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ARRANGEMENTER
NOVEMBER
Torsdag 3. kl. 19.00
Sogneaften med formand for Etisk Råd
Jacob Birkler i Dalby
Præstegård
Fredag 4. kl. 10.30
Borgmesteren hejser
Grønt Flag på Dalby
Skole
Søndag 6. kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Mandag 7. kl. 19.00
Introduktionsmøde til
kommende skolebørn
på Dalby Skole på Skoletorvet
Onsdag 16. kl. 17.30
Skolefest for 0.-3. klasse
Torsdag 17. kl. 18.00
Skolefest for 4.-6. klasse
Søndag 20. kl. 16.00
Årets konfirmander
synger gospel i Brændkjærkirken

Dalby GF

November 2016
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Skolen og Dalby GF samarbejder
om byggeprojekterne
Skolen og Dalby GF har allerede afholdt første møde
omkring byggeprojekterne i Dalby. Begge parter vil
samarbejde og ikke konkurrere om hverken plads
eller penge.

Af Lisa H. Kuang
Der var jubel både hos
Dalby GF og på skolen, da
byrådet vedtog en udbygningsplan på 90 millioner
kroner i Dalby over de kommende tre år ved de seneste
budgetforhandlinger.
Penge til skole og klubhus
Der er sat penge af til udbygning af skolen, men der
er også afsat penge til et

nyt klubhus til Dalby GF,
og de to parter har allerede nu sat sig sammen for
at koordinere byggeprojekterne.
- Det vigtige er, at vi samarbejder og ikke konkurrerer i forhold til kommunen, og at vi orienterer
hinanden om vores respektive planer. Men vi har allerede haft det første gode
møde, hvor vi var helt
enige om at samarbejde,

SOGNEHUS
Fredningsnævn giver
grønt lys til sognehus
ved Dalby Kirke.
Af Lisa H. Kuang

Onsdag 23. kl. 19.00
Introduktion til sognerejsen til Rom i Dalby
Præstegård

Dalby Kirke

5. årgang. Nr. 9

Der er gang i udviklingen i
Dalby. Armene er slet ikke

NEWS
BREAKING

faldet ned i jublen over
kommunens beslutning
om en udvidelse af Dalby
Skole og forbedring af sognets idrætsfaciliteter. Og al-

siger Peder Damkjær, formand for skolebestyrelsen.
Nyt klubhus på vej
Dalby GF har allerede planerne klar til et nyt klubhus, og meningen er, at
fritidsforvaltningen nu også skal på banen i forhold
til byggeriet.
Når byggeriet går i gang,
skal der etableres en byggeplads, og der skal etableres
midlertidigt parkering.
Skolen skal bygge på den
nuværende
parkeringsplads ved hallen, og Dalby
GF vil bygge nyt klubhus,
der hvor Værestedet ligger
i dag, så der bliver nødvenlerede nu en måned efter
giver
Fredningsnævnet
grønt lys for, at menighedsrådet kan gå i gang med
det længe ønskede sognehus ved kirken.
Glad formand
- Det er særdeles tilfredsstillende, at vi nu efter et fler-

digt at finde noget plads til
parkering, mens der bliver
bygget.
På sigt bliver det også nødvendigt at få koordineret,
hvor der skal etableres permanent parkering, så det
både passer skolen og
Dalby GF.
Dalby GF har planer om at
gå i gang med byggeriet af
klubhuset allerede næste
år, så klubhuset kan stå færdigt, førend skolen er helt
færdig med sit byggeri.
Hvis det lykkes, kan skole
og idrætsforening også her
samarbejde om at skabe et
nyt og indholdsrigt miljø til
børn og voksne i Dalby.
årigt godt samarbejde om
projektet med stift, provsti
og kommune kan tage fat
på byggeriet, siger Elly Petersen, der som afgående
menighedsrådsformand
overdrager projektet til det
kommende råd.
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Banko i Dabyhus 24.
november
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Nye klubfaciliteter
til Dalby GF
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Dalby indtager Rom
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Ny organist i Dalby Kirke
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Det ny sognehus, der er tegnet af den lokale tegnestue Mejeriet, skal placeres for enden af kirkens nordlige P-plads.

Udbygningsplaner
for skolen
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Lasse er blandt verdens
bedste
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Om
AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
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Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
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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.
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Beboere i Rebæk protesterer over
vandadskillelse
En gruppe beboere i Rebæk synes ikke det er rimeligt, at grundejerne i Rebæk selv skal betale for en
vandadskillelse, når andre borgere i Kolding Kommune ikke skal. De har derfor samlet underskrifter
ind og afleveret til kommunen.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Uponor
Ole Pedersen har sammen
med andre grundejere i
Rebæk været rundt og samle underskrifter ind, efter
Kolding Kommune og
Blue Kolding, det tidligere
Kolding Spildevand, har
bedt grundejerne i Rebæk
om at få etableret vandadskillelse. Både Ole Pedersen og 140 andre grundejere i Rebæk har skrevet

under på, at de ikke synes,
det er rimeligt, at de selv
skal betale for at få adskilt
regnvand og spildevand,
når kommunen afholder
udgifterne andre steder i
kommunen.
- Det bliver rigtig dyrt for
grundejerne at få vandadskillelse og vi synes ikke det
er rimeligt, at vi skal betale
i Rebæk, når beboerne på
Kongebrogade, Agtrupvej
og Tvedvej har fået lagt nye
opsamlingsrør kvit og frit

af kommunen. Vi mener,
det er et fælles ansvar og
noget som alle skal betale
til, da det er til gavn for alle
borgere i kommunen, siger
Ole Pedersen.
De 140 underskrifter er nu
afleveret til kommunen, og
politikerne skal nu tage stilling til indsigelserne.
- Vi skal selvfølgelig have
skilt regn- og spildevand,
hvis det er lovgivningen.
Men vi ønsker at springe
over i første omgang, for vi
mener, at der skal findes en
fælles løsning for hele
kommunen, og også at der
ikke skal gøres forskel på
borgerne i Kolding Kommune, siger Ole Pedersen.
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Kære forældre til kommende skolebørn på Dalby Skole
Dalby Skole vil gerne invitere jer til et orienteringsmøde
Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 - ca. 20.30
Dalby Skole, Skoletorvet, Indskolingen
Vi vil gerne fortælle jer om:

• Undervisningen i børnehaveklasserne
• Dalby Skoles SFO
• Glidende overgang fra daginstitution
til Dalby Skole pr. 1. april 2017
• Elektronisk indskrivning til skolestart
• Dalby Skoles profil,
undervisning og værdisætning
Vi er også klar til at svare på og
drøfte spørgsmål om skoleparathed
eller andre skolerelaterede temaer,
der optager jer.

Foto: Judy Reimer: 1. skoledag

Venlig hilsen
Henrik Nielsen, skoleleder
Leon Jensen, SFO-leder
Børnehaveklasseledere

Ny teknologi =
Nyt menneskesyn og ny etik?
Torsdag den 3. november kl. 19.00
Dalby præstegård, Gl. Tved 23A

Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

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

Skoleudvidelse og nye
idrætsfaciliteter er løbet
med opmærksomheden,
siden borgmesteren
mødte 43 Dalby-borgere
24. august, men der var
mere på dagsordenen.
Borgmester Jørn Pedersen
fik gode ideer med hjem,
da han mødte Dalby på
mødet i Præstegården en
sensommereftermiddag.

