Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I OKTOBER/NOV.
OKTOBER
Torsdag 1.
Skole – elevfotografering
Torsdag 8. kl. 19.00
Aftengudstjeneste. Fællesspisning inden gudstjenesten
Fredag 9.
Skolernes motionsdag
Lørdag 10. - Søndag 18.
Skolernes efterårsferie
Torsdag 22. kl. 19.30
Fælles sogneaften i
Bjert: Der nu noget
ved livet, man ikke finder andre steder.
Ved Erik Lindsø
Torsdag 22. kl. 17.00
Visionsaften om Dalby
Skole
Søndag 25. kl. 16.00
Spaghettigudstjeneste.
Spaghetti og kødsovs i
præstegården

Dalby Kirke

Dalby GF

4. årgang. Nr. 9
Oktober 2015
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Heller ingen overbygning til
Dalby i denne omgang
Endnu engang blev Dalby Skole forbigået i budgetforhandleringer om en ny overbygning. Borgemesteren forklarer, at den vigtigste grund til, at det ikke
blev til en overbygning, er økonomien.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
En overbygning til Dalby
Skole koster mange penge,
og kommunens økonomi
er da også den vigtigste
grund til, at overbygningen
ikke kom med på budgettet i dette års budgetforhandlinger.
Borgmester Jørn Pedersen
(V) erkender, at der igen i
år ikke blev råd til en overbygning til Dalby Skole.
- Vi har ikke pengene til det.
Det eneste store projekt,
som der er blevet råd til, er
en ny stor børnehave i sydvestkvarteret. Her er der to

børnehaver, som er helt
ubrugelige, så det er nødvendigt at bruge pengene
der. Derudover er der blevet råd til en række mindre
projekter, siger Jørn Pedersen, der understreger, at det
er vigtigt at have pengene,
førend de kan bruges.
Små årgange
Samtidig vil kommunen
også gerne have lavet en
opdatering af udviklingsplanen for at se, hvad en
eventuel udbygning af Dalby Skole kommer til at betyde for resten af kommunens skoler.
- Jeg tror ikke, der er tvivl

om, at der er et behov i
Dalby for en overbygning,
men vi vil gerne lige se på,
hvordan kommunen udvikler sig af hensyn til sammenhængskraften i hele
kommunen. Det er de små
fødselsårgange, der er på
vej, og selv om der er udsving, så kan vi se på prognoserne, at om få år er der
igen kun børn til to spor på
Dalby Skole. Samtidig er
der dele af Dalby, der bliver
til sølvbryllupskvarterer,
fordi folk ikke flytter væk,
så det ser ikke ud til, at børnetallet stiger, siger borgmesteren, der understreger, at det stadig er økonomien, der er den vigtigste
årsag til, at overbygningen
ikke kom med i budgettet.
- Alle partier er positive
over for en overbygning i
Dalby, siger borgmesteren,

der da heller ikke ser at
Dalby Skole får problemer
med at huse alle eleverne
de næste par år.
Skubbet foran
Peder Damkjær, der er skolebestyrelsesformand, har
da også forståelse for, at
der er andre vigtige projekter i kommunen, selv om
han er ærgerlig over beslutningen.
- Jeg håber ikke, at en overbygning bare bliver skubbet foran os i al evighed.
Allerede næste år kan vi få
et kapacitetsproblem, og
det ville da være ærgerligt
at bruge mange penge på
en midlertidig løsning,
penge som bedre kunne
være brugt til en permanent løsning, siger Peder
Damkjær.

Tirsdag 27. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde
med sygehuspræst
Birgit Fur
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Jens Vejmand er forsvundet i bureaukratiet

Læs side 2

IDRÆT

Dalby GF mangler fodbolddrenge årgang 2005

Læs side 4

KIRKE

Fællesspisning og aftengudstjeneste

Læs side 8

——————————
NOVEMBER
Søndag 1. kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Torsdag 19. kl. 18.30
Dalby Banko i hallen

SKOLE

6. klasserne har været i
Skagen

Læs side 11
Selv om der er blevet oprettet tre spor til de mange børn, der er begyndt i børnehaveklasse i år, så forudser borgmesteren, at der om få
år igen kun er børn nok til to.

LOKALT

Anna skal til MGP
workshop

Læs side 12
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Endelig er vejbump og vejskilte på plads
Nu er skolevejen langs Dalbyvej blevet lidt sikrere for
både cyklister og gående. Kommunen har etableret
to vejbump, og der er kommet 30 kilometer vejskilte
op på strækningen.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Der er ros på vej til kommunen fra Peder Damkjær,
skolebestyrelsesformand
for Dalby Skole, der er en

glad mand i dag. Kommunen har nemlig både fået
lavet to vejbump og fået sat
30 kilometer skilte op
langs Dalbyvej ved 52-110,
sådan som det er blevet
lovet.

Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30

Trafiksikkerhed forbedret
På
Teknikudvalgsmøde
den 2. marts blev det besluttet at afsætte 280.000
kroner til to vejbump samt
at forbedre rabatterne allerede i 2015.

Områderedaktør
for idræt
Judy Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisa.kuang@stofanet.dk
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
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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- Det er en rigtig god løsning, der er blevet lavet, og
selv om der er gået et par
måneder, så synes jeg det
er rigtig flot, at kommunen
har fået lavet det så kort tid
efter skolestart. Det synes
jeg, den skal roses for, siger
Peder Damkjær.
Det er en trafikgruppe fra
Dalby Skole, der har kæmpet med at få forbedret trafikforholdene på Dalbyvej
52-110, der har flere uoverskuelige sving og smalle rabatter langs vejen.

Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer

”Dermed vil strækningen
formentlig ikke længere
være trafikfarlig”, som det
dengang hed i forvaltningens indstilling til politikerne.
Peder Damkjær mener da
også, at trafiksikkerheden
er forbedret væsentligt.

- Det vil helt sikkert få bilisterne til at sænke farten,
så det ikke længere er så
farligt for vores børn at
færdes på vejen. Jeg har
selv afprøvet, at det virker,
siger han.

Ved sidste års budgetforhandlinger fik blandt andre
Dalby lovning på en vejmand, der skulle holde Dalby
pæn. Han er endnu ikke dukket op. Kjeld Kjeldsen
siger, at den kommunale forvaltning har kørt vejmanden af sporet.

