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Sjov fredag i Dalbyhus
hallen

Dalby Kirke

Dalby GF

5. årgang. Nr. 7
September 2016
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Borgmesteren mødte Dalby
43 iderige og diskussionslystne Dalby-borgere mødte
op i præstegården den 24. august, da borgmester
Jørn Pedersen slog vejen forbi på sin Tour de Kolding
Kommune for at høre, hvad der rører sig i sognet.

Med sig havde borgmesteren tre af sine byrådskollegaer,
nemlig
Tanya
Buchreitz Jensen, Birgitte
Kragh og den lokale Kjeld
Kjeldsen. På den måde
havde forsamlingen direkte kontakt med byrådsudvalg, som behandler
emner, der har lokal interesse.
Overbygning til skolen
Skolebestyrelsesformand
Peder Damkjær satte straks
Dalby Skoles fremtid og
muligheden for en overbygning med 7. - 9. klasse
på den åbne dagsorden.
Suppleret af andre deltagere blev der spurgt:
- Hvordan harmonerer kommunens planer om massiv
tilflytning til Dalby-området
de kommende år med en
skole, der kun går til 6.
klasse? Allerede nu er der
tre spor i de tre yngste årgange, og til foråret forventes nyt pres på klasselokaler,
selv om der for få måneder
siden blev sat pavilloner op.
Hvornår får vi en afklaring
på en overbygning på 7. til 0.
klasse på Dalby skole og på
en udbygning af grundskolen?
Borgmesteren slog fast:
- Jeg tror på, at en afklaring
kommer enten i dette års
budget eller i næste års. Vi
er helt opmærksomme på
udviklingen i Dalby, men
det er for tidligt endnu at
sige noget om, hvad beslutningen bliver. Som byråd
skal vi også se på eventuelle
negative konsekvenser for
naboskolerne, hvis de ikke
overtager overbygningselever fra Dalby. Ideen om at

lægge en fælles skole for
Dalby og Vonsild på marken ved Dalby Kirke anser
jeg dog for helt urealistisk.
Både af økonomiske grunde og fordi det vil give enorme praktiske problemer med transport af de
mange børn. Det er Dalby,
der for mig og Venstre skal
være fokus på, men vi er
ikke alene i byrådet.
Regnvand og spildevand
Formand for Rebæk Grundejerforening Steen Kaiser
kunne fortælle om, at Rebæk skal i gang med et stort
projekt med separation af
regnvand og spildevand.
Han efterlyste muligheder
for at drøfte alternative løsninger, blandt andet i lys af
borgernes pligt til selv at betale tilslutning fra grunden
hen til det nye rørsystem for
regnvand. Udsigterne til ny
opgravning af Stranden udløste tilsvarende en del kritik af kommunens planlægning, når nu Stranden var
gravet op for blot tre år
siden.
Borgmesteren svarede:

- Vi skal bestemt blive bedre til planlægning i kommunen, så samme vej ikke
skal graves op to gange
med kort mellemrum. Men
i den her sag har vi pligt til
at følge vandmiljøplanen.
Nu er det Rebæk. De andre
gamle Dalby-områder følger efter. Sagen er den, at
det ingen mening giver at
sende rent regnvand til
vores rensningsanlæg. Det
rørsystem kan heller ikke
håndtere de regnmængder, der nu falder. Får vi
ikke adskilt regnvand og
spildevand, bliver der oversvømmelser, hvis næste
monsterregn rammer her,
og så kunne man bebrejde
kommunen, at den ikke
havde gjort noget. Men vi
kan godt drøfte alternative
løsninger.
Slet ikke færdige
Næste nummer af Dalby Tidende følger op på nogle
af de andre emner, der var
oppe at vende på mødet.
Der var ønske om flere
idrætsfaciliteter og forslag
om udbygning af sognets
stisystem og reparation af
de nuværende stier.
Der var stærke meninger
om vejføring og tilslutning
til motorvejen og stærke følelser om trafiksikkerhed
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Børneloppemarked blev
en succes

Læs side 2
Steen Kaiser fra Rebæk
Grundejerforening gik fra
mødet med en aftale om et nyt
møde med miljøudvalgsformand Birgitte Kragh om adskillelsen af regnvand og
spildevand i Rebæk.
IDRÆT

på de lokale veje, hvoraf en
del er vedligeholdelsestrængende.
Og endelig var der undren
over lokalplaners status og
en efterlysning af ældrevenlige boliger i sognet.
Dialogen var god og konstruktiv, selv det ikke var
alle salens kommentarer,
der vandt umiddelbar tilslutning hos Jørn Pedersen.
Mange understregede efterfølgende, at det havde
været et rigtigt udbytterigt
møde.
Og borgmesteren selv? Han
gik glad derfra med respekt
for Dalby-borgerne og en
bemærkning om, at det
havde været et super møde
i en dejlig stemning.

Sæsonstart i klubbens
afdelinger

Læs side 4-5

KIRKE

Høstgudstjeneste og
høstfest

Læs side 7

KFUMSPEJDERNE

På spejderlejr i Harzen

Læs side 9

Borgmester Jørn Pedersen havde travl med at notere, for ideerne var mange og diskussionslysten
stor, da 43 aktive Dalby-borgere tog imod ham og tre af hans byrådskollegaer en sommervarm eftermiddag i Dalby præstegård.

SKOLE

Tre læreringsdage i
Jernalderen

Læs side 10

BAGSIDEN

To dygtige Dalbypiger
i Grease

Læs side 12
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Børneloppemarked blev et tilløbsstykke
Dalby Beboerforening årlige børneloppemarked løb
af stablen lørdag den 21. maj. Selv om det altså
havde holdt flyttedag fra efterår til forår, så der kun
var et halvt år siden sidste gang, blev det en succes
som de seneste mange år.
Af Per Rosiak
Foto: Arkiv
Folk i Dalby og omegn
skulle lige være klar over, at
det virkelig var det traditionsrige børneloppemarked, som var blevet flyttet.
Men så gik det også stærkt.
Vi havde meldt ud, at vi have
64 stande, og der kom 61 tilmeldinger, så det var flot. Vi
er virkelig tilfredse med den
store opbakning, der var

både bag og foran standene.
Det gik også meget fint
med hjælpen fra 5.b og
deres forældre. De fik en
pæn fortjeneste på deres
salg af forplejning, men det
kunne have været mere, da
de løb tør for pølsehorn,
som bare gik som varmt
brød.
Nyt tidspunkt
Vi har i Beboerforeningens
bestyrelse besluttet, at næ-

Boldbaner fredes
By- og Udviklingsforvaltningen modtog først på sommeren en henvendelse fra en detailkæde, der gerne
ville have lov til at bygge en dagligvarebutik ved Idyl
og Ankerhusvej. Men nu siger også politikerne fra.
Af Lisa H. Kuang
Politikerne i Plan- og Boligudvalget var klare i
mælet, da de afviste et
ønske fra en detailkæde,
om at bygge en dagligvarebutik på det grønne område omkring skolen.
Detailkæden mente, at en
ny placering ved Idyl og
Ankerhusvej var noget
mere attraktiv end det område på hjørnet af Ankerhusvej og Dalby Møllevej,
som allerede er udlagt til
et lokalcenter med plads
til en dagligvarebutik.
Nej flere steder fra
Både forældrebestyrelsen
på Dalby Skole og Dalby
GF blev bedt om at kom-

Dalby til skolemesterskaberne i fodbold
Mange klasser fra Dalby Skole deltog i Smurfit Kappa Cup 2016, bedre kendt som skolemesterskaberne i fodbold. En masse børn
havde en rigtig sjov dag, og enkelte Dalby-klasser gik hele vejen. Dalby Tidende har fået reportager fra nogle af oplevelserne.

