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Dalby Beboerforening

Skole og idrætsforening siger nej
til dagligvarebutik på boldbaner
By- og Udviklingsforvaltningen har modtaget en henvendelse fra en detailkæde,
der ønsker at bygge en dagligvarebutik på hjørnegrunden ved Idyl og Ankerhusvej. Dalby GF og skolebestyrelsen er blevet bedt om give deres svar til det ønske.

Af Lisa H. Kuang
Selv om der allerede er reserveret et område på hjørnet af Ankerhusvej og Dalby
Møllevej til et lokalcenter
med plads til en dagligvarebutik, så har By- og Udviklingsforvaltningen nu fået
en henvendelse fra en detailkæde, der hellere vil
bygge en dagligvarebutik på
det grønne område omkring skolen, der ellers er
blevet friholdt til en fremtidig udbygning af Dalby
Skole og til boldbaner.
Men inden der bliver taget
stilling til, om der skal bygges på det grønne areal ud

mod Idyl, har By- og Udviklingsforvaltningen spurgt
skolen og Dalby GF om
deres mening, og det er
ikke overraskende blevet et
klart nej til de planer.
Ja tak til butik
Peder Damkjær, der er formand for skolebestyrelsen,
hilser en dagligvarebutik i
Dalby velkommen.
- Det er der brug for, men
den skal ikke ligge på det
grønne område. Skolestrukturrapporten
viser
netop, at tingene ændrer
sig hele tiden, og det vil
være en stor fejltagelse at
inddrage det grønne om-

råde til lokalcenter. Vi
synes, det vil være meget
uheldigt endnu engang at
lukke skolen og idrætsforeningen inde og blokere
for fremtidige ændringer
eller udvidelser, siger Peder Damkjær.
Skolen skriver da også i sit
høringssvar, at Dalby Skole
forhåbentligt står overfor
en udvidelse som foreslået
af Børne- og Uddannelsesudvalget. For mellemtrinnet og overbygningen er
denne planlagt til at skulle
foregå på den nuværende
parkeringsplads. I forbindelse med udvidelsen er der
planlagt indkørsel direkte

fra Ankerhusvej via det område, hvor der nu er ønske
om et lokalcenter. Og parkeringspladserne kan kun
ligge på dette areal, så der
bliver brug for det.
Nej fra Dalby GF
Dalby GF har også i deres
høringssvar givet udtryk for
at det er en dårlig ide med
en dagligvarebutik netop
på det det sted. Dalby GF
vokser, men hvis der placeres et lokalcenter med parkeringsplads er der slet ikke plads til Dalby GF’s udvidelsesplaner. Idrætsforeningen ønsker at bruge
den bageste del af det offentlige grønne område til
boldbaner, så der bliver
brug for området, lyder
svaret fra Dalby GF.
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Glimt fra Sommerfesten

Læs side 2-3

IDRÆT

Se hele gymnastikprogrammet

Læs side 5

KIRKE

Gudstjeneste på Rebæk
Strand

Søndag 4. kl. 10.30
Sogneudflugt til Vejle
og Kongernes Jelling

Læs side 7

Tirsdag 6. kl. 15.00
Ældremotion i Præstegården
Lørdag 24. kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste

SKOLE

Elever leger med ilden

Læs side 8

SKOLE

Skolen. Profilfaget ”Udeliv” har rundet deres halvårsforløb af med en overnatning ved Hans Jørgen Krabs jagthytte i Dalby Skov.
Holdet lavede både klatring og andre udelivsaktiviteter om eftermiddagen. Foto: Judy Reimer

Elever på skovtur

Læs side 9

BAGSIDEN

Trofaste kunder hos
Cahn biler

Læs side 12

DALBY SOMMERFEST 2.-5. JUNI

DALBY SOMMERFEST 2.-5. JUNI 2016
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Fotos: Judy Reimer og Martin Stubkjær
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GANG I DIG OG DALBY / DALBY GF

Borgmesteren giver Dalby indflydelse
Onsdag den 24. august besøger borgmester Jørn
Petersen Dalby sammen med Venstres byrådsgruppe
for at få en snak om, hvad vi vil med vores lokalområde. Hvilke ideer og tanker har vi selv om, hvordan
Dalby, Tved, Mariesminde og Rebæk skal udvikle sig?
Byrådsmedlem Kjeld Kjeldsen opfordrer de andre partier til et lignende tiltag for at møde borgerne.

Af Lisa H. Kuang
Borgmesteren og medlemmer af Venstres byrådsgruppe gennemfører i år
en Tour de Kommune,
som er en rundtur i hele
Kolding Kommune.
Venstre har været i Vamdrup, Skanderup, Jordrup
og flere andre steder, og nu
er turen kommet til Dalby,
hvor borgmester Jørn Pedersen og byrådsmedlem
Kjeld Kjeldsen vil være til
stede ved et uformelt møde
den 24. august.
Og det uformelle skal tages
helt bogstaveligt. Mødet
holdes uden nogen egent-

lig dagsorden, og alle borgere kan komme forbi og
få en snak med Venstre om
de udfordringer og ønsker,
som de gerne vil have, at
byrådet skal kigge på.
- Jeg oplever tit, at hvis man
indkalder til et møde med
en bestemt dagsorden, så
er det meget begrænset
hvem, der dukker op. Derfor har vi ønsket at prøve
noget helt andet for at se,
om det kan tiltrække borgerne. Vi laver et helt uformelt møde, hvor alle kan
møde op og få byrådspolitikerne i tale om hvilket
som helst emne, der optager dem lige nu. Der er

intet emne, der er udelukket på forhånd. Der er tid
og plads til at diskutere
både stort og småt, alt vil
blive skrevet ned, og så vil
vi forsøge at gøre noget ved
det hele, siger Kjeld Kjeldsen, der understreger, at
mødet begynder klokken
16.30, så man kan komme
direkte fra arbejde.
Direkte fra arbejde
- På den måde skulle det
gerne være lettere at
komme til mødet. Erfaringen viser, at det bliver sværere, hvis man først er
kommet hjem og så skal af
sted igen. Desuden kan
man bare tilbringe et kvarter på mødet. Det er ikke
noget, der behøver at tage
hele aftenen, siger Kjeld
Kjeldsen.
Venstres tur rundt i hele
Kolding Kommune udspringer af et ønske om at
vide mere om, hvad der

rører sig alle steder i kommunen, og Kjeld Kjeldsen
understreger, at de uformelle møder også er en
mulighed for at komme i
direkte dialog med borgmesteren og Venstres byrådsmedlemmer.
- Det giver en direkte indflydelse på de emner, der
bliver diskuteret, siger
Kjeld Kjeldsen, der opfordrer alle partier i byrådet
til at gøre noget lignede.
- Det var svært at få det koordineret, hvis alle partier
skulle deltage i sådan en
rundtur, så derfor besluttede Venstre at gøre det
selv. Men jeg synes, det ville
være en god ting, hvis de
øvrige partier også gjorde
det.
Rundturen forsætter det
meste af efteråret.

Af Jane Kristensen
Foto: Anders Bech Mathiesen
Det er 4. gang, Kolding
Beachvolley arrangerer det
store stævne, der igen i år

måtte melde alt udsolgt.
Der deltog 80 hold fra elite
til 4. divisions niveau, og
der blev afviklet 400 kampe
i weekenden på de 10
baner i parken. Kolding
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Sjov fred
dag i Dalbyhus hallen med redskabsban
a e, diskotek og caafé.

