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Dalby jubler over tre nye børnehaveklasser næste skoleår
Først blev det et nej til tre nye børnehaveklasser efter
sommerferien, men så blev det alligevel et ja. Skolebestyrelsesformand er meget tilfreds med, at skoleledelsen allerede nu kan oprette tre blivende klasser.

Af Lisa H. Kuang
Som månedsavis er det ekstra ærgerligt at blive overhalet af en nyhed nærmest
i samme øjeblik, som avisen ligger færdigtrykt. Alligevel jublede redaktionen
af Dalby Tidende over
netop det i forbindelse
med det sidste nummer.
Anledningen var, at Venstre, Konservative og DF
udsendte en pressemedde-

lelse om, at der alligevel
bliver oprettet tre spor på
Dalby Skole efter Børne- og
Uddannelsesudvalget ellers havde besluttet, at der
ikke ville bliver oprettet tre
spor, fordi der ikke var
børn nok, der var bosat i
skoledistriktet. Syv børn,
der bor udenfor skoledistriktet, blev afvist på
grund af kapacitetsproblemer.
Men allerede dengang på-

pegede skolebestyrelsen, at
flere familier med børn var
på vej til at flytte til området, således at man alligevel inden for kort tid ville
komme op på de 58 børn,
der udløser tre klasser.
Flere kunne da også fremvise en lejekontrakt eller en
underskrevet slutseddel på
et hus i Dalby, og så var der
ingen anden mulighed end
at oprette tre klasser.
Glad bestyrelsesformand
Skolebestyrelsesformand
Peder Damkjær er da også
meget tilfreds med den beslutning.
- Det bliver nu meget let-

tere for skoleledelsen at
planlægge næste skoleår.
Men det vigtigste er, at børnene kan begynde i en blivende klasse, sådan at de
ikke risikere at skulle skifte
klasse midt i skoleåret. Det
er godt for børnene, og det
er jeg meget glad for, siger
Peder Damkjær.
Beslutningen om at oprette tre klasser er ikke endelig vedtaget i Børne- og
Uddannelsesudvalget, men
da der er flertal for beslutningen vil det kun være en
formsag at få den endelig
godkendt.
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De børn, der skal begynde i børnehaveklasse efter sommerferien, starter allerede i glidende overgang den 1. april. Alt er ved at være
klart på Dalby Skole til at modtage børnene fra områdets børnehaver. Her er det børnene fra sidste år, der nu går i 0. klasse, på
deres første dag på skolen. Foto: Judy Reimer
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Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
Selv om det ender med, at
Børne- og Uddannelsesudvalget alligevel nikker ja til
at oprette tre børnehaveklasser efter sommerferien,
så er Belinda Lohse, der er
forældre til et barn, der
skal starte i børnehaveklasse på Dalby Skole, bestemt ikke imponeret over
Kolding Kommune. Belinda Lohse tog initiativ til en
underskiftsindsamling, da
det stod klart, at Børne- og
Uddannelsesudvalget valgte at afvise syv børn, der
ikke hører til skoledistriktet og samtidig sige nej til
at oprette tre klasser med
den begrundelse, at der
ikke var elever nok til tre
spor.

Belinda Lohse fik i løbet af
nogle uger indsamlet 43 underskrifter og afleverede
dem til udvalgsformand
Christian Haugk (S), borgmester Jørn Pedersen (V)
og til børn- og unge direktøren i kommunen, men oplevede at få en nonchalant
behandling af kommunen.
Uskønt forløb
Hun mener, at hele forløbet har været mere end
uskønt.
- Jeg oplevede, at der var
meget lidt empati omkring
vores underskriftsindsamling, og vi blev fejet af på
en meget uprofessionel
måde, siger hun.
Underskrifterne blev afleveret en tirsdag, og allerede om torsdagen valgte
Venstre, Konservative og

DF at udsende en pressemeddelelse om, at der alligevel blev oprettet tre spor
efter sommerferien.
- Jeg var aldrig i tvivl om, at
der ville være børn nok til
at oprette tre klasser, for vi
har vidst, at folk enten
havde købt eller reserveret
grunde i Dalby, og at de
derfor ville have et krav på
at begynde på skolen i meget nær fremtid. De har virkelig spildt egne og borgernes ressourcer og gjort
nogle forældre unødigt bekymrede ved ikke at træffe
den rigtige beslutning fra
starten af. Der er ikke tilkommet oplysninger på de
tre uger, det tog kommunen at lave en kovending,
som de ikke havde eller
kunne have fået inden beslutningen den 8. februar.
Det er vanvittigt uholdbart,
at de med den ene hånd
vedtager at lave landsbyen
Dalby om fra landzone til
byzone, så der kan stoppes
endnu flere hustande ind i

Sommerfestens Børnecamp ligger i år lørdag den 4.
juni. Den plejer at være et tilløbsstykke. Her giver en
tilflytterfamilie et bud på, hvorfor det er tilfældet.

Forældrene i Dalby vil fortsætte med at kæmpe for at få en overbygning til skolen.
området, men samtidig vil
de ikke sørge for at udbygge skolen og skaffe daginstitutionspladser nok til at
matche det samfund, det
skal servicere. Folk har betalt en relativ høj pris for
grundene i ”Dalby Eksklusiv”, hvorfor jeg må formode, at kommunen har
indregnet alle tænkelige
udgifter ved fastsættelsen
af salgsprisen herunder
også skoleudvidelsen. Der
er så vidt jeg ved heller
ingen, der får rabat på deres skatteprocent for de
manglende tiltag, siger Belinda Lohse, der ikke har

tænkt sig at trække sig fra
kampen.
Det gælder børnene
- Der er intet nobelt i, at
kommunen har givet Dalby
Skole de tre klasser, men
den ridderlighed den serveres med kunne forlede en
til at tro, at man håber på
stor taknemlighed for den
ekstra. Men sådan kommer
det ikke til at gå. Tilfredse
bliver vi først, når der plads
til alle børn i Dalby hele
vejen til og med 9. klasse.
Når det gælder mine børn,
så har jeg ikke tænkt mig at
give op, siger hun.

Af Jette Berg Bruun,
mor til Maria, Christoffer og
Frederik
Børnene i vores familie har
deltaget i Børnecamp de
sidste to år til stor fornøjelse for alle. Absolut en begivenhed, der bliver set
frem til.
Første år vi boede i Dalby,
kunne børnene desværre
ikke deltage i Sommerfesten. Både små og store

ærgrede sig gule og grønne, når vi i tiden efter
mødte andre fra området.
For alle unge, vi mødte,
havde klart haft en fantastisk Børnecamp og været
en del af godt fællesskab.
Det siger børnene
Når jeg spørger mine børn,
om de skal af sted igen, er
der ingen tvivl. Selvfølgelig.
De skal med.

Beck fejrede fem års fødselsdag
Torsdag den 17. marts fejrede Beck fem års fødselsdag med åbent hus, der naturligvis bød på uanede
mængder af lækkerier.
I fem år har folk med hang
til god mad lavet fra bunden af gode råvarer kunnet
få deres lyst styret hos Beck
på Agtrupvej 190.
Små delikatesser i fikse

bægre blander sig på hylderne med udsøgte vine,
mad ud af huset til fest og
hygge, dagens 69’ere (færdigretter – til 69 kr. stykket
– lige til at sætte i ovnen

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

Hverken Lone Beck selv eller bordet fyldt med faste kunder kan
skjule glæden ved lækker mad og vin – selvfølgelig heller ikke ved
fødselsdagsfesten, der blev holdt i kælderen under butikken, der
ligger på Agtrupvej 190.
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En tilflytters anmeldelse Hvem gør hvad? Sådan
af Børnecamp
bliver du hjælper

Flere kæmper for børnene
Da Børne- og Uddannelsesudvalget valgte at sige nej
til tre børnehaveklasser i Dalby, valgte Belinda Lohse
at sætte en underskriftsindsamling i gang. Hun
mener, at hele forløbet har været taklet meget uprofessionelt af kommunen.

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY

Konceptet for sommerfestens fredagshygge er blevet
justeret siden i fjor med skarpere fokus på, at der er
noget for børnene og noget for forældrene og andre
voksne.