Det er ingen tvivl, når man
spørger Kjeld Kjeldsen, byrådsmedlem fra Venstre,
om den vejmand, som
blandt andre Dalby blev
lovet ved sidste års budgetforhandlinger.
- Det er en ommer, understreger han.
Dalby fik et lille plaster på
såret, da der heller ikke
sidste år blev plads til en
overbygning til Dalby skole
i budgettet. I stedet fik
Kjeld Kjeldsen lovning på,
at blandt andre Dalby området skulle have en fast
vejmand i en forsøgsordning, der skulle samarbejde med grundejerforeninger og holde de kommunale grønne områder

pæne og ordentlige. Pengene blev sat af i budgettet,
men siden er der intet sket.
- Det her er min kæphest,
så jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at Dalby endnu
ikke har set en vejmand.
Men det løb helt af sporet,
da den kommunale forvaltning besluttede, at vejmanden kun skulle holde øget
opsyn på udvalgte vejstrækninger. Det var jo slet ikke
meningen med en vejmand, forklarer Kjeld
Kjeldsen.
Sendt retur
Sagen er blevet behandlet
på flere udvalgsmøder, og
vejmandssagen er blevet
sendt tilbage til forvaltningen, så de nu kan komme
med et oplæg, der passer
lidt bedre til de intentio-

Børneloppemarked er altid velbesøgt
Allerede 15 minutter før markedet åbnede lørdag
den 29. august klokken 11.00 var de første handler
gjort, og der kom kunder i hallen i de efterfølgende
to timer. Den sidste time fra klokken 13.00 døde det
stille ud.

Jens Vejmand er druknet i forvaltningens bureaukrati

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
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De helt små købmænd bliver assisteret af mor eller
far på standen, mens flere
af de lidt ældre børn selv
står for kundebetjening,
prissættelse og udregning
af byttepenge. En rigtig
god træning for dem.
Indtjeningen på måske
cirka 200-300 kroner er et
godt supplement til børnenes lommepenge, hvis de
da ikke når at få brugt pengene på loppemarkedet,
inden de tager hjem.
Bytter legetøj
Mens børnenes hovedformålet med markedet er at
få byttet deres legesager til

nyt brugt, som passer bedre til deres alder, står mange af mødrene i hjørnerne
og krydser fingre for, at der
ikke kommer lige så meget
med hjem, som de kom
med om morgenen.
De sager, som ikke bliver
solgt på markedet, kan forældre og børn vælge at
tage med hjem igen, eller
donere det til Mariekjær
børnehave.
Som altid er markedet en
rigtig hyggelig begivenhed,
som afholdes af beboerforeningen. Det er gratis for
børnene at være med, og 6.
klasserne har hvert år en
stor cafe på markedet med
kage og kaffe og vand,
hvor overskuddet går til
deres lejrtur i foråret.

Torsdag den 19. november kl. 18.30

Dalby Banko
Så er det igen blevet tid til det årlige traditionsrige Dalby bankospil.
Er du heldig og rap ved pladerne, er der mulighed for at vinde ænder og gavekort samt mange spændende sidegevinster.
Sidegevinsterne er fra Dalby Mølle, og der er chokolade julekalender til børnene.
Dalby skoles 6. klasser hjælper til hele aftenen. De vil blandt andet stå for salg af sodavand og kager, som forældrene har bagt.
Pengene fra salget går til deres klassekasse.
I år bliver der igen 2 spil, hvor kun børnene spiller om nogle fine gevinster.
Der er Amerikansk lotteri i pausen med mange spændende gevinster.
Prisen er 10 kroner per plade.
Alle er velkomne til en hyggelig aften i Dalbyhus.
Så tag gerne din nabo og dine venner med til banko i Dalby.
Overskuddet går til næste års aktiviteter, da vi vil styrke det kulturelle sammenhold i sognet for at bevare det lille lokale samfund tæt på Kolding.
Vi spiller i hallen (Dalbyhus), Dalbyvej 118, Kolding.
ner, der var i det oprindelige forslag.
- Vi kan vist roligt sige, at
den forsøgsordning, der
skulle være sat i gang, ikke
er slået igennem. Men jeg
holder 100 procent fast i
dette her. Det er aftalt i
budgettet sidste år, og det
skal i gang, siger Kjeld

Kjeldsen, der er både forundret og irriteret over, at
forsøgsordningen ikke har
kunnet starte inden sommerferien, så vejmanden
havde mulighed for at lære
området at kende, mens
der stadig var brug for en
ekstra hånd med de grønne områder.

- Jeg er sikker på, at det bliver en succes. Jeg har siddet til så mange møder,
hvor borgere spørger til
vedligehold af de grønne
områder. Det betyder noget for folk, så nu skal vejmanden bare i gang, siger
Kjeld Kjeldsen.

Dørene åbnes fra klokken 17.30.
Hvis du vil støtte vores banko, hører vi gerne fra dig på mobil 22 36 10 57.
Arrangør: Beboerforening for Dalby Sogn.
post@dalbybeboerforening.dk
www.dalbybeboerforening.dk
Formand: Per Rosiak, Alleén Dalby
Kasserer: Ole Davisen, Romerparken
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Frivillige banker på gymna- Sandkassehold vil gerne
stikafdelingens dør
have flere spillere
Allerede efter opvisningen i marts begyndte planlægningen af den kommende sæson og gymnastikafdelingen kan med stolthed og glæde byde velkommen
til en spændende sæson med både nye og kendte instruktører.

Af Irene Mortensen
Foto: Irene Mortensen
Onsdag den 2. september
mødtes alle instruktører og
hjælpere til et opstartsmøde, der bød på leg i hallen og fællesspisning sammen med de frivilliges familier.
I forbindelse med opstartsmødet blev samtalen ledt
hen på vores Dalby GFs historie, hvor vi har været
med i forskellige projekter
lige fra familieidræt med
cykel, stavgang, og rulleskøjte, hvor hele familien
var aktiv på samme tid til
opstart af beachvolley og
multibanen til DM i foreningsudvikling.

Familieidræt
Her blev familieidrætten
atter vendt, hvor vi fire
gange i løbet af sæsonen
ønsker at kunne tilbyde familieidræt i hallen med et
afsluttende måltid. Det er
her vi har brug for hjælpende hænder til at organisere og lave et måltid til de
tilmeldte.
Her fra overskriften: Vi har
brug for dig Bedste, for
som børnene siger: Bedstes
mad er det bedste.
Har du/I lyst til at hjælpe
os i foreningen, så skriv til
irene.mortensen@skolekom.dk
eller
ring
60544101 også selvom du
ikke er Bedste. Vi glæder
os.