Af Irene Mortensen
Fotos: Hans Christian Hartung
Den nye sæson i Dalby GF’s gymnastikafdeling starter den
5. september 2016. Man kan tilmelde sig fra 25. august.
Tilmelding og betaling fortages via hjemmesiden
www.dalbygf.dk – Her præsenterer vi holdene.

Rytmisk gymnastik både for drenge og piger
Går du i 1. - 2. klasse og har du lyst til at prøve kræfter
med dans og rytmisk gymnastik samt har lyst til at bevæge
din krop til god musik og lære gymnastik, så er dette hold
lige noget for dig. Gennem smil og leg vil du komme til
at bevæge dig rytmisk samtidig med, at vi arbejder med
en serie til gymnastikopvisningen.
Vi glæder os til at give jer en god oplevelse, få pulsen op
og smil på læben ved at lave en masse rytmisk gymnastik.

Hvis du ikke kan komme – er du velkommen
til at skrive dine ideer til venstrekolding/facebook eller mail til gruppeformand Birgitte
Kragh på birgt@kolding.dk

Familieholdet
Forældre/barn-holdet er blevet til et familiehold, hvor
der er plads til hele familien med forældre eller bedsteforældre og børn fra 1 år, indtil de skal i børnehaveklassen, med fokus på de 1-3 årige.
Kan du gå, løbe og klatre og lide at lave gymnastik sammen med mor og far, så kom og vær sammen med mange
andre, der har det på samme måde som dig. Vi råder over
hele hallen, hvor vi leger mange forskellige bevægelseslege med f.eks. balloner, lagner og bamser.
I den sidste halve time tager vi alle redskaberne frem,
hvor du får lært at hoppe ud fra højder, slå kolbøtter,
trille og krybe under og over Mød op med mor, far eller
Bedste.
Hvert barn i familien skal betale kontingent.

Der var høj intensitet i de høje luftlag, da Kolding Beachvolley var vært for en stort stævne på
DM-beachvolley touren 2016.

Er du vores nye fodboldtræner?
Vi søger en engageret
fodboldtræner til vores
fodbolddrenge, årgang
2009 i Dalby GF.
Af de nuværende trænere
Foto: Privat
Det er en spillertrup på omkring 20 fodboldspillere,
som efter sommerferien bliver til U8 og da begynder at
spille 5-mandsfodbold. Der
vil være to ugentlige træninger plus kampe, stævner og
JBU-tunering.
Der er en holdleder tilknyttet, som tager sig af det ad-

Målgruppe: Børn og voksne i Dalby, som består af allle fra Dalby skole og deres
kammeraater.
Proggram: Redskabsbane,, diskote
t k ogg café med muligh
ghed for at kø
øbe kaffe,, kkagge,,
sodavand og slik m.m.
Børn under 10 år ifølge med voksne.
Børn over 10 år må være der selv, dog skal ͟ǀĂŐƚĞŶ͟ kunne kontakte forældre
via mobil.
Ophold i hallen er på eget ansvar og egen forsikring.

Sjov fredag i Dalbyhus hallen
Sæt allerede nu X i kalenderen disse 4 fredage i tidsrummet 18.00 - 21.30
16. september, 28. oktober, 27. januar og 28. april
Har du lyst til at støtte arrangementet ʹ bage kage, boller, pizzasnegle eller lignende, som vi
kan sælge i cafeen ʹ eller kommer du bare for at være med, så se tilmeldingen i næste
nummer af Dalby Tidende.

Gymnahockey for mænd
Vintertræning for mænd i alle aldre, som vil have sved på
panden og finde lattermusklerne frem hver onsdag aften.
Hockeystave har vi.

Beachvolley var også flot
repræsenteret med mere
end 10 spillende hold.
Både arrangører og spillere er rigtig glade for det
setup vi har i Kolding
Beach Park. Vinderne af
damernes eliterække Eva
Bang og Cecilie Olsen,
skrev efter stævnet på deres
facebookside:
- Årets første Grand Slam
er i hus. Trods ustabilt vejr
hold vi stabilt spil. Tak til
Kolding Beach Park for
Danmarks bedste setup.
Årets første Grand Slam
Den ros og de kommentarer spillerne giver efter et
sådan stævne, gør især formanden rørt. Samtidig
glemmer vi alle de timer,
der er lagt i klargøring fra
klubbens medlemmer for
at kunne afvikle et så stort
stævne. Det er en kæmpe
succes, og vi gør det selvfølgelig igen næste år.
Kolding Beachvolley er en
selvstændig forening som
holder til i Kolding Beach
Park i Design City ved Kolding Åpark. Det er muligt
for alle at bruge parken, og
man kan læse mere om
klubben, træning med
mere på www.koldingbeachvolley.dk
Tag en bold under armen,
kør ned i beach parken og
prøv kræfter med beachvolley. Det er en sjov sport
for alle på alle niveauer.

Gymnastikprogram sæsonen 2016/17
Så er det tid til en ny sæson i Dalby GF’s store gymnastikafdeling. Vi glæder os over de mange børn og
voksne, der slår vejen forbi den lokale hal for at være
med i fællesskabet om gode og sunde aktiviteter.

Beachvolley Grand Slam i Kolding
I weekenden 25.-26. juni var Kolding Beachvolley
vært ved stort beachvolley stævne i Beach Park Kolding. Stævnet er en del af DM-beachvolley touren
2016, som spilles over hele sommeren rundt omkring
i Danmark.
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DALBY GF

ministrative. Derudover
nogle
forældretrænere
som forsat vil hjælpe til ved
træningerne.
Arbejdet er frivilligt. Dalby
GF tilbyder trænerkurser/
uddannelse.
Hvis du er interesseret i at

træne disse størrelser under Dalby GF’s grundlæggende værdier, se dalbygf.
dk, så kontakt formand
Gitte Thomsen for nærmere information på tlf. nr.
22 46 79 30 eller på email
dalbygf2005@gmail.com

Puslingeholdet: 4 – 5 år
Vi skal lave gymnastik uden mor og far. Mor og far er kun
med de første to gange. Herefter skal du selv kunne være
i hallen med dine kammerater. Vil du stadig gerne have
mor og far med, er du velkommen på familieholdet.
På puslingeholdet skal vi bruge hele rummet til at bevæge
os i. Vi starter altid med en løbeaktivitet, hvor pulsen
kommer op, og du bliver forpustet. På springbanerne skal
alle børnene udfordres på deres grovmotoriske færdigheder, så som løbe, hoppe, hinke, trille, rulle mm.
Der vil også være fokus på behændighed/balance og legende styrketræningsøvelser f.eks. gå balance, bære /
holde sin egen vægt på / i armene, træne balancesans
ved at svinge, trille og rulle.
Alle børnene skal lære at indgå i løsningen af en fælles
opgave. F.eks. hjælper alle med at pakke redskaberne væk
efter hver træning. Denne fælles opgave skal skabe forståelsen af at løfte i flok, for at fungere som en fælles
gruppe.