Da 1A hed 0X

Da 2B hed 1B

Da 3b hed 2B

Af Kaya D. Frees, 1A
Foto: Sanne D. Frees

Af Kim Brogaard
Foto: Kim Brogaard

Af spillere og heppekor
Foto: Ole Birk Lorentzen

Vores klasse var med til skolefodbold inden sommerferien, dengang vi var 0X. Vi havde det super sjovt. Vi var 3
piger og 4 seje drenge på vores hold. Selvom pigerne aldrig havde gået til fodbold, var vi super gode, og så kunne
vi lure drengenes gode tricks af.
Da vi alle ankom, fik vi udleveret ens trøjer og kasketter,
så alle kunne se, vi var et hold. Vi var rigtig gode til at
passe på vores mål, så de andre ikke scorede. Vi vandt to
kampe.

Sidste skoleårs 1B stillede med hele 11 spillere, som det
skulle vise sig, at der blev rigeligt brug for.
Da klasselæreren havde spurgt klassen, om der var en forælder, der kunne stå for at være træner, var Magnus så
venlig at melde hans far på, så det var ham, der coachede.
Eller det vil sige, at i takt med klassen vandt flere og flere
kampe, blev næsten alle forældre vist trænere.
Alle kæmpede bravt, og klassen vandt alle sine puljekampe på en kæmpe holdindsats fra alle 11 spillere, og
så var vi videre til semifinalen.
I semifinalen skulle vi møde Bramdrupdam. Vi kom
bagud, men vandt alligevel 4-2. Kampen bød på en kandidat til turneringens bedste mål, da Magnus scorede direkte på frispark langt udefra.

En halvkold lørdag formiddag i juni, da vi stadig var 2B,
stod vi klar til kamp. Vi skulle spille fire kampe og glædede
os. Vi var ni friske drenge og piger, som skulle kæmpe mod
Koldings skoler. Da kampene gik i gang, var vi klar.

Lækkerier gav ny energi
Da vi endelig havde pause, svedte vi alle sammen, for vi
havde gjort vores bedste. Heldigvis havde vores mødre
bagt pizzasnegle og kage og taget frugt og juice med til
os, så vi kunne få ny energi til de næste kampe.
Det var en rigtig god dag til skolefodbold. Jeg håber, det
bliver lige så sjovt næste år.
Til slut, da alle kampe var spillet, fik vi allesammen en Tshirt.

me med et svar på den ønskede placering af den nye
butik, men både skolen og
idrætsforeningen syntes,
det var en dårlig ide at placere en dagligvarebutik
netop der, blandt andet
fordi de begge mente, at
området skal bruges til en
udvidelse af skolen og til
boldbaner i Dalby GF regi.
- Vi synes, det vil være
meget uheldigt endnu engang at lukke skolen og
idrætsforeningen inde og
blokere for fremtidige ændringer eller udvidelser,
lød det i et høringssvar fra
skolenbestyrelsen.
Det valgte Plan- og Boligudvalget at lytte til, og en
butik på det grønne område blev afvist.

Det er ved rundkørslen på hjørnet af Idyl og Ankerhusvej og op
mod de nuværende boldbaner, at der er reserveret plads til yderligere idrætsanlæg, så der ikke kommer en dagligvarebutik.

2

ste års børneloppemarked
også afholdes i foråret, nok
nogle uger før. Eller den
første lørdag efter, at Gymnastikforeningen stopper
med vintertræning om lørdagen, så hallen er fri, og vi
ikke skal aflyse nogens træning.
Til Beboerforeningens Dalby banko i november bliver
det 6.a, som hjælper.
Og igen i år: En rigtig stor
tak for hjælpen til forældre
gruppen fra Mariensminde
Børnehave, som tog sig af
det restlejetøj, der ikke var
blevet solgt.
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Straffesparkdrama i finalen
Nu stod vi i finalen og skulle møde Søndervang, som vi
havde vundet 1-0 over i puljen. Finalen blev en intens
kamp med vores eget heppekor, som hjalp de trætte spillere gennem kampen.
Da både kamp og forlænget spilletid endte målløs, skulle
finalen afgøres på straffespark.
Marius skulle skyde som den første. Han scorede rigtig
flot, men dommeren var ikke klar og dømte, at der skulle
skydes om. Nej, nej, dommer, hvad har du gang i, tænkte
vi. Marius brændte det næste skud, og Søndervang var
helt i ekstase. De scorede og var pludselig foran 1-0.
Men Magnus scorede, og så stod det 1-1. Nu blev det
spændende, for Oscar reddede det næste spark.
Finalen var igen helt åben.
Diego scorede og bragte os foran, men Søndervang udlignede til 2-2. Marius var næste skytte og gjorde det til 32. Søndervang gjorde klar og ramte stolpen. Vild jubel,
dans og glæde. Dalby 1B stod som vinder.

Vi vandt fællesskabet
Vi løb rundt på den store bane og kæmpede det bedste, vi
havde lært. Imens stod mor, far og søskende og heppede.
Desværre gik det pointmæssigt ikke helt, som vi ønskede,
men vi havde det megahyggeligt og helt fantastisk sjovt.
Det var sjovt at spille sammen som 2B og at være sammen
mellem kampene. Vi synes faktisk, at vi vandt fællesskabet!
Vi skal helt sikkert med igen til næste år!

De ni spillere fra den nuværende 3B vandt fællesskabet ved
Smurfit Kappa Cup 2016.

Dalby Mølle Pokal 2016
Dalby Mølle Pokal blev afholdt i 27 graders varme og
høj sol, og der var cirka 500 børn forbi stævneteltet
til pokaloverrækkelse og havregryn.

Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen
Der blev kæmpet på banerne, og i pauserne blev
hovederne dyppet i spande
med iskoldt vand for ikke
at brænde helt sammen.
Der var store smil og røde

Glade spillere fra den nuværende 1A viser de T-shirts frem, som
de fik ved årets skolefodboldturnering.

kinder, og Dalby GF fik
endnu engang vist, at med
engagerede forældre og
mange frivillige børn og
voksne kan man afholde et
flot fodboldstævne i de fantastiske rammer, som Dalby
Sommerfest skaber.

De 11 spillere fra den nuværende 2B var både trætte, stolte og
cool efter finalesejren for 1. klasserne.
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Sandkassefodbold i Dalby
GF med lavt kontingent
I foråret besluttede Dalby GF Fodboldbestyrelse at sænke prisen for Sandkassefodbold til 150 kroner per sæson.
Af Gitte Thomsen
Sandkassefodbold er for de
4-5 årige, og i den alder er
det ikke altid, at man har
lyst til at træne, og slet ikke
hvis man har haft en lang
dag i børnehaven, og det
oven i købet også regner.
Men for 150 kroner bliver

mor og far knap så ærgerlige, hvis man må misse
nogle træningspas, og så
kan man få lov til at komme, når man har lyst. Det
giver glæde og glæde er
netop hvad sandkassefodbold handler om.
Vi har det nemlig rigtig
sjovt til sandkassefodbold,

og i foråret har 35 børn
valgt at hygge sig med fodbold-leg.
Efter sommerferien starter
vi igen hver tirsdag klokken 16.30 – 17.30, og der
er stadig plads til flere spillere.
Første træning er tirsdag
den 9. august.

DGF badminton
– book bane nu

Så går fodbold i gang

Så er det tid til at støve
ketcheren af, påbegynde
lette strækøvelser og
fylde drikkedunken med
energigivende mirakelvand. Badmintonsæsonen starter 1. september.

Vi ønsker alle vores medlemmer en fantastisk
opstart på den nye sæson 2016/17, som starter
i uge 32.
Af Gitte Thomsen
Træningstiderne kan ses på vores hjemmeside: www.dalbygf.klub-modul.dk ved
at klikke ind på kontingentbetaling og på det hold, du ønsker at tilmelde dig.
Vi glæder os til at se alle, nye som gamle, i den nye sæson.