I er meget velkomne! (Tilmelding er ikke nødvendig)
Måske er det Uponors IQ-rør til regnvand, der skal installeres i
Rebæk? De kan størrelsesmæssigt tilpasses forskellige behov afhængigt af mængden af regnvand / overfladevand.

Borgmesteren mødte Dalby

Et bedre stisystem
Mødets deltagere efterlyste
både, at eksisterende stier
bliver repareret, og at der
blive anlagt nye, for eksempel fra Mariesminde til
Dalby Kirke og de nye boligområder langs Goldbækken, af hensyn til sognets
sammenhængskraft.
Beboerforeningen fortalte
om planer om et kort for at

vise de bestående stier og
påpege behov for nye. Borgmesteren henviste til stilauget i Taps for inspiration.
Ældreboliger
Der blev også efterlyst flere
boliger, som var egnet til
ældre, for som en sagde det:
- Det er vigtigt ikke at
tømme lokalområdet for
ældre.
I de efterfølgende drøftelser blev både private og offentlige initiativer vendt,
men da der var en vis uenighed om behovet, blev
der ikke nået nogen konklusion.
Trafiksikkerhed/vejføring
En del mødedeltagere påpegede ulogiske fartgrænser, andre plæderede for
bedre cykelstier og flere
forholdsregler for at sikre

ikke mindst børnene i trafikken.
Borgmesteren konstaterede, at trafiksikkerhed er
højt på dagsordenen i hele
kommunen, og tilkendegav, at der vil blive set på
tingene. Han var kørt gennem sognet på vej til mødet og havde gjort sine
iagttagelser.
I lys af de belastede veje
gennem Dalby-området
kaldte borgmesteren en
ringvej syd om Dalby for:
- Helt afgørende for Dalbys, Bjerts og Stenderups
udvikling. Og da en udvidelse af Dalbyvej vil koste
ca. 1 million pr kilometer,
er det bedre med en reel
løsning med motorvejstilkobling.
Et professionelt firma skal
undersøge mulighederne
for placeringen.

Torsdag den 24. november kl. 18.30

Banko i Dalbyhus
Så kan vi igen invitere til det årlige Dalby Banko i hallen (Dalbyhus),
Dalbyvej 118, Kolding. Er du heldig og rap ved pladerne, kan du vinde gavekort
og en and til juleaften samt fine sidegevinster, bl.a. chokoladejulekalender
til børnene og økologisk havregryn fra Dalby Mølle.
Der er blomster til trøstpræmie.
Dalby Skoles 6.A sælger kaffe, sodavand og hjemmebagte kager.
Pengene fra salget går til klassekassen.
Overskuddet går til næste års aktiviteter, da vi vil styrke det kulturelle sammenhold
i sognet for at bevare et aktivt lokalsamfund tæt på Kolding.
Pris og program
Kortpris: Kr. 10,- pr. stk./plade. Dørene åbner: Kl. 17.30.
Igen i år: To spil, hvor kun børnene spiller om fine gevinster.
Amerikansk lotteri i pausen: Mange spændende gevinster.

Jacob Birkler, formand for Etisk Råd 2010 – 2016

Vil du hjælpe eller støtte?
Hvis du vil være sponsor eller hjælper til vores Banko,
hører vi gerne fra dig: 22 36 10 57 / per@rosiak.dk

Ny bioteknologi giver nye 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?
Hvad gør det ved vores syn på mennesket?

Arrangør: Beboerforeningen for Dalby sogn
Følg os på Facebook = Beboerforening for Dalby sogn
Formand: Per Rosiak, Alléen • Kasserer: Ole Davisen, Romerparken

Gratis fælles sogneaften
Sogneaftenen er gratis og fælles for Dalby, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup.
Der serveres en lille forfriskning i pausen.
Vi samler ind til Dalby Kirkes venskabsmenighed i Bagdad.
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Dalbyborgere vil have gang i løbeklub

Formand
Brian ForsingdalNielsen
Brianforsingdal22
@gmail.com

Af Judy Knap Reimer
Foto: Judy Knap Reimer

hus”, hvor vi inddeler os i
tre hold.

10 km ruten går til Dalby
Kirke, Vonsild, Føtex Syd,
Roxi Bageren og retur til
hallen.
Vi håber at se rigtig mange
med løbesko og højt humør.

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

Hver lørdag mødes vi klokken 9.00 på parkeringspladsen ved cykelskurene
ved Dalbyhallen ”Dalby-

Ruterne
Ruterne kunne for eksempel være:
3 km ruten går på stierne
ved søerne ved Goldbæk
Alle og videre til Odins
Ager og retur til hallen ad
veje og stier.
5 km ruten går til lyskrydset ved Rebæk, ind ad
Skamlingvejen, videre op
til Højhusene, ad stien til
Lupinparken og så ad Agtrupvej og Idyl tilbage til
Dalby.

Bestemmer selv
Der er plads til gang på alle
ruter. Det bestemmer du
selv.
Vi løber i eget tempo, og
målet er at have en sjov oplevelse.
Tanken er, at vi mødes hver
lørdag fremover. Der er
ingen tilmelding. Så må vi
se, hvor det fører os hen.
Initiativtagere er Johnnie
Knap, Jessica Reimer,
Jamie Reimer og Judy
Knap Reimer, som alle, så

Nyhed for alle løbere: Trænede og helt nye, børn og
familier, kvinder alene eller mødre med børn, fædre
og mænd, gamle og unge. Hver lørdag kl. 9.00.

Menigt medlem
Thomas Rosenlund
Frederiksen
tfcloudspirit
@gmail.com
Menigt medlem
Steen Hoppe
sh@hoppeelektro.dk
Fodbold Senior
Jens Schmidt
Schmidt_jens
@hotmail.com
Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Dalbygf2005
@gmail.com
Gymnastik
Irene Mortensen
Irene.mortensen
@skolekom.dk

Jessica Reimer Michaelsen ude
på ruten 3 km

Af: Jane Bech Mathiesen
Foto: Privat

rykker man videre til teenvolley som spilles med 3 spillere på en badmintonbane.
For så at nå frem til 6-mands
volleyball, som vi kender det
fra de voksnes spil.

Volleyball
Henrik Seligmann
hs@skj-advokat.dk

Kidsvolley spilles fra 0.-5. klassetrin med fire spillere på en
badmintonbane. Derefter

Badminton/motion
Søren Peter Viborg
spv@guehring.dk

Sheltere til Dalby
GF Fodbold
Dalby GF’s fodboldafdeling har købt sheltere, så
spillere og tilskuere kan
stå i tørvejr til kampe.
Gitte Bugge, formand for
Dalby GF Fodbold, har
skrevet sådan til alle medlemmer om den nye investering:
- Vi har indkøbt 4 sheltere
og 6 fold-ud-bænke, som
kan bruges til både
hjemme- og udekampe
samt stævner. Når det regner, er det rigtig godt at
kunne stå i tørvejr – både

for spillere og forældre og
tilskuere.
Vi håber, I vil gøre brug af
dem. De ligger i boldrummet oven på skabene, og
der ligger en brugsanvisning inde i taskerne.
Det er meget vigtigt, at de
behandles ordentligt og
sættes præcist op som anvist. De må ikke pakkes
våde sammen, så det er vigtigt at I lige lader dem
tørre, eventuelt hjemme i
en garage, inden de pakkes
sammen og lægges på
plads i boldrummet igen.