Spring: 0. – 1. klasse
For piger og drenge, der har lyst til og måske lidt erfaring
med springgymnastik.
Vi lægger vægt på højt tempo, og træningen består af
både af rytme, motoriske udfordringer og spring. Der er
mulighed for at lære de grundlæggende elementer i
spring og at øve sig på airtrack, minitrampolin og måttebaner med hallens mange redskaber.

Spring: 2. – 4. klasse
Du har lyst til at få sved på panden, finde venskaber og
arbejde videre med de grundlæggende spring. Der er
også plads til dig, som måske aldrig har gået til spring før.
Grundlæggende fysisk træning er også en vigtig del af
træningen: Muskelstyrke, smidighed, hurtighed, balance
og koordination.

Yoga med mere
Holdet er for dig, der har lyst til at få øget ro, kropsbevidsthed og styrke. Der vil blive arbejdet med vejrtrækning og balance. Du bliver guidet grundigt gennem
øvelserne, og der er god tid til at komme ud og ind i bevægelserne. Yoga giver øget kropsbevidsthed, smidighed
og oplevelsen af ro. Lad tankerne tømmes og lad overskudsdepoterne blive tanket op.
Medbring et tæppe, evt. egen yogamåtte (disse haves også
til lån) og evt. yogaklodser/ bælte. Max 30 på holdet.
Gymza
For friske kvinder, der vil styrke kroppens muskler med
små og enkle koreografier hentet fra både salsa, samba,
merenge, disco og cumbia, hvor man hurtigt kan lære trinene og koble hovedet fra, så kroppen får frit løb.
Gymza er en træningsform, hvor alle kan være med uanset alder, form og niveau, hvor nogle hopper mens andre
går på stedet. Undervejs bruger vi små 1 kilos håndvægte,
og som ekstra 15 minutter oveni styrker vi ryg og mave.
Hygge, grin og træning på samme tid, hvor det lokale og
samvær er i højsædet.
Hit Fit Dance
For danseglade damer i alderen 20-70 år. Det kræver ikke,
at du er dansemus eller har gået på danseskole, da koreografierne er helt simple.
Hit Fit Dance er udviklet af Marianne Eihilt og Mija Kennedy og tager udgangspunkt i den musik og dansestil, der
var fremme på det givne tidspunkt. Så vi danser til hits
fra 60’erne, 70’erne, 80’erne og frem til nyere hits. Du
kommer helt sikkert til at svede og skråle med! Musikken
giver dig lyst til at give den gas og gør dig glad i låget!

Gymnastik i Dalby GF: Hold og træningstider 2016/17
Holdene starter op fra uge 36 (5. september 2016) I Opvisning: 2. april 2017
Mandag
16.00 ʹ 17.00

Familieholdet

Line Lunddorf og Rikke Kofod Madsen

17.00 ʹ 18.00

Puslinge: 4 ʹ 5 år

Martin Stubkjær og Jette Poulsen

17.00 ʹ 18.00

Yoga med mere

Jette Berg Bruun

18.00 ʹ 19.15

Gymza

Irene Mortensen

Onsdag
16.00 ʹ 17.00

Rytmisk gymnastik: 0. ʹ 2. klasse

17.00 ʹ 18.00

Spring: 0. ʹ 1. klasse

Martin Overgaard, Martin Stubkjær, Uffe Lunddorf

18.00 ʹ 19.00

Spring: 2. ʹ 4. klasse

Martin Overgaard, Martin Stubkjær, Uffe Lunddorf

18.30 ʹ 20.00

Juniorspring: 5. klasse og op

Morten A., & Uffe L.

19.00 ʹ 20.00

Hit Fit Dance

Mie Bach Iversen

20.15 ʹ 22.00

Gymnahockey for mænd

Kim Søndergaard

Sjov fredag i hallen

16.9 + 28.10 + 27.1 + 28.4. Rikke tlf. 23 71 14 51

Fredag

Juniorspring: Fra 5. klasse og op
Vi giver den gas med grundlæggende springøvelser og
bygger videre på det lærte. Nøgleordet er styrke, rytmik,
spring og ikke mindst sjov og ballade.
Max indsats og træning med masser af redskaber.

18.00 ʹ 21.30

Tilmelding og betaling
Fra 25. august på www.dalbygf.dk

Spørgsmål?
Kontakt Irene Mortensen: irene.mortensen@skolekom.dk
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KALENDER
JULI
Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 31.
10. søndag efter trinitatis. F.eks. Sdr. Bjert kl. 10.30.

AUGUST
Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 9. kl. 19.00
I præstegården.
Strandgudstjeneste på Rebæk Strand:
Søndag den 14. kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen &
Ditte Freiesleben.
Grill på stranden. Se side 7.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 20. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Morgengudstjeneste: Søndag den 21. kl. 9.00
13. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Kulturnatkirke: Fredag den 26.
i Sankt Nicolai kl. 18.00-22.30
Natkirke i tilknytning til Kolding Kulturnat.
Gudstjeneste: Søndag den 28. kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis. Velkommen til de nye
konfirmander. Ved J.C. Bach Iversen & Ditte Freiesleben.

SEPTEMBER
Morgengudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke:
Søndag den 4. kl. 9.00
15. søndag efter trinitatis. Fælles gudstjeneste med
Sdr. Bjert inden fælles sogneudflugt med afgang fra
Sdr. Bjert Kirke. Ved J.C. Bach Iversen / Tine Illum.
Sogneudflugt til Vejle og Kongernes Jelling:
Søndag den 4. kl. 10.30-18.00
Afgang med bus fra Sdr. Bjert Kirke. Se side 7.
LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
24. september 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.
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DALBY KIRKE

Turen går til Vejle og Jelling
Den fælles sogneudflugt for Dalby og Sdr. Bjert ligger
i år søndag den 4. september. Udflugten indledes
med fælles gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9, inden
bussen kører til Peter Brandes udsmykning af Nørremarkskirken og Kongernes Jelling.
Fotos: Henrik Skoven og Roberto Fortuna, Nationalmuseet
- En byzantisk sanseoplevelse af det pureste guld.
Sådan skrev avisen. Og den
nye udsmykning i Nørremarkskirken i Vejle, som er
første stop på årets udflugt,
fik fuldt hus i form af seks
stjerner i anmeldelsen kort
efter indvielsen. Selve kirken er opført i 1976, og i
september 2013 fik kirkerummet med de mørke,
røde sten et helt nyt udtryk, efter at Peter Brandes
havde lavet udsmykning.
Deltagerne i udflugten får
en rundvisning og histo-

gerne i Jelling Kirke, hvor
præsterne vil fortælle om
den lille kirke. Forventet
ankomst i Sdr. Bjert er kl.
18.

Kongernes Jelling
Herfra går turen til Kongernes Jelling, hvor der
indledes med et foredrag
om stedet og dets historie
og om etableringen af det
nye udstillingshus og det
nye, enorme anlæg omkring kirken.
Herefter er der mulighed
for at gå rundt i området
på egen hånd og evt. at
indtage kaffen på én af
byens caféer. Inden bussen
kører hjem, samles delta-

29. maj
Aksel Thestrup
Odins Ager 21
11. juni
Magne Heiker
Aagærdet 41
Peter Brandes udsmykning består bl.a. af en 130 kvadratmeter gylden altervæg.