Sæsonen 15-16
Mandag
16.00 – 17.00
Familiehold 1-6 år
17.00 – 18.00
Puslingehold 4-5 år
18.00 – 19.15
Dansegym og Zumba for
friske kvinder

Nu er vi klar til at slippe årgang 2010 løs. De bliver U6
og skal til at træne sammen med et team af forældre.
Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen
Årgang 2010 er igang. De
skal også så småt begynde
at spille stævner ligesom de
bliver tilbudt at træne sam-

men i hallen her i vinter og
deltage i indendørsstævner.
Er der nogen der har lyst til
at være med – både børn
og forældre, så kontakt
Gitte Thomsen på 22 46 79
30 og hør nærmere.

Der bliver også holdt forældremøde for årgang 2010
onsdag den 30. september
klokken20.00 i klubhuset,
hvor vi skal have udpeget et
trænerteam blandt forældrene til årgangen samt
have aftalt træningstider
fremadrettet.

Onsdag
16.00 – 17.00
Rytmisk gymnastik
0.- 2. klasse
17.00 – 18.00
Spring 0. - 1. kl.
18.00 – 19.00
Spring 2. kl. + 4. kl.
18.30 – 20.00
Junior spring 5. kl.
19.00 – 20.00
Hit Fit dance
20.15 – 22.00
Herre hockey
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Så bliver der igen fest i Dalby
Så er det snart tid for årets Dalby Fest. Lørdag den 7.
november klokken 18.30 i Hallen. Har du husket at
sætte kryds i kalenderen? Og har du husket at invitere dine naboer med?

Her har I alle muligheden
for at samles til fest og lære
hinanden og andre Dalbyborgere at kende i festlige
omgivelser.
Der er buffet, musik og
dans. Drikkevarer kan købes eller selv medbringes.

DALBY GF

Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com

Har du lyst til at sætte dit
præg på festen, så meld dig
meget gerne ind i festudvalget. Vi kan altid bruge
nye kreative og sjove ideer.
Kontakt Gitte Thomsen: 22
46 79 30.

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

Sponsorudvalg
Jan Lottenburger
Jan.lottenburger
@get2net.dk

Menigt medlem
Thomas Rosenlund
Frederiksen
tfcloudspirit
@gmail.com

Fodbold Senior
Jens Schmidt
Schmidt_jens
@hotmail.com

Søndag
11.00 – 12.30
Dame hockey

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005
@gmail.com

Dalby GF mangler fodbolddrenge i årgang 2005
Årgang 2005 er en meget lille årgang i Dalby. Dette
ses både på skolen og i Dalby GF s ungdomsafdeling.
Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen

Hundelort på Dalbys boldbaner er dårlig stil
At man kan blive godt og grundigt beskidt af at spille
fodbold, det ved enhver. Det er ikke altid en mors
drøm at skulle have det mudrede fodboldtøj hjem i
vaskemaskinen.
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Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen
Man kan godt blive beskidt
af at spille fodbold. Men på
det seneste er det ikke kun
mudder, der slæbes med
hjem. Det er åbenbart blevet kutyme at hundetræne
på fodboldbanerne og efterlade sig hundelorte
rundt omkring på banen.
Det er ikke god stil.
Så en stor bøn fra disse
glade fodboldpiger. Lad
hunden blive i snor og tag
dens efterladenskaber med
i skraldespanden.

Vi er lige nu kun 7 drenge
på U11 fodboldholdet, og
vi vil meget gerne være
flere. Der er et super godt
trænerteam omkring holdet, og drengene er top
motiveret for at spille fodbold. Vi starter nu et samarbejde med Bjert IF på
årgangen og forbereder os
således allerede nu på at
blive et samlet FC Kolding
Syd, som vi efter planerne
skulle som U14. Vi træner
sammen hver mandagen
på skift i Bjert og Dalby.
Torsdag træner vi selv i
Dalby.
Uden binding
Vi vil gerne invitere drenge
i årgang 2005 til en gratis
måneds fodboldtræning,
og det fuldstændig uden
binding. Vi har fokus på
fitness, fodboldfærdighe-

der og kammeratskab. Vi
træner mandag i lige uger
i Dalby fra 17.00-18.30 og
ulige uger i Bjert fra 16.3017.30 og hver torsdag i

Dalby fra 17.00-18.30.
Mød op eller giv os et kald,
hvis det har interesse.
Holdleder: Gitte Thomsen:
22 46 79 30

Gymnastik
Irene Mortensen
Irene.mortensen
@skolekom.dk

Dalby GF Fodbold hjælper til årets Oktoberfest
Fredag den 4. september og lørdag den 5. september
blev der afholdt Oktoberfest i Kolding. Festen var
flyttet fra Godset og til Kolding Stadion, og teltet
skiftet ud med et kæmpe cirkustelt. Fredag deltog
godt 600 mennesker og lørdag 900, og de var alle
klar på en god fest med tyroler musik og dans på bordene.
Af Gitte Thomsen
Foto: Anne Skovbakke
Festen var da også kun en
halv time gammel, før Martin Brygmann fik alle op at
stå til fællessang og skål.
Det kræver et stort mandskab at servicere alle de
mennesker, og det stod

Dalby GF Fodbold for. Vi
stillede med personale til
servering, øl-tapning, opvask, garderobe, opdækning, afrydning og rendegravning, da regnen silede
ned fredag. En kæmpe tak
skal lyde til alle dem, der
hjalp til og medvirkede til
at Dalby GF Fodbold nu får

69.000 kroner til klubkassen.
Stor ros fra det professionelle team
Der var stor ros fra det
faste personale, som skulle
sikre, at alt gik ordentlig
til. De syntes, vi havde
været fantastiske at arbejde
sammen med, og der var
højt humør og glade smil
hele vejen rundt.
De håber meget på, at vi
også får lov at løfte opgaven næste år, og det gør vi
selvfølgelig også. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved første weekend i
september 2016. Så tager vi
en tørn igen.

Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk

Badminton/motion
Søren Peter Viborg
spv@guehring.dk

På billedet ses et træt personale efter lørdagens fest.

Ingen billeder
Fredag fik vi desværre ikke
taget billede af personalet.
Det var ellers et skønt syn.
På grund af regnen måtte
Heidi’erne trække i gummistøvler. Det dæmpede
nu ikke humøret, selvom
man var noget træt i benene dagen derpå.
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KALENDER
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 kl. 18.00. Se side 7.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 11.
19. søndag efter trinitatis.
Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk
Gudstjeneste: Søndag den 18. kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 20. kl. 19.00
I præstegården.
Fælles sogneaften i Bjert:
Torsdag den 22. kl. 19.30
”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre
steder”. Ved Erik Lindsø.
I Sdr. Bjert Sognehus. Se side 6.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 24. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen
Spaghettigudstjeneste: Søndag den 25. kl. 16.00
For hele familien. 21. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen og disciplen Simon Peter.
Efter gudstjenesten:
Spaghetti og kødsovs i præstegården. Se side 8.
Eftermiddagsmøde: Tirsdag den 27. kl. 15.00
Ved sygehuspræst Birgit Fur. Se side 7.

