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Det foreløbig program til årets brag af en sommerfest
ligger klar. Der er masser af aktiviteter på programmet, men der er stadig brug for din hjælp.

Lørdag 14.
Pinseferie for skolen

Af Lisa H. Kuang

Mandag 16.
Pinseferien slutter
Søndag 15. kl. 10.30
Pinsegudstjeneste på
mange sprog
Lørdag 21. kl. 11
Børneloppemarked i
hallen

___________________

Maj/Juni 2016
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Der mangler stadig frivillige
til sommerfesten

Onsdag 11. kl. 19
Konfirmation 2017:
Konfirmationsindskrivning

Lørdag 14. kl. 10.00
Fodboldlørdag på
Dalby Stadion

Dalby GF

5. årgang. Nr. 4

Der er brug for alle gode
kræfter for, at Sommerfesten bliver en succes. Sommerfesten lever af de
frivillige hænder, så hvis du
ikke allerede har meldt dig
som frivillig hjælper, så er
det tid at gøre det nu.
Der er brug for din hjælp i
bare to timer til enten at
bage kage, være campingvagt, stå i bod eller til at
hjælpe til med en af de
mange andre aktiviteter.
Det er alt sammen til gavn
for børnene og for sammenholdet i Dalby, så kig

på programmet og vælg
det ud, som du har mest
lyst til at være hjælper til.
Nye tiltag
Der er mange gode, gamle
kendinge på programmet
såsom børnecamping, bankospil, fodbold og boder
med mad og drikke.
Men der er også nye tiltag
på programmet. I år skal
der spilles en helt særlig
slags fodbold til Sommerfesten. Med støtte fra Nordea
har holdet bag Sommerfesten booket Funballz til at
komme og lave en speciel
fodboldturnering. Det gæl-

der som altid om at score
mål og til forskel fra almindelig fodbold iklædes spillerne en oppustelig
dragt,
nemlig en bold,
der bæres på
skuldrene og
beskytter som
en vandrende
airbag.
Benene er fri
til at spille
fodbold,
mens iklædningen af
bolden giver
mulighed
for at lave
tricks på
fodboldbanen.
Det bliver
sjovt, så

kom og vær med og husk
at tilmelde dig som frivillig.
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Beboerforeningen har børneloppemarked på programmet
Et faldende medlemstal i Beboerforeningen for få år
tilbage fik bestyrelsen til at satse på færre begivenheder. Nu er foreningen i fremgang. Børneloppemarked i hallen forbliver en af foreningens succeser.

Af Per Rosiak
Foto: Arkiv
Det er ikke alle, der er klar
over, hvad Beboerforeningen i Dalby egentlig laver,
og hvad kontingentpengene går til. Der har manglet frivillige kræfter til
bestyrelsen, men foreningen er nu igen på vej frem,
efter der er blevet luget ud
i antallet af aktiviteter.
En af de aktiviteter der blev
tilbage, er det årlige Dalby
Børneloppemarked, som
alle dage har været en
kæmpe succes.

I år er det 14. gang, at Beboerforeningen afholder
det traditionsrige loppemarked sammen med
Dalby Skole.
Lidt historie
Da vi fik vores hal – Dalbyhus, startede vi lørdag den
4. september med børnebasar, som vi året efter lavede om til børneloppemarked.
Idéen til et børneloppemarked fik jeg først i halvfemserne, da elevrådet
afholdt loppemarked i skolens gymnastiksal.

De første par år foregik det
sammen med skolens elevråd. De havde to repræsentanter i alle klasser, og de
lavede reklame for arrangementet ved at dele reklamer ud til alle på skolen.
På dagen stod de for salg af
forplejning fra kiosken, så
de her kunne tjene penge.
En lærer foreslog, at vi
kunne samarbejde med 6.
klasserne, da de jo stod for
frugtboden til daglig, og de
havde brug for tjene nogle
penge til deres lejrtur.
Forældrene bager kage
De seneste år har 6. klassernes forældreråd stået for
en kagebageordning, hvor
forældrene har bagt kager
og pølsehorn, som børnene har kunnet sælge i
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Dalby har fået en vejmand
med masser af erfaring
Den nye vejmand i Dalby er slet ikke så ny. Han har
været ansat 38 år i kommunen, så han ved alt om at
reparere ting og vedligeholde de grønne områder.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer

boden. Alle pengene går til
6. klassernes lejrtur. Forældrerådet søger også for at
få nogle forældre til at
hjælpe med at sætte borde
op til stande.
Til gengæld står Beboerforening for annoncering,
modtagelse af tilmeldinger
og for at få hallen gjort klar
på dagen.
Klasselærerne har lagt det
ud på forældreintra, og

børn med tilknytning til
Dalby sogn har kunnet tilmelde sig gratis.
Der plejer at være fuldt
hus, og det er dejligt at se
en hel hal fyldt med glade
børn, der sælger ud af
deres gode lejetøj, bøger
og andre spændende ting,
de er vokset fra.

Sten Abildtrup er Dalbys
nye vejmand. Hver tirsdag
og torsdag vil han være at
finde rundt omkring i
Dalby, hvor han vil tage sig
af at holde området pænt
og rent.

Han har været ansat i 38 år
i Kolding Kommune, og
der er stort set ikke det sted
i Kolding, som han ikke
har sat sit præg på. Han
har lagt sten i alle gågaderne, på Axeltorv og i
Jernbanegade og på Gl.
Vejlevej, han har malet autoværn, kørt med asfalt,

ordnet de grønne områder, slidt fem biler op, haft
lærlinge og meget mere.
- Dengang jeg blev ansat,
kunne man få arbejde, hvis
man kunne vende en skovl
rigtigt, siger Sten Abildstrup.
Hænder skruet rigtigt på
Og vende en skovl rigtigt,
det kan Sten Abildstrup.
Han har fået hænderne
skruet rigtigt på og kan reparere alt. Han er oprinde-

Tilmelding mm:
Se annonce side 3 nederst

Mange nye tiltag i Beboerforeningen
Beboerforeningen er i god vækst, og der sker meget
nyt i Dalby området. Der kom mange gode forslag på
generalforsamlingen.