Dalby GF Volleyball
starter ny sæson
Mandag den 5. september starter en ny volleyballsæson i Dalbyhallen. Seniormix volley er for alle damer
og herrer, der kan lide at lege med en bold og elsker
holdspil.
Af Morten Andersen
Foto: Privat
Vi har alt fra nybegyndere
til rutinerede spillere. Træningen foregår mandag fra
19.30 til 21.30 og handler
om at lære og udvikle vores
spil og ikke mindst om at
have det sjovt. Vi ser meget
gerne nye medlemmer i

klubben, så har du lyst til at
spille volleyball, er du
meget velkommen. Det er
også muligt at prøve spillet
af uforpligtende et par træningsaftner.
Lidt turnering
Vi har de seneste år haft to
hold meldt til DGI Sydøstjyllands seniormix turnering.

Det indebærer godt 8
kampdage på en sæson,
hvor der som regel spilles to
kampe. Turneringskampene er med til at styrke vores
spil og er samtidig hyggelige dage i godt selskab. Ud
over DGI turneringen er
der også mulighed for at
deltage i flere endags- og
weekendstævner.
Vi er
mange der glæder os til at
komme i gang igen og vi
håber at se nye ansigter i
hallen mandag den 5. september kl. 19.30.

Af Søren P. Viborg
Foto: Arkiv
Badminton har booket hallens fem baner torsdage kl.
19.00 - 22.00 fra 1. september 2016 til 25. maj 2017.
Kun den attraktive tid fra
21 - 22 er dog ledig. Det
skyldes, at medlemmer,

som har spillet forrige
sæson, har forret til samme
bane i samme tidsrum som
året før, og andre utålmodige badmintonspillere
har ilet med tilmeldinger.
Enkelte torsdage vil hallen
være lukket grundet skolefest og ferier. Disse datoer
kan inden længe ses på
www.dalbygf.dk
Banelejen pr sæson er
1200 kr. for 1 time.
Henvendelse angående baneleje kan ske til:
Søren Peter Viborg på tlf.
20 22 72 27 eller på e-mail:
spv@guehring.dk

Hæl og tå i SOB-tempo
Nu kunne vore få trofaste SOB-klummelæsere af sognets stærkeste medie have
fået det indtryk, at SOB-holdet i Dalby var blevet nedlagt eller sågar spillet helt
ud af Tidende? Intet kunne være mere forkert.
Af Søren P. Viborg,
presset sob-manager
Foto: Arkiv
Arbejdet som spillende manager medfører lange arbejdsdage, når der skal
kommunikeres med fjerne
dele af kloden for at
handle afdankede ”Pogbaer” og ”Zlatan’ere” hjem
til sobbernes trygge omgivelser. Sproglige forhindringer er blevet afdriblet,
kontrakter banket igennem, og til kassererens pekuniære fornøjelse har det
ikke kostet sob-pengeskrinet en krone. Så sæsonens
afslutningskomsammen
bliver et festfyrværkeri af
rang, når sobberne i ét hug
brænder årets kontantbeholdning bestående af
kampafgifter, dummebøder og entreindtægter af!
Det bliver en fest, som vil få
karnevallet i Rio til at fremstå som en årskongres for
bedemænd.
Nye modstandere
Ingen sæson uden forandringer, og på modstander-
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siden har vi fået Lunderskov ind i folden, mens resten er gamle kendinge i
Koldings nære opland. Bekvemt for vore ældre spillere, der mageligt kan nå
hjem og få aftenkaffe på
plejehjemmet, inden dørene lukker. Og med udgangspunkt i føromtalte
nervepirrende forhandlinger er det lykkedes at få
flere store ego’er tilbage i
folden.
Gamle kendinge
Rene Jørgensen kunne
ikke leve udelukkende af
golf-præmiealmisser (det
er noget med handicap),
så han er tilbage på midtbanen i mageløs kreativ
form, godt suppleret af
den kølige hjerne, Michael
Krogh, som nu lader sine
trænerkompetencer omsætte til praktik i sob-regi,
og sandelig om ikke Tommy Andersens akillessene
er blevet så spændstig og
blød (varm tak til Mandy),
at han har lejet midtercirklen på Dalby Stadion, hvorfra han fordeler sukker-

baller til venner – og fjender.
Oveni disse milde gaver
har vi igen en Friis i folden,
nemlig Klaus, der i et overrislet øjeblik ved sommerfesten lod sig friste af et
kontrakttilbud og satte sin
mildt vaklende underskrift
på en ølvædet serviet. Og
bordet fangede!
En anden tidligere DGFkæmpe Carsten Lindorff
har efter adskillige års skadesfravær endelig fundet
nogle brugbare støttestrømper, der i kombination med et par ombyggede skistøvler har gjort det
muligt for ham at styre den
lille runde igen. I øvrigt i
en ny trøje af italiensk tilsnit, som Makron-Poulsen
har leveret, og denne
smukke spilledragt fremhæver på en yderst tætsiddende og aldeles iøjnefaldende måde vore velplejede og topgejlede sobkroppe, hvilket har medført stor tilstrømning af
modne, aldeles velholdte
cougars på de normalt så
mennesketomme stadions i

Koldings omegn. Flere sobbere har modtaget konkrete tilbud om modelarbejde!
Stor tak til Makron-Poulsen
for disse smukke og let
sexede tricot-dragter, der
på dramatisk vis har styrket
vores evigt vaklende selvtillid.
Nyt spilsystem
Desværre må manageren
se i øjnene, at sob-holdets
tungeste skyts i rund form
af Peter Andersen ikke er
til rådighed, hvorfor vi har
nu har indført et mere bevægeligt spilsystem til glæde for vores løbestærke
midtbane, hvor en dauerbrenner som Michael Nør-

gård har slået fast, at hans
bentøj fremover egner sig
bedst til 7-mands fodbold,
hvorimod hans mundtøj
fremdeles får Frank Hvam
til at ligne en mundlam
konfirmand.
Og så har Jørgen Sall, holdets nestor og gentleman, i
et Tarzan-stunt kastet sig
frygtløs ud fra et højt træ,
men da han missede grebet
om lianen, gik han i dørken
med brag! Pause 2016.
Endelig har der været talrige overraskende store enkeltmandspræstationer af
Lautrup
(fremragende
dommer-dialoger), Pinde
og Joe-Hansen i cleansheetkampene, Stærmoses Flügelflitzerei samt Knudsens

utrættelige trommestikkerløb. Mageløst.
Uden for banen
Det fremgår med al tydelighed, at de store udfordringer ligger uden for
banen, for vi har lagt hæderligt fra land med sejr,
uafgjort, nederlag, og vi
holder vort høje niveau
med stor respekt for eventuel oprykning.
Derfor, alle fodboldelskere, kig op på Dalby Stadion, hvor sobberne spiller
fodbold i et så tilskuervenligt tempo, at det fuldstændigt overflødiggør begrebet langsom gengivelse.
Det klarer vi langt bedre
selv.
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KALENDER
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.
Morgengudstjeneste: Søndag den 11. kl. 9.00
16. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2016: Tirsdag den 13. kl. 19.00
I præstegården. Se side 6.
Høstgudstjeneste: Søndag den 18. kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 7.
Efter gudstjenesten: Kirkefrokost på kirkens P-plads.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 24. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 25. kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 28. kl. 19.00
i præstegården.
Kolding Natkirke: Fredag den 30. kl. 19.30-23.00
I Sankt Nicolai Kirke, Kolding.

OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag den 2. kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste:
5. november 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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Valg til menighedsrådet
Hvert fjerde år – i samme takt som de just overståede
Olympiske Lege, uden sammenligning i øvrigt – skal
der vælges nye menighedsråd rundt i de danske
sogne. På orienterings- og opstillingsmødet tirsdag
den 13. september kl. 19.00 i præstegården, Gl. Tved
23A, kan man høre nærmere om menighedsrådsarbejdet.
I Dalby består menighedsrådet af syv medlemmer. Af
de syv nuværende medlemmer genopstiller de fire.
De genopstiller
De fire, der gerne fortsætter i menighedsrådet, er
næstformand og sekretær
Jette Juhl, kirkeværge Kjeld
Kjeldsen, formand for
Børne- & Ungdomsudvalget Jacob Hussmann samt
præstegårdsudvalgsformand Lars Gylnæs.
De genopstiller ikke
De tre, der træder ud af
rådet, er formand Elly Petersen, kasserer Margit
Ganderup-Nissen og menigt medlem Steen Kaiser.

Det sker 13. september
Ved orienteringsmødet tirsdag den 13. september kl.
19 i præstegården fortæller
det afgående menighedsråd om den forgangne
valgperiodes aktiviteter og
de forventede aktiviteter
de kommende år, hvor et
nyt sognehus står øverst på
dagsordenen.
Efter orienteringsmødet er
der opstillingsmøde med
det formål at sammensætte
en egentlig kandidatliste.
Der er i Dalby tradition for
fredsvalg, så listen, der laves
efter orienteringsmødet er
den eneste og dermed valgt.
Lister skal indleveres fra 20.
september kl. 19 til 27. september kl. 19.

Valg til menighedsrådet
Orienterings- og opstillingsmøde
Tirsdag den 13. september kl. 19
Menighedsrådet har til opgave at sikre de bedste
rammer for en levende og relevant folkekirke i
Dalby. Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse? Eller vil du præge på anden vis? Så kom til
orienterings- og opstillingsmøde i præstegården.
ORIENTERINGSMØDE
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget finder
sted tirsdag den 13. september kl. 19 i præstegården.
Her får du et indblik i menighedsrådets rolle og opgaver og gennemgået regler for opstilling til valget.
Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille
op eller ej.
OPSTILLINGSMØDE
I forlængelse af orienteringsmødet afholdes et opstillingsmøde med det formål at opstille en eller flere lister. For at blive valgt skal dit navn stå på en
kandidatliste.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: Torsdag den 3. november kl. 19.00 i Dalby
præstegård. For da spørger Jacob Birkler, formand for Etisk Råd 2010 – 2016, om
vor tids nye teknologiske muligheder indebærer, at vi ændrer vores menneskesyn
og vores etik.
på mennesket under udvikling eller afvikling?
Aftenen byder på en generel introduktion til de
mange etiske dilemmaer,
som ny bioteknologi afføder, med særlig fokus på dilemmaerne ved livets
begyndelse og afslutning.
Hvordan håndterer vi disse
dilemmaer bedst?

Nyt om
NAVNE
DØBTE
7. august
Marie Ildved Juhl
Sørensen
Idylvænget 42

18. september:

Vejviser

Høstgudstjeneste

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

Høst er lig med fest og højtid i Dalby. Søndag den 18. september kl. 10.30 er det tid for den traditionsrige
høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i det fri.
For 11. gang skaber Hans Jørgen Krab fra Bøgelund de helt rigtige
rammer med sine landbrugsmaskiner.

20. august
Klara Gilling
Kolding

Gratis fælles sogneaften
Sogneaftenen er gratis og
fælles for Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup. Der serveres en lille forfriskning i
pausen.
Hav dog gerne lidt penge
med i på lommen, for vi
samler ind til Dalby Kirkes
venskabsmenighed i Bagdad.
Advarsel: Det vil sætte gang i
dine tanker og overvejelser,
hvis du dukker op i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A, torsdag den 3. november kl. 19.
For Jacob Birkler, formand for
Etisk Råd 2010-2016, tager
brydetag med ny teknologi, nyt
menneskesyn og behovet for en
ny etik.

Jacob Birkler: Etik

Freja Roldsgaard
Lodberg
Kolding

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

21. august
Alberte Pedholt
Toftgaard Magnussen
Tyskland

Jacob Birkler, formand
for Etisk Råd 2010 – 2016,
har i en årrække været en
af de mest markante røster i den offentlige diskussion om det etiske
aspekt i store spørgsmål
som:
· Aktiv dødshjælp over
for livsforlængende
behandling?
· Ret til at få børn og
fertilitetsbehandlingens muligheder og
grænser?
· Hvordan får vores
ældre et værdigt liv?
· Hvordan prioriteres
de menneskelige
hensyn over for de
økonomiske, når moderne teknologiske
virkemidler tages i
brug?
· Hvad gør de talrige
muligheder for screeninger, undersøgelser
og diagnoser, der fortæller, vi er syge, før vi
er det, ved os menneskeligt og etisk?

20. august
Trine Boisen
& Claus Boisen
Odins Ager 11
Marie Bjerresgaard Hjort
& Peter Falch Bache
Hvidovre

Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist
Ledig.
Ny organist forventes
1. november.

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

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Ny teknologi =
Nyt menneskesyn og ny etik?

Jacob Birkler siger selv om
emnet:
- Ny bioteknologi giver stadig flere muligheder. For at
skabe liv og designe det,
som vi vil. For at afslutte liv
eller forlænge dødsprocessen i udsigtsløs behandling. Hvor går den etiske
grænse, når vi tager livet i
egne hænder? Er vores syn

Dalby Tidende
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Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk

Spejderne har sat mastesejl op, så maden kan stå under dække.
Og folk i sognet har bagt friskt brød til frokosten. Kr. 20,- pr. person + kr. 5,- for vand, kr. 10,- for øl. Alt går til det lokale spejderarbejde.

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

DØDE OG
BEGRAVEDE
Ingen
Børnene kan boltre
sig i halmborgen,
Hans Jørgen Krab har sat op.

Kirken er pyntet flot til høst for at minde os om at dele Guds
gode gaver med hinanden.
Det er en oplevelse for både store og små at kravle op i Hans
Jørgen Krabs kæmpe mejetærsker.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 8
September 2016
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Igen i år giver spillemændene den gas både i gudstjenesten
og ved høstfesten bagefter.
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Kulturmøde på Kolding Kirkehøjskole
Flere og flere kulturer mødes i Danmark. Store navne
fra den internationale scene og lokale ildsjæle er
blandt dem, der belyser kulturmødet fra flere forskellige vinkler i efterårets program i Kolding Kirkehøjskole. Det sker 10. september, 8. oktober og 12.
november.

Programmet løber tre lørdage i efteråret fra kl. 1014.15, afbrudt af en frokostpause, med mødested i Jens
Holms Hus, Nicolaiplads 2.
De nærmere forhold om tilmelding og betaling kan
man finde på foldere i kirken eller ved at kontakte
Sankt Nicolai Kirkes kirkekontor på telefon 75 52 02 47.
Man kan også bruge: www.sanktnicolaikolding.dk
En enkelt højskoledag koster kr. 120,-. Et enkelt foredrag koster kr. 75,-. Begge dele inkl. kaffe/te og frokostsandwich.
Tilmeldingsfrist: Senest onsdag før arrangementet (af
hensyn til lokale- og frokostbestillinger).
Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti. Man kan læse mere på www.koldingprovsti.dk – klik på ”Provsti samarbejder” øverst på
siden.
Billedet “Multicultural faces” stammer fra 2009 og er fra
geoffallan.blogspot.com

10.