Beck-mad gennem fem år

Fejringen
Fødselsdagen blev fejret
både i selve forretningen
ovenpå og i de hyggelige
kælderlokaler, hvor glade
kunder kunne sætte sig til
bordet i godt selskab med

Det siger vi forældre
Som forældre er det dejligt
betryggende at kunne sende børnene afsted til en
camp, der ligger tæt på.
Der er næsten altid i hvert
fald én voksen, som børnene kender blandt de fantastiske frivillige hjælpere.
Maden er god, for det er
mad blandt venner altid.
Servicen er høj, og vejret
teer sig altid fra den gode
side.
Dalby Børnecamp får fem
stjerner ud af fem mulige.

På www.dalbygf.dk kan du melde dig som frivillig
hjælper til afgrænsede opgaver ved sommerfesten.
Det er en sjov og givende måde at være med til at
skabe sammenhængskraft i Dalby, Mariesminde,
Tved og Rebæk.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Efter Dalby Tidende martsnummer har vi fået mange
spørgsmål: Hvad er Doodles, og hvordan tilmelder vi
os til de forskellige aktiviteter, hvis vi gerne vil hjælpe
til Sommerfesten.
I marts-nummeret fortalte
vi kort om de aktiviteter,
som 4.-6. klasse hjælper
med at udføre under Sommerfesten.
Hjælp til opgaver
Der er mange andre opgaver i Sommerfesten end
opgaverne, som varetages
af 4.-6. klasserne. Vanen tro
vil vi gerne bede om hjælp
til arbejdet.
Det gælder alt fra at bage
kage til banko, boller og

kage til børnecamping,
hjælpe med at sætte borde
og stole op til banko, hjælpe med at indhente præmier, hjælpe med at flytte
grillen, gøre klar med lys,
café, borde og stole i festteltet, opsætte telte, indhente præmier til banko,
stå vagt ved grillen, ølvognen, rengøring og oprydning og meget mere.
Doodles
Doodles er programmet,
som vi benytter til at opsætte ”vagtskemaerne”.
Der er lavet tilmelding via
Doodles på Dalby GF’s
hjemmeside, hvor I alle,
unge, voksne og ældre i
vores lokalsamfund, allerede nu kan tilmelde jer de
forskellige opgaver. Har I
spørgsmål eller ønsker

hjælp til tilmeldingen, er I
altid velkomne til at kontakte mig på tlf.: 27 77 22
22.
Hver enkelt opgavetype,
eksempelvis opsætning af
borde og stole til banko
eller salg af spilleplader til
banko, er beskrevet med
mulighed for at tilmelde
sig på det tidspunkt, som
passer ind i dit program. Vi
har lavet links til hver enkelt opgave, så det er muligt elektronisk at registrere, hvornår du ønsker at
hjælpe med en given opgave. Det er en kæmpe
hjælp i planlægningen, at I
melder jer tidligt til.

Fredagshygge for voksne og børn

derhjemme), mysli, søde
sager, frikadeller og andre
speciliteter, der i Dalby og
omegn er blevet klassikere.
Hvem sagde fetacreme?

Det har Dalby og omegn
købt
hos Beck og sat til livs
i løbet
af de fem år:
100.000 æg
50 tons kød
30.000 69’ere
8 tons laksefilet
9 tons fetacreme
7.500 havreknæk
250.000 frikadeller
2.500 nytårsmenuer

Svarene er:
- Det er dejligt at være sammen med vennerne og falde i søvn sammen.
- Det er sjovt at gå rundt og
købe og prøve forskellige
ting ved de mange boder.
- Vi hygger os i teltet.
Det sidste har jeg som forældre oversat til ”tid med
vennerne, spise slik og lignende uden forældreformaninger”.

Af Sanne Frees,
Sommerfestudvalget
Trods store mængder regn
og et telt uden opvarmning
lykkedes det sidste år at
”Fødselaren” Lone Beck i sin butik et roligt øjeblik efter lukketid,
mens kælderen var fyldt af glade gæster, der forsynede sig ved
tagselv bordet.
Becks medarbejdere og
kendte og nye lækkerier.
- Sikke en dejlig dag sammen med de mange søde
kunder, der har været inde
og ønske til lykke, konkluderede en glad Lone Beck
efter lukketid og slog fast i
et kort tilbageblik:

- Hvor har vi haft mange
gode oplevelser med højt
humør og højt tempo
rundt om gryderne. Man
kan altså komme langt
med gode råvarer og verdens bedste medarbejdere
– og kunder selvfølgelig!

skabe en rigtig hyggelig fredag aften i forbindelse
med sommerfesten. Det vil
vi gerne gentage igen i år.
Dog satser vi på mindre
regn og mere varme i tel-

tet. Vi sørger for varmekanonerne.
Igen i år vil der blive serveret helstegt pattegris med
tilbehør, og ølvognen vil
være åben og servere kolde
øl hele aftenen.

tig gerne have børnene
med på festpladsen. For
børnene vil grillen være
åben hele aftenen, og her
serveres alle de pølser og
franske hotdog, som de
kan spise.

For børn
Børnene spiser som bekendt en del hurtigere end
forældrene. Når børnene
først er færdige med at
spise, har de sjældent brug
for en stol i teltet. De skal
ud og lege med kammaraterne. Det så vi i stor stil
sidste år, hvor end ikke regnen kunne holde børnene
tilbage.
Vi har taget konsekvensen
af dette. Derfor vil vi år
kun have én kuvertpris til
fællesspisningen og hyggen i teltet. Vi vil fortsat rig-

For voksne
I teltet vil vi gerne sikre os
plads til så mange voksne
som muligt. Vi håber, at I
som sidste år vil bakke fuldt
ud op om fredagshyggen
med fællesspisning i teltet,
og I vil benytte lejligheden
til at få nogle hyggelige
timer i teltet blandt venner,
naboer og bekendte.

for at få nogle hyggelige
timer med deres klassekammerater og venner ude
på pladsen.
Vi håber rigtig mange vil
tage godt imod det nye tiltag og støtte op om, at tel-

tet fredag aften skal fyldes
med latter, hyggesnak og
afslapning.
Vi glæder os til at se jer. Vi
vil inden længe starte salg
af billetter til fællesspisningen.

For alle
Så inviter klassen, naboerne og vennerne med til
en hyggelig fællesspisning,
og giv børnene mulighed
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Damerne er vilde med Hit Fit Dance i hallen

På små hjul med store smil
Giver du mig en high five, når vi mødes på midten,
spørger Mille? Mille og Sille er netop ved at køre hver
sin vej rundt om keglerne. De ruller nogenlunde lige
hurtigt, og næsten præcis midtvejs mødes de med
smil og high five. Pigerne skynder sig videre til næste
bane, som er slalomløb gennem kegler.

Af Gitte Bugge, træner
Fotos: Judy Reimer
Hver fredag er der rulleskøjtetræning i KFUM hallens hal 2. Om sommeren
foregår træningen i Dalby
ude i Skate- og rulcentret,
men det er lidt for koldt
om vinteren.
I august 2015 startede rulleskøjtetræningen. Det var
2. år, der blev kørt hold for
voksne, men første gang, vi
havde hold med børne- og
familietræning.
Det er sjovt at køre på rulleskøjter. Vi har næsten alle
sammen prøvet det som
børn, og det er næsten som
at cykle, du husker det hur-

tigere, end du tror.
God konditionstræning
Rulleskøjtetræning er god
konditionstræning, og det
er ikke ligeså hårdt for
kroppen som for eksempel
løb. På rulleskøjter træner
du, ud over kondition, også
din balance og smidighed
samtidig med, at du styrker
dine muskler. Har du lidt
for mange kilo på kroppen,
er det den perfekte motionsform.
Der er mange discipliner
indenfor rulleskøjter. I Kolding Rulleskøjte klub fokuserer vi mest på motionstræning og tekniktræning.
Det vil sige, at du lærer ba-

sisteknikker til at falde,
holde balancen, sætte i
gang, køre, dreje og bremse. Det er de samme teknikker du lærer, hvad enten
du er 5 år eller 90 år. Vi
øver sjove tricks ved at
bruge forskellige teknikker,
mens vi kører gennem en
slalomkeglebane.

rangere nogle udendørsture, som man kan deltage
i efter lyst og behov. På alle
hold og alle ture vil der
blive taget hensyn til alle,
så der er absolut ingen, der
hverken er for langsomme
eller dårlige. Alle kan være
med, blot de har et par rulleskøjter og en hjelm.