Af Ole Davidsen
Foto: Arkiv
Generalforsamlingen var
godt besøgt, og formanden
Per lagde ud med at komme med sin beretning.
På sidste års generalforsamling, torsdag den 19. marts,
stillede de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg,
ikke op til genvalg. Da det
ikke lykkedes at få de tre poster som bestyrelsesmedlemmer besat ved generalforsamlingen, måtte vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den
4.
maj. Da der næsten kom 80

procents fremgang i medlemstallet, synes bestyrelsen,
at vi havde en forpligtigelse
til at gøre alt for at få foreningen til at forsætte. Ved
den ekstraordinære generalforsamling den 4. maj var
der ti fremmødte inklusiv
bestyrelsen, og her blev der
fundet tre nye bestyrelsesmedlemmer. Caja Nielsen,
Ole Davidsen og Svend
Henning Vilhemsen.
Aktiviteter
Lørdag den 30. august
holdt vi igen vores populære børneloppemarked.
Alle boder var optaget, så

hallen var fuld af sognets
unge kræmmere. 6.-klasserne hjalp til ved loppemarkedet.
Torsdag den 20. november
afholdt vi vores traditionsrige bankospil. Vi fikigen
hjælp af børn fra Dalby
Skoles 6. klasser, som hjalp
med uddeling af gevinster.
Vi har planlagt de årlige aktiviteter, og vi starter med
børneloppemarked lørdag
den 21. maj. Årets Dalbybanko bliver holdt torsdag
den 24. november.
Nye initiativer
Foreningens hjemmeside
er lukket ned, og foreningen er ved at få lavet en ny,
men alle kan følge med på
Facebook: Beboerforening
for Dalby sogn.
Der bliver lagt nyt fortov
fra, hvor det nuværende
stopper ved Møllegården
og hen til t-krydset ved
Dalby Møllegårdsvej og
Dalbyvej.
Den 24. august bliver der
holdt møde i Præstegården

fra klokken 16.30-18.00,
hvor blandt andre borgmesteren kommer for at lytte
og tager en snak med de
fremmødte om ideer, forslag og ønsker til udvikling
af Dalby.
En gruppe forældre har
lavet en underskriftsindsamling om trafiksikkerheden på Dalbyvej, som vi
bakker op om.
Regnskab
Kasserer Ole Davidsen omdelte regnskabet for 2015
og gennemgik det.
Foreningen har i årets løb
haft nogle ekstraordinære
udgifter til blandt andet
ekstraordinær generelforsamling, skilte til banko og
loppemarked og T-shirts til
brug for bestyrelsen og
hjælpere til loppemarked
og banko. Underskuddet
blev på 1.129 kroner. Kontingent for 2017 blev fastsat
til 100 kroner.
Der var genvalg til Per Rosaik og Michael Nielsen. Til
gengæld lykkedes det ikke

Affald alle vegne
50 procent af arbejdstiden
går dog med at samle affald, og det er helt enormt,
hvad han samler op af tyske
dåser.
Sten Abildtrup kører selv
rundt og holde øje med,
hvad der trænger til en
kærlig hånd, men han
tager også meget gerne

at få valgt to suppleanter. De
mangler, så bestyrelsen hører gerne fra folk, der er interesserede i denne tjans.
De to revisorer var ikke på
valg i år.
Nyt forslag
Rikke Bygebjerg Petersen
havde et forslag om, at hallen skal være åben for børnene en fredag aften om
måneden. Hallen kunne
blive delt op i to, hvor der
er redskaber i den ene del
og disko i den anden. Diverse omkostninger skulle
dækkes ved et beskedent
entrebeløb samt ved salg af
slik, slushice, popcorn med
mere. Beboerforening vil
tage kontakt til Dalby GF.
Beboerforeningen vil være
behjælpelig med at reservere hallen og låse op og
lukke.
Der var også forslag om at
orientere nye beboere i
området om Beboerforeningens formål, så tilflyttere til området ved, hvad
Beboerforeningen står for.

lig udlært blikkenslager i
1978, men har altid været i
ansat i kommunen og
været glad for det.
- Men så blev jeg tilbudt at
blive vejmand i Dalby og
Christiansfeld, og det var
noget, jeg rigtig gerne ville.
Det lød spændende, fortæller Sten Abildstrup.
Han kan selv planlægge arbejdet, og hvis der er mere
end han selv kan overkomme, kan få hjælp af de
andre i afdelingen.
- Jeg tager et billeder, skriver ind i min iPad om arbejdets størrelse, og hvad
der skal gøres, og så bliver
det lavet, fortæller Sten
Abildtrup, der selv tager sig
af de mindre opgaver, så
som samle affald, få løftet
fliser, der er sunket, rense
riste eller klippe buske, der
vælter ud over fortovet.

imod tips fra borgerne.
Han løber tit en tur ud til
Rebæk og også i fritiden
holder han øje med, at stierne og de grønne områder er i orden.
Foreløbig kører forsøgsordningen et år, men han

håber at ordningen bliver
permanent, for der er brug
for en vejmand til at holde
orden.
- Jeg synes, det er en fantastisk ordning, og jeg håber,
der kommer flere til, siger
han.

Blå bog
Sten Abildtrup er gift og har tre voksne piger
Han har otte børnebørn i alderen 0-15 år
Også i sin fritid kan han lide at holde orden
Han har haft eget kolonihavehus og bruger meget af sin
fritid på at sætte sit hus i stand

Børneloppemarked 21. maj Så kom vejmanden til Dalby
Sådan tilmelder du dig årets børneloppemarked i Dalbyhus / hallen lørdag den 21.
maj kl. 11.00 – 14.00
l Skriv til per@rosiak.dk eller sms til 22 36 10 57.
l Der er et bord på cirka 1 x 2 meter per barn.
l Ved tilmeldingen får du et kontrolnummer.

Det lykkedes Kjeld Kjeldsen (V) at få bevilliget en vejmand til Dalby på sidste års budget. Efter lidt startvanskeligheder er vejmanden nu i gang med arbejdet, og Venstrepolitikeren er godt tilfreds.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

l Ved ankomst finder du selv en plads lige der, hvor du ønsker at stå.
l Der er 64 stande, som bliver fordelt efter først til mølle princippet.
l Standen er gratis for dig, og du beholder selv alle pengene fra dit salg.
l Beboerforeningen garanterer blot, at der er en plads, når du kommer.
l Sidste frist for tilmelding er torsdag den 19. maj.
l Du skal oplyse et kontaktnavn på dem, der skal stå i boden.
l Du skal selv sørge for at få alle dine ting ind i hallen, som er åben fra kl. 10.00.
l Hvis der er noget du ikke får solgt, kan det gives til Mariesminde børnehave.

Efter en del bureaukratisk
tovtrækkeri er det endelig
lykkedes at få en vejmand
til Dalby, der har det som
sit arbejdsområde at passe
og holde orden.
Det er Kjeld Kjeldsen (V),
der har arbejdet ihærdigt
på at få en vejmand til

Dalby, og han er da også
godt tilfreds med, at det
endelig er lykkedes at få
projektet op at stå.
Kjeld Kjeldsen fik indført
en vejmand i sidste års budget, blandt andet fordi der
er brug for en vejmand til
holde et overordnet opsyn
med Dalby, en der kender
området og som ved,
hvilke områder, der trænger til en ekstra hånd.