Stolte trænere
Kenneth Duedahl og Jane
Bech Mathiesen har haft
pigerne fra de startede i
Kolding Ungdomsvolley.
- Det er fedt at være en del
af deres volleyballrejse. Vi
er meget stolte af dem, udtaler Jane Bech Mathiesen.
Pigerne spiller for at kvalificere sig til DM i volleyball
for U14 rækken til foråret.
Dette stævne var en god
start på turneringen.

To skolevolleystævner
i Dalbyhallen

Nye klubfaciliteter til
Dalby GF

125 og 140 skoleelever dystede ved to volleystævner
i Dalbyhallen. Det var Kolding Ungdoms Volley som
havde arrangeret stævnerne for henholdsvis 2. klasserne fra Dalby Skole og Sdr. Vang skole samt 3. klasserne fra Dalby Skole, Sdr. Vang Skole og Vonsild
Skole.

Hvad der startede med to træneres ideudveksling
under sommerfesten 2015, bliver nu en realitet i
Dalby GF.

Af Jane Bech Mathisen
Fotos: Privat

Tre af de fire initiativtagere: Johnnie, Jessica og Judy, der står
bag initiativet med at løbe hver lørdag kl. 9. Alle er velkomne.
vidt muligt, vil være tilstede lørdage klokken
9.00. Der er også dage,

hvor vi ikke kan komme,
og så må de fremmødte
selv lave en plan.

Ubesejrede U14 volleyballpiger
Kolding Ungdoms Volleys U14 pigehold deltog søndag d. 9. oktober i sæsonen første stævne. Pigerne
mødte hold fra Jels, DHV Odense og Haderslev. Og
alle kampe vandt pigerne overbevisende. KUV-pigerne spiller 6-mands volley på alm volleyballbane,
og de fleste af dem har spillet kidsvolley siden
0.klasse.
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DALBY GF

Der blev servet, grebet, kastet, jublet og leget i hallen,
og børnene havde det sjovt
med spillet. Det er dejligt
med et spil som kidsvolley,
der som idrætsdisciplin appellerer til alle elever. Spillet er let at gå til, når først
det er vist og sat i gang.
Børnene fanger hurtigt
spillets taktikker, som hvornår det er godt at kaste en

Af Gitte Thomsen
Foto: Privat

kort bold over nettet, og
hvornår en lang er bedre
ud fra, hvor på banen modstanderne er placeret.
Ved 2. klasses stævnet blev
det 2.B fra Dalby skole der
løb med sejren, og 3.C fra
Sdr. Vang skole ved 3. klasses stævnet.

Koncentration både på og
udenfor banerne.

Peter Skovbakke og Jesper
Christiansen har været de
store primusmotorer både
i forhold til at tegne, udregne og finde sponsorer
til nye klubfaciliteter, og
nu har kommunen også
bevilliget midler til at rive
den gamle bygning ned og
opføre en helt ny bygning
med omklædning og klubmiljø, som påtænkes opført tættere på kampbanen
og ved siden af multibanen.
Dalby GF – Fodbold har
længe ønsket sig bedre

typer skolestævner. Her får
børnene spillet præsenteret og kommer hurtigt i
gang med selv at spille spillet og oplever på den måde
glæden og kampgejsten
sammen med holdkammeraterne.
Alle børn fra 0.-7. klassetrin
er velkommen til at prøve
kræfter med kids- eller teenvolley i Kolding Ungdoms Volley. Vi træner hver
torsdag i Dalbyhallen fra kl.
16.30.
Se yderligere fordeling af
træningstider for de enkelte årgange på:
www.kuv.dk
I denne sæson er vi på nuværende tidspunkt 45 spillere og trænere, og vi har
plads til flere.

Klubhuset anno 2016.

Vej til kids- og teenvolley
Kolding Ungdoms Volley
tror på, at måden, vi får
flere til at spille kidsvolley,
er ved at afvikle netop disse

Ubesejrede og glade volleypiger.

Fine pokaler er der altid til skolestævnerne.

rammer for et klubmiljø,
hvor børn, unge og voksne
kan hygge sig før og efter
træning og kampe og hvor
der er mulighed for at lave
fælles arrangementer til
gavn for det sociale klubliv.
Og det er ikke kun fodbold. Også badminton, volley og gymnastik skal være
velkommen til at medvirke
til at puste liv i det nye
klubhus.
Unge skal integreres
Med udsigterne til en
Dalby Skole, som går til 9.
klasse, skal vi i foreningen
også ruste os til at kunne
tilbyde et fritidsliv for de

unge mennesker, og det
skal de nye klubfaciliteter
være med til at danne rammerne for. Vi oplever, at
det efterspørges fra vores
ungdomsmedlemmer, at
man faktisk har et sted at
være sammen i forbindelse
med sin træning og mødes
på kryds og tværs af årgange og køn.
Skolen er også meget positive i forhold til projektet, som vi håber kan
komme hurtigt i gang, således at de nye lokaler
også kan udnyttes i forbindelse med skoleudbygningen. For Dalby GF og
Dalby Skole arbejder sammen, og dette samarbejde
bliver endnu mere vigtigt
med udsigten til en masse
unge mennesker i Dalby i
fremtiden.

PORTRÆTFOTOGRAF
A ERING
Gaven som ikke skal byttes!

Sådan ser de ud, de fire sheltere og seks fold-ud-bænke, som Dalby GF Fodbold har købt, så spillere
og tilskuere kan sidde godt og komme i tørvejr i al slags vejr.

Tidsbestilling
judy@ffo
otostylissten.dk
tlff.. 22 40 99 16

ll
Fotostudie - Lundgærdet 2, Kolding. Fotograferer også i naturen!
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Åbent hverdage + lørdag d. 26/11 kl. 9-12.00 og 19.-21. december
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KALENDER
NOVEMBER
Fælles sogneaften: Torsdag den 3. kl. 19.00
Ny teknologi = Nyt menneskesyn og ny etik?
Ved Jacob Birkler. I Præstegården. Se side 7.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 5. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Musikgudstjeneste: Søndag den 6. kl. 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde
og begravede det seneste år.
Ved J.C. Bach Iversen.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården før og
efter gudstjenesten.
Se side 6.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 9. kl. 18.00
Sidste møde i det aftrædende råd.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 9. kl. 18.30
Konstituerende møde i det nye råd.
Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 13. kl. 9.00
25. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 20. kl. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Lene Thiim.
Se side 8.
Gospelgudstjeneste: Søndag den 20. kl. 16.00
Årets konfirmander laver gospel med deres
”Brændkjær-kollegaer”
I Brændkjærkirken. Se side 6.
Dalby indtager Rom: Onsdag den 23. kl. 19.00
Introduktion til sognerejsen 22.-29. april 2017
I Præstegården. Se side 7.
Kolding Natkirke: Fredag den 25. kl. 19.30-23.00
I Sankt Nicolai Kirke, Kolding
Familiegudstjeneste: Søndag den 27. kl. 10.30
1. s. i advent. Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen / Ditte Freiesleben

DALBY KIRKE

Konfirmander synger gospel

Dalby indtager Rom

Søndag den 20. november mødes Dalby-konfirmanderne med deres ”kollegaer” i Brændkjærkirken til en
gospel-temadag, der afsluttes med en gospel-gudstjeneste kl. 16.00.
Selve temadagen er kun for
konfirmander. Men alle er
velkomne til at deltage i en
festlig
gudstjeneste
i
Brændkjærkirken søndag
den 20. november kl.
16.00, når Dalby Kirkes og
Brændkjærkirkens konfir-

INFORMATIONSMØDE

mander slår sig sammen i
et stort gospelkor.
Godt samarbejde
Gospeldagen er en god tradition for årets konfirmander, der uundgåeligt bliver
smittet af rytmerne og

23. NOVEMBER KL. 19.00 – 21.00
I PRÆSTEGÅRDEN, GL. TVED 23A

Også i år kommer Dalbys konfirmander med til en festlig gospeldag i selskab med Joachim Hejslet. Billedet er fra sidste års arrangement med konfirmanderne fra dette forår.
energien i sangene og, ikke
mindst, i gospelinstruktø-

ren Joachim Hejslet og
hans band.