Hold for børn og forældre
Vi har et hold for børn og
deres forældre, der finder
sted hver fredag fra klokken 18 til 19. Derefter er
der træning for de mere
øvede unge og voksne. Det
er også hver fredag fra
klokken 19 til 20. Træningen er en hyggelig måde at
starte weekenden på. Du
kan deltage sammen med
dit barn, og I får mulighed
for at grine og have det
sjovt og lege.
Når det bliver lidt varmere
i vejret, begynder vi at ar-

Vær med et par gange
Har du lyst til at prøve, kan
du komme og være med et
par gange helt gratis. Derefter koster det 300 kroner
per år i kontingent per person. Du kan altid følge
med og tale med os via Facebook gruppen ”Kolding
Rulleskøjte Klub”.
Ude i Skate- og rulcentret
på Dalbyvej, kan du også
deltage i rulleskøjte Hockey. Kolding Knight hedder vores hockeyhold, og
de træner tirsdage og torsdage. Du kan følge dem på
Facebook gruppen ”Kolding Knights”. Har du lyst
til at prøve rulleskøjte hockey, så mød op om du er
nybegynder, øvet eller erfaren betyder ikke noget. Det
er sjovt, og der er et super
fællesskab.
Vi ses på rulleskøjter i
enten Kolding Rulleskøjte
Klub eller hos Kolding
Knights.

Inden opvarmningen mødes børnene lige i rundkredsen for at hilse på nye løbere. Derefter er det
på med hjelmene og igang

Instruktør Mie Bach Iversen ramte helt rigtigt, da hun
startede et Hit Fit Dancehold op i Dalby GF i efteråret.
Hver onsdag aften møder der 40-50 damer op for at
få pulsen op, danse til god musik, skråle med på sangene og fejre den rendyrkede livsglæde.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer

De øvede viser de mindre øvede teknikker – det har ikke noget
med alderen at gøre, hvor god man er.

På holdet er der mulighed for
at hygge sig, barn og forælder
sammen.

Sofie Krabsen 10 år har stået
på rulleskøjter siden august
2015. Hun er storesøster til
Mille.

Der var stor opbakning, da fodboldafdelingen indkaldte til baneklargøring den 12. marts.

Tirsdag den 5. april klokken 16.30 – 17.30 starter vi
igen op med fodbold for de mindste. Har du et barn
født 2011 eller 2012, så kom og prøv Sandkassefodbold i Dalby GF.

Der blev budt på morgenkaffe og rundstykker, og så
var det ellers på med arbejdstøjet og i gang med at
sætte net i målene, lappe
banerne, samle skrald i
hegnet, rydde op i bold-

En velfortjent kaffepause i forårssolen til arbejdsfolket.
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Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen
Materialeteamet (Majid og
Peter) optæller bolde og andet
materiale, således at alle trænere har det udstyr de skal
bruge i foråret

Det er leg og småspil på
alle niveauer og en præsentation for børn og deres

Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com

sanne Bundgaard Fredsted, der understreger, at
det især er instruktør Mie
Bach Iversen, der er medvirkende til, at Hit Fit
Dance er blevet den store
succes, som det er.

Kasserer
Tommy Andersen
Tommy.andersen
@dk.bureauveritas.com
70 damer er tilmeldt til Hit Fit Dance sæson 1 i Dalby. I aften er de 40 samlet.

Uhøjtidelig og glad
- Mie er god til at skabe en
uhøjtidelig stemning, og
hun sørger for, at alle kan
være med. Hun er god til at
skabe et frirum, hvor vi
bare kan give den gas, og
hun er et energibundt
uden lige, siger Susanne.
Kigger man rundt i hallen
sådan en onsdag aften, må
man også konkludere, at
Mie Bach Iversen ramte
helt rigtigt, da hun foreslog

Dalby GF at oprette et hold
i Hit Fit Dance. Der er 70
tilmeldte, og hver onsdag
kl. 19 møder der 40-50
damer op.
Mie Bach Iversen, der selv
er tidligere rytmisk gymnast, blev lokket med på
danseskole af en veninde
og blev bidt af Hit Fit
Dance. Derefter uddannede hun sig som instruktør og fik oprettet et hold i
Dalby, der har været en
overvældende succes.

Onsdags-kick
- Hit Fit Dance er et frirum,
hvor vi kan hoppe og
danse, som vi vil. Koreografien er ret simpel med
mange gentagelser. Vi holder dansefest og kan ikke
lade være med at skråle
med på sangene, mens vi
danser. Jeg nyder at være i
hallen og får så meget
energi af alle de danseglade damer, fortæller Mie
Bach Iversen, der på grund
af det store tilslutning har

besluttet at tilbyde et hold
mere her i foråret.
Det hold har Bodil Dencker helt sikkert tænkt sig
at melde sig på.
- Jeg plejer at kalde det mit
onsdags-kick, og det er bestemt noget, jeg kan anbefale. Du er bare med på det
niveau, du nu kan og har
lyst til. Så betyder det ikke
så meget, om du misser et
trin eller to, siger Bodil
Dencker.

Kontakt os eller mød op som du er med cykelhjelm og
rulleskøjter
Anders Krabsen træner på voksenholdet - tlf. 27205809,
anders@krabsen.net
Gitte Brugge træner på børne- familieholdet, tlf.
27141998, gitte.brugge@gmail.com
Morten Kallmeyer er træner for Hockey holdet, tlf.
22916110, colt-kallmeyer@hotmail.com

Ny sæson med sandkassefodbold for de mindste

rummet og gøre omklædningsrummene i stand.
Så nu er vi klar til forårssæsonen 2016. Vi glæder os til
at byde alle spillere velkommen tilbage på græs.
Træningstiderne for foråret kan findes på hjemmesiden www.dalbygf.dk.

- Man bliver simpelthen
glad i låget af at danse Hit
Fit Dance.
Det siger både Susanne
Bundgaard Fredsted og
Bodil Dencker, der begge
har gået til Hit Fit Dance
hele vinteren. De er blandt
de mange damer, der hver
onsdag mødes i hallen for
at træne på en anderledes
måde.
– Man mærker slet ikke, at
man træner. Man får helt
automatisk pulsen op, og
man får lyst til at give den
gas, når det er sjovt at
træne. Energiniveauet får
et hak op ad, fortæller Su-

DALBY GF

Menigt medlem
Thomas Rosenlund
Frederiksen
tfcloudspirit
@gmail.com

Menigt medlem
Steen Hoppe
sh@hoppeelektro.dk

Fodbold Senior
Jens Schmidt
Schmidt_jens
@hotmail.com

Ny rulleskøjteløber

Forårsrengøring i Fodboldafdelingen
Af Gitte Thomsen
Fotos: Gitte Thomsen
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DALBY GF

forældre til fodboldlivet i
Dalby GF.
Fodboldstøvler er ingen
nødvendighed, men både
børn og voksne skal have
tøj på, som man kan be-

væge sig i og som må blive
beskidt, for vi træner i næsten alt slags vejr og forældre inddrages som hjælpetrænere.
Det koster kun 150 kroner
at spille sandkassefodbold.
Opkrævning sker omkring
15. april.

Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005
@gmail.com

Gymnastik
Irene Mortensen
Irene.mortensen
@skolekom.dk

FAME – I’m gonna live forever – råber Mie ud i hallen.
Susanne B. Fredsted giver den hele armen til de kendte hits. Det
er næsten ikke til at lade være med at synge med.