SEPTEMBER

Flemming Rose:
Flygtningekrise og folkevandring til Europa
Flemming Rose tager temperaturen på den europæiske flygtningekrise netop
nu. Ifølge FN har der aldrig været så mange flygtninge i verden som i dag.
Samtidig er millioner af almindelige mennesker på
jagt efter et bedre liv.
Europa bliver stadigt mere
multikulturelt og multireligiøst og skal derfor håndtere kulturforskelle i et
helt nyt omfang: Vil Europa forblive Europa på
trods af indvandring fra
især den islamiske verden,
hvor synet på individet og
dets rettigheder, på forhol-

Flemming Rose

det mellem mand og kvinde, på religiøse og seksuelle mindretal er fundamentalt anderledes? Vil friheden overleve det multikulturelle samfund? Var de
hundredvis af overgreb på
tyske, svenske, finske og
østrigske kvinder nytårsaften en forsmag på de kultursammenstød Europa
kan se frem til i de kommende år, og hvad bliver
konsekvenserne? Er der en
indre sammenhæng mellem debatten om Muhammed-tegningerne for ti år
siden og de aktuelle overgreb på europæiske kvinder?
Leif Munksgaard:
40 år mellem muslimer
og andet godtfolk
Leif Munksgaard kan be-

Leif Munksgaard

rette om et livslangt møde
med islam og om venskab
med mange forskellige
muslimer. Men han kan
også berette om de forhold, kristne lever under i
Mellemøsten, hvor islamisterne ofte presser de
kristne på ubehagelig vis.
Leif Munksgaard har arbejdet blandt mange forskellige muslimer. I 14 år som
missionær i Libanon, Bahrain, Kuwait og Iran. Siden
på rejser i Indien, Pakistan,
Afghanistan, Iran og det
arabiske Mellemøsten som
missionssekretær gennem
syv år i Det Danske Missionsselskab. Fra 1985 blev
han igen missionær i
Bahrain og Kuwait – igen i
14 år. Sidst men ikke
mindst var han flygtninge/
indvandrer-præst ved Domkirken i Odense i 8 år. Det
store spørgsmål er: Kan
kristne og muslimer leve
samme i fred og fordragelighed inden for rammerne af et demokrati?

8.

OKTOBER

Elizabeth Padillo Olesen:
Mellem flygtninge i Kolding
Elizabeth Padillo Olesen,
tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder i Kolding
provsti, fortæller om, hvordan samarbejdet mellem
frivillige og flygtninge lykkes, og hvornår det kan
være svært. Nogle af tilbuddene som flygtninge i Kolding benytter, er: Sprogcafe, brunch fællesskab,
kvinder møder kvinder, international guds- tjeneste,
sommerlejr, kulturelle e-

Elizabeth Padillo Olesen
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Spejderne holdt Åbent Hus
Der var flot rykind søndag den 14. august, da KFUMSpejderne i Mariesminde holdt Åbent Hus. Interesserede kiggede ind og oplevede traditionsrige spejderaktiviteter.
Af Susanne F. Jørgensen
Fotos: Maria S. Justesen
Vejret bød på både sol og
regn, da Mariesminde-spejderne inviterede til det traditionsrige Åbent Hus-arrangement for nye og
gamle spejdere den første
søndag efter skolestart.
Menuen stod blandt andet
på forhindringsbane, alternativ rutsjebane og natur-

aktiviteter, samt selvfølgelig
snobrødsbagning og hygge
ved bålet.

Mariesmindevej 4 og prøv
at være med. Eller kontakt
Susanne F. Jørgensen på
sfj@sam.sdu.dk
Sådan mødes spejderne
FamilieSpejd (4-6 år) mødes hver 3. søndag, første
gang 4. sept. kl. 9.30-12.

Ulve (2.-3. klasse) mødes
tirsdage kl. 18.30-20.
Junior (4.-5. klasse), trop
(6. kl. og op) og senior
(14+) mødes onsdage kl.
18.30-20.30.
Senior (14+) mødes hver
anden torsdag kl. 19.00.

Nye interesserede
Der kom mange nye interesserede i løbet af eftermiddagen. Det tegner godt
for det næste spejderår.
Hvis du ikke kunne komme, kan det nås endnu. Bare mød op til næste spejdermøde i Spejderhytten,

Andreas Kamm:
Fra Syrien til Europa og
Danmark
Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, fortæller om det
sørgeligt aktuelle og meget
presserende emne. Hvordan forholder vi os i Europa og dermed også i
Danmark til den meget
massive tilstrømning af
mennesker, der flygter fra
håbløse tilstande i deres
eget land?
Andreas Kamm har arbejdet i Dansk Flygtningehjælp det meste af sit liv. I
1997 blev han udnævnt til
generalsekretær. En post
som han har bestredet lige
siden.

Andreas Kamm

12.

NOVEMBER

Birgit Fuglsbjerg:
Med flygtninge på en
dansk højskole
Birgit Fuglsbjerg, der er
forstander på Rønde Højskole, deler ud af sine helt
nære og konkrete oplevelser med flygtninge i hverdagen.
Hun fortæller generelt om
flygtninge på højskole med
særligt fokus på sine erfaringer fra Rønde Højskole
med, hvordan en lille
gruppe flygtninge kan
være en del af højskolens
dagligdag.
Der kan være masser af
konfliktpotentiale og masser af læring for livet, når
en flygtning får mulighed
for at tage del i et langt
kursus på højskolen.

Birgit Fuglsbjerg

Hassan Preisler:
Mød forfatteren til ”Brun
mands byrde”
Hassan Preisler er skuespiller og dramatiker, forfatter
og radiovært. Fra han var
helt ung, har han rejst frem
og tilbage mellem alverdens nationer i sin søgen
efter sig selv. Hans fra er er
Pakistan, hans mor fra Ordrup. Selv er han vokset op i
Bern, Berlin og Bagsværd.
Gennem årene har han
spillet med i film og teaterstykker. I 2013 udkom han
med den anmelderroste
roman Brun Mands Byrde.
Hans næste bog hedder
Taber Troen og cirkler omkring emnerne skilsmisse
og islam. Han vil komme
med teksteksempler på sine
fortællinger, der oftest
tager udgangspunkt i hans
eget liv.

Den 17. august holdt vi første skolebestyrelsesmøde i
det nye skoleår. Det var
samtidig også første møde
for de fire nyvalgte forældrerepræsentanter, som vi
er rigtig glade for at kunne
byde velkommen i skolebestyrelsen.
De sidste to år har vi i skolebestyrelsen arbejdet med
mange forskellige aspekter
af Dalby Skole. Og vi har
løbende informeret herom
i Dalby Tidende.

Hassan Preisler

KFUM-spejderne i Mariesminde drog den forgangne
sommer udenlands en uge på en oplevelsesrig spejderlejr i Harzen.

Af William Hilker Madsen
Fotos: Tomas Vahlkvist
Lørdag den 2. juli mødtes
Mariesmindes junior-, tropog seniorspejdere med lederne i spejderhytten kl.
7.00. Derefter var der forældrekørsel til Flensborg,
hvor vi tog toget til Harzen.
Efter et par stop og togskift
nåede vi frem til Bad
Harzburg. Herfra skulle vi
med bussen mod Braunlage, hvor vi skulle bo. Vi
gik det sidste stykke.
Da vi kom til campingpladsen, fik vi hurtigt sat vores
letvægtstelte op. Den første
dag var det lederne, der lavede mad.
På Bloksbjerg
Dagen efter tog vi Brocken-

bahn, der er et meget flot
og gammelt damplokomotiv, til toppen af bjerget
Brocken, som vi danskere
kalder Bloksbjerg. Her spiste vi frokost og kiggede på
seværdigheder. Der var en
mast, som var farvet rød og
hvid, og en masse nedgravede sten, hvor der stod,
hvor langt der var til en
masse storbyer.
Det begynde at styrtregne
lige efter, vi var begyndt at
gå nedad, men det klarede
heldigvis hurtigt op igen.
Da vi endelig nåede hjem,
lavede pigerne mad. Om
aftenen hyggede vi os ved
lejrbålet og sang lidt sange.
Monster rollers
Den tredje dag skulle vi ud
at køre på monster rollers

Dalby Skole har fået ny skolebestyrelse, og der er
masser af arbejde at tage fat på. Udbygning af Dalby
Skole er stadig højt på dagsordenen. Det gælder ikke
kun en overbygning for 7. – 9. klasse, men også en
permanent løsning for de pladsbehov, der allerede nu
viser sig i grundskolen.
Af Peder Damkjær, formand
for Dalby Skolebestyrelse
Foto: Henrik Nielsen

Spejderlejr i Harzen
vents, udflugt, besøg på
asylcentre og venskabsfamilie- ordning.