Dalby får et sognehus

Vil du gerne høre om rejsen til Rom den 22. – 29. april 2017, som blev præsenteret i oktober-nummeret af
Dalby Tidende side 6-7, så mød op i præstegården onsdag den 23. november kl. 19.00 – 21.00.
Aftenen er både for allerede tilmeldte og interesserede. Der er rift om pladserne. Vil du øge dine chancer
for at komme med, så kontakt allerede nu Jette Juhl på 27 63 25 77 / jj.juhl@mail.dk

Så er det afgjort. Fredningsnævnet giver dispensation til, at der kan
placeres et sognehus ved
Dalby Kirke! Det nye sognehus er tegnet af Tegnestuen Mejeriet.

Den 13. oktober landede
dispensationen fra Fredningsnævnet i menighedsrådets postkasse, så nu går
processen i gang. Et nyt
sognehus skal bygges for
enden af kirkens nordvendte P-plads.
Det bliver det nye menighedsråd, der tiltræder 1.
søndag i advent, der lægger den nærmere tidsplan.
Der er stadig mange beslutninger, der skal træffes
til nærmere indretning,
materialevalg og meget
andet, men forventeligt
går byggeriet i gang i foråret 2017.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Program for aftenen
• Sådan oplever vi Rom

• Sådan skal vi spise

• Sådan skal vi rejse

• Sådan kommer vi rundt

• Sådan skal vi bo

• Sådan skal vi betale

I løbet af aftenen serveres lette italienske specialiteter.

Introduktionsaftener til Rom-rejse
Dalby Kirkes nye sognehus placeres i tilknytning til kirkens nordvendte P-plads. På denne illustration fra Tegnestuen Mejeriet er der indtegnet udsynslinjer samt angivet, hvor en fremtidig
skovkirkegård kunne ligge. Det sidste har menighedsrådet forelagt som ide for Haderslev Stift.

Aftenen følges op med egentlige introduktionsaftener til Roms historie og mange seværdigheder. Man kan også
deltage i disse aftener, selv om man ikke skal med på rejsen.
Sæt X i kalenderen: 10. januar I 26. januar I 27 februar I 23. marts

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste:
4. februar kl. 10.00.
KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og
gangbesværede til det, der foregår i
kirke og præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone
Taxa (”Taxa 4X35”) på 75 50 27 00 senest kl. 12
dagen før. Opgiv aftalenr. 2984, og sig at turen går
til Dalby Kirke / præstegård.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
77. årgang, nr. 10
November 2016
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Dalby har fået nyt menighedsråd. Fra 1. søndag i advent og fire år
frem skal det nye menighedsråd stå i spidsen for
nyt sognehusbyggeri og
Dalby Kirkes øvrige drift
og udvikling.
Der skulle vælges syv personer til nyt menighedsråd i
Dalby. Ved fristens udløb
den 27. september var der
til valgbestyrelsen indleveret én liste med præcist syv
navne. De opstillede på
den liste er derfor valgt.
Genvalgte
Fire af de syv medlemmer
af det nye menighedsråd
er genvalgte.
Jette Juhl, Engen 42, der i
sidste periode var næstformand og sekretær.
Kjeld Kjeldsen, Gl. Tved
19, der i sidste periode var
kirkeværge.
Jacob Hussmann, Frederik
2 Vej 31, der i sidste periode var formand for kirkens børne- og ungdomsudvalg.
Lars Gylnæs, Højskolevej
10, der i sidste periode var
aktiv i både kirkegårds- og
præstegårdsudvalg.

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
Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk
Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

Nyvalgte
Tre af de syv medlemmer
af det nye menighedsråd
er nyvalgte.
Kristin Munksgaard, der
bor på Agervænget 11.
Charlotte Nørgaard Mortensen, der bor på Stranden 8.
Jan Lottenburger, der bor
på Løjpen 44.

DECEMBER
Musikgudstjeneste 9 læsninger:
Søndag den 4. kl. 16.00
4. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

Dalby
har fået
nyt
menighedsråd

Lang forberedelse
Dispensationen er det
længe ventede grønne lys
efter et forberedelsesarbejde, der begyndte for
cirka 10 år siden, da det
daværende menighedsråd
tog bestik af kommunens
udvidelsesplaner i sognet
og derfor satte et sognehus
på ønskesedlen og dagsordenen.
Flere placeringer var i spil
inden den endelige beslutning.

DALBY INDTAGER ROM
Hvornår: 22. – 29. april 2017

Betaling:

Senest 6. januar 2017

Program: Kultur, historie, mad og andet godt

Fly:

Fra og til Billund Lufthavn

Pris:

Ca. kr. 8.800,- / pers. / dobbeltvær.

Hotel:

Pace Helvezia, 4-stjernet, midt i Rom

Ca. kr. 9.800,- / pers. / enkeltvær.

To udflugter: Til byen Tivoli og Ostia Antica

Pris inkl.: Div. entreer / guidning, morgenmad m.v.

Rejseledere: Jette Juhl & J.C. Bach Iversen

Konstituerende møde
Det nye menighedsråd
konstituerer sig på et
møde onsdag den 9. november, så rådet er klar til
at trække i arbejdstøjet ved
valgperiodens start 1. søndag i advent og lægge visioner og planer for de
kommende år.
Dalby Tidende vil i næste
nummer informere om
fordelingen af de mange
poster.
Lær dem nærmere at
kende
I de første numre af Dalby
Tidende i det nye år vil de
syv valgte menighedsrådsmedlemmer præsentere sig.
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Ny organist har mange tangenter at spille på
Den 1. november indtager Eva Schmidt orgelbænken
i Dalby Kirke. Dermed får sognet en organist, som
både er en erfaren kirkemusiker og har anlæg for at
tænke ud af boksen og lyst til at sætte i gang. På Eva
Schmidts CV står der ikke kun traditionel kirkemusik,
men også gospel og rytmisk musik, og så har hun erfaring fra både babysalmesang, børne- og ungdomskor samt voksenkor.

Dalby Tidende har talt
med Eva Schmidt for at
høre om hendes tanker og
overvejelser, så alle i sognet kan lære den nye organist at kende. Det vil dog
nok vise sig, at en del kender Eva Schmidt allerede.
Hun har nemlig boet i sognet, og hendes ældste søn
har gået på Dalby Skole og
er konfirmeret i Dalby
Kirke.
Må vi høre lidt om, hvad det
er ved Dalby Kirke og Dalby
Sogn, som fik dig til at søge
stillingen?
- Jeg har været ansat i 16 år
i Harte kirke og været glad
for det, men synes, at det
nu er på tide at prøve noget andet.
Jeg tror, det bliver spændende at udvikle mig med
et anderledes og spændende orgel og med korarbejdet med børn og unge i
Dalby, og så ser jeg frem til
samarbejdet med de dygtige
musikalske kolleger i Dalby,
Bjert og Sdr. Stenderup.
Er der noget, du forestiller dig,
du vil prioritere særlig højt
som organist i Dalby?