DALBY KIRKE

Der er nu noget ved livet, man
ikke finder andre steder
Forfatter Erik Lindsø har en enestående evne til at
sige ting på en overrumplende måde, så man uundgåeligt smittes af hans gode humør, for eksempel om
kunsten at være en glædesspreder: ”Nogle skaber
glæde, hvor de går - andre når de går. Det er de sidste, der har behov for, at en glædesspreder kigger
forbi.”
Torsdag den 22. oktober kl.
19.30 kigger glædessprederen Erik Lindsø ind hos
Dalbys nærmeste naboer,
nemlig i Sdr. Bjert Sognehus, hvor Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup inviterer
til fælles sogneaften. Aftenens emne henter sin titel
fra en af hans bøger: Det er
nu noget ved livet, man
ikke finder andre steder.
Erik Lindsø siger selv om
bogens og aftenens hovedpersoner:
- Jeg har samlet på historier
om glædesspredere og
skrevet en hel bog om
dem. Det var derfor, jeg begyndte at gå med hat, så jeg
kan tage den af, når jeg
møder dem.
Et mentalt kurbad
En aften i Erik Lindsøs selskab er blevet kaldt et men-

Nyt om
NAVNE

Fællesspisning og aftengudstjeneste
Det kan godt være, at ordet kirkemiddag ikke findes
i den traditionelle kirkeordbog, sådan som kirkekaffe
og kirkefrokost gør. Det gør Dalby Kirke nu noget
ved. Torsdag den 8. oktober inviterer Dalby Kirke til
kirkemiddag kl. 18 inden aftengudstjenesten kl. 19.

DØBTE
13. september
Albert Bang Hansen
Ådalsparken 40

talt kurbad. Om det at insistere på glæden siger han:
- Glæden kommer ikke af
sig selv. Man må lave opsøgende virksomhed. Hvis
der ikke er noget at glæde
sig over, er der noget at
glæde sig til. Man må bøvle
for glæden, og uden bøvl
ingen begejstring. Verden
skrumper ind, når man er
sur og forurettet. Hvorimod glæden åbner op.
Sorgen kan man dele med
andre, glæden fordobles
sammen med andre
Fri entré
Der er fri entré til den fælles sogneaften, men der
samles ind til Sdr. Bjert Kirkes venskabsmenighed i
Tanzania. I pausen serveres
der en lille forfriskning.
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Marcus Bang Hansen
Ådalsparken 40
20. september
Sophia Ulf Lund
Vangen 19

VIEDE OG
VELSIGNEDE
22. august
Louise Søgaard Bangert
&
Klaus Bangert
Dybbølvej 14

En advarsel: Man risikerer at komme til at le – også af sig selv
– så tårerne triller, og komme hjem med livsmod og glæde, når
Erik Lindsø sætter tilværelsen under lup med muntre historier og
humor med bid.
Er man villig til at løbe den risiko, er det oplagt at tage i Sdr.
Bjert Sognehus torsdag den 22. oktober kl. 19.30.

NOVEMBER
Musikgudstjeneste: Søndag den 1. kl. 19.00
Alle Helgen. Mulighed for at tænde lys på kirkegården før og efter gudstjenesten.
Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6 og 8.

5. september
Heidi Kammerlander
&
Lars Koch Hansen
Goldbækparken 41
19. september
Christina Benedicte
Fries Agertoft Schmidt
&
John Holst Schmidt
Christian 4 Vej 11

I en del år efterhånden har
der været kirkekaffe med
rigtig god tilslutning efter
kl. 10.30-gudstjenesterne i
Dalby Kirke. Der er også
flere kirkefrokoster årligt.
Nu har kirkens præst og
menighedsråd taget et nyt
initiativ, når der torsdag
den 8. oktober er mulighed for at spise sammen kl.
18, inden man følges ad til
aftengudstjenesten kl. 19.
Fokus på fællesskab
- Vi oplever igen og igen
stor tilslutning til det fællesskab, der knytter til ved
kirkens gudstjenester, uan-

set om det er den faste kirkekaffe om søndagen, eller
det er kirkefrokosterne ved
særlige lejligheder. En enkelt gang har vi for år tilbage forsøgt os kirkekaffe
inden en morgengudstjeneste. Det er de gode erfaringer derfra, der har født
ideen om at spise sammen
inden en aftengudstjeneste, fortæller menighedsrådsformand Elly Petersen.
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen er enig:
- Det giver et særligt fællesskab ved gudstjenesten, når
man vender om på tingene
og har været sammen om

Tirsdag den 27. oktober kl. 15 er der mulighed for at
møde sygehuspræst Birgit Fur i Dalby Præstegård,
hvor hun vil fortælle om sit arbejde.
Birgit Fur siger om sin
grundindstilling til det at
være præst på Kolding Sygehus:
- Jeg tænker på Kolding Sygehus som mit sogn. Det er
her, jeg tager på “hjemme-

besøg”, her jeg døber børn,
her jeg underviser konfirmander, og her jeg siger
farvel til dem, der skal herfra. Kolding Sygehus er
med andre ord et sogn som
alle andre.

Kirkemiddag torsdag den 8. oktober kl. 18
Kirkemiddagen leveres fra Beck. Koster 50 kr. + drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag den 6. oktober kl. 12 til Elly
Petersen på 75 53 18 60 eller ellysmail@stofanet.dk
Spørgsmål også til Elly Petersen.

Sogn med særligt præg
- Når det er sagt, så er mit
sogn præget af at leve helt
ude ved de grænser, som vi
til hverdag ikke altid tænker så meget over. Grænsen mod sammenbrud,
grænsen mod vanvid,
grænsen mod frygt, skyld
og angst og grænsen mod
døden. Grænser, som bliver overskredet oftere end
hos “helt almindelige” sognebørn, fortæller Birgit
Fur, der er en af tre syge-

huspræster på Kolding Sygehus.
Eftermiddagen giver et
indblik i en sygehuspræsts
særdeles brogede dagligdag.
Alle er velkomne
Dørene er åbne for alle interesserede. Dalby Kirke
opfordrer til, at man lægger kr. 30,- for eftermiddagskaffen. Beløbet går til
Dalbys venskabsmenighed
i Bagdad.

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

Tre sygehuspræster i Kolding
Ved Kolding Sygehus er der ansat tre sygehuspræster,
alle med relationer til sognekirker.
Birgit Fur har tilknytning til Brændkjærkirken.
Christine Alexandersson er sognepræst i Eltang – Sdr.
Vilstrup.
Sara Maigaard Flokiou er sognepræst i Herslev, Fredericia Provsti.