Ny skolebestyrelse i arbejde

ned ad et bjerg. Det er løbehjul med enormt store
hjul. Vi drønede nedad og
mødtes halvvejs nede af
bjerget, og da alle var samlet, gik det videre nedad.
Da vi kom til bunden, var
der mange af os, der gerne
ville have en tur mere. Den
dag var det så drengenes
tur til at lave mad.
Klatrepark
Den fjerde dag havde vi det
igen megasjovt. Vi fik prøvet grænserne af i en klatrepark. Der var farver på
banerne. Blå var lettest og
sort var sværest. Flere af os
kunne godt have brugt
mere end de tre timer i
klatreparken.
Da vi kom hjem, var alle
sultne, så pigerne gik i
gang med at lave mad. Vi
hyggede os ved bålet ligesom aftenen før.
Hviledag
Den femte dag var hviledag. Vi fik lov til at gå ned i

byen og købe slik eller souvenirs.
Til frokost fik vi snobrød
og pølser, og vi lavede bål
og hyggede os om eftermiddagen. Det var drengene, der stod for madlavning.
Hike
Den sjette dag skulle vi på
hike. Vi gik omkring 25 km
og overnattede i bivuak.
Den næste morgen skulle
trop- og seniorspejderne gå
hjem, mens juniorerne tog
bussen ind til Braunlage og
gik resten af vejen til campingpladsen.
Da vi kom hjem, begyndte
vi på at pakke lejren ned.

Kapacitetsudfordringer
Et gennemgående tema for
Dalby Skole, og dermed
også for skolebestyrelsen,
har været de kapacitetsudfordringer som Dalby
Skole har stået overfor og
fortsat kommer til i de
kommende år.
Der har været en meget
stor tilflytning til Dalby, og
samtidig er der en meget
høj tilslutning til Dalby
Skole. Så der er positive
grunde til kapacitetsproblemerne, men de skal
løses.
Permanent plan ønskes
En foreløbig løsning på
problemet har været opstilling af pavilloner, og det er
pavilloner i høj kvalitet, som
opfylder alle krav til undervisningslokaler.

Jeg synes, at alle har ydet en
meget stor indsats, som gør,
at Dalby Skole stadig fungerer rigtig godt.
Men det er selvfølgelig en
midlertidig løsning, som
ikke er optimal på grund af
spredningen af lokaler og
stort pres på faglokaler og
fællesfaciliteter. Så vi håber
meget, at de politiske processer snart er afklaret, så
der kan besluttes en endelig plan for udbygningen af
Dalby Skole.
Godt samarbejde
Vi har i skolebestyrelsen i
et rigtigt godt samarbejde
med elever, forældre, skolens personale og lokalsamfundet været igennem en
visionsproces.
Vi har udviklet en klar vision for, hvordan også en
større Dalby Skole med
overbygning forbliver en
rigtig god skole, så vi føler
os godt forberedt på en udbygning.
Vil virkeliggøre vision
For to år siden, i mit første
indlæg i Dalby Tidende,
skrev jeg, at udbygningen
af Dalby Skole nok ville
blive et gennemgående
tema for de kommende år.
Da vi endnu ikke er i mål,
vil det også i den nye skolebestyrelse blive et gennemgående tema. Og vi vil
kæmpe videre i den nye
skolebestyrelse for at virkeliggøre visionen.

Hjemrejsen
Næste morgen gik vi ved 7tiden ned til busstationen
og tog bussen til togstationen i Bad Harzburg. Efter
fire stop nåede vi frem til
Flensborg, hvor vi blev
modtaget af vores familier.
Det var en superfed tur.

Bageste række fra venstre: Tove Klingenberg, Carsten Reinert,
Peder Damkjær, Signe Thorsø Pedersen, Jette Berg Bruun, Mette
Steen Sørensen (medarbejderrepræsentant), Sidse Østergaard.
Forreste række fra venstre: Luise Jakobsen, Jette Carlsen (medarbejderrepræsentant), Stine Weltstrøm.
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Tre sjove og lærerige dage i Jernalderen
5. årgang har netop været på jernalderlejr i Vingsted.
Det var en sjov, hård og lærerig tur og en rigtig god
måde at starte det nye skoleår på.

Af eleverne Emil Jørgensen,
5B, Markus Bugge, 5A, Asta
Dahl, 5B og Sofie Andersen,
5A
Fotos: Privat
Allerede i den første uge
efter sommerferien var vi
5. klasserne på jernalderophold i Vingsted. Vi var
afsted fra onsdag til fredag.
Da vi ankom blev vi delt op
i to familier. 19 af os skulle
bo på Steppinggården, og
de resterende 16 blev indkvarteret på Hoddegården. Først skulle vi
klargøre hytterne med
vægtæpper og lægge skind
på sengene. Herefter
skulle vi alle have jernaldertøj på. Pigerne gik i
kjole og havde et sjal om
sig. Drengene blev iført en
kjortel samt et bælte.

Arbejdede i værksteder
Den første dag arbejdede vi
i tre forskellige værksteder.
Der var et madlavningshold, et pottemagerhold
samt et hold, der skulle
lave en kniv i smedeværkstedet. Alle processerne
tog rigtig lang tid, fordi
man skulle arbejde med
gamle redskaber og med
gamle jernalderteknikker.
Men tid var ikke noget problem i jernalderen. Man
havde masser af den.
Torsdag morgen vækkede
hanen os, da solen stod op.
Vi spiste morgenmad og
gik ned til indgangen af
jernalderbyen for at rense
fisk. Desværre var fiskene
ikke ”ankommet” til tiden,
så vi gik en tur i Mindelunden, hvor vi hørte en historie om en høvding, der

ledte sit folk til sejr i et slag
i jernalderen.
Så kom fiskene
Herefter var fiskene ankommet, og Anne Mette,
tidligere lærer på Dalby
Skole, viste os, hvordan de
skulle renses for indvolde
og blod. Det gik rigtig godt
for nogle af os, men for
andre var det en meget
grænseoverskridende oplevelse. Det nye madhold
skulle ryge fiskene til frokost, mens det gamle madhold skulle ud at arbejde i
værkstederne.
Efter frokosten roterede
holdene igen, og der var
nu et nyt værksted. Det var
et landbrugshold, hvor
man skulle lære, hvordan
man høstede i jernalderen,
samt hvordan man malkede og passede dyrene. Vi
smagte blandt andet mælk
direkte fra en ged. Det var
der ikke særlig mange, der
brød sig om.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Casper Christensen, 5A, hugger hovedet af hønen.
Aflivning
Inden værkstederne gik i
gang skulle begge familier
deltage i aflivningen af en
høne. Det var Casper og
Magnus H., der skulle stå
for at svinge øksen, mens et
par andre elever hjalp med
at holde hønen.
Torsdag aften fik vi jernaldergryde, grøntsager og
gris kogt i flere timer,
inden alle gik tidligt i seng
efter en lang og hård dag.