- Når jeg taler med folk, er
det altid vedligeholdelsen
af de fælles grønne arealer,
som folk er utilfredse med,
har Kjeld Kjeldsen udtalt
på et tidligere tidspunkt.
Tirsdag og torsdag
- Og det vil jeg gerne være
med til at gøre noget ved.
Nu er vejmanden her, og
han er at finde hver tirsdag
og torsdag i Dalby. De øvrige dage er han i Christiansfeld. Ordningen er
foreløbig en forsøgsordning, som Kjeld Kjeldsen
håber bliver permanent.
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Nyt ved sommerfesten: Gadeturnering i Funballz
Det er så sjovt at være med, og det er vildt sjovt at se
på. Funballz er en ganske særlig slags fodbold.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Vi har i år gerne villet
prøve noget nyt, og hvad er
bedre end en ny disciplin
at konkurrere i?

Der skal spilles en helt særlig slags fodbold til sommerfesten. Og vi håber, at I
vil tage rigtig godt imod
det nye tiltag.
Vi har med støtte fra Nordea booket Funballz til at

komme og lave den noget
specielle fodboldturnering
for os. Der er fem deltagere pr. hold, hvoraf minimum én er kvinde. Det
gælder som altid om at
score mål.
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DALBY SOMMERFEST 2.-5. JUNI

Til sommerfesten har vi brug for 2 times frivillighed fra alle.
Bage kage, stå i bod, være campingvagt m.v.

TORSDAG DEN 2. JUNI: HALLEN
18.30 Lørdag eftermiddag kl. 15 dystes der i Funballz ved årets sommerfest.
Tilmelding via www.dalbygf.dk

Ved Dalby sommerfest er der fem deltagere på hvert hold i Funballz-turneringen. Mindst én af dem
er kvinde.

HJAELP
SOGES

Meld dig på : www.dalbygf.dk – via Doodle.
Alternativt ring til Mette på 27 77 22 22 / mhd @ bokagrroup
u .dk

Anderledes spilledragter
Til forskel fra almindelig
fodbold iklædes spillerne

en oppustelig dragt, nemlig en bold, der bæres på
skuldrene og beskytter som
en vandrende airbag.
Benene er fri til at spille
fodbold, mens iklædningen af bolden giver mulighed for at lave tricks på
fodboldbanen. Du kan frit

springe på hovedet, flippe
rundt og lande på benene,
bumpe ind i modstanderne og tackle uden at få
rødt kort. Forestil dig at
trille, hoppe, slå kollebøtter og drible i en anden stil
end vanlig.

Pris og tilmelding
Det koster hvert hold kr.
100,- at deltage. Det vindende hold i hver kamp
vinder en omgang øl/
vand.
Tilmeld jer turneringen via
www.dalbygf.dk

Bankospil
Henvendelse til Jens Roelsgaard på
tlf.: 24 24 19 30 / jro @ svaneshipping.dk

LORDAG DEN 4. JUNI: FESTPLADSEN
Sponsorgaver s
efterlyse

15.30 søndag 9.30

HUSK
tilmelding

FREDAG DEN 3. JUNI: FESTPLADSEN
17.00 - 21.00

Seniorfodbold

18.00 -

Aftensmad / hygge
g
Der åbnes for fadølshanerne og aftensmaden serveres.
Teltet er klar til fest, der sættes borde og stole op til
hygge med familie /venner/ klassen og naboerne.
Vi håber, at I alle vil bakke op omkring en god aften og
tilmelde sig i god ttid.

HUSK
AT BESTILLE
M AD

Børnecamping
Pris: 80 kr. (inkl. mad)
Børnecamping er for børn med tilknytning
til Dalby Skole eller Dalby GF.
Børn til og med 14 år!

Bestil mad på: w w w.dalbyygf.dk
Pris for helstegt pattegris, salat og ﬂødekartoﬂer
kr. 150,-. Vores erfaring er, at børnene leger ude,
så vi tænder grillen for de unge.

15.30

Tjek-ind
Udlevering af armbånd, der bæres hele
tiden og vises ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads
(skel mellem 3. og 4. kl.)

18.00 - 19.00

Aftensmad

00.00

Ro på pladsen

07.00

Morgenmad
a
Alle rydder op
efter sig selv.

09.30

LORDAG DEN 4. JUNI: FESTPLADSEN
10.00 - 18.00

Boder og Torwan
nd

11.00 - 22.00

Grill og café

09.00 - 16.00

Dalby Mølle Pokal
a
U6 mix, U10 drenge og piger

11.00 - 15.00

SFO aktiviteter

11.30 - 12.30

Tryllekunstneren Lasse optræder og slutter af med
at lave ballondyr til børnene. Sponsoreret af grundejerforeningen Tved Nord.

Tilmelding: w w w.dalbygf.dk

Alle telte fjernet.

RYGNING
, ALKOHO
L
ENERGID
RIK
= BORTV
ISNING!
2 lejrchef
er efterm
iddag /
aften. 1 v
ågen vok
sen
om natte
n. Dog: O
vernatning e
r forældre
s
eget ansv
ar

S0NDAG DEN 5. JUNI: FESTPLADSEN

14.00 - 15.00

Funballz for børn
Børnene leger med boldene. Der skal medfølge voksne
til opsyn v /børn under 13 år.

14.00 – 15.00

Ekstra tilmelding til gadekamp Funballz

15.00 - 17.30

Gadeturnering i Funballz
100 kr. pr. hold for tilmelding. Øl /vand til det vindende
hold. 5 voksne pr. hold, min. 1 kvinde pr. hold.
1 hjælper pr. hold. Spiller i 5 min.

9.30 - 10.15

Friluftsgudstje
eneste
ved Jens Christian Bach Iversen /kirkekaffe

10.30 - 15.30

Boder og Torwand, grill og café

10.30 - 15.30

Dalby Mølle Pokal
U7 mix, U8 drenge og piger og U9 drenge

13.00

Gymnastikopvisning. Sommer springholdet

NYHED!

Tilmelding: w w w.dalbygf.dk
19.00
4

Lort eller lagkage
Skyd på mål. Stor pokal til vinderen.

Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.
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Dalbys konfirmander 2016

MAJ

Nyt om
NAVNE

Udflugt:
Glud Museum og Juelsmindehalvøen
Tirsdag den 7. juni kl. 10.45 – 17.45

Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 9.00
5. s. efter påske. Ved Tine Illum.
DØBTE
Gudstjeneste: Torsdag den 5. kl. 9.00
Kristi Himmelfartsdag. Ved J.C. Bach Iversen.