19. august
Bjarne Kuhrt
Idyl Allé 5

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.

Tilmelding nødvendig
Der er ingen problemer i
at møde op direkte til gudstjenesten kl. 19, men ønsker man at deltage i kirkemiddagen kl. 18, melder

man sig til med navn, antal
og telefonnummer senest
tirsdag den 6. oktober kl.
12 til Elly Petersen på 75 53
18 60 eller på ellysmail@
stofanet.dk
Pris for middagen er 50 kr.
+ drikkevarer.
Alt afhængigt af deltagerantal afholdes kirkemiddagen i kirkens graverhus eller i præstegården. Stedet
oplyses til alle tilmeldte senest onsdag den 7. Under
alle omstændigheder begynder spisningen kl. 18.

Sygehuset er jo ligesom ethvert andet sogn

DØDE OG
BEGRAVEDE

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
Endnu ikke fastlagt. Kontakt præstegården.

et hyggeligt måltid forinden. Så er det i mindre
grad de ansatte, der tager
imod ved gudstjenesten,
end det er gudstjeneste, vi
virkelig er sammen om. Og
kan man have kirkekaffe
og kirkefrokost, kan man
selvfølgelig også have kirkemiddag, også før en gudstjeneste.

Vejviser

Birgit Fur, præst på Kolding Sygehus, fortæller om sit arbejde
tirsdag den 27. oktober kl. 15 i Dalby Præstegård. Her ses hun
på toppen af sygehusets nye P-hus med det omfattende sygehusbyggeri i baggrunden.

Kolding Sygehus er en del af samarbejdet Sygehus Lillebælt, som har omtrent 5.000 medarbejdere og også
tæller sygehuse i Vejle, Fredericia, Middelfart og Give.
Kolding Sygehus er et såkaldt Akut Sygehus med en vision om at levere højeste ekspertise døgnet rundt.
Kolding Sygehus’ fødeafdeling dækker hele Sygehus
Lillebælts område.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
76. årgang, nr. 9
Oktober 2015
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Sogneaften
flyttet
På grund af sammenfald med skolefest på Dalby Skole
er sogneaftenen ”Mand på rejse” i Dalby Præstegård
flyttet til tirsdag den 24. november. Mere i næste nummer af Dalby Tidende.
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Spaghettigudstjeneste 25. oktober
Søndag den 25. oktober kl. 16.00 slår Dalby Kirke igen
dørene op for spaghettigudstjeneste, hvor der er mulighed for at komme på fisketur med disciplen Simon
Peter. Gudstjenesten er særlig tilrettelagt for de 2-10
årige, men alle er velkomne både i kirke og præstegård.

Det kræver ikke fiskeudstyr
at tage til efterårets spaghettigudstjeneste, men verdens
vel nok mest berømte fisker,
Simon Peter, dukker op og
fortæller om, hvordan han
en dag fik båden så fuld af
fisk, at den var lige ved at
synke, og han blev nødt til

at bede andre fiskebåde
komme og hjælpe.
På børnenes præmisser
En spaghettigudstjeneste
er et særligt tilbud til børnefamilier og foregår på
børnenes præmisser.
Kirkens budskab bliver for-

talt og dramatiseret, og
den står på børnevenlige
salmer og indslag ved kirkens børnekor.
På forældrenes præmisser
Det lidt løjerlige navn spaghettigudstjeneste kommer
af, at alle bagefter følges ad
ind til præstegården på Gl.
Tved 23A. Her står den på
hygge og samvær og ikke
mindst uanede mængder
af spaghetti og kødsovs, så
ingen behøver tage hjem
og lave mad.

UGENTLIGE MØDER
FamilieSpejd 3-7 år sammen med en forældre
Hver 3. søndag. Se hjemmesiden for datoer

Fiskeren Simon Peter er hovedperson ved efterårets spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke.
Pris: Kr. 25,- pr. person +
drikkevarer.
Alle kan være hjemme
inden kl. 18.

Kødsovs til 100 sultne kirkegængere
Så er den her: John Juhls opskrift på kødsovs til 100
personer. Efterspurgt af hundredvis af spaghettigudstjeneste-deltagere gennem årene. Eksklusivt til Dalby
Tidendes læsere og lige til at gå til, hvis man en dag
forventer 100 gæster.
Sæt god tid af. Det vil sige:
Gå i gang ca. 8-10 timer før
servering, da retten skal
simre 4-6 timer.
Selve opskriften
Brun 12 kg hakket oksekød
i en pande sammen med
1½ kg bacon skåret i små
stykker. Brun evt. en passende portion bacon af
gangen og brug fedstoffet
herfra til at brune en passende portion kød i, hvorefter det løbende lægges
over i en anden gryde,
inden man fortsætter med
næste portion bacon og
kød osv.

Svits 3 kilo løg.
Bland løg og brunet oksekød/bacon sammen i en
stor gryde.
Tilsæt 1-1,5 liter oksebouillon.
Tilsæt 5 kilo revne gulerødder.
Tilsæt 20 dåser hakkede tomater.
Tilsæt 17 dåser (de store =
140 g) koncentreret tomatpuré.
Tilsæt 2 liter piskefløde.
Blend en stor håndfuld tørrede tomater, et stort
bundt blegselleri og 3 hele
hvidløg (så det sløres for
børn), og tilsæt det der-

næst alt sammen.
Tilsæt ½ flaske rødvin.
Retten skal nu koge ind
(simre stille) i 4-6 timer.
NB! Efter en time tilsættes
ca. 6 spsk basilikum, ca. 6
spsk oregano, ca. 2 spsk salt
og ca. 2 spsk peber. Alt
efter egen smag.
Smages til sidst til med basilikum, oregano, salt og
peber.
Efter eget valg kan farven
justeres med en smule
madkulør.
Forberedelsestid
Ca. 4 timer + de 4-6 timer,
hvor retten koger ind. Man
skal altså som nævnt øverst
gå i gang 8-10 timer før servering.