- I starten vil jeg prioritere
at glide ind i eksisterende,
flotte traditioner og lære
sognet at kende.
Efterhånden forestiller jeg
mig at kunne starte nye
ting som babyrytmik og
voksenkor. Jeg har forskellige korprojekter i tanker ne, og hvor meget det så
bliver muligt at realisere, vil
vise sig hen ad vejen.
Hvad tænker du om kirkens
børne- og ungdomskor, der i
mange år har været prioriteret
højt?
- Jeg glæder mig meget til
at arbejde med børne- og
ungdomskoret og lære sangerne at kende, synge dejlige sange og hygge os samtidig. Det er helt fantastisk
med den dejlige klang, der
er i unge stemmer.
Jeg håber på, at kunne få
lidt flere med i koret. Det
er så dejligt, når man er
mange i et kor og kan løfte
i flok.
Så skynd jer at melde jer til.
Find mit telefonnummer
eller min e-mailadresse her
i Dalby Tidende eller på
kirkens hjemmeside:
www.dalbykirke.dk

Som organist vil Eva Schmidt naturligvis tilbringe mange timer
ved orglet, men der er mere energi i Eva, end der kan forløses på
en orgelbænk alene. Hun vil gerne både udvikle sig og sætte nye
ting i gang, ikke mindst når det kommer til kormusik.

Hvad har du gjort ved musikken ud over at spille orgel?
- Jeg har en uddannelse
som musikterapeut og har
arbejdet med børn og unge med specielle behov i
England og sidenhen arbejdet på Kolding musikskole med klaverundervisning, holdundervisning for
de yngste elever og musikterapi.
Jeg har også arbejdet som
hyggepianist, sunget og
spillet keyboard på restauranter, lavet koncerter og
musical, ledet børne-/ungdomskor, gospelkor og lavet gospelworkshops. Som
helt ung spillede jeg meget
klarinet, men nu bruger
jeg den næsten kun, når
jeg klæder mig ud som
klovn og forsøger at være
morsom.
Har du ideer til nye tiltag ved
Dalby Kirke?
- Jeg tænker, at det kan være oplagt at få gang i ting
som babyrytmik og en
form for voksenkor.
Jeg drømmer om at kunne
eksperimentere med lidt
forskellige typer af voksenkor, indtil jeg finder ud af,
hvad der passer bedst ind i
sognet. Har du lyst til at
synge i et kor, eller har du
gode idéer, er du meget
velkommen til at kontakte
mig.
Hvordan kom du egentlig i
gang med at spille orgel? Og
hvor har du spillet før?
- Jeg startede med at spille
klaver som barn, og da de
manglede en organist på
Samsø, hvor jeg er opvokset, var det nærliggende at
spørge mig. Siden har jeg
spillet i mange forskellige
kirker i Danmark og England, blandt andet Hornslet, Gistrup og i Stoke-onTrent.
Hvad mener du om musikkens
rolle ved gudstjenester og kirkelige handlinger?
- Det er et kæmpestort
spørgsmål. Nogle gange er
kirkemusik stor kunst, som
i sig selv gør, at vi føler os

Gudstjeneste ved Lene Thiim
Søndag den 20. november prædiker Lene Thiim ved
gudstjenesten kl. 10.30. Det er et barn af sognet, der
vender tilbage som præst for en dag.
Nogle vil huske hende som
Lene Kock, men tilbage i
1990 blev Lene Thiim, som
hun nu hedder, konfirmeret i Dalby Kirke. Hun har
også sunget i Dalbys kirke8

kor og sågar været kirkesanger.
I sin studietid var hun i
praktik hos sognepræst
Jens Christian Bach Iversen, og siden har hun også

i et halvt år og ved flere familiegudstjenester virket
som præst i Dalby.
Nu er hun tilbage, om end
for en lidt kort bemærkning, nemlig som præst i
sin gamle kirke søndag den
20. november, fordi J.C.
Bach Iversen har temadag
med konfirmanderne.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
9. oktober
Andrea Dagmar
Jørgensen
Søbakken 16
30. oktober
Lauge Nymann Sax
Nyhegnet 11

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Dalby Kirkes nye organist Eva Schmidt tiltræder 1. november.
Hun kan kontaktes på e-mail organisteva@gmail.com eller tlf.
51 28 02 31 og tager gerne imod nye sangere til børne- og ungdomskoret samt meldinger fra voksne, der har gode ideer eller lyst
til at synge i kor.
løftet op fra de jordiske bekymringer og mærker en
flig af noget overjordisk.
Andre gange er den et
håndværk, som kan skabe
en ramme om budskaber ne i dagens tekster, prædikenen og mødet med ens
næste.
Jeg synes, at det vigtigste
ved kirken generelt er, at
den skal facilitere et møde.
Det kan være mødet med
os selv, med vores medmennesker, med Gud, Bibelen
eller med kunst. Musikken
har en stor kraft til at løfte,
til at forløse, til at skabe
forventning, glæde, højdepunktsoplevelser og samvær, men den kan også
skuffe meget og få os til at
holde os for ørerne og
storme væk. Det er et
spørgsmål om smag, men
også om evner og begrænsninger på vores egne musikalske stier.
Når jeg er i kirke som bruger, er jeg selvfølgelig meget
interesseret i musikken. Jeg
får mest lyst til at synge med,
hvis jeg kan lide det tempo
og de melodier, der er valgt.
Desuden kan jeg somme
tider blive høj eller forløst af

et godt præludium, og det
er selvfølgelig noget, jeg
håber, kan ske somme tider,
når jeg selv spiller.
Jeg vil gerne prøve at ramme den brede smag, men
også kunne fordybe mig i
den smalle nogen gange,
for der skal være lidt for
enhver smag, og man ved
ikke altid på forhånd,
hvad der virker bedst, og
hvad man selv formår. Jeg
er realistisk nok til at vide,
at de store højdepunktsoplevelser, hvor man møder sig selv, Gud og sine
medmennesker gennem
stor kunst, er noget, som
ikke lige sker hver uge for
de fleste.

Skole-kirke-medarbejder
Til daglig arbejder Lene
Thiim nu i SKIK, Skole
Kirke i Kolding, og står således bag arrangementer
som ”Jesus på Slottet”, de
årlige salmeprojekter og
forskelligt undervisningsmateriale for kristendomsfaget, ofte med tværfaglige
perspektiver.
Dalby-børn vil kende hende som den skrappe Mar-

tha, der er så bekymret for,
om de mange børn i ”Jesus
på Slottet” ved, hvordan
man skal opføre sig.

Vil du til sidst fortælle lidt om
dig selv privat?
- Jeg er gift og bor i Sydkolding med min mand og
mine to drenge på 18 og 3
år.
I min fritid prøver jeg at
have god tid til familie og
venner, dyrke motion og at
følge lidt med i, hvad der
sker i verden, for eksempel
læse aviser og se nyheder.
Og så elsker jeg også at få
et godt grin.