Hit Fit Dance
Hit Fit Dance er udviklet af Marianne Eihilt og Mirja
Kennedy. Der danses til alle genrer fra pophistorien,
lige fra rock og rock’n roll til twist og disco, til hits af
Elvis fra 50’erne, Beach Boys fra 60’erne, Grease fra
70’erne, Footloose fra 80’ erne og pop fra 90’erne samt
nyere hits med dansetrin fra funk og showdance.
Hit Fit Dance er for alle, der kan lide at danse. Det kræver ikke, at man er dansemus eller har gået på danseskole, da koreografierne er enkle.
Præsentation og videoer om Hit Fit Dance:
www.hitfitdance.com

Sommerhold i
Hit Fit Dance
Onsdag 27. april 2016
starter et sommerhold Hit
Fit Dance for damer i alderen 20-70 år, som
mødes hver onsdag klokken 19-20 til og med onsdag 15. juni 2016
Alle er velkomne til at
prøve at være med, inden
man tilmelder sig.
Tilmelding foregår via
hjemmesiden:
www.dalbygf.dk

Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk

Om instruktøren
Mie Bach Iversen er 46 år og har boet i Tved i 15 år
Hun er gift med Jens Christian, og de har børnene Jonathan på 15 år og Esther på 12 år
Mie er opvokset i Haslev på Sjælland, hvor hun har dyrket rytmisk gymnastik
Hun har også boet i København, London, Grønland og
Århus
Mie arbejder som kvalitetskoordinator på Gynækologisk
– Obstetrisk Afdeling på Kolding Sygehus
I perioden 2005-2010 var hun instruktør på ForældreBarn holdet i Dalby GF
I januar 2015 blev hun uddannet som instruktør i Hit
Fit Dance og startede det allerførste hold i Dalby GF i
september 2015

Badminton/motion
Søren Peter Viborg
spv@guehring.dk

Sandkassebold er for de mindste – med kondisko eller fodboldstøvler.
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KALENDER
APRIL
Søndag den 3. kl. 9.00
1. s. efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
2. s. efter påske. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 17. kl. 10.30
3. s. efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Konfirmation: Fredag den 22. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 23. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

DALBY KIRKE

Årets konfirmander i Dalby Kirke
Fredag den 22. april 2016 kl. 10.30 konfirmeres

Nyt om
NAVNE

Jesper Brooks Abrahamsen
Egebakken 7

Andreas Vesti Grundahl
Goldbæk Alle 10

Ditte Feldt Jørgensen
Christoffer 2 Vej 3

Nanna M. Stockflet Schøtt
Solbakken 9

Celina Andersen
Goldbæk Alle 18

Lasse Fink Hansen
Christoffer 3 Vej 20

Natasha C. V. Nielsen
Løjpen 46

Oskar Flaskager Stentoft
Lundgærdet 17

DØBTE

Rasmus Grønning Berg
Engen 23

Rasmus Straarup Iversen
Idyl Allé 1

Anna Prinds Rasmussen
Brændkjærgade 13

Malene K. Strandbygaard
Carl Plougs Vej 140

28. februar
Victoria Elgård Clausen
Godlbækparken 2

Christina L. Christensen
Fjeldparken 17

Rasmus Jæger
Idylparken 43

Frederik Bruun Schmidt
Brunebjerg 13

Sofia Uldahl Bondesen
Regnars Ager 3
20. marts
Mathe Værnholt Aaskov
Halmøvænget 17

En lokal flagdag
En opfordring: Gør de to konfirmationer til flagdag i hele sognet, så dagen bliver ekstra
festlig for konfirmanderne. Aftal med naboen, hvis du er bortrejst i Bededagsferien.

Konfirmation: Søndag den 24. kl. 10.30
4. s. efter påske. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Sogneeftermiddag: 26. april kl. 15.00
Ditte Freiesleben synger og fortæller sin historie.
I præstegården. Se side 7.
Menighedsrådsmøde: 26. april kl. 19.00
I præstegården.

MAJ
Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 9.00
5. s. efter påske. Ved Tine Illum.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
11. juni kl. 10.00.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og
præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone Taxa (”Taxa 4X35”)
på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr.
2984, og sig at turen går til Dalby Kirke / præstegård.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 4
April 2016
Red.: J.C. Bach Iversen

6

Søndag den 24. april 2016 kl. 10.30 konfirmeres
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DALBY KIRKE

Ditte fortæller sin historie

at lede vejen for hende,
samt høre om studietiden i
både Århus og København
med alle præsteovervejelserne. Og så ender vi i dag
på gården i Taps og i Dalby
Kirke.
Hun vil også fortælle om
sin tilgang til præstegerningen, og hvad hun beskæfti-

Signe Hedegaard Højsager
Goldbækparken 77

Marie Louise Munksgaard
Agervænget 11

Malthe Nelausen Simony
Strandbakken 30

Natascha Andersen
Aagærdet 44

Jonathan Bach Iversen
Gl. Tved 23A

Marc Lunde Nielsen
Bakkevænget 11

Josefine Lykke Skov
Jernbanegade 19B, 1. th.

Kirstine Brønd-Jensen
Løjpen 17

Tobias Tophøj Johansen
Skovgærdet 31

Rasmus Møller Nielsen
Goldbæk Alle 13

Thilde Marie Stærmose
Goldbæk Alle 6

Freja Bille Deichmann
Brunebjerg 12

Sebastian Kjær
Engen 3

Jeppe Vissing Rasmussen
Bakkegærdet 26

Mathilde S. Sørensen
Dr. Dorotheasvej 3

Loui Forsingdal-Nielsen
Møllegærdet 22

Josephine L. Lund
Løjpen 44

Nellie Urban Safarkhanlou
Stranden 44

Line Barsøe Frandsen
Aagærdet 12

Tobias Kyhn Mikkelsen
Solbakken 13

Oliver Winther Simonsen
Bakkegærdet 3

Konfirmation 2017 i Dalby: Indskrivning
Indskrivning til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2016-2017 for de nuværende 7. klasser
Onsdag den 11. maj kl. 19.00 – 20.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Den kommende konfirmand medbringer sin mor eller far samt sin dåbsattest – eller husker sit CPR-nummer.

Konfirmationsdatoer
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke Store Bededag fredag den 12. maj 2017 kl. 10.30.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke søndag den 14. maj 2017 kl. 10.30.

DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen. Torsdage i skoledagens sidste timer for de
Dalby-konfirmander, der går på Brændkjærskolen.
Man forberedes altså på kryds og tværs af de gamle Dalby-klasser, men konfirmeres sammen med kammeraterne
fra de gamle Dalby-klasser.

www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.

Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk

19. marts
Tina Flarup Kjeldsen
& Anders Flarup
Kjeldsen
Bakkegærdet 36

DØDE OG
BEGRAVEDE
23. februar
Kaj Ejgild Stabel
Idylparken 35

Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30

Vi har endnu til gode at se Ditte tage sin hest og ride fra gården
i Taps til Dalby Kirke for at holde gudstjeneste.
ger sig med i sit virke som
freelance præst.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Katharina Maria Allerup
Gl. Tved 5

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

Det bliver en rejse med mange kringelkroge og afstikkere, når Ditte Freiesleben, der er knyttet til Dalby
Kirke som præst, fortæller historien om, hvordan en
lille pige fra Lolland endte som præst og sanger, mor
og landmandskone på Koldingegnen. Det sker tirsdag
den 26. april kl. 15-17 i Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A.

Ditte Freiesleben tager alle
interesserede med på
strejfture tilbage til sin opvækst og ungdom på gården på Vestlolland mellem
herregårde og endeløse
roemarker.
Vi skal også møde nogle af
de mennesker, som på en
eller anden måde kom til

Et særligt kapitel i Dittes historie er opvæksten på landet og livet
som landmandskone. Bange for at tage fat er hun ikke.

Masser af sang
Sammen synger vi uundgåeligt Den blå anemone, der
blev fragtet fra Lolland og
plantet om i Jylland, men
andre gode sange er også
på programmet.
Ditte sætter også selv toner
til foredraget, da hun er en
ivrig og overordentlig dygtig solo- og korsanger,
sådan som kirkegængere i
Dalby allerede har bemærket det. Den smukke Solveigs Sang af Grieg er helt
sikkert på dagens repertoire.

Sogneindsamling i Dalby Hele verden til Pinsefest
Over 30 lokale indsamlere samlede over 17.000
kr. ind en søndag formiddag.
Ved sogneindsamlingen 6.
marts til Folkekirkens Nødhjælps kolossale indsats for
truede kvinder rundt om i
verden samlede Dalby over
17.000 kr. ind direkte.
Mange valgte dog at sende
flotte beløb via mobilepay.
Atter andre har brugt girokort. Så det er ikke muligt
at sige, hvor mange penge
der reelt blev givet fra
Dalby Sogn.
På landsplan blev der samlet 13 millioner kr. ind.

Konfirmander var med
Over 30 indsamlere sørgede for, at alle sognets
husstande fik invitation til
at give et bidrag. Af indsamlerne var rigtig mange
konfirmander. Ofte får unge skyld for ikke at kunne
se ud over egen næsetip.
Den fordom er hermed
skudt i sænk.
Indsamlerne havde en god
dag og fortalte om mange
glade givere. Nogle stod ligefrem klar med penge.
Og børn støttede indsamlingen med deres egne
penge.