Alle Helgen er ladet med
minder og traditioner. I
Dalby markerer vi Alle helgen ved en stemningsfuld
musikgudstjeneste
kl.
19.00, hvor navnene på
dem, der er døde og blevet
begravet i Dalby det seneste år, bliver læst op. Sammen kan vi mindes dem, vi
savner, uanset om savnet er
nyt eller har fulgt os i flere
år.
Lys på kirkegården
Hvis vejret tillader det, vil vi
igen i år fastholde skikken
med at tænde levende lys
på gravene den sidste halve
time op til gudstjenesten,
så lysene kan brænde
under gudstjenesten og aftenen og natten igennem.
8

Fra kl. 18.30 kan enhver
kirkegænger med pårørende på kirkegården afhente lys i våbenhuset til at
sætte på gravstederne.
Musik og sang
Musikken, der spiller en
stor rolle ved denne aftengudstjeneste, ledes af kirkens
organist
Line
Reinvang. Der vil være solosang ved kirkesanger Eva
Marie Georgi, og Erik Meyland medvirker på tværfløjte.
Sorg og glæde
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen siger om,
hvordan sorg og glæde er
vævet sammen i ethvert
menneskes liv:

Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.30-20.30
Senior (14 -17 år)
Deltager i tropmøder onsdag
+ Seniormøde: Hver anden torsdag kl. 19.00-21.00
Rover (17-25 år)
Se hjemmesiden for aktiviteter

SÆRLIGE DATOER
Uge 42 – Efterårsferie – ingen spejdermøder
Uge 42 – Ungdomskurser for 14+ og ledere.
Roland II, Diamant, Diamant Ekstrem, ULK
24. oktober – Sæbekasserally for ulvene
13.-15. november – Gruppeweekend på Houens Odde
Spejdercenter
Så er det igen tid til spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke.
Søndag den 25. oktober kl. 16
i kirken, og bagefter er der lækker fælles aftensmad i præstegården.
kogt spaghetti og et strøg
parmesan.
Velbekomme.

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

John Juhl, Engen 42
Servering
Sovsen nydes med 10 kg

Musikgudstjeneste Alle Helgen
Alle dage kan vi mindes dem, der ikke er hos os mere.
Og dog er det godt at have en dag, hvor det at mindes er selve formålet. Sådan en dag er Alle Helgens
dag, der i år falder søndag den 1. november.

Spejdernes kalender oktober

- Tidligere var man optaget
af, at sorg og savn skulle
overvindes, så den sørgende kunne komme videre og blive optaget af
andre ting, altså som om
de forskellige faser afløste
hinanden – først var du
ked af det, så blev du glad
igen. I dag ved vi, at mange
mennesker lever med
deres sorg og bærer deres
savn som en integreret del
af dem, de nu engang er, i
fuld gang med en aktiv tilværelse. Man kan med
andre ord godt være en lykkelig familie, der bærer på
en sorg og et savn.

Det er i den sammenhæng,
Alle Helgen kommer ind i
billedet.
- I kirken giver vi plads og
stemme til sorgen og savnet, samtidig med at vi holder fast i kirkens gamle tro
på, at vi i dåben har fået et
levende og uudslukkeligt
håb. Alle Helgen er med til
at understrege, at alle tider
er i Guds hånd, og at der
selv i håbløsheden er håb.
Derfor tænder vi også lys i
mørket, slutter sognepræst
Jens Christian Bach Iversen
om gudstjenesten i Dalby
Kirke Alle Helgen.

ADRESSE
KFUM-Spejdernes hytte på Mariesmindevej 4 summer
af liv og glade børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside på:
www.mariesmindegruppe.dk
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6. klasserne har igen i år været på lejrskole i Skagen
Dalby Skoles 6. klasser har været på lejrskole i Skagen. Den nordligste del af Danmark har rigtig meget
at byde på både naturmæssigt med Grenen, Råbjerg
Mile og strandene, erhvervsmæssigt med fiskeri og
kulturelt blandt andet med Skagensmalerne. Men
lejrskole er også tid til elevernes aktive og sociale
samvær, der styrker fællesskabet.

Af eleverne Ilina 6.a, Alberte
6.b og Søren 6.b, Dalby Skole
Fotos: Else-Marie Nygård
6-årgang har været på lejrskole i Skagen. Vi boede på
hotel Skagen Strand, som
er en samling af ferielejligheder. Vi havde glædet os i
utrolig lang tid, også i de 6
timer vi skulle køre i tog. I
toget var det utrolig hyggeligt, man kunne blandt andet snakke med sine venner, spille kort og sove.Da
vi endelig ankom til Hulsig

station, skulle vi ind, pakke
ud og se vores huse.
Råbjerg Mile og Grenen
Samme dag, som vi ankom,
skulle vi alle have nogle cykler, som passede i størrelsen. Vi snuppede cyklerne
og kørte de tre kilometer
ud til Råbjerg Mile. Vi rullede ned ad sandbakkerne
i fuld fart. Det var vildt
sjovt, så vi gjorde det igen
og igen. Efter turen hjem
måtte vi bruge alle de faciliteter, der er på hotel Ska-

gen Strand. Vi lavede aftensmad i husene helt alene. Det var sjovt at prøve. Vi
fik spaghetti a la Skagen.
Til fyret
Tirsdag morgen stod vi op
klokken 06.00, fordi vi
havde et stort program.
Programmet startede med
en cykeltur ud til de mange
fyrtårne, vi lærte for eksempel, at det Skagen fyr er 36
meter højt, og at krystallen
i toppen vejer cirka 2 tons.
Men for at komme op til
krystallen må man gå 210
trappetrin op. Efter at have
set alle de mange fyr cyklede vi videre til Grenen,
som er der, hvor Kattegat
og Skagerrak mødes. Vi
blev kørt derud af Sandormen, imens vi ventede på
Sandormen spiste vi vores

madpakker, som vi selv
havde smurt hjemme i ferielejlighederne.
Skagen Museum og egne
malerier
Vi skyndte os videre, for vi
skulle aflevere vores cykler
og derefter ind på Skagen
Museum. Vi var mange,
der havde glædet os. De
mange malerier var utroligt smukke, vi så billeder af
P.S. Krøyer, Anna Ancher,
Holger Drachmann og
selvfølgelig mange flere.
Inde på museet startede vi
med en rundvisning. Det

var vildt spændende at
høre om alle Skagensmalerne. Den gode rundvisning stoppede, og vi skulle
selv prøve at være maler.
Det var vildt fedt at prøve at
male, for vi skulle selv
blande alle farverne.
Fiskeauktionen
Efter den fede dag havde vi
virkelig brug for at sove, vi
skulle nemlig op meget tidligt for at komme på fiskeauktion, hvor Frederik
6b startede auktionen med
en kæmpe klokke. Vi så en
masse fisk blive solgt til forskellige fiskehandlere. Søren 6b solgte en kasse fisk
som det eneste barn. Efter
auktionen fik vi en lille
rundvisning ved havnen. Vi
var inde og se folk, der lavede fiskenet til de større
skibe. Det var kun mænd,
der lavede nettene, og det
største net de havde lavet

kunne Eiffeltårnet være
inde i 3 gange.
Løb og en fed afslutning
Efter en fin rundvisning og
en god fiskeauktion, skulle
vi hen i Skagen by og have
et O-løb. Det var spændende, fordi vi skulle
blandt andet til Anna Anchers hus, baptistkirken,
den svenske sømandskirke
med mere.
O-løbet var spændende og
en god måde at få set Skagen på. Byen er jo god at
shoppe i, så det gjorde vi
selvfølgelig også. Efter en
fed dag sluttede vi af med
en dukkert i svømmehallen.
Vi har haft den bedste lejrskole nogensinde. Det har
været hyggeligt, lærerigt og
spændende på samme tid.
Hvis man går på Dalby
Skole og er på vej til at
blive store, så glæd jer. Det
er mega fedt.