Den store Jellingsten, med tilnavnet Danmarks dåbsattest,
står stadig centralt i Kongernes Jelling, men har i dag fået
selskab af nyt udstillingshus
og enormt anlæg omkring kirken.

Pris og tilmelding
Prisen er 250 kroner for
bustur, middag, rundvisning og foredrag.
Tilmelding senest 21. august til Elly Petersen på tlf.
75 53 18 60 eller email
ellysmail@stofanet.dk

Af Gitte Gura
Foto: Privat
Har du lyst til at holde dig
i form? Vil du helst gå til en
aktivitet om eftermiddagen? Har du lyst til at møde
andre ældre fra Dalby
Sogn? Så kom og vær med.
At dyrke motion sammen
er sjovt. Motion holder
kroppen i gang. Motion
giver god balance. Motion
holder bevægeligheden
ved lige. Motion er velvære. Motion giver bedre
livskvalitet.
Ud over motion vil du opleve et fællesskab, hvor vi
griner sammen og tager os
af hinanden.
Alle kan være med
Jeg bruger god musik til
øvelserne og stole, træningsbolde og andre red-

Kontakt mig gerne for nærmere information: Gitte
Gura, Fjeldparken 15, tlf.

26 18 04 76 / 75 50 23 76.
Eller
gitte@gura.dk

14. august:
Gudstjeneste på stranden
Søndag den 14. august kl. 10.30 rykker Dalby Kirke
for ottende gang på Rebæk Strand for at holde gudstjeneste.

Fotos: Claus Bo Petersen
Første søndag efter skolestart rykker kirken og dens
medarbejdere igen i år i
det fri til strandgudstjeneste. Det sker traditionen
tro med en sommerklædt
menighed, der har lyst til at

Grillen tændes
Igen i år erstatter menighedsrådet kirkekaffen med

19. juni
Lucca Blegvad Jørgensen
Dalby Møllevej 6
26. juni
Sander Schøtt Hauberg
Goldbækparken 53
Strandgudstjenesten 14. august kl. 10.30 byder på en smuk udsigt over fjorden for kirkegængerne.

Hver tirsdag møder 18-24 friske ældre op til en times god træning
i præstegården med efterfølgende kaffebord og hygge. Ved afslutningen på sæsonen 2015-2016 overrakte Gitte Guras gymnaster
4.900 kr., som holdet havde samlet ind til Dalbys venskabsmenighed i Bagdad.

Tag gerne klapstole eller tæpper med til strandgudstjenesten. Der kan blive trængsel i
pavillonerne.

Ingen strandgudstjeneste uden grillpølser. Heller ikke i år.
John Juhl er traditionen tro
grillmester.

grillpølser til en hyggelig
afrunding på gudstjenesten.

til, hvis vejret ikke leger
med. De seneste to år har
vi prøvet at krybe i ly for
både sol og regn.
Billederne er fra 2013.

I sol og regn
Rebæk Grundejerforening
lægger pavilloner og borde

Sæt dit præg på det
nye sognehus og
kirkelivet i Dalby

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Menighedsrådsvalg: Giv noget godt videre til vores børn.
Dalby menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og
relevant folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse?
Eller vil du præge på anden vis?

DØDE OG
BEGRAVEDE

Mød op til orienteringsmødet i præstegården tirsdag den 13. september kl. 19 i
præstegården. Her får du et indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du får
også gennemgået regler for opstilling til menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille op eller ej.

15. maj
Harald Marinus Petersen
Tidl. Rebæk

KANDIDAT?
For at blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis foregår det samme aften på et
opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.

23. maj
Svend Jørgen Kock
Løjpen 12

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i Dalby

Deltag i orienteringsmøde tirsdag den 13. september kl. 19.00 i præstegården, Gl. Tved 23A.

Dalby skal have ny organist: Efter 6½ år ved Dalby
Kirke har Line Reinvang søgt nye udfordringer ved
Dyrup Kirke på Fyn. Dalby menighedsråd ønsker
Line til lykke og alt godt i den nye stilling og siger
tak for særdeles smukt orgelspil og ditto musikalske
oplevelser.

Vejviser
Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30

fejre gudstjeneste under
andre forhold end de sædvanlige.
De lokale KFUM-spejdere
deltager med faner.

28. maj
Camilla Særkjær
Brøchner Stavensø
& Mads Brøchner
Stavensø
Solsikkehaven 15

skaber. Jeg laver træningen, så den passer til alle.
Vi slutter af med at hygge
sammen over en kop kaffe.
Alle, som har lyst, kan være
med. Om du har en skavank eller to, gør ikke
noget. Du laver det, du kan.
Tag gerne din ægtefælle,
nabo, veninde eller tidligere arbejdskollega med.
Hvis du har problemer
med at komme til præstegården, kan vi finde en løsning på det.
Tid og sted
Holdet mødes i konfirmandstuen i Præstegården,
Gl. Tved 23A, hver tirsdag
kl. 15.00-16.30.
Første gang bliver tirsdag
den 6.september 2016.
Mød op og se, om det er
noget for dig. Det er gratis
at være med.

Karl-Emil Kristian
Rosenlund
Fjeldparken 14

3. juli
Nanna Eriksen
Løjpen 38

Motion for ældre
Gitte Guras motionshold for ældre i Dalby tager fat
på sin femte sæson i præstegården. Der er plads til
nye, der har lyst til at få rørt sig og komme i godt
humør.

Nyt om
NAVNE
DØBTE

rien om udsmykningen,
inden der serveres varm
middag i ét af sognehuset
lokaler.
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Organist
Ledig.
Ny organist forventes
1. november.
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk
Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 7
August 2016
Red.: J.C. Bach Iversen
DALBY KIRKES FASTE
FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.
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Et skolejubilæum med mange sjove minder
Bente Bjerre har taget initiativ til at samle to klasser
til et 50 og 51 års jubilæum. Søndag den 8. maj mødtes 13 af de i alt 23 elever på Marinaen til brunch. I
forrige nummer fortalte vi, hvordan de gamle elever
blev vist rundt på skolen af tidligere lærer Hanne
Føns. I dette nummer fortsættes fortællingen, hvor
de alle fortæller, hvad deres liv var fyldt op med dengang.