3. april
Storm Thorogood Stamp
Goldbækparken 30

Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
6. s. efter påske. Ved Ditte Freiesleben.

23. april
Willum Sahin Jepsen
Bakkegærdet 22

Indskrivning af konfirmander 2016-2017:
Onsdag den 10. kl. 19.00
I præstegården. Se side 7.
Festgudstjeneste: Søndag den 15. kl. 10.30
Pinsedag på alverdens sprog. Ved J.C. Bach Iversen.
Særlig festlig kirkekaffe efter gudstjenesten.
Se side 7.

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

Friluftsgudstjeneste for Kolding Provsti:
Mandag den 16. kl. 10.30
2. Pinsedag. I Æblehaven ved Simon Peters Kirke.
Se side 7.

Program
10.45 Afg. med bus fra Dalby præstegård
12.00 Middag på Glud Museum: Flæskesteg + citronfromage
13.00 Guidet bustur på Juelsmindehalvøen
Bl.a. Møgelkær Gods og fængsel, landsbyen Klakring og Juelsminde by og havn
Kaffe undervejs
15.30 Rundvisning på Glud Museum
16.30 Afg. med bus fra Glud Museum
17.45 Tilbage ved Dalby præstegård
Pris og tilmelding
Pris: Kr. 175,-, inkl. 2-retters middag, guidet bustur, kaffe og rundvisning på Glud Museum.
Tilmelding til Elly Petersen på 75 53 18 60 / ellysmail@stofanet.dk
Alle er velkomne
Turen arrangeres af Dalby menighedsråd. Alle er velkomne.

Konfirmation fredag den 22. april i Dalby Kirke. Bageste række fra venstre: Oskar Flaskager Stentoft, Jesper Brooks Abrahamsen, Frederik Bruun
Schmidt, Rasmus Grønning Berg, Lasse Fink Hansen og Rasmus Jæger. Midterste række fra venstre: J.C. Bach Iversen, Celina Andersen, Ditte
Feldt Jørgensen, Rasmus Straarup Iversen og Andreas Vesti Grundahl. Forreste række fra venstre: Anna Prinds Rasmussen, Nanna Moffat Stockflet
Schøtt, Christina Lindgren Christensen, Natasha Christine Vangsgaard Nielsen og Malene Kastbjerg Strandbygaard. Foto: Judy Reimer, Fotostylisten.

31. marts
Herdis Kirstine Schmidt
Hybenvænget 22

JUNI
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 1. kl. 19.00
I præstegården.

GLUD MUSEUM
Et spændende frilandsmuseum med mange historiske bygninger,
hvor landsbylivet de sidste 350 år kan opleves.

Friluftsgudstjeneste ved hallen:
Søndag den 5. kl. 9.30
2. s. efter trinitatis. I forbindelse med
Dalby Sommerfest.
Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe i hallen eller sommerfestens store telt.

DALBY KIRKES FASTE FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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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
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk

VRIGSTED KIRKE
Den guidede bustur på Juelsmindehalvøen går forbi Vrigsted
Kirke, der stammer fra 1100-tallet. Ved en restaurering i år
2000, hvor der fremkom interessante kalkmalerier, lod man væggene stå med synlige partier af kirkens udvikling gennem århundrederne.

Fælles musikgudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke:
Søndag den 12. kl. 10.30
3. søndag efter trinitatis. Fælles for Dalby,
Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert.
Ved de tre sognes præster, organister og kor.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 5
Maj 2016
Red.: J.C. Bach Iversen

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

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

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 11. kl. 10.00
Ved Ditte Freiesleben.

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.

Vejviser

Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk

DØDE OG
BEGRAVEDE

Gudstjeneste: Søndag den 22. kl. 10.30
Trinitatis søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 29. kl. 10.30
1. s. efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
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Verden kommer til Dalby for at
fejre Pinse
Konfirmation søndag den 24. april i Dalby Kirke. Bageste række fra venstre: Jeppe Vissing Rasmussen, Malthe Nelausen Simony, Jonathan Bach
Iversen, Tobias Tophøj Johansen, Rasmus Møller Nielsen, Tobias Kyhn Mikkelsen og Marc Lunde Nielsen. Midterste række fra venstre: J.C. Bach
Iversen, Josephine Lottenburger Lund, Freja Bille Deichmann, Marie Louise Munksgaard, Josefine Lykke Skov, Kirstine Brønd-Jensen, Signe Hedegaard Højsager og Sebastian Kjær. Forreste række fra venstre: Loui Forsingdal-Nielsen, Nellie Urban Safarkhanlou, Katharina Maria Allerup,
Thilde Marie Stærmose, Mathilde Strømgaard Sørensen, Natascha Andersen, Line Barsøe Frandsen og Oliver Winther Simonsen. Foto: Judy Reimer,
Fotostylisten.

Konfirmation 2017 i Dalby: Indskrivning
Indskrivning til konfirmationsforberedelse i skoleåret 20162017 for de nuværende 7. klasser:
Onsdag den 11. maj kl. 19.00 – 20.30 i Dalby Præstegård, Gl.
Tved 23A

Den gamle B-klasse fra
Dalby Skole konfirmeres
søndag den 14. maj 2017
kl. 10.30.

dage i skoledagens sidste
timer for de Dalby-konfirmander, der går på Brændkjærskolen.

Den kommende konfirmand medbringer mor eller far samt sin dåbsattest –
eller husker sit CPR-nummer.

Forberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de
Dalby-konfirmander, der
går på Realskolen. Tors-

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

Konfirmationsdatoer
Den gamle A-klasse fra
Dalby Skole konfirmeres
fredag den 12. maj 2017 kl.
10.30.

Pinse handler om, 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
op ved gudstjenesten søndag den 15. maj kl. 10.30.

Pinsen er en afgørende højtid for den kristne kirke.
Pointen i pinseberetningen
er, at disciplene i bogstavelig forstand tændes af Helligånden, så de begynder at
forkynde evangeliet på alverdens sprog. Når vi i Dalby Kirke læser op på så
mange sprog som muligt
Pinsedag, viser vi, at vi skal
forbinde nationer og folk i
stedet for at fjerne os fra
hinanden.

Flere sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund usikkert. Interesserede må gerne melde sig til sognepræsten på 75 50 23 27
eller jcbi@km.dk
En overraskelse
Gudstjenesten byder i øvrigt på en stor overraskelse.
Efter gudstjenesten er der
en ganske særlig kirkekaffe. Gerne i strålende pinsesol på kirkens P-plads.