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

Traditionen tro markerer Dalby Kirke igen i år Alle helgen med
en smuk musikgudstjeneste. Det sker 1. november kl. 19, hvor
der fra kl 18.30 er muligt at sætte lys på kirkegården.
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Skoleleder:
Henrik Nielsen
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

DALBY SKOLE

Dalby SFO er nu Koldings næststørste skolefritidsordning
204 børn går i Dalby Skoles SFO per 1. august 2015.
Det er det højeste antal, der nogensinde er gået i skolefritidsordningen. Stigningen har baggrund i stigende elevtal i Dalby Skoles indskoling fra 0. – 3.
klasse, men også i en meget stor tilslutningsprocent.
Hele 97 % af eleverne i indskolingen går i skolens
SFO.

slutning til SFO i Kolding
Kommune på 78%, men
Dalby Skoles SFO har som
nævnt en tilslutning på
hele 97 %. Det betyder, at
der 1. august 2015 var 204
børn i skolens SFO, den
næststørste i Kolding.

har regnet med, at det ville
betyde en faldende tilslutningsprocent til SFO. I Kolding regnede Børne- og
Uddannelsesforvaltningen
med, at kommunens gennemsnitlige tilsslutningsprocent til SFO ville falde
til 70.
Ved starten af dette skoleår
var den gennemsnitlige til-

Vi vil så gerne have, at
du bliver lidt længere
Sloganet kender vi fra en
Fakta-reklame.
Men skolens SFO-leder
Leon Jensen brugte det
også, da han skulle formidle til indskolingens forældre, hvad Dalby Skoles
SFO havde som strategi, da
skolereformen gjorde skoledagen lidt længere og
SFO-tiden lidt kortere.
Vi laver nemlig stadig hver
dag mange planlagte både
kreative og fysisk aktive aktiviteter med børnene i
SFO. Forældrene kan hver
uge og dag se, hvilke aktiviteter, der er fastlagt, og kan
tale sammen med deres
barn om, hvad der kan
være godt at deltage i.
Børnene skal have tid til at
udfolde sig og fordybe sig i

Af skoleleder Henrik Nielsen
Folkeskolereformen har
betydet, at skoledagen for
eleverne fra børnehaveklasse til 3. klasse varer fra
klokken 8 til 14. SFOs-eftermiddagstid er dermed blevet indskrænket til 3 timer
dagligt fra kl. 14-17.
Politikere og planlæggere

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 oktober:
30. september – 1.
oktober:
Elevfotografering
Fredag 9. oktober:
Skolernes motionsdag
Lørdag 10. – søndag
18. oktober:
Efterårsferie.
(SFO har åbent)
Torsdag 22. oktober
klokken 17 - 21:
Visionsaften om Dalby Skole. Klasseforældreråd, skolebestyrelse, medarbejdere,
elevråd og skolens
samarbejdspartnere
er inviteret.
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Dalby SFO har nu Pizzaria Jeg holder af hverdagen
på Dalby Skole og SFO
Dalby SFO har i det nye skoleår fået en ekstra dimension på vores program. Vi har i ”Birkely” bygget en
stenovn, så vi nu har ekstra mulighed for at lave små
bålretter.
Af SFO-leder Leon Jensen
Fotos: Leon Jensen
Stenovnen blev indviet af
Bettina Grünzig og Jesper
Andersen, som for en
stund lavede ”Pizzaria Birkely”. Børnene kunne
komme og lave deres egen
pizza og se den blive bagt i
den nye stenovn.
Stemningen var i bedste

aktiviteterne. Nogle af aktiviteterne, som f.eks. sejlture og bålmad tager tid,
derfor vil vi gerne have
mange børn i SFOs eftermiddagstid i minimum et
par timer. Det har børn og
forældre taget godt imod
og vi har en rigtig god
stemning og mange aktiviteter styret af skolens dygtige SFO-medarbejdere.
Også tid til leg
SFO er også børnenes egen
tid til leg, hygge og afslapning.
Skolefritidsordning er også
fritid børnene. De skal
have mulighed for at lege,

italiensk stil, og Bettina og
Jesper var for en stund ”Papapizza” og ”Mamapizza”.
Der blev snakket ”jysk-italiensk” blandt børn og voksne, og grinet var taget op af
lommerne og brugt i stor
stil.
Nye aktiviteter
Pizzaovnen er endnu en
del af vores ønskeprojekt

”Birkely” som med tiden
gerne skulle udvikle sig til
et område, hvor der etableres nye muligheder for naturaktiviteter.
Ønskeplanen indeholder
blandt andet en udvidelse
med shelter ved bålhytten
og måske en skydebane til
at skyde med bue og pil.
Vi håber selvfølgelig, at
ovnen vil glæde alle børn
på Dalby Skole, og at den
vil blive flittigt brugt i både
SFO, undervisning og til
klasseforældrearrangementer.

lave aftaler, slappe af og i
det hele taget opleve, at de
styrer en del af deres egen
tid. Derfor støtter vi også
op om børnenes egne lege
og udfoldelse, følger dem i
deres relationer til kammerater og følger med i om de
trives og har det godt.
Giver energi
Det oplever vi i høj grad, at
børnene har i vores SFO og
jeg får rigtig mange dejlige
kommentarer fra børn og
forældre om, hvad der er
fedt ved Dalby Skoles SFO.
Tak for det. Det gør os
glade og giver energi.