1. oktober
Jane Bech Mathiesen &
Anders Bech Mathiesen
Enevold Sørensens Vej 25
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Udbygningsplanerne for Dalby Skole
Den længe ønskede og ventede overbygning på
Dalby Skole med 7.-9. klassetrin bliver nu en realitet i
de kommende år med Kolding Byråds budgetforlig
for 2016-2020. Udbygningen betyder også, at Dalby
Skole får plads til tre spor fra 0.-9. klasse med plads til
områdets mange tilflyttere og det stigende antal elever.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Skitse: Dalby Skole
Der var stor glæde på Dalby
Skole, da Koldings byråd i
enighed fik sat Dalby Skoles udbygning med overbygningens 7.-9. klassetrin
og tre spor med i kommunens budget i årene 20182020.
I budgetforliget er der afsat
30 millioner kroner i hvert
af årene 2018, 2019 og
2010, i alt 90 millioner kroner, til udbygning for at

klare kapacitetsudfordringen i Dalby og Vonsilds skoledistrikter og til nye
klubfaciliteter til Dalby GF.
Flertalspartierne Venstre
og Dansk Folkeparti har i
forbindelse med budgetforliget meddelt, at der
med beslutningen bliver
prioriteret, at Dalby Skole
skal udbygges med overbygning og tre spor.
Udbygningens fysiske
placering
Udbygningen af Dalby Sko-

DØDE OG
BEGRAVEDE
22. september
Karl Thomsen
Fjeldparken 27
25. september
Niels Ove Michaelsen
Tidligere Romerparken
2. oktober
Hans Rudolf Petersen
Romerparken 26
11. oktober
Jørgen Ribel-Jørgensen
Tidligere Søbakken

Visionsaften har forberedt udvidelse
Sidste efterår inviterede skolebestyrelsen skolens medarbejdere,
elever og forældre samt lokale samarbejdspartnere til en anderledes visionsaften godt hjulpet af to designere og et hold studerende fra Designskolen. Det blev en kreativ proces, der blandt
andet involverede modellervoksfigurer i stærke farver. De blev
hovedpersonerne i en række animationsfilm, der skildrede fremtiden på Dalby Skole, og her var et af scenarierne netop, hvorfor forældrene havde valgt, at deres børn skulle gå på Dalby
Skoles overbygning. På den måde var de medvirkende nødt til
at tænke konkret og visionært på én gang. Og skolebestyrelsen
har dermed en god ballast for den proces, der nu går i gang.

le har været en del af Kolding Kommunes ”Fysiske
udviklingsplan for folkeskolerne 2014-21”. Med udgangspunkt heri indstillede
et samlet Børne- og Uddannelsesudvalg i foråret 2016,
at Dalby Skole skal udbygges med 7.-9. klassetrin og
til tre spor.
På illustrationen er det vist,
at udbygningens overbygning og tre spor til 4.-9.
klasse er planlagt placeret i
forlængelse af hallen og de
nuværende klasselokaler til
4.-6. klassetrin ud mod Dalbyvej.
Det inddrager det meste af
den nuværende grus-parkeringsplads og græsarealet op til mellemtrinnet.
Fire ekstra klasselokaler til
indskolingen er planlagt
bygget ved indskolingen,
hvor det nuværende Naturfagshus ligger. Det oprindelige parcelhus som nu er
Naturfagshus rives ned for
at gøre plads til klasselokalerne.
Nye faglokaler
Med overbygning er det
også planen, at der skal
etableres nyt pædagogisk
læringscenter (bibliotek)
og faglokaler til naturfag
(natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi), musik, madkundskab og håndværk og design.
Dalby GFs klubhus og
parkering til skole og
idræt
Som en del af budgetforligets udbygningsplan for
Dalby, er Dalby GFs nye
klubhus også med. Det nye
klubhus med udsigt over
fodboldafdelingens kampbane er planlagt placeret
på grunden, hvor Værestedet/klubben, Dalby GFs
gamle omklædningsrum
og beachvolleybanen ligger. De gamle bygninger
her vil blive revet ned.
Til den udvidede skole og
Dalby GFs aktiviteter vil der
blive behov for væsentlig
større parkeringsareal. Ny

og større parkeringsplads
er planlagt placeret øst for
hallen ud mod Ankerhusvej. Dermed er det herfra,
at den nye hovedtilgang til
skole, hal og fodbold vil blive.
Tidsplan
Både Dalby Skole og Dalby
GF venter spændt på, at
Kolding Kommune igangsætter forberedelsesarbejdet til de kommende byggerier.
Byggeriet af Dalby Skoles
udvidelse vil sikkert blive
startet i 2018 og senest være klar i 2020. Hvis overbygningen tages i brug i 2020
vil det være skolens nuvæ-

rende 3. klasser, der bliver
de første, der kan fortsætte
i 7.-9. klasse.
Dalby GF håber, at de
måske allerede i 2017 kan
komme i gang med byggeriet af deres nye klubhus.
Profil for en større Dalby
Skole
Vi har en rigtig god skole i
Dalby med dygtigt personale og stor forældreopbakning. Vi har mange traditioner i både undervisningen og SFO, som er
med til at give Dalby Skole
sin profil.
Det bliver en positiv udfordring for hele skolen at

bygge videre på det, der
gør Dalby Skole god, og
samtidig forny og forandre
skolen, når vi får overbygningens store elever og
flere klasser.
Skolebestyrelse, medarbejdere, elever, forældre og lokale samarbejdspartnere
var for et år siden med til at
give nogle bud på en vision
for en udvidelse af Dalby
Skole med overbygning og
elever i 7.-9. klasse.
Det blev til en vision udtrykt gennem en animationsvideo. Den er blevet
rigtig aktuel, så her er linket til den:
https://vimeo.com/
148337040

Lene Thiim træder til som
præst ved gudstjenesten i
Dalby Kirke søndag den 20.
november, men hun er på
hjemmebane, for her er hun
konfirmeret og har også arbejdet i flere år som korsanger og
kirkesanger.
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Friluftsliv er årets grønne tema
Nok en gang er Dalby Skole blevet belønnet med et
grønt flag. Denne gang for arbejdet med friluftsliv.

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
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer:
Peder Damkjær
(formand),
Tove Klingenberg,
Luise Jakobsen,
Jette Berg Bruun,
Carsten Reinert,
Stine Weltstrøm,
Signe Thorsø Pedersen,
Sidse Østergaard
(1. suppleant)

_____________________
Det sker i november
Fredag 4. kl. 10.30
Borgmester Jørn Petersen deltager ved hejsning af skolens nye
Grønt Flag
Onsdag 16. kl. 17.30-20.30
Skolefest for indskolingens 0.-3. klasser
Torsdag 17. kl. 18-21.30
Skolefest for mellemtrinnets 4.-6. klasser
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Af lærer og naturfagsvejleder
Jens Bank
Foto: Jens Bank
Fredag den 4. november
bliver det nye flag hejst, og
borgmester Jørn Pedersen
er inviteret til at hjælpe
med at hejse flaget og fejre
vores nye grønne flag.
Dalby Skole har i flere år
kunne flage med et Grønt
flag, fordi eleverne og skolen målrettet har arbejdet
med spørgsmål om miljø
og bæredygtighed.
I år var temaet friluftsliv,
hvor eleverne har undersøgt forskellige former for
friluftsliv og brugt deres

viden og indsigt til at gøre
en forskel for natur, miljø
og mennesker. Et af produkterne var en avis om friluftsliv på 36 sider.
Profilfag i udeliv
Dagene efter påskeferien
er normalt planlagt til
Grønt flag, men i løbet af
skoleåret har der været
gennemført andre forskellige tiltag i forhold til friluftsliv.
Skolen har blandt andet
tilbudt profilfagshold med
friluftsliv og udeliv. Det
har man kunnet læse om i
tidligere udgaver af Dalby
Tidende. Flere klasser har

haft ude-skole og samarbejdet med Kolding Kommunes naturskoler.
Desuden har SFO etableret to shelters i forbindelse
med bålhytten på jordstykket. Så der har været
mange forskellige former
for friluftsliv i løbet af skoleåret.
Det er Friluftsrådet, der
hvert år vurderer om skolen lever op til de nationale
og internationale kriterier
for at flage med det grønne
flag.
Friluftsrådet skriver blandt
andet i deres vurdering: Alt
i alt har I udført et flot
stykke arbejde med teamet
friluftsliv.
Vi har altså god grund til at
være stolte over vores arbejde med grønt flag.