Sidste dag
Fredag formiddag var vi
igennem endnu en omgang værksteder, og madholdet tilberedte hønsekødssuppe ud af den hjemmeslagtede høne. Den spiste vi til frokost, hvorefter vi
hjalp med at rydde op i hytterne.
Herefter afleverede vi jernalderkludene og tog bussen tilbage til nutiden.

Pottemagerkonen fik besøg fra Dalby
Så kom de da fra Dalby Skole og jeg blev hængende
lidt længere om eftermiddagen for at hyggesnakke.
Det var dog en dejlig måde at tage hul på efterårssæsonen. Dalby Skoles 5. klasser var på besøg i jernalderen som de første.

Af Anne Mette Trans, underviser i Jernalderlandsbyen,
tidligere lærer på Dalby Skole
Det var så rart at se alle de
kendte ansigter, og når det

så oven i købet er børn jeg
kender rigtig godt, og kolleger jeg har arbejdet tæt
sammen med, så bliver det
ikke meget bedre. Jeg
håber, jeg bliver tilgivet,

DALBY skole

hvis jeg af og til glemte, at
jeg ikke længere er deres
lærer.
I jernalderen var der
meget, der var anderledes
end i dag, og det er helt sikkert, at færdigheder som i
dag betragtes som de vigtigste var helt uden værdi
dengang. For menneskene
i jernalderen var det arbejdet med dyrene og jorden
og de mange nødvendige

håndværk, der havde
værdi. Godt håndelag, tålmodighed, vedholdenhed,
at være arbejdsom og have
et godt overblik var vigtige
dyder i hverdagen. Handlede man, skulle man have
en god fornemmelse for
en vares værdi i forhold til
en anden og forstå sig på
mennesker for at gøre en
god handel. Sådan er det
også i vores lille jernalderlandsby. Her har det ingen
værdi at være god til at
læse og stave, her hjælper
den lille tabel ikke.
Nye roller
Det er skønt at se, hvordan
rollerne ofte byttes om her
i landsbyen. De, der ofte
hjælper får brug for hjælp,
og de, der ofte har brug
for hjælp viser sig at have
overblik og stor forståelse
for de praktiske opgaver.
Det kan vi jo sagtens have
en fornemmelse af i de
mange skoleforløb, med

Jernaldermiljøet i Vingsted

børn vi ikke kender. Der er
også mange lærere, som
netop hæfter sig ved, at det
er fantastisk at se, hvordan
elever som ofte må stå på
tæer, har det som fisk i vandet i Vingsted. På dette
besøg var der også helt sikkert børn, der havde et
overskud de ikke altid oplever i skolen. Det var en stor
fornøjelse at se, hvordan
der blandt andet blev taget
ansvar og vist lederskab
under madlavningen.
Det var så dette års besøg af
5. klasse fra Dalby Skole.
De klarede det super fint,
også når den stod på fiskerensning og slagtning af
høne. Det er nogle meget
engagerede, spørgelystne,
flittige og positive børn,
som både forældre og lærere kan være stolte af.
Jeg glæder mig til at se flere
kendte ansigter de næste
år. Og mon ikke jeg bliver
lidt længere om eftermiddagen for at hyggesnakke.

Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Ronnie Jensen
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 september
Den 1. kl. 17.00-19.00
Første klubaften for
3.klassernes SFO-klub
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Eleverne på Dalby Skole trives og lærer virkelig godt
Eleverne på Dalby Skole trives og lærer som nogle af de allerbedste i Danmark.
Det viser resultaterne fra den nationale trivselsmåling, der for andet år er gennemført i alle Danmarks folkeskoler i foråret 2016.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Elever, lærere, pædagoger
og forældre på Dalby Skole
har grund til at være stolte.
Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2016 for
eleverne på Dalby Skole viser, at eleverne trives og
lærer som nogle af de allerbedste i Danmark. Det har
efter min vurdering baggrund i tre vigtige aktører:
dygtige og samarbejdende
lærere og pædagoger, elever, der vil lære og hjælpe
hinanden, og forældre, der
bakker op om deres barns
læring, klassefællesskabet
og skolen.
National måling
Den nationale trivselsmåling er sat i værk efter skolereformen fra 2014, hvor to
af målene er, at elevernes
læring og trivsel i skolerne
skal øges. Målingen bliver
gennemført som elektro-

niske spørgeskemaundersøgelse for alle elever, men
med et mere enkelt spørgeskema for elever i 0.-3. klassetrin end for eleverne på
4.-9. klassetrin.
Der offentliggøres en national rapport for undersøgelsen for 4.-9. klassetrin.
Dermed kan kommuner
og skoler få indsigt i, hvordan resultaterne ligger i
forhold til de samlede nationale resultater.
Resultater i top
Eleverne på 4.–9. klassetrin
har skullet svare på 40
spørgsmål om deres faglige
og sociale trivsel med 5
svarmuligheder til hvert
spørgsmål: 2 svarmuligheder i den positive ende, 1
neutral svarmulighed og 2
svarmuligheder i den negative ende. Resultaterne er
så omsat til en gennemsnitlig score mellem 0 og 5,
hvor 5 er den maksimale

positive besvarelse.
Dalby Skoles resultater er
således i de fem kategorier,
som undersøgelsen er opgjort i – se skema.
Som det fremgår af oversigten ligger Dalby Skole væsentligt over landsgennemsnittet i alle fem kategorier
og endda bedre i alle kategorier end det bedste samlede resultat for den bedste
hele kommune i landet.
Det er rigtig dejligt med så
gode besvarelser fra vores
elever.
Vi er stolte heraf, men bruger dem ikke til at ”hvile på
laurbærrene”. Vi skal fortsætte det gode undervisnings- og trivselsarbejde i
undervisningen og SFO i
samarbejdet med elever og
forældre.
Vi har på Dalby Skole både
fokus på den enkelte elev
og på fællesskaber. Undersøgelsen viser, at giver gode
resultater.

Eleverne i 0.-3. klasse
Dalby Skoles elever på 0. – 3. klassetrin giver også rigtig gode svar i trivselsundersøgelsen. For disse klassetrin er der dog ikke lavet nogen national rapport over alle elevers besvarelser.
Jeg vil også her gerne fremhæve nogle kendetegnende resultater for Dalby Skole.
99 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de er glade for deres skole
99 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de er glade for deres klasse
98 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de er gode til at løse deres opgaver
95 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de altid eller for det meste kan koncentrere
sig i timerne
90 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de er meget glade for deres lærere, 0 % er
ikke glade for deres lærere
90 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at deres lærere er meget gode til at hjælpe dem
i skolen, mens 2 % syntes ikke, at deres lærere er gode til at hjælpe dem.

Eleverne i 4.-6. klasse
87 % af eleverne på 4.-6. klassetrin på Dalby Skole svarer, at de er glade for skolen,
kun 2 % svarer, at de sjældent er glad for skolen.
95 % af eleverne på 4. -6. klassetrin svarer, at de fleste elever i deres klasse er venlige
og hjælpsomme, kun 1 % svarer, at de er uenige heri.
97% af eleverne på 4.-6. klassetrin svarer, at de aldrig er blevet mobbet i sidste skoleår,
0 % svarer at de tit er blevet mobbet.
86 % af eleverne på 4.-6. klassetrin svarer, at de klarer sig godt i skolen, kun 2% svarer,
at det gør de ikke.
80 % af eleverne på 4.-6. klassetrin svarer, at de gør gode faglige fremskridt, kun 2 %
svarer, at det gør de ikke.
88% er af eleverne på 4.-6. klassetrin svarer, at de er enige i, at deres lærere er gode
til at støtte og hjælpe dem, når de har brug for det i undervisningen, 4 % er ikke
enige heri.