Af Luise Jakobsen, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen
Jeg holder af at vide vores børn møder ind til opmærksomme og nærværende
voksne.
Voksne, der ser hvert et barn i den store flok af børn, der er i skolen.
Voksne, der ved hvor der skal støttes i at få sagt farvel om morgenen, eller hvem
der har brug for at sidde lidt tæt sidst på dagen.
Voksne, der er der i medgang og modgang.
Voksne, der kan trøste, rense, heppe, juble.
Tydelige voksne, der kan formidle, begejstre, gennemskue og rose.
Tak fordi I er der for vores palet af skønne og forskellige børn.
Tak for jeres stålmodighed med vores børn og til tider
sikkert også med os forældre.
Tak for alle de færdigheder I får lært vores børn.
Tak fordi I lærer dem at læse, skrive og regne, men
næsten større tak fordi I lærer dem at være sociale og
rummelige børn.
Tak fordi I lærer dem at være ”holdspiller” og ikke køre solo.
Tak for de skønne oplevelser med sommer koncerter, musicals og teaterstykker.
Tak fordi I udnytter rammerne og området.
Tak fordi I altid har nye ideer, projekter og tiltag og tak fordi I samtidig formår at
gøre hverdagen stabil og forudsigelig.
Tak til jer fordi I har formået at få det bedste ud af de forandringer I har været
pålagt.
Hold da ferie hvor holder jeg af hverdagen på Dalby skole og SFO.

Den nye pizzaovn i fuld gang.

Tegnekonkurrence
med fede præmier
Vær med i vores tegnekonkurrence, få din tegning i Dalby Tidende og vind 200
kroner til klassekassen. Aflever din tegning senest fredag den 23. oktober.

Vi vil gerne have din flotte
tegning med i Dalby Tidende, så lav en tegning,
skriv navn på bagsiden og
aflever den til din klasselærer, så udvælger elevrådet
de bedste tegninger.
Krav til konkurrencen:
Du skal tegne din tegning
på et stykke A4 papir. Du
bestemmer selv om den
skal være stående eller liggende.

Hele papiret skal være udfyldt med farve.
Du skal tegne noget, der
har med Dalby at gøre –
enten en situation, der foregår i Dalby, eller et sted i
Dalby.
Skriv dit navn og klasse
bagpå tegningen.
Der bliver udtrukket en
vinder i kategorierne 0.-3.
klasse og 4.-6. klasse.
En vinder fra begge kategorier får sin tegning trykt i

Dalby Tidende et par gange hen over året. Første
gang med foto og et lille
portræt af vinderen. Samtidig vinder klassen 200 kroner til klassekassen.
Der bliver også udtrukket
en 2. plads i hver kategori.
Andenpladsen får trykt sin
tegning i Dalby Tidende en
gang.
Aflever din tegning senest
fredag den 23. oktober.

Her ses nogle af de første pizzabagere. Mikkel, Kristoffer, Amandus og Sofie fra 2.B har her valgt
Pizza Pepperoni og udtalte efterfølgende, at de blev super gode.

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk
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Anna skal til MGP workshop med danske sangstjerner
Anna Vildfang Aasholm fra 5.A har sammen med sin
far Richard Aasholm skrevet en sang der er blevet udvalgt blandt 600 indsendte sange til MGP.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Den 1. oktober skal Anna
Vildfang Aasholm, der går i
5.A på Dalby Skole, med garanti til Århus. Her skal hun
deltage i en workshop sammen med andre børn i alderen 8-15 år, der lige som
hende selv, har indsendt en
sang til det danske børnemelodigrandprix MGP.
Børnene skal arbejde med
deres egen sang både i
grupper og alene, og her
får de mulighed for at finpudse deres sang sammen

med nogle af de bedste
sangere, der vil hjælpe børnene med at gøre deres
sang endnu bedre end før.
- Sidste år var det Anna
David, der kom, fortæller
Anna Aasholm.
600 indsendte sange
MGP har modtaget omkring 600 sange, som børn
fra hele Danmark har indsendt. Ud af de 600 er
cirka 100 sange blevet udvalgt, og herefter bliver
der så afholdt workshops
fem steder i Danmark i
Aalborg, Århus, Odense,

Musik for børn
MGP er en tv-transmitteret sangkonkurrence for
børn og unge
MGP blev afholdt første gang i 2000 under navnet
Børne1erens Melodi Grand Prix, og succesen blev
gentaget i 2001 under det nuværende navn
DR står bag konkurrencen
Flere unge stjerner har fået deres debut i MGP

Slagelse og København.
Efter workshoppen, hvor
børnene har fået gode råd
til at forbedre sangen, kan
de sende den ind igen, og
så vil et professionelt hold
vurdere sangen. Cirka 25
børn vil blive udvalgt til
audition i København, og
heraf vil 10 sange blive udvalgt til at optræde til
MGP.
- Så der er stadig et langt
stykke vej til at komme
med til MGP, erkender
Anna, der dog foreløbig
glæder sig til, at hun skal
med til workshop.
- Det bliver vildt at møde
de professionelle musikere. Men jeg glæder mig
til at få ny inspiration fra
en coach og få nye venner,
fortæller hun.
Venner på sociale medier
Sangen handler om venskab og om at finde en
gammel børnehaveven på
Instagram. Anna har selv
skrevet sangen sammen
med sin far, der spiller guitar og som har fundet akkorderne.
- Vi har egentlig ikke brugt
så lang tid på det. Anna
kom og spurgte, om jeg
ikke ville skrive et nummer
til hende til MGP. Så fandt

vi ud af, hvad sangen skulle
handle om, og så har Anna
været med til at skrive sangen, fortæller Richard Aasholm, Annas far.

årige Anna, inden hun
smutter ud og hopper på
trampolin med sin veninde.

Stor sangstemme
Anna synger gerne for
Dalby Tidendes udsendte,
og der er ingen tvivl om, at
Anna kan både synge og
optræde. Hun synger højt,
klart og tydeligt, mens hendes far spiller guitar til.
- Jeg er ikke bange for at
optræde og stå på en
scene, siger Anna, der ikke
lige som mange andre
børn, der er med i MGP,
har nogen at støtte sig til.
Hun synger helt alene.
Sang som godnathistorie
Der har da også altid været
musik i Annas liv. Hun har
gået i musikbørnehave, og
i stedet for en godnathistorie får Anna og hendes
lillebror Anton ofte en
godnatsang. Hun synger
også i ungdomskirkekoret,
og hun kan både lide Christopher, Kim Larsen, TV2
og mange forskellige børnesange.
Men der er også plads til at
gå til springgymnastik og
være hjælpetræner på sin
lillebrors springhold. Og
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vennerne skal der også
være plads til.
- Men det er fedt at være
nået så langt, siger den 11-

Blå bog
Navn: Anna Vildfang Aasholm
Alder: 11 år
Skole: Går i 5.A på Dalby Skole
Interesser: Musik – især sang, springgymnastik, kor
Familie: Mor, far og lillebror Anton på 7 år
Bor: I Goldbækparken

