeres indsats, at det
kan lykkes at stable Dalby
Sommerfest på benene.
Aktive elever fra Dalby
Skole
I år havde vi stor succes
med at inddrage 4.-6. klasserne på Dalby Skole. Med
hjælp fra forældre håndterede de unge børneboden,
en beauty salon og caféen.
Det var en stor fornøjelse af
opleve alle de unge mennesker, der i den grad tog
godt imod opgaven. Det er
helt sikkert et samarbejde,
som vi vil føre videre. Vi vil
også arbejde med involvering af de yngre og deres
forældre.
Der var på et tidspunkt så
meget omsætning i børneboden, at forældre stod
med gavepapir i lange
baner til indpakning af eks-

ubeskåret til Fodbold Ungdom.
Vi vil gerne tjene nogle
penge til at forskønne området ved klubhuset og
gøre det attraktivt for områdets børn og voksne at
hygge sig omkring multibanen og fodboldstadion.

ber er der masser af liv
på Dalby Stadion
Dalby GF arrangerer Super lørdag, hvor hele Dalby mødes på og omkring Dalby
Stadion. Der vil være mulighed for at købe mad og drikke, lege med forskellige
aktiviteter og ikke mindst se en masse flot fodbold på Stadion. Flere Super Lørdage på vej.

Vil du være med til en hyggelig aften og samtidig tjene til et godt
formål for Dalby GF – fodbold Ungdom – så send mig en sms på
22 46 79 30 med følgende oplysninger:
1: Hvornår du kan hjælpe: fredag/lørdag eller begge dage.
2: Navn
3: Adresse
4: Mobilnummer
Glæder mig til at høre fra jer/Gitte T.

Tak for en god sommerfest 2015

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005
@gmail.com

Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk

Dalby Tidende

DALBY GF

Program for fodbold
lørdag den 19. september – Dalby Stadion

tra gaver, der kunne vindes
ved dåsekast eller fiskedam.
Fredagshygge med helstegt pattegris
Tak for opbakningen. Det
var så dejligt at have udsolgt på forhånd. Den stod
på hygge i teltet med god
mad, øl og vand, mens børnene legende udenfor.
Vi lover at sørge for varme
i teltet næste år, så det ikke
bliver for køligt hen under
aftenen. Old Boys holdt
godt ud og lukkede og
slukkede. I sørgede for at
sikre aftenens omsætning
af øl.
Et flot resultat
Igen i år gav Dalby Sommerfest et godt tilskud på
ca. kr. 40.000,-.

Kampbanen (11-mands)
11.00: U17 piger
13.00: Serie 3 Herre
15.00: Serie 5 Herre 1
17.00: Serie 5 Herre 2

4.-6. klasserne får hver kr.
1.000,- til deres klassekasser
for indsatsen. Derudover
vil vi gerne støtte op om lokale projekter, og der vil
blive sat lidt til siden til sikring af den fremtidige drift
af Sommerfesten, så vi
næste år kan lave en
mindst lige så god sommerfest.
Vi vil rigtig gerne have
gode forslag og ideer til
det, der kan gøre en forskel, så alle i Mariesminde,
Tved, Rebæk, Goldbæk og
det gamle Dalby føler, at
det er vores fælles sommerfest.

8-mands banen:
11.00: U13 drenge (Bjert/Dalby)
13.00: U12 drenge (KB/Dalby) (er under planlægning)
5-mands banerne:
10.00: U8 drenge B
10.00: U8 piger B
12.00: U9 drenge B
12.00: U10 piger A
14.00: U10 drenge A
14.00 U10 piger A

Sommerfest 2016
Torsdag den 2. juni til og
med søndag den 5. juni.

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk
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Familiefirma skærer til for at blive endnu dygtigere
Skare Byg A/S har haft syv magre år, men nu kommer
de syv gode år, siger salgschef Ida Skare. Derfor er
tiden også kommet til at blive endnu skarpere på det,
de gør godt.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Der er ingen tvivl om, at
salgschefen hos Skare Byg
A/S har travlt. Ida Skare,
der trådte ind i familiefirmaet for 15 år siden, når
lige at klemme et interview
møde ind mellem et morgenmøde og endnu et
møde.
For efter syv magre år under
finanskrisen, hvor Ida Skare
gerne indrømmer, at virksomheden godt kunne
mærke, at byggeriet blev
hårdt ramt, så er der nu lys
for enden af tunnelen.
- Heldigvis har vi tjent til, at
vi klarer de dårlige år, fortæller salgschefen, der sammen med sin bror Klaus
Skare styrer driftsselskabet,
mens hendes forældre nu
har med projektselskabet
at gøre.
- Selv om det har været
svært for min far ikke længere at have noget med
driften at gøre, så er han
vanvittig dygtig til at nytænke, udvikle, snakke
med kommunen og snakke
med bondemanden, der vil
udstykke sin mark, fortæller Ida Skare.
Ansigt udadtil
Ida Skare udstråler et stort