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
7

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Flotte trivselsmålinger på Dalby Skole
Danske skoleelevers trivsel og trivslens betydning for
deres læring har fået rigtig meget opmærksomhed
og er blevet fulgt gennem målinger de sidste to år.
Dalby Skole har rigtig flotte målinger for elevernes
trivsel og læringsmiljø.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Undervisningsministeriet
har som opfølgning på den
to år gamle skolereform
lavet nationale trivselsmålinger med alle elever fra
alle landets folkeskoler.
Folkeskolerne i Kolding

Kommune er desuden
sammen med 12 andre
kommuner med i et 4-årigt
forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på elevernes trivsel, læringsmiljø
og faglige fremskridt samt
det professionelle lærer- og
pædagog-samarbejde på

Mooncar stafetløb er en trivselsdagens klassikere

skolerne. Projektet hedder
Program for Læringsledelse og startede med en
stor kortlægning af skolernes lærings- og trivselsmiljø i efteråret 2015.
Projektet er understøttet af
en millionbevilling fra A. P.
Møller- fonden.
Dalby Skole får rigtig flotte
resultater både i den nationale trivselsmåling fra ministeriet og i målingerne
fra Program for læringsledelse. Resultaterne fra den
nationale trivselsmåling
blev beskrevet i Dalby Tidendes (februar nr.).
Resultater fra Program
for læringsledelse
Undersøgelsen i Program
for læringsledelse viser, at
Dalby Skoles elever på alle
områderne vedrørende
trivsels, læring, og læringsmiljø ligger væsentlig over
gennemsnittet for de
10.000 elever, der har deltaget i undersøgelsen.
93 % af Dalby Skoles elever ligger i de to gode svarkategorier i spørgsmål, om
de godt kan lide at gå i
skole: 97 % angiver, at de
har det godt i deres klasse,
97 % angiver, at de ikke er
udsat for mobning, 95 %
angiver, at de har god kontakt med klasselæreren.
Eleverne på skolen angiver
også, at deres lærere er
gode til at hjælpe dem
med at lære, og at de også
hjælper hinanden godt
som elever.
Forældrenes besvarelser
om støtte i skolearbejdet,

Af pædagog med AKT- & ledelsesfunktion Gitte Bjørg
Mønster
I mange år har læring i folkeskolen stået i spidsen for
den skolepolitiske debat,
hvilket har flyttet andre
centrale elementer såsom
trivsel lidt ud af søgelyset
for en stund.
På Dalby Skole har vi dog
en mangeårig tradition for
at arbejde målrettet med
vore elevers trivsel, da vi
mener, at god trivsel fordrer bedre indlæring. Trivselsarbejdet er derfor et
fokusområde, vi tildeler
stor opmærksomhed og en
god portion ressourcer.

Hockey pa multibanen var et hit pa skolens trivselsdag
udfordringer, hvor enkelte
elever ikke trives, og hvor
der kan være særlige udfordringer i nogle klasser. Her
skal vi fortsat være klar til at
lave en konkret særlig indsats.
Det gode samarbejde på

skolen og med elevernes
forældre giver heller ikke
sig selv, det skal vedligeholdes gennem god dialog og
ved at samarbejde om de
kendte såvel som ukendte
udfordringer, vi møder.

Så er Dalby Skoles nye skolebestyrelse valgt
Dalby Skole har forskudt valg til skolebestyrelsen, så
der er valg til halvdelen af de forældrevalgte poster
hvert andet år. Der er netop gennemført valg til tre
nye bestyrelsesmedlemmer.

Af Henrik Nielsen
Fem forældre havde ved
tidsfristens udløb den 16.
marts 2016 meldt sig som
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interesserede i valg til skolebestyrelsen. Til kandidatmøde den 5. april blev
kandidaterne enige om en
opstillingsrækkefølge, så vi

har tre nye medlemmer og
to suppleanter, der indtræder i skolebestyrelsen fra
det kommende skoleår 1.
august 2016 for en 4-årig
periode.

Signe Thorsøe Pedersen,
forælder i 0Y
Carsten Rahn Reinert, forælder i 0Z
Stine Weltstrøm, forælder i
2A og 0X

Nyvalgte
De nye forældrevalgte
medlemmer af skolebestyrelsen fra 1. august 2016 er:

Suppleanter:
Suppleant: Sidse Marie
Østergaard, forælder i 0X
Suppleant: Rikke Byge-

God trivsel er et samarbejde
På Dalby Skole prioriteres trivsel højt, da god trivsel
danner fundamentet for god læring.

skole-hjem-samarbejdet og
den indbyrdes kommunikation mellem forældrene i
klasserne er rigtig gode.
Dalby Skole får også flotte
medarbejderbedømmelser
af læringsmiljøet på skolen
og af samarbejdet kollegialt
hos lærerne, pædagogerne
og på tværs af professionerne.
Stolt af god melding
Vi er på skolen rigtig stolte
af at få de gode meldinger
om elevernes trivsel og
gode læring. På Dalby
Skole prioriterer vi den forebyggende trivselsindsats,
hvor både lærerne og pædagogerne laver et stort arbejde med klasserne. Vi har
igennem mange år også
styrket lærernes og pædagogernes samarbejde og
kompetencer i god klasserumsledelse, der har fokus
på at skabe et rigtig godt
læringsmiljø for vores elever. Samtidig har vi med
dygtige lærere og SFO-ansatte og skolens vægtning
af, at alle fag-timer, også de
mindre praktisk-musiske
fag, skal varetages af fagkompetente lærere, skabt
fokus på god læring i alle
fag.
Den gode trivsel på skolen
bliver rigtig godt understøttet af skolens traditioner,
hvor fællesskabet mellem
eleverne i høj grad er i
fokus.
Vi har grund til at være
stolte, men de gode resultater fortsætter ikke af sig
selv. Vi får stadig løbende
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bjerg Petersen, forælder i
1B og i Glidende overgang
De fortsætter
Fra valget 2014-2018 fortsætter forældrerepræsentanterne:
Peder Damkjær, forælder i
1A
Luise Jakobsen, forælder i
1B og 3B

Jette Berg Bruun, forælder
i 3A, 3B og 5B
Tove Klingenberg, forælder
i 5A
Konstituering
Den nye skolebestyrelse
mødes til konstitueringsmøde tirsdag den 31. maj
2016 klokken 16, hvor formanden bliver valgt.