Gudstjenesten Pinsedag får globalt islæt og fejres på
flere sprog.
Pinsen er en afgørende højtid for den kristne kirke.
For pointen Pinsedag er, at
kristendommen skal fortælles videre på alle verdens
sprog og nå ud over hele
jorden. Det bliver anskueliggjort i Dalby Kirke, når folk
fra sognet, der behersker
andre sprog end dansk,
læser en udvalgt bibeltekst
op søndag den 15. maj.
Pinseberetningen handler
om, at disciplene i bogstavelig forstand tændes af Helligånden, så de begynder at
forkynde evangeliet på al-

Vejviser

verdens sprog. Det illustrerer vi ved at læse dele af beretningen på så mange
sprog som muligt i Dalby
Kirke. For langt de flestes
vedkommende handlede
det om læsernes egne modersmål.
Andre sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund usikkert, for interesserede må
gerne selv melde sig til sognepræsten på 75 50 23 27
eller jcbi@km.dk
Gudstjenesten byder i øv-

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

Ditte synger godt med ved sin
konfirmation. Hun synger
heldigvis også tirsdag den 26.
april i Dalby Præstegård.
rigt på en stor overraskelse.
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe. Gerne i strålende pinsesol på kirkens
P-plads.

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

Pinsedag 2012 læste disse personer med tilknytning til
Dalby sogn op i kirken på
spansk, tysk, cebuano, tagalog, dansk, italiensk, fransk,
engelsk og norsk. Pinsedag
2016 den 15. maj gentages
eksperimentet. Meld dig som
læser på et andet sprog end
dansk til sognepræsten på 75
50 23 27 / jcbi@km.dk
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KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Spejderne tager til Harzen
Der venter en stor flok KFUM-spejdere fra Mariesminde en oplevelse ud over det sædvanlige, når årets
sommerlejr bringer dem til det bjergrige Harzen.
Til sommer tager alle spejderne fra junioralder (4.
klasse) og op på udlandstur til Harzen. Det er første
gang, at Mariesminde-spejdergruppen tager denne
aldersgruppe med til udlandet, så det bliver spændende!
Natur og historie
Turen kommer til at byde

på flotte vandreture i bjergene i Nationalpark Harzen, måske med overnatning i en grotte, klatring i Sankt Andreasberg,
besøg i en drypstenshule,
og vi skal selvfølgelig også
besøge den spændende
gamle bydel i Goslar og en
tur med damptoget op på
Bloksbjerg.
Spejderne tager afsted

Spejderne skal bo tæt ved den tidligere sølvmineby Sankt Andreasberg, der ligger smukt på en rund bjergtop mellem andre bjergtoppe lige ved nationalparken.

UGENTLIGE MØDER
FamilieSpejd 3-7 år sammen med en forældre
Hver 3. søndag. Se hjemmesiden for datoer
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
KFUM-spejderne fra Mariesminde, der drager på sommerlejr til
Harzen i uge 27, skal naturligvis med det historiske damptog op
på Bloksbjerg.
med tog fra Kolding og er
væk i hele uge 27. Det bliver en kæmpe oplevelse
for alle, særligt selvfølgelig
for alle dem, som ikke før
har været med på udlandstur med spejderne, og vi
glæder os meget til at give
dem den oplevelse siger lederne i Mariesminde.

Naturligvis i telt
Vi bliver cirka 25 spejdere
og ledere, der skal afsted.
Overnatning på turen kommer til at foregå i telt, og vi
skal bo på en campingplads
i bjergene på grænsen ind
til nationalparken og tæt
på Sankt Andreasberg.

Af Susanne Jørgensen,
gruppeleder
Et tætpakket aftenprogram
bød på underholdning,
som bragte ”frivillige” på
glatis med Gæt og Grimasser, information om årets
sommerlejre og selvfølgelig det årlige Gruppemøde,
som er spejdernes generalforsamling med valg af nye
kræfter.
Vi vil gerne i spejdergruppen byde velkommen til
nyvalgte Jesper Burkal, forælder til Valdemar Burkal
Andersen ved ulvene.
Årets gang
Det forgangne år har både
været præget af succesfulde nye tiltag og gode aktiviteter, men også af et par
udfordringer, som formanden kunne berette om, at

vi endnu ikke er kommet
helt i mål med.
Krumtappen i Spejderarbejdet er de ugentlige møder, hvor enhedslederne
uge efter uge leverer spændende spejdermøder. Der
skal herfra lyde en kæmpe
tak til alle vores ledere,
som også i år har gjort et
flot stykke arbejde!
Af nye tiltag og sjove aktiviteter i 2015 skal nævnes Familiespejd, som er spejdere
fra 3-7 år sammen med
deres forældre, startet op i
efteråret.
Ulvene deltog i distriktsturnering og weekendture. Juniorspejderne tog et 5 km
vandremærke – vel og
mærke ved at gå baglæns!
Og Troppen har blandt
meget andet lavet risengrød over Trangia – uden
at brænde den på!

Spejderuddannelse
Uddannelse af de unge
spejdere og ledere har været i fokus igennem det sidste år, og vi har haft ledere
og spejdere afsted på mange forskellige kurser.
Med en flot donation fra
Trygfonden fik vi lige før
sommeren 2015 gennemført et udvidet Førstehjælps- og brandøvelseskursus for 16 af vores spejderledere over en weekend.
De unge spejdere har deltaget i Ungdomskurser
som Roland 1 og 2, PLPA
og Diamant Extrem. Det
giver dem nye udfordringer og færdigheder, som de
bidrager med herhjemme i
spejdergruppen.
Efterlysning:
Kasserer og ledere
Det, der ikke er lykkedes os
endnu, er at finde en ny
kasserer. Og det er faktisk
en stor udfordring for os.
En anden udfordring er at

Senior (14 -17 år)
Deltager i tropmøder onsdag
+ Seniormøde: Hver anden torsdag kl. 19.00-21.00

blive ved med at finde nye
ledere, når de unge mennesker rykker videre til uddannelser. Men det er en
on-going proces, og det går
også rimeligt. Men der er
altid plads til flere, så I skal
endelig bare sige til!
2016: Here we come
Af nye tiltag i 2016 kunne
formanden fortælle om
spejdernes næste byggeprojekt: At få etableret et udekøkken, ligesom der arbejdes på et samarbejde med
andre spejdere for fortsat
at sikre et ungdomsmiljø i
gruppen.
Og så skal vi i 2016 fejre 10års fødselsdag i Mariesminde Spejdergruppe.
Vi glæder os til 2016!

Det er både svært og sjovt at lære om Grønland
Emil Jørgensen fortæller lidt om, hvordan temaugerne om Grønland har været for flere af eleverne
og ham selv.

Af elev Emil Jørgensen, 4B
I 4 klasserne har vi haft om
Grønland i emne fri uger.
Vi skulle lære om deres kultur og hvordan, der ser ud.
Om onsdagen startede vi
med at skulle inddeles i
nogle familiegrupper. Da
det var gjort, skulle Curt
fortælle lidt om Grønland.
Vi fik at vide, at vi skulle bo

Sjovt og svært
Jeg var ude at interviewe
nogen fra min klasse og
min parallelklasse. Oliver
fra min klasse sagde, at det
har været sjovt at lære
mere om Grønland og at
lave sin egen tupilak.

Casper fra 4.A syntes, det
var sjovt at bage. Sofie fra
4.A syntes, det var sjovt at
være mere kreativ og lære
den anden klasse bedre at
kende.
Maja syntes, det var sjovt at
lave plancher om forskellige dyr på Grønland. Hun
syntes også, det var sjovt at
bage.
Kristoffer fra 4.A syntes, at
det hele var sjovt, samt det
at bage kage. Markus fra
4.A syntes det var svært at
lave Grønlandske armbånd. Magnus S fra 4.A syn-

tes, det var svært at arbejde
sammen i familierne. Asta
syntes, at det det var svært
at lave tupilak. Anna fra 4.A
syntes, det var svært at lave
en personbeskrivelse af sig
selv som en grønlænder.
Mandag og tirsdag i uge 11
skulle vi lære om deres kultur, og hvordan det er at bo
deroppe.
Tirsdag aften skulle vi se
Grease, som blev spillet på
Kolding teater. Stykket blev
spillet af vores sjette klasser,
som gjorde det virkeligt
godt. Om onsdagen vendte

4A og 4B har næsten været i Grønland

SÆRLIGE DATOER

Alle klasser på Dalby Skole har arbejdet med emner
og projekter, mens 6. klasserne forberedte musicalen i
to uger op til fremvisningen. 4A og 4B arbejdede
sammen om et Grønlandsemne.