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Jette Berg Bruun
Jeg er lige hjemvendt fra
vores sidst afholdte skolebestyrelsesmøde, endnu
engang udbytterigt og lærerigt og med et smil på
læben og lys i øjnene. Jeg
glæder mig allerede til de
kommende møder, og
sikke en streg under vigtigheden af en skolebestyrelses arbejde, der blev slået
en uge efter, hvor nyheden

om overbygning på Dalby
skole kom ud. Det gav
endnu mere smil på læben
og taknemmelighed over
de forrige skolebestyrelsers
arbejdsindsats.
De to år jeg allerede har
siddet i skolebestyrelsen,
har udbygningen og soverbygningen været et punkt
på nærved alle dagsordener, så det er blevet fulgt og
drøftet tæt.
Nu begynder en ny spændende periode, hvor der

blandt andet skal diskuteres, hvordan overbygningen skal blive integreret
med de værdisæt og visioner, som er grundlaget for
Dalby Skole, og som vi alle:
elever, medarbejdere og
forældre har glæde af hver
eneste dag.
Kursus til alle
Mødet jeg kom fra med
smil på læben var med en
ekstern underviser fra Foreningen Skole og Forældre.
Skolebestyrelsen
havde valgt at lave et kursus
for hele bestyrelsen for at
give os alle gode arbejdsredskaber og få en aktiv,

Motion og røde kinder
Fredag før efterårsferien er skolernes motionsdag. På
Dalby Skole er der rigtig mange aktive aktiviteter,
hvor de ældste elever er holdledere for de yngre ele-

Af skolesekretær Marianne
Krog Hansen
Fotos: Judy Reimer

Udematematik i skoven.

God energi i skolebestyrelsens arbejde
Den nyvalgte skolebestyrelse har alle været på kursus for at få en aktiv og kompetent skolebestyrelse,
som alle kan få glæde af.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

kompetent og handlende
skolebestyrelse. Her blev vi
blandt andet udfordret på,
hvordan vil vi byde ind
med egne kompetencer for
at styrke skolebestyrelsens
kompetencer, og hvad gør
en skolebestyrelse god, og
hvordan defineres en effektiv skolebestyrelse. Det gav
stof til eftertanke.
Tæt på væddemål
Vi var tæt på at indgå et
væddemål med underviseren, om vi kan få kampvalg
til næste skolebestyrelsesvalg. Så læg tanken godt til
rette i baghovedet og lad
den poppe op engang i

mellem. Der er noget ved
nu at være deltager i maskinrummet på Dalby
Skole, og du kan få lov at
skrue og dreje alt det, du
vil, når bare der er enighed
om skolens retning, værdier og visioner.
Og det kunne jo være i de
kommende skoleår, at tanken strejfer dig: Det må
kunne gøres anderledes.
Jeg vil gerne være aktiv deltager i mit barns skoleliv,
eller jeg vil gerne være
med til at præge udskolingen.
Så sæt et mentalt kryds i kalenderen foråret 2018, så
er der fire pladser på valg.

Dalby Skole har en rigtig
god tradition for, at fredagen før efterårsferien, står
der motion på skoleskemaet. Derfor har børnene
på Dalby Skole igen i år
byttet skoletasken ud med
løbesko og tøj, der er rart
at bevæge sig i.
I år havde alle en ekstra
god og varm trøje på, da
sensommeren har sluppet
sit greb og en frisk vind
med lavere temperaturer
nu har taget over.
Dagen startede med fælles
opvarmning på græsstykket
ved hallen. Opvarmningen
stod 6. klasserne for, og
den sluttede af med musik
fra musikvideoen fra Aktiv
året rundt ”Brug bolden”
med Jacob Riising og Seba-

stian Klein.
Alle deltog aktivt i de forskellige opvarmningsprogrammer, der blev gennemført af nogle meget
dygtige og energiske 6.
klasses elever.
Johannes fra 1.C fik bestemt varmen og synes
pludselig, at den ekstra
trøje, han havde fået på,
var lidt for varm.
Mange aktiviteter
Efter god opvarmning var
alle nu klar til de forskellige aktiviteter, der skulle
gennemføres hele formiddagen. De elever fra 6. årgang, som var sat på som
holdansvarlige, fik hurtigt
styr på deres hold, der var
dannet på tværs at alle klassetrin.
På programmet var aktiviteter som sjippe-konkurrence, stikbold, tovtræk-

ning, egern-tagfat og mange flere, som alle de 12
hold skulle igennem.
På min tur rundt mødte jeg
blandt andre Sille og Sarah
fra 4.A. De var lige blevet
færdige med deres aktivitet, kartoffel-stafetløb.
Sille fortalte, at hun syntes,
det var dejligt at komme ud
og være aktiv. Hendes mål,
til selve løbet senere på
dagen, var at komme helt
op på fire runder mod de
tre, hun løb for et år siden.
Sarah tilføjede, at hun også
ville gå efter sit mål, som
også var fire runder. Hun
fortalte også, at hun syntes,
det var rigtig godt og hyggeligt, at eleverne var blandet på kryds og tværs af
årgangene. Med røde kinder og lidt kolde hænder
løb de to piger så en runde
på boldbanen – sikkert
både for at holde varmen
og varme op til løbet, de så
frem til.
Der blev heppet
Stemningen ved alle aktivi-

Amalie C fra 4.A løb seks runder og blev hurtigste pige fra mellemtrinnet.
Simon fra 6.A løb seks runder og blev hurtigste dreng fra mellemtrinnet.
Christian fra 3.A løb fem runder og blev hurtigste dreng fra indskolingen.
Christine fra 3.A løb fire runder og blev hurtigste pige fra indskolingen.
teterne var god, og alle var
glade. Der blev heppet højt
alle steder.
Undervejs var der også mulighed for at få en tår vand
og et æble for at give lidt

ekstra energi og slukke tørsten.
Da alle holdene havde gennemført formiddagens aktivitetsprogram fik de sig
en velfortjent frokostpau-

se, hvor madpakken skulle
nydes, inden de igen skulle
i gang med løbet som afslutning på en god og aktiv
dag og startskuddet til efterårsferien.