Første skoledag: Her er de nye klasser

SFO takst er faldet
Fremover får forældre til børn i SFO flere penge mellem hænderne. SFO-taksterne falder ganske betragteligt i Kolding Kommune.
Af Henrik Nielsen
Foto: Arkiv
Taksten på en SFO-plads i
Kolding Kommune er ned10

sat fra 1. august i år. Det betyder, at prisen per måned
fremover er 1379 kroner
mod før 1905 kroner altså
en forskel på 526 kroner.

SFO mere attraktiv
Takstnedsættelsen er en
del af budgetforhandlingerne for 2016, hvor et
enigt byråd stemte for en
billigere SFO. Nedsættelsen skal gøre det mere attraktivt at have sit barn i
SFO, set i forhold til folkeskolereformen.

SFO-børn er glade børn. Dalby Skoles SFO er særdeles populær
blandt skolebørnene i 0. til 3. klasse. De kan slappe af og hygge,
komme til stranden og sejle, spille bold og bage pizza i egen stenovn og meget, meget mere.

0X
Øverst fra venstre: Victor Krøller, Viola Hell, Anne Johansen,
Sophia Nielsen, Smilla Paasch.
I midten fra venstre: Mads Christoffersen, Anna Borup, Petra
Meier, Laura Pedersen, Isak Thorsen, Valdemar Luther.
Nederst fra venstre: Dicte Sørensen, Karl-Emil Johansen, Mathias Skov, Thea Valbjørn, Arthur Kildbane, Karl-Emil Kristensen, Sofie Hollænder.
August Lindoff mangler på klassebilledet.

0Y
Øverst fra venstre: Markus Friis Nissen, Sebastian Amtrup
Laursen, Omar Mohamud Hussein, Peter Foged Jensen, Patrick
Yongli Hollænder Petersen, Mads Haugstrup Nordbeck, Noah
Thule Offer, Magnus Ben Hamouda, Tobias Breith Toftegaard
og Anton Klyhn Johannsen.
Nederst fra venstre: Kathrine Fredslund Schmidt Poulin, Sofia
Maria Hoffskov Pedersen, Emilie Schelde Larsen, Maja Kyed
Thomsen, Anna Højfeldt Christensen, Benedicte Crone Sanderhus, Victoria Manniche Mejrup, Signe Blach, Carolina Gehlen
og Alma Marie Rosenlund.

0Z
Øverst fra venstre: Sander Frank Christiansen, Valdemar Eskerod Aabo, Sophia Skræddergård Petersen, Mira Lundgren Hansen, Marie Wegelbye Holm, Dres Stilling-Kragsfeldt og Mathias
Vesti Grundahl.
I midten fra venstre: Lærke Foldager Juul, Ella-Mai Ruiter,
Frida Damkjær Rasmussen, Swea Marie Precht Beith, Ida Bygebjerg Jakobsen og Ditte Wind Mikkelsen.
Nederst fra venstre: Jonas Givskov Iversen, Storm Valdemar
Øhrberg, Noah Kristensen, Victor Tinggaard Andersen, Gustav
Jonusas Christensen, Noah Norris Ammentorp.
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Rizzo i Grease var Christinas første store rolle
Selv om sommerspillet på Amfiscenen i Kolding er
slut for i år, så vil 18 årige Christina Mekdes ikke afvise, at hun vil være med igen på et senere tidspunkt.
Hun er dog helt sikker på, at fremtiden byder på masser af musik.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Mohsen Safarkhanlou
Christina Mekdes går i 2. G
på musiklinjen på Munkensdam Gymnasium. Hun
er også blevet optaget på
Musikskolens MGK uddannelse, der er musikskolens
grunduddannelse, som gi-

ver særlige talentfulde elever muligheden for at udvikle deres talent, så de
senere kan søge ind på musikkonservatoriet.
Hun
bruger mindst otte timer
om ugen på Musikskolen,
og hun laver også sin egen
musik.
Christina har altid sunget,

så hun var ikke i tvivl om, at
hun ville prøve at få en
rolle i sommerspillet Grease.
- Til gengæld har jeg aldrig
spillet skuespil, så det var
lidt af en udfordring, da
jeg skulle have replikker,
fortæller Christina, der
synes, at noget af det sværeste ved at spille Rizzo var, at
det hele skulle være så karikeret.
Arbejdede med attitude
- Jeg arbejdede meget med
attitude. Jeg skulle smide
Christina væk og være sur,
højtråbende og være den,
drengene skulle lægge
mærke til, siger hun.
Sangen havde hun ingen
problemer med, og hun
synes da også, at det var
både sjovt og udfordrende
at være med i sommerspillet.
- Det hele gik mega godt,
og jeg var ikke nervøs over
at skulle stå overfor et stort
publikum. Jeg føler mig

tryg, når jeg synger. Jeg var
spændt men ikke nervøs,
fortæller Christina, der allerede nu har kontakt med
et pladeselskab i København.
- De har sagt, at de langsomt vil arbejde hen imod
en pladekontrakt, så jeg
regner med, at jeg skal lave
en masse musik i de kommende år, fortæller hun.

Sang frem for håndbold
Christina bor i Goldbæk
med sine forældre og er
konfirmeret i Dalby Kirke.
Både hendes far og hendes
bror henholdsvis træner og
spiller professionel håndbold.
- Jeg spillede også i lang tid,
men jeg fandt ud af, at jeg
ikke gad spille håndbold,
men i stedet ville synge, for-

tæller Christina, der ikke
forventer, at hun bliver at
finde på rollelisten i det
kommende sommerspil på
Amfiscenen.
- Det er ”Den eneste ene”,
og det synes jeg ikke lige
taler til mig, siger den talentfulde sanger, der dog
måske vender tilbage til
sommerspillet på et senere
tidspunkt.

Nellie sang kor i Grease som den yngste nogensinde
Hun fik at vide, at hun var for ung til at være med i
sommerspillet Grease på Amfiscenen i Kolding. Alligevel fik hun lov at gå til audition og scorede en
plads i koret, selv om hun aldrig har sunget før.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Mohsen Safarkhanlou
15-årige Nellie Safarkhanlou tager ikke altid nej for
et nej. Hun fik at vide, at
hun ikke var gammel nok
til at være med i Grease.
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- Jeg spurgte, om jeg måtte
gå til audition og fik at vide,
at jeg godt kunne prøve,
men at jeg ikke skulle regne
med noget, fortæller Nellie,
der kun var 14 år da hun
gik til audition.
Hun fik alligevel en plads i

koret, selvom hun aldrig
har sunget før. Og selv om
hun har brugt hele sommerferien og lidt mere på
at være med i Grease, så
har det en stor oplevelse.
Gå efter en rolle
- Hvis jeg skulle være med
igen, vil jeg gå efter at få en
rolle. Det har været lidt
hårdt, for vi har været i
gang siden april måned.
Jeg vil også vente, til jeg bliver lidt ældre. Der var
ingen på min alder, men
det var alligevel en fantastisk oplevelse, fortæller
Nellie, der har spillet teater
i seks år på Dronning Dorothea Teatret.
Nellie går i 9. klasse på Kolding Realskole, og næste år
skal hun på Viby Efterskole
på Fyn, der er en musik,
dans og teater efterskole.
Hun kunne også godt tænke sig at komme på teater-

skole i New York på et senere tidspunkt, når hun er
færdig med gymnasiet.
- Måske kunne jeg tænke
mig at blive sceneinstruk-

tør, men kun i min fritid.
Det er alt for svært at leve
af, så jeg skal helt sikkert
have en uddannelse, siger
Nellie, der bor i Rebæk

med sin familie, ligesom
hun både har gået i børnehave i Tved, på Dalby Skole
og blevet konfirmeret i
Dalby Kirke.