3. - 4. april
DM i Spejd for trop/senior spejderne

13. - 16. maj
Ulvesommerlejr på Port Arthur Spejdercenter

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

GRUPPERÅDET (FORÆLDREVALGT BESTYRELSE)
Carsten Justesen (formand), Nyhegnet 25
Lars Hillker, Løjpen 28
Lene Bundgaaard, Aagærdet 44
Tina Bank Dahl, Jens Skyttes Vej 10
Jesper Burkal, Goldbækparken 78
Christian Juul Jørgensen, Christoffer d 2. Vej 3

Af eleverne Anne Homann
Kjær, 4B og Dagny Hardardottír, 4A
I 4. klasserne har vi arbejdet med Grønland. Vi syntes, det var et sjovt emne,
for man lærte meget.
Vi blev delt i familiegrupper. Man skulle lave personkarakterer i gruppen.
Med familien skulle vi også

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk

lave forskellige opgaver.
Opgaverne var for eksempel, at man skulle skrive
om et grønlandsk dyr.
Nogle gange var det lidt
svært, men det var sjovt.
Vi lærte dem fra den
anden klasse meget bedre
at kende. Vores yndlingsopgave var, da vi skulle
bygge en slæde ud af
ispinde. Det var også sjovt

at skrive om et grønlandsk
dyr som lever i havet. Vi
måtte vælge imellem fem
dyr. De fem dyr var
Ringsæl, Grønlandssæl,
Grønlandshval, Narhval og
Hvalros.
Lærte meget om Grønland
Der var også nogen, der
havde forskellige ting med
fra Grønland for eksempel
sten, skind eller andre ting.
På den måde lærte man
også lidt mere om dyrene.
Vi skulle også lave en Tupilak. Det er en slags amulet

eller en lykketing. Den kan
beskytte mod onde ånder.
Grønlænderne tror også, at
den vil bringe lykke på jagt.
Vi skulle snitte den med en
dolk i sløjdlokalet. Når
man havde snittet den,
skulle man smøre den ind i
madolie.
Skulle genkende fisk
Vi skulle også lave en fiskeprøve. Det gik ud på, at
man skulle kende de forskellige fisk. Det var ikke
alle fiskearter, vi skulle
kende navnene på. Det var
nogle bestemte.

Vi skulle også holde en kaffemik. Det er en slags tradition i Grønland, hvor man
spiser kage og drikker
kaffe. I kaffen putter de
rensdyrfedt. Men vi putter
ikke rensdyrfedt i kaffen til
vores kaffemik, vi skal slet
ikke drikke kaffe. Vi skal
bare bage en kage og muffins med blåbær. Vi skulle
også lave invitationer til
kaffemikken.
Vi skulle skrive på invitationen, hvorfor man vil holde
en kaffemik. Man skal også
skrive, hvornår man skal
komme, og hvor man hol-

vi tilbage til normal skolegang.

En grønlandsk tupilak
der kaffemik. Det var spændende at have om Grønland.

12 gode år på Dalby Skole
Henrik Nielsen, skoleleder skriver: Lærer Anne Mette
Trans skal starte i nyt job på Vingsted Historiske
Værksted Jernalderlandsbyen den 1. april. Det er et
ønskejob for Anne Mette, der udover at være læreruddannet også er uddannet keramiker. Vi har været
glade for Anne Mette på Dalby Skole, ønsker hende
held og lykke og har opfordret hende til at skrive et
lille tilbageblik over sin tid som lærer i Dalby.

Af lærer Anne Mette Trans
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i byen Ilulissat. På dansk
hedder byen Jakobshavn.
I de følgende dage skulle vi
lære om åndemagere og
lave vores egen tupilak. En
tupilak er et slags mærke
på noget helligt, eller
noget man kan gøre. Man
kan lave dem af træ, fedtsten og knogler fra dyr. Om
torsdagen i uge 10 skulle vi
bage blåbærmuffins og

Grønlandskage. Vi skulle
nemlig holde kaffemik.
Kaffemik er en slags fest,
som de holder, hvor de inviterer alle i byen ved at
hænge en stor invitation
op i det lokale supermarked eller andre steder.

Rover (17-25 år)
Se hjemmesiden for aktiviteter

9. april
Ulvene besøger spejderne i Bedsted, Løgumkloster

Spejdernes generalforsamling 2016 godt overstået
Spejderhytten var fyldt godt op med både store og
små, da spejdere med forældre var indbudt til det årlige forældremøde.

Spejdernes kalender marts

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Når jeg nu har søgt andre
græsgange og meget snart
tager hul på et nyt kapitel i
mit arbejdsliv, så kan jeg
ikke undgå at tænke tilbage
på 12 år på Dalby. Henrik
Nielsen mener, det vil være
på sin plads at sætte nogle
af tankerne på skrift. Måske

tør han foreslå det, fordi
han ved, at jeg har været
meget glad for mit arbejde
her.
Tænk en gang jeg har været
12 år på Dalby Skole. Jeg er
en af de gamle. Der er løbet
meget vand gennem Mølleåen i den tid. En af eleverne fra min første 1.
klasse arbejder nu i Dalby
SFO, og skolen har vokset
sig ikke så lidt større.
Ved ansættelsessamtalen
hang der store plancher
med plantegninger over
det store byggeri af hallen
og mellemtrinnet. Dalby
Skole manglede plads.
Skolen var ved at blive tosporet. Der var to spor op
til 5. klasse og et spor i 6.
og 7. årgang.

Mere plads
Byggeriet var i fuld gang og
stod klar i november. Så
havde vi plads til alle i et
halvt år. Siden forsvandt de
gamle barakker endelig,
og nye dejlige lokaler kom
til. Så havde vi plads til alle
i et helt år, og nu er vi der
så igen.
Tre spor, nye barakker og
hvem ved, måske engang
overbygning. Tja, når jeg
tænker over det, har der
vist ikke været et eneste år,
hvor vi har haft plads til alt
og alle uden at samarbejde, smidighed, tolerance og kreativitet har
været bragt i anvendelse.
Vi får det til at lykkes på
Dalby Skole med samarbejde, smidighed, tolerance og kreativitet på alle
niveauer. Det har været 12
år med mange jern i ilden.
Det var netop det jeg ville,
da jeg søgte til Dalby. En
arbejdsplads, hvor der var
tradition for andet, end
det så kaldte ”røv til sæde
undervisning” og et godt
samarbejde. Vi bliver må-

ske nok af og til lidt forpustede, især når de ovre fra
Christiansborg blander sig
med påstanden om, at der
skal en skolereform og en
ændring af arbejdstiden til
for at komme ud og se på
billen. Det blev ikke nemmere, men vi får det stadig
til at lykkes.
Samarbejde med andre
For 12 år siden var der så
småt kommet gang i samarbejdet med pædagogerne.
Vi havde hver vores personalerum, men alle klasser i
indskolingen havde en
klassepædagog. Både pædagoger og lærere kunne
have svært ved helt at finde
deres roller i samarbejdet.
Nu har vi fælles personalerum og ordet ”lærerværelse” er et fy-ord, og
klasserne på hele skolen
har pædagoger tilknyttet,
og det er svært at forestille
sig, at det nogensinde har
været anderledes. Det betyder meget for elevernes
trivsel når samarbejdet lykkes.

Jernalderlandsbyen i Vingsted.
Skolen som universitet
Faktisk søgte jeg, allerede
for 16 år siden en stilling
på Dalby Universitet. Til
samtalen havde jeg 39.5 i
feber og var noget omtåget, og jeg fik ikke stillingen. Dalby Skole fik siden
ny inspektør, Henrik, og
jeg turde heldigvis forsøge
igen. Dalby Universitet.
Det oser langt væk af en
lille skole med en vis selvtillid og en selvforståelse, der
indebærer et godt fagligt
niveau. Der blev også dengang lavet årsplaner for undervisningen. Siden blev
det til målstyret undervisning og så til læringsmålsstyret læringsledelse.
Uanset hvad det bliver
kaldt, så håber jeg Dalby
Skole vil fortsætte med at
have en vis selvtillid, en god

portion solid faglighed,
skolefest, skolekomedie,
musical, skemafri uger,
grøntflag, trivselsdag, naturfags maraton, overnatning, lejrskole og Jernalder
landsbyen i Vingsted.
Og så er vi der igen, der er
løbet meget vand gennem
åen i de 12 år, jeg har været
på Dalby Skole. Det bliver
der forhåbentlig ved med.
Og bliver det ikke til Dalby
Universitet, så da måske til
overbygning.
Nu skal jeg så være pottemager-kone i Vingsted
Jernalderlandsby, og jeg
glæder mig. Jeg glæder mig
til at tage imod elever og
lærere fra Dalby Skole
hvert år, når 5. klasse skal
ud og opleve livet i jernalderen.
9
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Tyvstarterne starter på Dalby Skole
Fredag den 1. april starter 57 forventningsfulde børn i
Glidende overgang på Dalby Skole. Vi kalder dem
Tyvstarterne. De skal nemlig starte i børnehaveklasse
til august.