Lærer-pædagog samarbejde
Hver årgang på skolen har,
ud over deres klasselærer
og øvrige lærerteam, en årgangspædagog. Årgangspædagogen er med i
klasserne som en del af undervisningen i et antal
timer hver uge, så der i
disse timer er bedre vilkår
for at arbejde inkluderende med differentieret
undervisning. Herved skabes der mulighed for at
dele klassen, og derved tilgodese de elever som befinder sig bedst i mindre
arenaer, og derfor har
svært ved at markere sig i
større sammenhænge som
en klasse med 25 elever. Li-

geledes giver fire frem for
to hænder naturligvis mere
tid til den enkelte elev, hvilket givetvis skaber bedre
trivsel og fordrer andre
muligheder for læring.
Trivselstimer
På Dalby Skole har vi endvidere indført trivselstimer
på klassen som årgangspædagogen står for. Her arbejdes der forebyggende med
klassen, hvor fokus er rettet
mod gode relationer,
stærkt sammenhold, respekt for hinanden, god
omgangstone og meget
mere. Ligeledes bruges
disse timer til at tage hånd
om de trivselsmæssige udfordringer det eventuelt
måtte opstå, som kræver
dybere arbejde, end der er
tid til i undervisningstiden.
Den røde tråd
Når vi på Dalby Skole vægter det højt med tæt lærerpædagog samarbejde, er
det ligeledes for at skabe
en rød tråd for eleverne.
Lærer og pædagoger prioriterer at mødes ofte for at
drøfte elevernes trivsel og
planlægge indhold og
fokus for det sociale arbejde omkring klassen.
Den røde tråd opretholdes
ved, at årgangspædagogen,
hvis primære opgaver er at
have et tæt kendskab til eleverne på den pågældende
årgang, er i SFO’en efter

skoletid. Derved skabes
sammenhæng for eleverne
igennem hele dagen, da
der i overgangen fra undervisning til SFO er kontinuitet og kendskab, og
eventuelle fokusområder
førers videre igennem hele
dagen. Tæt kendskab til
eleverne danner en vigtig
hjørnesten i SFO’ens fundament, da det er i tiden
efter undervisningen, der
især er tid til at arbejde
med de relationelle forhold. SFO’en er ud over et
fritidstilbud ligeledes en
pædagogisk ramme, hvor
den primære opgave er
elevernes trivsel og udvikling, hvorved sløjfen på
den råde tråd bindes.
AKT indsats
Som et led i skolens trivselsindsats har vi et AKT
team (Adfærd – Kontakt –
Trivsel) som fungerer som
vejledere ved generelle og
forebyggende trivselsindsatser. AKT vejledernes opgaver er mangfoldige, da
de kan bestå i generel vejledning lige såvel som specifikke sager.
Én af de faste opgaver for
AKT er at arrangere skolens trivselsdag, som finder
sted første dag efter påskeferien hvert år. Denne dag
er alle skolens klasser
brudt op, og eleverne er
samlet i grupper på tværs
af klasser og årgange.
Målet med dagen er at
ryste eleverne sammen i
nye konstellationer, og derved skabe kendskab og ud-

vikle ansvar eleverne imellem. De ældste pålægges
ansvar for de yngste elever,
hvorved sammenholdet og
ejerskabet for Dalby Skole
styrkes.
Når man kender hinanden, passer man på hinanden, og herved tager man
ansvar for, at alle har det
godt på skolen. Dette kendskab til hinanden eleverne
imellem danner således en
vigtig sten i fundamentet til
god trivsel, fordi samvær på
tværs af alder og klasser er
vigtigt for at vi fungerer
som én skole – én skole i
god trivsel.
Dette års trivselsdag var arrangeret med afsæt i idéer
genereret af skolens elevråd, og der blev budt velkommen til dagen af

elevrådsformand Alberte
Flaskager Stentoft, 6B og

næstformand
Mathilde
Thrane Wichmann, 5A.

Trivselsdagen er alle samlet
En hel dag med fokus på samvær, bevægelse og trivsel, hvor folk hygger sig og får nye venner.
Af elevrådsformand Alberte
Flaskager Stentoft, 6B
En trivselsdag er en dag,
hvor hele skolen er samlet,
og hvor der er fokus på bevægelse og det at være sam-

men på kryds og tværs af
alle årgange.
Trivselsdagen i marts, synes
jeg, var en succes. Folk fik
hygget sig og på samme tid
bevæget sig. Eleverne lærte
andre elever at kende, folk

fik nye venner.
Jeg synes selv, det er dejligt
at have trivselsdag, for man
får lige en lille pause fra
alle lektierne og alle de
mange bøger. Jeg synes
også, det er sjovt at være
sammen med de mindre
elever.

Holdledere
I år var jeg jo 6. klasse, og
på Dalby Skole har vi en
tradition, som går ud på, at
det er 6. Klasserne, som er
holdledere på de forskellige hold. Jeg synes det var
sjovt at tage noget ansvar.
Trivselsdag er altid en god
dag, jeg elsker at være med
til at hygge mig med andre.

Det føles som om, det ikke
kun er mig, der synes trivselsdagen gik godt, for der
blev grinet igennem.
Jeg synes, det at have en
trivselsdag, er en fantastisk
ide, og jeg håber trivselsdagen bliver på Dalby Skole,
så mange andre børn får
glæde af den.

Elevrådsformand Alberte
Flaskager, 6B
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Friluftsliv er sjovt
Friluftsliv var teamet for årets Grønt Flag dage på
Dalby Skole. Eleverne fangede fisk og sov i telt.

Af naturfagsvejleder og lærer
Jens Bank
Fotos: Jens Bank
”Af banen her kommer
heltene. Vi skal ud og ligge
i teltene”.
Det kunne være Dalby Skoles nye slagsang efter en
uge med friluftsliv, udeskole og grønt flag. Jeg har
sat Annie fra 4.a, Andreas
og Jeppe fra 5.b, som sam-

tidig også er medlemmer
af skolens miljøråd, stævne
for at høre om deres oplevelser.
Annie starter med at fortælle, at hendes klasse var
ved Marienlundsøen for at
fiske.
- Det var sjovt, selvom vi
ikke fangede nogle fisk,
men der var nogle der så
en gedde, fortæller hun.
Hjemme på skolen skulle

Tyvstarterne fra Dalby Skole i Skibelund. Naturskolen har fine
lokaler til aktivitet og til frokosthygge. Foto: Dalby Skole.

Så er der
snart klar til
nye børn på
skolen
Den lovede pavillon er blevet hejset på plads. Nu
mangler bare det sidste, inden børnene kan indtage
det nye lokale.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Leon Jensen
Der er så stor søgning til
Dalby Skole, at der er brug
for ekstra plads. Skolen får
en ekstra børnehaveklasse
ved skolestart i august, og
det betyder, at der mangler
et klasselokale til nye børn.
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Kolding Kommune har
valgt at opstille en pavillon,
der kommer til at indeholde et klasselokale og en
garderobe til børnenes tøj.
Nu mangler håndværkerne
bare at lave det sidste,
inden børnene kan tage
det i brug.