engagement, når hun taler
om familievirksomheden.
Hun er Skare Bygs ansigt
ud af til og står for alt, hvad
der har med kunder at
gøre. Både hun selv og broren har arbejdet sig op i firmaet.
- Vi har begge været firmaet
rundt, og så har man set på,
hvad vi er gode til, og hvad
vi har haft lyst til at lave. Jeg
er god til mennesker og til
at snakke med dem. Dybest
set handler det med at sælge huse om tillid. Når vi sælger et hus til en familie, så
laver familien sin livs største
investering, og derfor skal
kunderne heller ikke være i
tvivl om, hvor de har mig.
Jeg bor selv i området, og
mine børn færdes i områdets fritidsaktiviteter, så jeg
vil kunne møde kunderne
alle steder med god samvittighed, for du kommer virkelig tæt på folk, siger Ida
Skare.
Spændende udstykning
For det handler ikke kun
om at sælge huse. Det
handler lige så meget om
at sælge gode huse i spændende udstykninger. Hos
Skare Byg A/S skal en familie kunne finde det hus,
som de har råd til, men
hvor de får lidt flere fines-

ser end hos konkurrenterne.
Skare Byg A/S, som Idas
forældre Gerda og Gert
Skare startede for 45 år
siden, har haft kvalitet som
pejlemærke. I begyndelsen
solgte byggefirmaet fritidshuse i Danmark, men virksomheden blomstrede fra
1980’erne indtil genforeningen mellem Øst- og
Vesttyskland, hvor hele 80
procent af byggefirmaets
omsætning gik til Tyskland.
- Tyskland gik helt død ved
genforeningen, men der
står cirka 4000 af vores
huse i Tyskland i dag, fortæller salgschefen.
Bred palet
Til gengæld kom der gang
i salget i Danmark, og virksomheden har da også
spredt sig ud over en bred
palet lige fra typehuse til
arkitekttegnede huse.
- Hos os kan du får det hele
og selv være med til at designe dit hus, fortæller Ida
Skare, der fortæller, at

Ida og Gert Skare foran et af deres fritidshuse, der var med til at sparke virksomheden i gang.
alene inden for deres helårshuse, der går under navnet Frydkjær, er der 12
forskellige arkitekturer at
vælge imellem.
Rydde op
Men med de magre år
under finanskrisen blev
der tid til eftertanken og til
at rydde op.
- Vi vil være skarpere, og
slanker vores produktpalette. Vores kunder har altid
kunnet lide vores huse og

Skare Byg har cirka 100 fastansatte medarbejdere samt et stort
antal faste underleverandører.
udstillingshuse, men i
mange år har folk ikke haft
råd til at bygge de store
dyre huse. Vi vil nu henvende os mere til mængden, men med gode detaljer, så man stadig ikke
blot får ”en kopi af naboens
hus”. Vi tror også på, at folk
gerne vil betale lidt mere
for en byggegrund i en
spændende
udstykning
med store grønne områder,
flotte kantsten og gode stiforbindelser. Det er det, vi
går og arbejder med i øjeblikket, fortæller Ida Skare.
Ida Skare har været firmaet rundt, inden hun fandt sin plads som salgschef.
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I 2005 opførte virksomheden nyt domicil og fabrik, og blev i 2007
kåret som Årets Virksomhed. Ida Skare er salgschef.

Skare Byg A/S
Byggekoncernen blev grundlagt af i 1970.
Virksomheden er i dag delt op i datterselskaber med
driftsselskab og projektselskaber.
Gerda og Gert Skare er udtrådt af den daglige drift i
Skare Byg A/S, men arbejder i projektselskaberne
Skare Fast Ejendom og Skare Projektudvikling, som
henholdsvis udlejer ejendomme og udstykker byggegrunde.
Skare Byg A/S sælger både fritidshuse under navnene
Seest Huse og Kærfort huse og helårshuse under navnet Frydkjær.
Ida Skare og Klaus Skare er i dag henholdsvis salgschef
og byggeleder i virksomheden.
Derudover er der en søster mere, som ikke er ansat i
virksomheden.
Ida Skare er 37 år, er gift og har tre piger på 1 ½, 5 og
7 år. Hendes mand er selvstændig ejendomsmægler.