Af SFO-leder Leon Jensen
Vi får i år helt nye lokaler
til GLO, hvilket er super
godt. Det bliver nybyggede
pavilloner, som bliver placeret på jordstykket, hvor
gyngerne stod før. Gyngerne bliver flyttet.
I vores planlægning har vi
lavet en backupplan, hvis
lokalerne, mod forventning, ikke står helt klar til
de første dage. En plan,
der sørger for en god opstart i den Glidende Overgang for alle.
Dagligdagen for Tyvstarterne på Dalby Skole:
Morgenåbning
Kl. 6.35-8.00: Når dit barn
kommer i morgen-SFO er
der mulighed for at få en
god start på dagen. Dit
barn kan medbringe morgenmaden eller komme
for at hygge, spille eller lege med sine venner.
Vi sørger for, at børnene
kommer til Glidende Overgang klokken 8.00.
Tyvstarterne
Selve Tyvstarterne starter
hver morgen klokken 8.00.
En personale fra Glidende
Overgang vil dog hver dag
møde ind klokken 7.00.
Når klokken ringer klokken 8.00, mødes vi i vores

klasselokale og starter vores dag samlet.
Vi gennemgår hver dag,
hvad der skal ske, og klokken 8.20 har vi fælles morgensang med resten af indskolingen. Hver dag planlægger vi forskellige forløb
for børnene, har forskellige aktiviteter både inde
og ude, og der er tid til at
lege og lære hinanden at
kende. Vi spiser madpakker, når vi synes det passer
ind i dagens program.
SFO fra klokken 14
Vi afslutter dagen i Tyvstarterne klokken 14.00, hvor
vi fortæller hvilke aktiviteter, der tilbydes i SFO. Resten af eftermiddagen er vi
sammen med de andre
børn. De voksne fra Glidende Overgang følger
med i SFO, så der hele
tiden er kendte ansigter.
Fokus i Glidende Overgang
I Glidende Overgang har vi
valgt at have fokus på skoleparathed, natur, leg og
bevægelse. Det betyder, at
vi blandt andet skal arbejde
med tal og bogstaver, former og figurer. Vi skal lege,
være kreative og aktive,
have naturoplevelser og
øve os i at være sammen på
en god måde.

Personalet i ”Tyvstarterne”. Fra venstre mod højre: Mette, Rigmor, Natta, Sissel, Tine, Karen, Lotte, Pernille og Jesper
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Tyvstarterne holder til i
eget klasselokale, men vi
skal også være meget på
jordstykket, hvor bålhytten
og ”Birkely” bliver vores
faste base om formiddagen. Vi kan og vil desuden
bruge resten af skolens lokaler så vores muligheder
bliver så mangfoldige som
mulig.
Vi er ni personaler tilknyttet Tyvstarterne, fire faste
SFO-personaler, en fra daginstitutionen Tved og fire
ansatte medhjælpere. Det
betyder, at vi dagligt vil være 6 voksne sammen med
børnene.
Tine 36 år
Jeg har arbejdet på Dalby
skole de sidste 2 år, hvor
jeg er en del af skole og
SFO. Jeg er klassepædagog
og medhjælper i 0.Z. Jeg
har ligeledes været en del
af Glidende Overgang de
sidste to år og glæder mig
til endnu et hold. Jeg er
meget allround i mine interesser og befinder mig
derfor godt i det kreative
værksted såvel som i hal-aktiviteter og ved bålhygge.
Sissel 21 år
Jeg er ansat som pædagogmedhjælper på Dalby Skole. Jeg glæder mig rigtigt
meget til at være at være en
del af Glidende Overgang
igen i år. Det bliver sjovt at
lave en masse spændene og
kreative aktiviteter med
jeres børn i G.L.O såvel
som i SFO’en, hvor jeg også er.
I min fritid spiller jeg i et
band, skriver sange, tegner
og maler.
Lotte 28 år
Jeg er uddannet pædagog
og har arbejdet på Dalby
Skole i et år. Jeg er med i
både skole og SFO, hvor jeg
er klassepædagog i 0.X. Jeg
var sidste år en del af Glidende Overgang, og jeg
glæder mig rigtig meget til
at være med igen i år. Jeg
kan godt lide at være kreativ
og lave aktiviteter udenfor.

DALBY skole

Eleverne ville gerne have spillet Grease igen

Skoleleder:
Henrik Nielsen

Tre af hovedrolleindehavere ville gerne have spillet
musicalen mange flere gange. De var alle enige om,
at det gik rigtigt godt, selv om de selv fandt et par
små kiks undervejs.

Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
Rigmor 56 år
Jeg har i over 20 år arbejdet i daginstitution Tved
og kender alle børnene fra
Tved, der starter i Glidende Overgang rigtig godt.
Det er første gang, jeg skal
være med til at følge børnene i Glidende Overgang
til Dalby Skole og glæder
mig til at hjælpe børnene
godt på vej i den nye ramme. Jeg kan lide at arbejde
med kreative processer og
ellers at følge og støtte op
om børnenes leg.
Mette 43 år
Jeg er pædagog i både
skole og SFO.
Jeg er primær pædagog for
børnene i 0.y og er derfor
en af de pædagoger, der
følger med Tyvstarterne
ind i skolen til august.
Det er 3. gang jeg skal tage
imod Tyvstarterne, men jeg
har været her på skolen i
flere år.
Jeg synes, det er vigtig at
børnene i de tre måneder,
de er i tyvstarteren, får lov
til at mærke til skolearbejde, at der er skabes plads
til nye venskaber, og at vi
holder fokus på at leg har
stor betydning for disse.
Jeg har fokus på trivsel og
på samarbejdet omkring
barnet.
Jeg glæder mig simpelthen
bare til at komme i gang,
bliver det ikke snart 1.
april?
Natta 21 år
Jeg var med til Glidende
Overgang sidste år og er så
heldig at være med til det
igen i år. Det er mig, som
skal være morgenåbner
hver dag klokken 7.00, så
det er mig, I skal sige godmorgen til.
Jeg har generelt en stor
glæde ved at holde mig

aktiv og har derved mulighed for både at være med
til sportslige aktiviteter
samt hyggelige kreative indendørsaktiviteter for både
drenge og piger.
Jeg vægter at give børnene
en følelse af tryghed og
nærvær samt få en masse
læringsrige og sjove oplevelser med på vejen. Jeg
glæder mig meget til at
møde jer.
Karen 45 år
Jeg er ansat i Dalby SFO.
Jeg er skolens designpædagog. Er også uddannet keramiker og arbejder meget
med børnene i det kreative
værksted. Jeg skal år være
med i Glidende Overgang
og glæder mig meget.
Pernille 20 år
Jeg startede som vikar på
Dalby Skole i august og har
siden da også arbejdet som
pædagogmedhjælper
i
SFO’en hver eftermiddag.
I sommer blev jeg færdig
som student på Munkensdam Gymnasium og nyder
nu at være kreativ sammen
med børnene på Dalby
Skole, hvor jeg selv er gammel elev.
Jesper 30 år
Jeg er i februar måned blevet færdiguddannet på Kolding Pædagogseminar med
en bachelor i pædagogik
og glæder mig nu til at
være et nyt ansigt her på
Dalby Skole. Min fritid foregår med sport – floorball.
Ud over dette er musik min
store lidenskab, hvor jeg
forsøger mig med guitaren.
Jeg skal være med til at
køre Glidende Overgang,
og jeg glæder mig enormt
meget til at lære alle de nye
unger at kende og kollegaer såvel som forældre.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-stedfortræder:
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær:
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Det er nogle trætte men tilfredse børn, som Dalby Tidende møder dagen efter
premieren på musicalen
Grease på Kolding Teater.
Tobias Kold Brændstrup,
6.B, der spillede Danny i
stykket, Sofus Safarkhanlou, 6.A, der spillede Doody og Sarah Ravn Olsen,
6.A, der spillede Rizzo i
stykket, synes alle, at premieren gik rigtig godt, selv
om de også selv fandt et
par steder, hvor det ikke