DALBY skole

klassen tænke over, hvordan de passer på naturen
og tegne plakater dertil.
- Minus skrald i søen, for ellers dør fiskene, siger
Annie.
Cykeltur i regnvejr
Andreas og Jeppes klasse
cyklede i regn og strid
modvind ud til naturskolen
i Skibelund.
- Vi cyklede 11,2 km hver
vej, fortæller Jeppe.
Drengene fortæller, at i Skibelund skulle de blandt
andet lave smør og ost.
- Vi skulle finde urter, der
skulle i osten og smørret.
Det var ramsløg, skvalderkål og brændenælder, remser Andreas op.
Begge drenge er enige om,
at det bedste var, at de fik
nybagte boller til deres
smør og ost.
Tilbage på skolen byggede
5. klasserne modeller af
shelters.
- Shelters er noget du overnatter i naturen, siger Andreas og forsætter:
- Egentlig er shelters bare
ly for regnen.
- Vi skulle bygge dem i må-

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-stedfortræder:
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær:
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tyvstarterne har været på udflugt ved Naturskolen i Skibelund.
Her brugte de blandt andet tiden til at lave snobrød. Foto: Dalby
Skole.
lestoksforholdet, at hvis det
var 1 meter i virkeligheden,
så passer det til 15 cm på
modellen, siger Jeppe
Ugen sluttede med at hele
skolen blev samlet, hvor
alle projekter og aktiviteter
blev fremlagt. - Spændende
at høre om, hvad de andre
klasser har arbejdet med,

siger Annie.
De er alle tre enige om, at
det har været en sjov og
spændende uge. Andreas
slutter at sige: - Friluftsliv
skal vi gøre noget oftere.

Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
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 maj:
Kr. Himmelfartsferie:
torsdag den 5. maj –
søndag den 8. maj
Pinseferie:
Lørdag den 14. maj –
mandag den 16. maj
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Mere end 250 gymnaster i Springcamp i
Dalbyhus hallen
påsken
Af Irene Mortensen
Fotos: Judy Reimer
Det var ikke en tilbudskø,
der snoede sig ud langs
Dalbyhus hallens husmur
søndag den 4. april, men
forældre, søskende og bedsteforældre, der strømmede til for at se den lokale opvisning.
Cirka 250 gymnaster stod
klar til en indmarch med
Agnete Arens som fanebærer og en fælles opvarmning med et mix af
forskellige fødselsdagssange. Feststemningen forsatte
med forældre/barn holdets rytme: ”Jeg vil ha en
blå ballon, sådan en med
sjov facon”, og efterfølgende kom der rigtig mange springere, der viste deres talent med spring på
kryds og tværs af hallen i
farverige gymnastikdragter
lige fra puslingeholdets 4-6
årige til de ældste juniorspringere. Dette blev krydret med rytmepigerne, som
kom stolte ind med en
serie med hvide pomponer
samt besøg af mixholdet
fra DGI, hvor der også er
Dalbygymnaster på holdet.
Nye tiltag
I årets opvisning fik vi for
første gang demonstreret,
hvordan 150 børn hopper i
buetov, bedst kendt som
langreb. Gymnasterne løb
gennem tre buer med fire
gymnaster på række, herefter samles de igen i 8mandsrækker – en dejlig
måde at vise fællesskab på,
som også er en del af at gå
til gymnastik i Dalby.
300 timer med spirer
Hallen åbnede allerede

klokken 8, hvor bestyrelsen
dækkede op til et fælles
morgenbord til alle instruktører, hjælpere og
deres familie, inden der for
alvor blev gjort klar til opvisningen. Gymnastikforeningen har i år 317 medlemmer fordelt på ni hold,
og det kræver mange frivillige.
Selve opvisningen brugte
sammenlagt cirka 300 timers frivillig arbejdskraft. I
år har foreningen fået et
spirehold. Det er gymnaster fra juniorholdet, der
har sagt ja til at være hjælpere hos de mindste springere. Her er det den gamle
græske filosofi træder i karakter: ”Man giver til andre
uden at få noget igen”.
Forskning viser, at det at
udvise omsorg aktiverer
hjernens belønningscenter,
så kroppen udskiller hormonet dopamin. Dopamin
er et af hjernens signalstoffer, som påvirker kroppens
velbefindende.
Hvorfor spirer
Alberte Flaskager Stentoft
og Anne Eriksen fortæller
om at være en af de ni spirer:
- Jeg har valgt at blive spire,
fordi jeg godt kan lide at
være sammen med mindre
børn, og jeg syntes, det lød
spændende, da Martin
Stubkjær fortalte om det.
Jeg havde prøvet det lidt,
da min mor har trænet
andre hold. Det er sjovt at
være spire, det er også en
sjov måde at være sammen
med vennerne på. Jeg træner for eksempel sammen
med Anne, som jeg ikke ser
i det daglige. Det har været
sjovt at finde på lege, og jeg

En Springcamp er en gymnastiklejr for piger og
drenge i 3.-6. klasse, hvor de laver springgymnastik i
og på alle efterskolens gymnastikfaciliteter. Dalbydrengene Andreas, Malte, Jeppe, Christian og Peter
fortæller her om, hvor fedt det har været at deltage.
Af Martin Stubbrup
Foto: Privat

kan godt lide selv at tage
lidt ansvar. Vi har selv skullet stå for opvarmningen,
hjulpet med at planlægge
opvisningen med mere Jeg
har også været med til
møder med trænerne.
Det har jeg ikke prøvet før.
Jeg har lært de andre Spirere godt at kende, hvilket
jeg synes er fedt. Jeg har
faktisk været så glad for
det, at jeg gerne vil hjælpe
et år mere, fortæller Alberte.
- Jeg har valgt at være spire,
fordi jeg godt kan lide at
være sammen med børn.
Og jeg elsker gymnastik og
spring, så derfor synes jeg,
at det er rigtigt sjov. Det er
også sjovt, fordi jeg er spire
sammen med nogle af
mine veninder. Vi hjælper
de små og trøster dem, hvis
de bliver kede af det eller
savner deres mor eller far,
siger Anne.
Livets opskrift
Som Sisse Fisker skriver i
bogen ”Livets opskrift”:
Der er mange måder at
give til andre på. Det kan
være alt fra det store formelle frivillige lederjob i
spejderforeningen til de
små ting i hverdagen for
naboen, der er syg, kollegaen, der mangler et lift
eller en tilfældig ældre
mand i supermarkedet, der
ikke kan nå øverste hylde.
Smil er den nemmeste vej
at hjælpe andre på, og et
smil koster ikke noget, kræver ikke den store indsats,
men forskning har vist, at
selv om det er en forholdsvis simpel handling, så har
det stor effekt på vores lykkefølelse.
Bestyrelsen i gymnstikafdelingen siger stor tak til de
cirka 55 frivillige instruktør
og hjælpere, vi har i vores
forening. Uden jer ingen
gymnastik, så herfra skal
lyde en tak med et stort
smil.