De yngste børn er vilde med engelsk
Med skolereformen er der også kommet engelskundervisning allerede fra 1. klasse. Eleverne synes der
er spændende at tale og synge på engelsk.
Af lærer Line Cenholt Aaskov
Fotos: Line Cenholt Aaskov
Det er spændende, udfordrende og rigtig sjovt at undervise i engelsk på 1.
årgang.
Jeg var meget spændt på,
hvordan det ville være, at
skulle undervise i engelsk i
1. klasse. Mange af børnene er jo kun på vej til at
knække læsekoden, når de
starter efter sommerferien
og så et helt nyt sprog at
skulle forholde sig til.
Hvordan ville det mon
blive?
Vores elever på 1. årgang
har taget i mod engelskfaget med åbne arme. De er

vilde med det, og de vil rigtig gerne lære engelsk.
At lære noget nyt, kræver
altid, at man tror på, at
man kan, og at man er i et
trygt læringsmiljø, hvor
man tør at lave fejl. Det er
rammen for, at vores elever
bliver dygtige.
Faste strukturer
I engelskundervisningen
er genkendelighed og en
fast struktur vigtige elementer i et trygt læringsmiljø. Vi synger og bevæger os til sange, som vi
hører mange gange. Også
derhjemme bliver der lyttet
til og set nogle af de sange,
vi arbejder med i skolen.

Mundtligheden er i højsædet. Vi skal smage på de
nye ord. De kan godt lyde
sjovt, når vi siger dem, men
det er forbudt at grine af
hinanden, så tør man
måske ikke at prøve en
anden gang. Det er så vigtigt, at børnene tør gætte
og komme med nogle bud
på ord og små sætninger.
Med nysgerrighed som
drivkraft
Vi skal være nysgerrige
sammen for at blive dygtige. Og det er den tidlige
sprogstart i engelsk med til
at biddrage til, at børnene
bliver. Der er faktisk mange
engelske ord, som ligner
de danske. Så den sproglige opmærksomhed smitter også af på dansktimerne.

Mange emner
På årsplanen for 1. årgang
er der basistræning af de
emner, som kommer til at
fylde mere og mere gennem børnenes skolegang.
Lige for tiden arbejder vi
med ”My house”, hvor vi
fylder på ordforrådet, så vi
senere hen kan samtale om
vores hus og vores værelser
og møbler. Børnene folder
huse og farver og skriver
basisord ned på deres personlige huse. Det går de

1.a synger og bevæger sig til
”Hello song”.

Celina og Emilie fra 1.c laver
”My house”.
rigtig meget op i. Som
lærer er der næsten ikke
noget bedre, end børn
som gerne vil lære noget
nyt, og det må jeg sige at
børnene på 1. årgang virkelig vil i engelsk.
Det siger børnene om
engelsk i 1.a:
Vilma: Det er kanon million gange sjovt.
Victor: Det er sjovt, men
nemt.
Cille-Mai: Det er dejligt at
kunne engelsk, når man er
på ferie.
Sejer: Det er rigtig sjovt
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Lasse er blandt de bedste i verden i sin gokart
Lasse har på få år kørt sig helt op i verdenseliten i sin
gokart. Selv om han først lige er blevet senior, er han
både dansk mester og nordisk mester og er netop
vendt hjem fra VM i Napoli i Italien, hvor han repræsenterede Danmark i seniorklassen.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Selv om den 16-årige Lasse
Andreasen kun har kørt
gokart i seniorklassen i
mindre end et år, så har
han allerede præsteret aldeles fremragende i klassen. Her er det lykkedes
ham at bide skeer med de
bedste i klassen, for han er
både blevet dansk mester,
nordisk mester og vinder af
Rotax Max Challenge i seniorklassen. Den, som vinder Rotax Max Challenge,
vinder også en billet til VM
og er den eneste kører,
som repræsenterer Danmark i sin klasse.
Lasse er netop vendt hjem
fra VM, der i år blev kørt i
Napoli i Italien. Her var
han oppe imod verdens
bedste gokartkørere og

endte som nummer 36 ud
af 72 i seniorklassen.
- Det kunne jeg godt have
gjort bedre, men desværre
så begyndte det at regne,
lige som vi skulle køre på
banen, og så vi turde ikke
skifte tandhjulet om til
regn.
Det betød, at jeg skulle
kæmpe lidt mere rundt i
svingene, fortæller Lasse,
der understreger, at der
kun var tid til at skifte dæk,
fordi porten ind til banen
lukker på et bestemt tidspunkt, og hvis man ikke
når at komme ind, så kommer man slet ikke til at
køre.
Har lært noget
Han synes, det var skuffende, især fordi han blev
nummer 18 i præfinalen,
men også fordi temaet vid-

Hele næste år har Lasse lov til at ændre sit kørenummer til nummer 1, fordi han er dansk mester, men han har endnu ikke bestemt sig til om han vil skifte sit kørenummer fra 309 til 1.
Gokartklasser
Klasserne er inddelt på følgende måde:
8-11 år
11-13 år
13-15 år
15-38 år
Over 38 år
Lasse har i mange år kørt gokart i Vojens
Men kører nu for Skærbæk Motorsport Sønderjylland
Lasse leder efter en sponsor, så han kan opnå endnu
bedre resultater – der er stadig meget af udstyret, der
kan optimeres endnu mere
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ste, at med den rigtige opsætning kunne han matche
de hurtigste tider.
Alligevel har turen gjort et
stort indtryk.
- Vi har også lært noget og
ved, hvad vi skal gøre anderledes næste gang, siger
Lasse.
Med ”vi” mener Lasse både
sig selv og sin far Carsten
Andreasen, der altid er
med Lasse ude og køre løb
samt hans træner Jan Brøndum. Jan er en uundværlig
hjælp med alt det taktiske
og med de tekniske detaljer ved gokarten. Far Carsten hjælper og støtter,
ligesom Lasse også har opbakning fra sin mor, der
kommer og ser ham køre
løb, så tit hun kan.
Lasse, der til daglig går i
10. klasse på Brændkjærskolens idrætslinje, er meget seriøs med sin sport og
satser da også på at vinde
en billet til VM igen til
næste år, ligesom han også
gerne vil til udlandet og
køre løb i næste sæson.
Men gokartsporten er dyr,
for der skal både dæk,
motor, gokart, køredragt,
hjelm, løbsgebyr og transport frem og tilbage til.
Derfor leder Lasse også
efter en sponsor, der kan
hjælpe lidt til. For på sigt
har Lasse ambitioner om at
fortsætte inden for motorsporten.
- Det kunne jeg godt tænke
mig, siger Lasse, der kun
har kørt gokart i fire år.
Kun for sjov
Han begyndte med at køre
udlejningsgokart for sjov
indendørs i Kolding Gokart Center, men han blev
bidt af det og fik som 12årig sin første udendørs gokart, og siden er det gået
stærkt.
Men Lasse er da også så
ambitiøs, at han gerne skipper en sidsteskoledagsfest
for at kunne køre optimalt,
når han skal til løb.
- Det er en stor passion at
køre løb, og der er ikke
noget, jeg hellere vil, siger

Lasse, der kun har haft et
alvorligt uheld. Der blev
han til gengæld også slynget ud af gokarten med

stor kraft og fik ødelagte
lunger.
- Vi kører jo med 130 kilometer i timen ned ad lang-

siden, så der er fart på.
Men det får adrenalinen til
at rulle, siger han med et
skævt smil.

Lasse kører normalt med nummer 309, der også er hans fødselsdato. Til VM måtte han ikke selv
vælge sit kørenummer.

Lasse sammen med sin træner Jan Brøndum og belgieren Jan Daems, der har et stort team i Belgien,
og som også hjælper Lasse ved de store løb.

Lasses far Carsten er en stor støtte.