I det følgende kan du læse om minder fra skoletiden på
Dalby skole i slutningen af 50’erne og starten af 60’erne.
De to klasser bestod dengang af henholdsvis 16-17 elever
”den unge” klasse og den ”ældre” klasse af 8 elever.
Den lille klasse blev konfirmeret i Dalby kirke, mens den
store klasse blev konfirmeret i Vonsild kirke. Det gik på
skift, de to sogne imellem.
Af Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer
Hanne Koldsø
Hobby/fritid: Jeg var spejder inde i
Kolding.
Andet: Jeg kan huske, at jeg og en
klassekammerat overnattede hos
lærer Nissen en nat. Det var stort.
Mit minde fra min skoletid: Da vi cyklede til præst i Vonsild – Svend Aage
Olsen hed han – var vi altid inde i
Vonsild Brugs og købe lakridsflyvere.
Det var dengang vi fik salmevers for.
Marianne Klinge
Hobby/fritid: Ridning på Rosenholm Rideskole i Tved. Det var
min tante som havde rideskolen.
Håndbold, udendørs bag Forsamlingshuset, i dag Øvelseshuset.
Gik til dans med Kenn Reimer
Jensen.
Andet: Jeg kan huske, at lærer
Jessen smed vand i skolegården
om vinteren, så vi kunne skøjte
Mit minde fra min skoletid:
Samme Jessen gik omkring til skolefester og skolekomedie i Øvelseshuset og spillede på sin violin, mens han
altid sang en bestemt sang ”Tuja, tuja, Tuj”.
Arne Jessen
Andet: Jeg kan huske, at
jeg var skolekærester med
Søs fra Dalby Mølle.
Mit minde fra min skoletid: Da vi spillede dilettant
i Dalbys forsamlingshus,
var jeg Kasper i Folk og røvere i Kardemomme by.
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Bente Bjerre
Andet: Jeg kan huske, at jeg engang
kom op til Fru Uldriksen, fordi hun
troede, jeg snød i matematik. Vi var
sammen med 3. klasse i den time,
selvom vi kun gik i 2 klasse, og vi skulle
skrive alle de tal, vi kunne nå i vores
kladdehæfte. Jeg skrev og skrev, og da jeg kom op til
hende, kunne hun til sin overraskelse se, at jeg var kommet lige så langt som Jens Møldrup fra 3. klasse.
Mit minde fra min skoletid: Vi gik til skolekøkken om lørdagen, og en dag, da jeg hentede Elisabeth Nørgaard –
vi kommer begge fra Rebæk – havde jeg fået lov til at tage
cowboybukser på, da vi skulle op på skolen. Det var hun
meget misundelig over, for det måtte hun kun, når hun
var hjemme og lege.
Elisabeth Nørgaard (i dag
Dam) – blev kun kaldt Lisbeth
Hobby/fritid: Ridning på
Rosenholm. Andet: Lærer
Jessen var meget skrap.

Else Kiil Jensen
Hobby/fritid: Vi legede på vores gårdsplads i Rebæk. Den var altid fyldt med
Rebæks børn.

Kenn Reimer Jensen
Hobby/fritid: Ridning på Rosenholm,
dans med Marianne Klinge.
Andet: På Bornholm, hvor jeg pjattede
for meget, kom jeg til at gå med lærerinde Ellen Christensen i hånden hele
dagen. Hun havde bare styr på mig og
var i øvrigt min bedste lærer.
Anne Merete Grunnet – dengang Christiansen
Hobby/fritid: Syning. Håndbold, udendørs bag Forsamlingshuset.
Andet: Mit kælenavn var Amazone –
krigerisk kvinde. Jeg var skolekæreste
med Allan fra klassen under os. Jeg var
så forelsket.
Mit minde fra min skoletid: Jeg kan
huske, at det var sjovt at lege i cykelskurene. Der måtte vi ikke være, men området var spærret
lidt af, så de kunne ikke se os. Der legede vi også efter
skole.
Susanne Bløcher
Hobby/fritid: Ridning på Rosenholm.
Andet: Lun på Kenn Reimer Jensen, da
han startede på skolen. Han var så god
til at danse.
Mit minde fra min skoletid: Jeg lærte at
ride af Bente fra Bjerregaard på deres
marker. Der var tit tyskere på stranden
i Rebæk, og de gav os 5 kroner, hvis vi
red omvendt på hesten.

Claus Jacobsen
Hobby/fritid: Sejlede optimist.
Boede i Rebæk og sejlede ud fra Lille
Rebæk.. Lille Rebæk hed det, fordi
der var det lille ishus – inden parkeringspladsen. Store Rebæk er der,
hvor det store ishus lå – i dag Surfklub.
Andet: Min mor underviste på skolen. Hun hed Ingse Normark Jacobsen.
Mit minde fra min skoletid: Engang til skolefest havde
Kenn taget en død rotte med og lagt den på pigetoilettet.

Søren Peter Viborg
Nielsen
Hobby/fritid: Fodbold.
Vi boede i huset ved
forsamlingshuset,
så
mit liv var på boldbanerne som målmand.
Andet: Merete og jeg
havde lange øjne til hinanden på skolen. Jeg var vist lidt
lun på hende.
Mit minde fra min skoletid: Jeg fik engang en kæmpe lussing af lærer Jessen, for jeg havde snakket lidt i timen.

Peter Falk
Hobby/fritid: Jeg arbejde for
sognerådsformand Gartner
Svendsen.
Andet: I 6. - 7. klasse var vi på
Bornholm (1965), og fordi vi
gik ind til pigerne, skulle vi
vaske gulv midt om natten.
Mit minde fra min skoletid:
En morgen da vi stillede op i
skolegården i to rækker,
inden vi gik ind i klassen,
snakkede jeg lidt for meget.
Lærer Christensen tog mig i
nakken og bankede mit hoved ind i muren, så jeg blev
sygemeldt i 4 dage.

Jens Erik Koldsø
Hobby/fritid: Fodbold i Sdr.
Bjert. Jeg var meget sammen
med Søren Viborg efter
skole, hvor vi legede og spillede fodbold på banerne.
Andet: Min søster, Hanne
Koldsø, gik i den lille klasse
over os, så vi havde tit timer
sammen.
Mit minde fra min skoletid:
Kenn fra min søsters klasse
lokkede mig en dag til at
spise en skrå. Jeg troede, det
var lakrids, og det resulterede
i, at jeg brækkede mig i håndvasken.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Politikerne udskyder beslutningen om
Dalby Skoles fremtid
Foreløbig ser det ikke ud til, at der kommer en afklaring på Dalby Skoles fremtid. Børne- og Uddannelsesudvalget har indtil videre undladt at tage stilling til
skolestrukturrapporten for Dalby Skoles vedkommende og igangsætter i stedet en visionsproces. Formanden for Skolebestyrelsen er ked af, at en
afklaring af skolens fremtid nu ser ud til at være
udsat .

Af Lisa H. Kuang
Dønningerne efter den
store skolestrukturrapport,
hvor flere forskellige scenarier for ny skolestruktur bliver beskrevet, har næppe
lagt sig, førend politikerne
sætter en ny proces i gang
uden at tage stilling til
nogen af de forslag, som
rapporten fremlægger.
I stedet har Børne- og Uddannelsesudvalget sendt en

mail af sted til Dalby og
Vonsild skoler, hvor de skriver, at politikerne er klar
over, at skolerne har kapacitetsproblemer, der skal
løses. Men der bliver ikke
taget stilling til, om der kan
blive tale om en egentlig
udbygning af Dalby Skole,
eller om der eventuelt skal
etableres en stor Sydskole
med 1500 elever, der samler Dalby, Ødis og Vonsild
skoler. I stedet pålægger

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesdirektøren at iværksætte en visionsproces, der
skal munde ud i ”et oplæg
til den fælles skoles fremtid
og som skal bidrage til den
sammenhængende børneog uddannelsespolitik, der
skal udarbejdes i 2018”,
som det hedder i mailen.
Håbet på afklaring
Formand for skolebestyrelsen Peder Damkjær havde
håbet, at der ville komme
en afklaring på Dalby Skoles fremtid.
- Jeg mener, at skolestruktur rapporten lagde op til
en afklaring. I stedet ser
det ud til, at det hele bliver
sat i stå med endnu en rapport, siger Peder Damkjær,

Elever leger med ilden
4. årgang tog inden sommerferien forskud på Skt.
Hans bålet, da de i billedkunsttimerne med lærerens
velsignelse satte ild til skolearbejdet.