- Det var fedt, siger alle 5
drenge fra Dalby GF efter
2 dage på Springcamp
2016.
Tirsdag og onsdag i Påskeugen tilbød Skibelund
Efterskole ved Vejen,
Springcamp 2016.
- Vi ankom tirsdag morgen
klokken 9.00. Først blev vi
delt ind i tre hold, og så
skulle vi lave en masse
springgymnastik. Vi fik forfriskninger og aftensmad
på skolen. Efter at have
sovet på efterskolen, fik vi
morgenmad, og så var vi
klar til at springe igen, fortæller drengene.

Saltoland
- Onsdag eftermiddag kom
vores forældre og søskende. Så lavede vi en lille
opvisning, hvor vi viste
spring i tre forskellige
”lande”. Forlæns-land, Baglæns-land og Salto-land. I
de tre lande øvede vi forskellige spring. Ved alle
springbaner var der dygtige lærere og elever fra efterskolen, som underviste
os i springgymnastik, fortsætter de.
Til sidst gav efterskolens
elevhold en kanon opvisning, for alle børn og forældre. Vi er bare klar igen
til næste år.

DALBY GF
Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com
Kasserer
Tommy Andersen
Tommy.andersen
@dk.bureauveritas.com
Menigt medlem
Thomas Rosenlund
Frederiksen
tfcloudspirit
@gmail.com
Menigt medlem
Steen Hoppe
sh@hoppeelektro.dk
Fodbold Senior
Jens Schmidt
Schmidt_jens
@hotmail.com
Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005
@gmail.com
Gymnastik
Irene Mortensen
Irene.mortensen
@skolekom.dk
Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk
Badminton/motion
Søren Peter Viborg
spv@guehring.dk

Stor Fodboldlørdag på
Dalby Stadion
Lørdag den 14. maj holder vi stor Fodboldlørdag i Dalby GF. Der vil være masser af
flot fodbold på banerne fra klokken 10.00 til cirka 16.30, og der vil være rig mulighed for at hygge sig i solen med stadion-pølser og lidt til at slukke tørsten.
Af Gitte Thomsen
Foto: Privat

blive prioriteret.
Heldigvis får alle mulighed
for at spille på vores dejlige

hjemmebane den 4. og 5.
juni til Dalby Mølle Pokal.

Herreserie 3 og Herreserie
5 spiller begge hjemme
mod KB henholdsvis klokken 13.00 og klokken
15.00.
U11 drenge, U10 drenge
og U10 piger spiller alle
hjemmekampe fra klokken
10.00.
Vi har rigtig mange hold i
fodboldungdom, og der er
desværre ikke plads til at
alle spiller hjemme samme
dag, men vi laver en lignende Fodboldlørdag i efteråret, hvor U9 drenge,
U8 drenge og U8 piger vil
11
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Fire friske venner står klar til at slå dit græs
Fire venner er gået sammen om at starte et lille firma,
hvor de tilbyder at slå græs i Dalbyområdet til billige
penge. Drengene har kendt hinanden altid og deler
både udgifter og indtægter i fire lige store dele.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Thomas Andersen, Casper
Andersen, Mads Kath og
Rasmus Kragh, alle 14 år
gamle, er gået sammen om
at lave KAK Haveservice,
hvor de tilbyder at slå græs
for alle i Dalby området.
De fire venner, der har gået
på Dalby Skole, og som har
kendt hinanden altid, har
alle en interessere i havetraktorer, som de enten
selv har købt eller fået foræret af familie, og som de
har gået og skruet på i
deres fritid.

- Det har været vores hobby
i lang tid, og så kom vi til at
snakke om at lave et firma
sammen, fortæller Thomas
Andersen, der selv har købt
den ene af de fire havetraktorer, der er i firmaet.
De fire venner har da også
en rigtig fin maskinpark.
Rasmus har fået en ældre
havetraktor af sine bedsteforældre, og Mads har også
købt en havetraktor, så der
er masser af maskinpower i
firmaet.
- Vi er gode til at køre havetraktorer, griner drengene.

Forældrene står bag
Selv om det er en af drengenes forældre, der rent juridisk står som ansvarlig for
firmaet, så er det drengene
selv, der står for alt arbejdet.
Det er Casper, der har lavet
hjemmesiden og som står
for regnskab, det er Thomas, der står for alle reparationer af maskinerne,
mens Rasmus står for lønnen, og Mads hjælper lidt
over det hele. Drengene
slår græs to og to, sådan at
de altid kommer to og slår
græsset, de slår alle sammen lige mange haver, putter indtægterne i en pulje
og deler pengene i fire lige
store dele.
Indtil videre slår drengene
kun græs, klipper kanter
og fjerner græs fra have-

Græsset gror overalt og det giver ekstra lommedpenge til de fire venner.

Selvom det er en flok ambitiøse gutter har de ikke glemt ungdommens glæde og tossede idéer.
gangen, men de afviser
ikke, at de med tiden vil
udvide forretningen til
andet havearbejde.

Vognparken er flot hos de 14-årige havemænd.
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God kundeservice
De slår fortrinsvis græs i
private haver, men de vil
også gerne kunne slå lidt
større fællesarealer.
- Vi lægger stor vægt på god
kundeservice, understreger drengene.
Der er stor opbakning fra
forældrene, der både hjælper med det praktiske og
med at fragte havetraktorerne på trailer, hvis ha-

verne ligger for langt væk.
Indtil videre har de fået lov
til at bygge et lille værksted
med plads til to havetraktorer og værktøj i haven hos
Rasmus’s forældre mod, at
de slår græsset gratis der.
Thomas og Casper slår
også græsset hjemme,
mens Mads foreløbig har
fået lov at slippe.
Priserne starter fra 150 kro-

ner for at få slået græs fire
gange om måneden i en
lille have, men der er græsslåning i alle prisklasser, så
de fleste kan være med. Og
de er blandt de billigste på
markedet.
- Kunderne er så småt begyndt at komme, men vi vil
da gerne have flere, siger
Thomas.

KAK Haveservice
De slår kun græs i Dalbyområdet
Læs mere om priser på www.kak-haveservice.dk
Eller på Facebook under KAK Haveservice