var gået helt efter planen.
- Man kan jo altid finde et
par småfejl, men jeg tror
ikke, at publikum lagde
mærke til noget, siger Tobias.
Sarah faldt for eksempel ud
af et vindue og slog sit ben,
og både Sofus og Tobias
havde et sted, hvor de kom
til at sige en replik lidt for
hurtigt. Men det var kun
småfejl og hvis skuespillerne
havde haft muligheden, så
ville de gerne have spillet
musicalen flere gange.
- Jeg har det sådan, at hvis
jeg har lavet en fejl, så vil

jeg gerne rette den og gøre
den bedre næste gang,
siger Sarah.
- Man føler aldrig, man bliver helt færdig, supplerer
Tobias.
Musical som temauge
Men der er ikke mulighed
for at spille flere gange, for
musicalen er en del af temaugerne på skolen, som
6. klasserne så bruger på at
lave musical.
Eleverne har kun to uger
til at lave kulisser, øve sig og
få det hele til at klappe til
premieren, så det er hårdt
arbejde ikke mindst for de
elever, der har en hovedrolle.
Alle de store roller er dog
delt op, så der er to elever,
der deles om en hoved-

rolle, så de spiller et akt
hver.
- Det er for, at alle kan få en
chance for at være med, og
der ikke er så mange replikker at huske, fortæller
Sofus, der dog ikke selv
havde problemer med at
huske sine replikker.
- Når jeg har læst historien
i sammenhæng, så danner
jeg mit eget manuskript
oppe i hovedet, og så kan
jeg huske det, fortæller
Sofus.
Fik hjælp til replikkerne
Både Tobias og Sarah fik
hjælp fra deres forældre til
at huske replikkerne, og de
brugte også en del tid på
YouTube for at se, hvordan
andre skuespillere har spillet deres roller.

For det er ikke så lige til at
spille en anden type, end
den man er normalt.
- Jeg synes, det var lidt svært
at være ond i stykket mod
mine gode veninder, men
man må jo bare gøre det,
fortæller Sarah.
Alle tre er dog enige om, at
det at spille med i musicalen foran et stort publikum
på Kolding Teater er en
stor udfordring, som alle
bør gribe, fordi det er en
oplevelse for livet.
- Det er sjovt, så det gælder
bare om at fyre den af,
siger Sofus, der ikke oplevede at have sceneskræk.
- Jeg vil klart anbefale, at
man tager en af de store
roller, for det er en oplevelse, man aldrig glemmer,
og man får kun den ene

chance, siger Sarah.
Og opfordringen lyder fra
Tobias:
- Tag en karakter, der har
en spændende personlighed, så får man noget at arbejde med. Og selv om du
ikke tror, du kan klare det,
så bare tro på dig selv. Du
kan godt.

Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Jette Berg Bruun
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard
___________________
Det sker i april
1. april:
Grønt Flag dag
- projektfremvisninger
22. april:
Bededagsferie
24. april:
Bededagsferie slutter
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Det perfekte parløb både i tandlægeklinikken og privat
Hos Din tandlæge i Sydbanegade har tandlægerne
Henrik og Anette Lund Wittorff udviklet sig både som
tandlæger og som ægtepar. I år kan de to holde sølvbryllup, og næste år har de 25 års jubilæum i klinikken. I august slår de dørene op til en 135
kvadratmeter stor udvidelse af lokalerne i Sydbanegade.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Det er den fælles passion
for tandlægefaget og engagementet i andre mennesker, der har gjort, at tandlægerne Lund Wittorff i
Sydbanegade 2 har haft
succes både privat og som
tandlæger. De to Henrik
Lund og Anette Wittorff
mødte hinanden på tandlægestudiet og har fulgtes
ad lige siden.
I dag driver de en succesfuld tandlægeklinik med
10 ansatte udover dem selv,
og efter sommerferien slår
de væggen ned til yderligere 135 kvadratmeter inde ved naboen, så klinikken bliver 350 kvadratmeter og i alt kommer til at
rumme 7 behandlingsrum.
Næste år kan også de fejre
25 års jubilæum i klinikken, der bare er vokset og
vokset, siden Henrik Lund
købte sig ind i klinikken
hos Birthe Poller i 1991.
Anette kommer til
I 1992 flyttede klinikken
fra Jernbanegade op i Sydbanegade, og i 1997 købte
Anette Wittorff Birthe Pol-

lers andel, så det også blev
et arbejdsfælleskab. Privat
havde de allerede fået den
ene af deres to sønner, og
de har aldrig været i tvivl
om at de både skulle være
gift og arbejde sammen. I
juni i år kan de fejre sølvbryllup.
- Vi er bare enige om
mange ting, og vi har også
altid vidst, hvordan klinikken skulle udvikle sig. Vi
har en passion for vores fag,
og vores motto har altid
været god kvalitet og god
tid til patienterne. Vi tager
os tid til patienterne eksempelvis, hvis der kommer en
med tandlægeskræk. Vi har
været så heldige, at vi har
haft rigtig stor patient tilgang gennem årene, fortæller Anette.
Med i en kæde
Ægteparret har også gjort
en del for at udvikle klinikken. For 11 år siden gik de
med i en kæde af tandlæger, der kalder sig Din
tandlæge. Det er en sammenslutning af tandlæger,
der vil noget mere. De lægger vægt på uddannelse og
kvalitetssikring, de er ICO
certificeret, og de hjælper

Louise Boysen, der bor i Dalby, har ti års jubilæum i år.
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Fra 1½ tandlæge til 12 ansatte
med hjemmeside og andre
praktiske ting.
- Sammenslutningen sørger for eksempel for, at vi
alle sammen kan komme
på efteruddannelse sammen, så vi udvikler os som
team. Henrik og jeg er også
kommet med i en ledergruppe, hvor vi kan sparre
med de andre klinkejere
og få hjælp til at udvikle os
til at blive bedre ledere,
siger Anette.
To specialister
De to tandlæger har også
selv videreuddannet sig, så
Henrik i dag er specialist i
kirurgi, og Anette er specialist i æstetisk genopbygning af tænder, der passer
naturligt til patienten.
- Det betyder, at vi får en
del henvisninger fra andre
tandlæger, og derfor har vi
også måttet ansætte nye
tandlæger, siger Anette.
I 2001 kom der tandplejere
til klinikken, og i dag er
der fire tandlæger, to tandplejere og fem klinikassistenter og en receptionist.
Louise Boysen, der er tand-

plejer og bor i Dalby har 10
års jubilæum i år, så der er
ikke stor udskiftning i medarbejderstaben.
Til august når tandlægerne
slår dørene op til de nye lokaler holder de reception
for kunder og familie, ligesom det private sølvbryllup
også skal fejres. Men næste
år når klinikken holder 25
års jubilæum inviterer de
to tandlægen alle medarbejderne med en tur til
New York.
- Vi vil gerne fejre det, der
er at fejre, siger Anette, der
tror, at det fælles parløb er
lykkedes så godt, fordi de
deler passionen, et stort engagement og har formået
at udvikle sig sammen både
fagligt og privat.
- Børnene griner sommetider ad os, fordi vi ofte siger
de samme ting. Vi ligner
hinanden rigtig meget,
men vi er også meget forskellige mennesker, så det
er måske det, der gør at vi
er lykkedes med det her,
siger Anette.

Tegninger for den nye udvidelse gennemgås.

Tandlægeparret Anette og Henrik Lund Wittorff.

Tegning af udvidelsen.

Blå bog
Henrik og Anette bor i Rebæk
Har sønnerne Anders på 20 år og Mads på 18 år
De blev gift i 1991
De har sammen drevet klinikken i Sydbanegade siden
1997 – Henrik fra 1991
De har ansat to tandlæger, to tandplejere og seks klinikassistenter
6. august indvier de yderligere 135 kvadratmeter klinik
De får i alt syv behandlerrum