Af lærer Katrine Thorup
Fotos: Katrine Thorup
Der var dog mening med
galskaben, for de figurer,
der blev brændt af, var frem-

stillet af ståltråd viklet om
papir. Når ”indmaden” i
form af papir var væk, havde
eleverne en rummelig ståltrådsfigur tilbage, som efterfølgende skulle bringes til

Ståltråden vikles om papiret og figuren skabes. Oliver Hansen,
4B

live med elevernes fantasi,
idérigdom og skolens ipads
som redskaber.
Eleverne skulle nærmere
bestemt tage billeder af
deres ståltrådsfigurer i forskellige situationer – give

der håber, at politikerne
finder pengene i budget
2017 til tre spor på alle årgange og til det overbygningsforslag, der allerede
nu ligger som budgetforslag til 2017 og 2018.
Formanden for Børne- og
Uddannelsesudvalget Christian Haugk (S) ser sig ikke
i stand til at komme en afklaring nærmere. Han skriver følgende til Dalby
Tidende i en mail.
Mail fra Haugk
”I forbindelse med udvalgets kvittering for skolestrukturanalysen til forvaltning og medarbejdere, følte vi også et behov for at
skrive direkte til Dalby og
Vonsild skolebestyrelser.
Dette med baggrund i de
den liv og bevægelse ved at
lege med perspektiv, natur
og dagligdags ting som løbehjul, hinkeruder og gelændere.
Resultaterne var meget fantasifulde, og eleverne formåede i høj grad at lade de
små ståltrådsmennesker
genopstå af asken.

kapacitetsudfordringer vi
dels kender i forvejen, dels
tydeliggøres i strukturanalysen. De udfordringer
anerkender udvalget og
med baggrund i netop disse samt jeres aktive, engagerede og fokuserede indsats for at “råbe politikerne
op”, finder vi det helt på
sin plads, at vi positivt kvitterer for overfor jer og informerer om, at vi i forbindelse med den kommende visionsdebat om
den strategiske skoleudvikling, også ser skoleudviklingen i Dalby og Vonsild som
helt essentielle elementer.
Herudover er der i forhold
til Dalby Skole naturligvis
fortsat budgetændringsforslaget om udvidelse med i
kataloget.”

Skolerne bliver
Kjeld Kjeldsen (V) mener
ikke, der noget, der tyder
på, at der skal laves afgørende om i skolernes placering.
- Skolerne skal ligge, hvor
skolerne nu engang ligger.
Det er i hvert fald det, som
jeg hører, er indstillingen i
vores gruppe. Vi skal beholde vores stærke lokale
tilknytning. Samtidig kan
enhver se, at der er et
enormt pres på Dalby Skole, og de problemer skal vi
have løst, siger Kjeld Kjeldsen, der opfordrer skolebestyrelsen til at fortsætte
med det seriøse arbejde, de
allerede laver nu.

Magnus Strømgård Sørensen,
4A antænder figuren under
stor bevågenhed fra klassekammeraterne

Gang i bålene
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Elever på skovtur med profilfagsholdet
Fredag den 10. juni tog profilfagsholdet ”Udeliv” på
en tur til Dalby Skov, hvor der blev overnattet i telte,
hygget og spist.

Af eleverne Ida Grundahl og
Alberte Stentoft, 6A
Eftermiddagen startede
med at vi skulle mødes
15.30 oppe på skolen, herefter ventede os en lang og
hyggelig gåtur.
Turen var ikke kun en dejlig gåtur men også et opgaveløb. På vejen ud til
hytten skulle vi løse morseog AK koder. Vi syntes selv,
at det var rigtigt sjovt at
lære nye måder at kommunikere på. Vi havde selvfølgelig
lært
en
del
hjemmefra, men det var
endnu sjovere, da det virkeligt gjaldt.
På vej derhen skulle vi udfordres i alt ,hvad vi havde
lært. Midt på turen skulle
vi binde et A-buk, som er
når man binder 3 stammer
træ sammen, så det ligner
et A. Efter vi havde bygget

vores A skulle vi prøve at gå
med det, hvilket var en udfordring. 1 person skulle
stå på Aet, mens resten af
holdet holdt Aet i 3 snore
et par meter væk fra Aet.
Opgaven var en stor udfordring, mest fordi vi ikke
havde øvet det hjemmefra.
Derefter ventede os en
endnu en gåtur, hvor vi nu
skulle gå ned til en hytte.
Lånt hytte
Hytten var en jægerhytte,
som vi fik lov til at låne af
Hans Jørgen Krab. På
turen derned nåede vi at
opleve vores fantastiske
natur. Ikke kun træer og
buske men også de fantastiske skovdyr.
Da vi endelig nåede frem
til hytten skulle der laves
bål. Der skulle findes brænde, og så skulle vi ellers
bare i gang med at lave

Lækre skumfiduser over bål
mad. Efter vi havde sat pastaen i kog og kødsovsen i
gang, begyndte vi at sætte
telte op. Vi skulle selv sørge
for tallerkner og bestik, en
dolk og hvad vi ellers lige
havde brug for. Da maden
var klar skulle det bare spises, og det smagte rigtig
godt. Det var rigtig hyggeligt at have lejrbål, og at
sidde og hygge-snakke i timevis. Bålet blev ikke kun
brugt til pasta med kødsovs, men også til skumfiduser.
Små lege
Curt havde sørget for en
lille leg, vi skulle lege. Fris-

beegolf i skoven. Det var
lidt svært men sjovt og udfordrende.
Når man skal leve eller bo
i skoven, skal man også
vide, hvordan man går på
wc. Det var lidt mærkeligt,
at man ikke havde et rigtigt
wc ligesom derhjemme,
men det gik.
Vi synes selv, at det var
sjovt, lærerigt og spændende. Vi syntes også, det
var sjovt, fordi vi skulle lave
så mange forskellige aktiviteter. Generelt har turen
bare været god. Det var
også rigtig fedt, fordi vi
blev blandet mellem årgangene på holdet. Vi er glade
for, at Curt tog initiativ til
at vi skulle ud på en hyggelig tur.

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
Pigerne klarede opvasken,
mod at drengene lavede morgenmad

Tre nyansatte på
Dalby Skole
Dalby Skole får løbende nye elever indskrevet fra familier, der flytter til Dalby. Det har betydet, at vi her
til det nye skoleår har oprettet en ekstra 2. klasse og
at vi har flere børn i vores SFO. På skolen har vi pr. 1.
august 2016 nyansat følgende medarbejdere.
med særlige behov. Sheila
har særlig interesse er at få
børnene i SFO med i forskellige sports- og idrætsaktiviteter og udeliv. Sheila
bliver i undervisningsdelen
knyttet til 1C som årgangspædagog.

Fælleshygge

Lejrtur i Dalby Skov med profilfag
Profilfaget ”Udeliv” har rundet deres halvårsforløb af
med en overnatning ved Hans Jørgen Krabs jagthytte
i Dalby Skov. Seks af eleverne overnattede med nogle af forældrene efter holdet havde lavet klatring og
andre udelivsaktiviteter om eftermiddagen.

Af eleverne Frederik Toft 6.A
og William Hillker Madsen
5.A
Da vores lærer Curt var
taget hjem, sad vi omkring
bålet og snakkede, mens vi
spiste chips, slik og drak sodavand.
Et godt stykke tid efter gik
vi over til et lille sted, vi
fandt tidligere på dagen.
Her kunne man springe
over grøfter og golde træstubbe. Vi var lidt uforsigtige og kom derfor til at
hoppe ned i et hul fuld af
aske fra et bål.
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Da vi kom tilbage, skulle vi
ud at kigge på dyr sammen
med de voksne. Vi blev delt
ind i tre hold og gik derefter på jagt efter skovens
dyr. Da vi kom tilbage, sad
vi ved bålet og snakkede
om, hvad vi havde set. Vi
sad ved bålet og snakkede i
en halv times tid og gik så i
gang med at gøre os klar til
at sove i teltene.
Vågnede tidligt
Næste morgen vågnede
drengene klokken 5.15 og
frøs, så vi prøvede at få
gang i bålet, men uden

held. Vi gik derfor ind, tog
noget mere tøj på og sov
igen. Klokken 7.10 vågnede de fleste i lejren og
begyndte at lave bål og
gøre klar til at riste toasten
over bålet. Efter maden begyndte vi at gøre klar til at
tage hjem. Vi pakkede alle
vores ting, og slog teltene
sammen.
Efter det sad vi og spiste
mere toast, men så kom
Hans-Jørgen Krab, som er
ejeren af den hytte vi sov
ved, forbi. Han stod i cirka
30 minutter og snakkede
med de voksne. Efter han
var gået, bar vi alt bagagen
ud i Nicolais bil. Alle blev
hentet cirka klokken 10.30.
Det har været en rigtig fed
tur.

Pædagog Thomas Valeur
Thomas er 44 år og har
fjorten års erfaring som
pædagog primært fra
døgn-institutioner.
Thomas har en særlig interesse i at få børnene med
i udelivsaktiviteter og bevægelse i SFO. Thomas bliver
i undervisningsdelen knyttet til 1A og 1B som årgangspædagog.

DALBY skole

Lærer Gitte Norlander
Gitte er 42 år og har været
lærer siden 1997, de seneste 16 år på Hærvejsskolen
i Rødekro.
Gitte har linjefag i matematik, engelsk og samfundsfag
og erfaring med undervisning i natur/teknik og billedkunst.
Gitte får bl.a. matematik,
natur/teknik og engelsk i
kommende 2C og deler
her klasselærerfunktion
Pædagog Sheila Sørensen
Sheila er 30 år og uddan- med Katrine Thorup.
net som pædagog for 1½ år Vi glæder os til samarbejdet
siden og har erfaring fra ar- med vores nye kolleger på
bejde med børn og unge Dalby Skole.

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 august:
8. august klokken 8.00:
Første skoledag. Alle elever møder i skolegården
til fælles velkomst og
morgensang. Vi byder
velkommen til vores nye
elever.
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Flere elever medfører ekstra 2. klasse på Dalby Skole
Dalbys udbygning betyder nye familier til Dalby. Det
betyder også flere elever på Dalby Skole. I starten af
juni blev elev nummer 57 indmeldt til skoleårsstart i
2. klasse. Derfor har skolen for første gang skullet
etablere en ekstra klasse på et eksisterende klassetrin.

Af skoleleder Henrik Nielsen
”Dalby Skole gror” har
været et motto på Dalby
Skole i mange år. Men sjældent har det været i det
tempo, som vi har kendt de
seneste par år. Dalby er et
attraktivt tilflytningsområde for familier, og mange
flytter til med børn i skolealderen.
Vi er rigtig glade for, at
vores nye familier tilvælger

Dalby og Dalby Skole. Det
giver os samtidig nogle udfordringer med ”vokseværk”, som vi prøver at
møde på en god måde.
Den seneste udfordring
har været, at vi på skolen
for første gang har skullet
etablere en ny klasse på 2.
klassetrin, så vi nu har tre
2. klasser.
En ekstra klasse og flere
børn i SFO betyder også, at
skolen skal have flere læ-

rere og pædagoger. På
Dalby Skole er vi heldige at
få mange dygtige ansøgere
til nye stillinger og har
netop ansat tre nye dygtige
medarbejdere.
Klassedeling
Skolen har sammen med
skolebestyrelsen fastlagt retningslinjer for klassedannelser, når vi hvert år skal danne nye børnehaveklasser. De
seneste år har vi kendt børnene, før de starter i børnehaveklasse, da de har været
i Glidende overgang som
”Tyvstartere” i SFO siden
starten af april. Det giver et
rigtig godt grundlag for at
sammensætte gode børnehaveklasser.

Profilfaget ”Liv i skoven”
har bygget hule
Skolereformens nye understøttende undervisning har
skullet bidrage til en mere afvekslende skoledag og
anderledes læring. På Dalby Skole har vi blandt andet
taget den udfordring op med vores profilfag fredag i
sidste lektion med anderledes tværgående elevhold i
praktisk-musiske fag og naturfag. ”Liv i skoven” for
1.-3. klasser er et af profilfagene.
Af lærer Charlotte Jacobsen
Fotos: Charlotte Jacobsen
Hvor er det dejligt, at
Dalby skole ligger i naturskønne omgivelser med
skoven lige ved. Det betyder, at 1.-3. klasse kan have
profilfaget ”Liv i skoven”,
hvor en gruppe af elever
har en ugentlig lektion i
naturen.
Eleverne har i juni måned
brugt profilfaget til at
bygge en ny hule. Som
lærer har det været dejligt

at se den dybe begejstring,
som eleverne er gået til opgaven med. Hulebyggeriet
er foregået over et par
gange, og eleverne har glædet sig over, at det skulle
blive fredag og profilfag
igen. Midt under sommerkoncerten blev jeg som
lærer mødt med:
- Glæder du dig ikke til på
fredag?
Flot samarbejde
Jeg glædede mig til det
blev fredag igen, for selve

opgaven med at bygge den
nye hule har været i et flot
samarbejde mellem eleverne. Store træstammer
blev fundet og slæbt til
hulen, også selvom det var
udfordrende. Eleverne er
gået vældig op i byggeriet,
og alle har været meget aktive.
Eleverne selv har også
været vældig glade for opgaven.
- Det er sjovt, Så lærer vi at
samarbejde, sagde Rasmus
fra 2.a sagde ganske rammende.
Nu bliver det spændende
at se, om hulen står der
efter ferien, og om der
måske skulle være et par
elever fra Dalby, som har
lyst til at fortsætte byggeriet
i skoleferien.

Vi har dog ikke tidligere
prøvet at skulle danne tre
nye klasser ud fra to eksisterende klasser på baggrund
af elevtilgang. Derfor har vi
heller ikke haft en prøvet
køreplan herfor. Vi har
valgt at danne de nye klasser ud fra de eksisterende
klassers læreres og årgangspædagogs viden om børnene kombineret med
målet om at opfylde mindst
et af de enkelte elevers tre
kammeratskabsønsker.
Orientering til forældre
Vi orienterede forældrene
følgende om vores kriterier
ved klassedannelserne: ligelig fordeling af drenge
og piger, hensyn til ønsker

om kammerater med
mindst et ønske opfyldt, læreres og årgangspædagogs
indsigt i, hvilke relationer
eleverne har, god fordeling
af elever, vi skal give noget
ekstra opmærksomhed fagligt og socialt.
På skolen har vi fået flere
forældrehenvendelser om
klassedelingerne,
både
henvendelser om det rigtige i at spørge elever om
tre kammeratskabsønsker
og retningslinjerne for
klassedannelserne. Det giver mig anledning til at få
evalueret den gennemførte
klassedeling med lærere og
pædagoger i årgangsteamet og selve processen og
eventuelt fastlægge fremad-

rettede retningslinjer for
klassedeling med skolens
bestyrelse.
God start på nye klasser
Vi er på skolen trygge ved,
at vi har dannet tre nye
gode klasser på både vores
børnehaveklassetrin og 2.
klassetrin og glæder os til
skolestarten og samarbejde
med elever og forældre.
Børnehaveklasser, 1. klasser og 2. klasser vil få klasselokaler i indskolingsbygningen, der blev fornyet
for 2 år siden.
Vores to 3. klasser får klasselokale i de to klasselokaler i den opsatte nybyggede
pavillon.

På ulvesommerlejr med
drengene
Der er faktisk piger i Mariesminde spejdernes ulveflok, men tilfældigvis var ingen af dem tilmeldt årets
ulvesommerlejr. Derfor blev det en rigtig drenge-lejr
med ti drenge og fire ledere på eventyr.

Af Hanne R. McCollin
Foto: Jacob Blasius Thomsen
Drenge-lejr! Fordi der var
masser af aktivitet og udfordringer for raske drenge.
Og fordi det der med pakning er noget, man har en
mor til. Med den konsekvens, at man ikke lige altid
ved, hvad man har med,
eller hvor det befinder sig.
Egentlig er det heller ikke
et problem, hvis bare man
holder tøjet tørt og ikke
har brug for skiftetøj.
Med andre spejdere
Sommerlejren foregik på
Port Arthur Spejdercenter
på Fyn sammen med ca.
250 andre spejdere fra forskellige danske spejderkorps. Det betød uniformer i flere farver, flagsange i flere versioner og
mindede os alle om, at verden er et farverigt og forunderligt sted, hvor man
kan møde spejdervenner,
man ikke kendte for bare
et øjeblik siden.
H.C. Andersen-tema
Selve spejdercentret Port
Arthur er et fantastisk område med mange muligheder og tilbud, blandt andet
svævebane, klatrevæg, kano
og diverse forhindringsbaner. Alle aktiviteterne tog
udgangspunkt i H. C. Andersens eventyr, så dren-

gene fik hoppet på et ben
som den tapre tinsoldat. De
fik kastet med tøfler som
kongen i Svinedrengen og
hugget hovedet af heksen
som soldaten i Fyrtøjet. Og
de fik blandet ægte pludder af den fineste slags,
som den Klods Hans kylede
i hovedet på Oldermanden.
H. C. Andersen selv kiggede forbi en aften og quizzede med os. Han ville
nemlig gerne vide, hvor
meget vi vidste om hans
eventyr. Sådan fandt vi ud
af, at H. C. ikke er født i

Barcelona, samt at Klods
Hans’ scorereplik til prinsessen ikke var ”Gangnam
Style”. Han var ret sjov den
gamle H. C. og fik os til at
grine. Og synge kunne han
også sammen med alle de
figurer fra eventyrene, han
havde med sig.
En eventyrlig lejr
Dagene på sommerlejren
gik alt for hurtigt, men da
vi nåede afslutningen, var
vi alligevel godt brugte og
temmelig trætte. Det var på
alle måder en eventyrlig
lejr, hvilket dragen på sommerlejrmærket minder om.
Og mon ikke der var adskillige ulveunger og ledere,
der tog hjem fra lejren og
sov som Tornerose?

Er man spejder, findes der ikke noget skønnere spisebord.
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Hos Cahn biler bliver kunderne ved
med at vende tilbage
Siden Cahn biler åbnede i 2006, er det kun gået
fremad. De to indehavere har et godt samarbejde, og
kunderne har været trofaste igennem alle årene, og
flere kommer til.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
De to indehavere af Cahn
biler, Carsten Andreasen
og Henrik Nielsen, var ret
enige om, at de nok skulle
få en fornuftig forretning
op at køre, da de i maj
2006, besluttede sig for at
åbne værksted i Kolding
Sydby.
Forinden havde de begge
arbejdet hos Trandberg
biler og Als Motor Kolding
i over 15 år, men da deres
arbejdsplads var blevet
købt og solgt et par gange,
blev de enige om, at de
ville prøve at være selvstændige.
Og det må siges at have
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været en succes. Lige fra
første dag, de slog dørene
op til Cahn biler, har det
været gang i forretningen.
- Vi har været heldige, at
mange af vores gamle kunder fulgte med over, da vi
startede for os selv, fortæller Carsten Andreasen.
Fire på værkstedet
Lige nu har de to ansatte
og sammen med de to
ejere, er der fire til at betjene de mange kunder.
Det er Carsten, der står for
alt papirarbejdet på kontoret, mens Henrik helst vil
være i værkstedet. De er
begge uddannet mekanikere, men der skal jo også
”ordnes papirer i imellem”,

som Carsten udtrykker det.
Det er helt tydeligt, at der
er travlt i værkstedet. Carsten bliver konstant afbrudt af kunder, der
kommer ind på kontoret
og skal aflevere eller hente
en bil.
- Har I plads til den her i
fryseren, siger en smilende
mand, der står og vifter
med en pakke is.
- Ja, vi har altid plads til is,
griner Carsten, mens han
siger, at Cahn biler kun har
søde kunder.
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Reparerer alle mærker
Egentlig startede de to ud
med at være Fiat specialister, men værkstedet reparerer alle bilmærker.
- Vi burde måske få skiltet
med Fiat specialist fjernet
fra facaden, for vi laver lige
så meget andet, siger Carsten.
Cahn biler sælger også
både nye og brugte biler,
og Carsten kan altid skaffe
en ny bil til en god pris.
- Vi kan altid hjælpe vores
kunder med at finde den
bil, de leder efter, siger
Carsten.
Værkstedet stiller også altid
en kundebil til rådighed
for deres kunder. I øjeblikket er der seks lånebiler.
- Hvis vi mangler, så er der
også min og Henriks bil,
som kunderne kan køre i,
siger Carsten.

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

Ingen udvidelsesplaner
De to ejere er godt tilfredse
med den størrelse, som forretningen har nu, og selv
om de ind imellem godt
kunne tænke sig noget
mere plads, så har de ingen
aktuelle planer om at flytte.
- Vi ejer bygningen her,
hvor vi bor, og skal vi udvide, så skal vi også have
flere ansatte og arbejde
mere. Så vi bliver, hvor vi
er, siger Carsten.

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

Avisens mailadresse:
lisa.kuang@stofanet.dk
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

Blå bøger
Carsten Andreasen er 43 år bor i Dalby
Han er gift og har tre drenge, de har alle gået på
Dalby Skole
Fritiden går med at følge drengene til bordtennis,
gokart og fodbold
Henrik Nielsen er 45 år og bor i Seest
Han er gift og har børn
Sammen ejer de Cahn biler
De har to ansatte udover de to ejere selv

