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Organist starter op med
babyrytmik i præstegården
Dalbys nye organist Eva
Schmidt har tidligere haft
flere hold i babyrytmik.
Nu gentager hun succesen i Dalby. Deltagelse
i babyrytmik er gratis.

GANG I DIG OG DALBY
Bob Dylan i præstegården

Læs side 3

Februar
Torsdag 9. kl. 19.00
Aftengudstjeneste

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat

Lørdag 11.
– søndag 19.
Skolens vinterferie

Eva Schmidt, der er ny organist i Dalby Kirke, kan
meget andet end spille
orgel i kirken. Hun er ud
over organist også uddannet musikterapeut og har i
flere år arbejdet i musikskolen. Hun har også haft
flere babyrytmik hold, som
har været succeser med
mange deltagere, og nu
håber hun at gentage successen i Dalby hver tirsdag
formiddag med opstart
den 21. februar.
- Jeg har haft babyrytmik i
Harte Kirke og på plejehjemmet Solgården, hvor
også de gamle fik noget ud
af at se babyer og forældrene lave rytmik, så jeg
håber, at der også er en in-

Onsdag 22. kl. 19.00
6. klassernes musical
på Kolding Teater
Søndag 26. kl. 9.30
Fastelavn. Familiegudstjeneste og tøndeslagning
Mandag 27.
Fastelavnsfejring
på skolen
Tirsdag 28. kl. 19.00
Generalforsamling
Dalby GF. I Dalbyhus
Tirsdag 28. kl. 19.00
Det moderne Rom.
Sogneaften

Marts
Søndag 12.
Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
Torsdag 15. kl. 19.30
Generalforsamling
Tved Vandværk.
På Den Gyldne Hane
Torsdag 30. kl. 19.00
Generalforsamling
Beboerforeningen.
I Dalbyhus

KIRKE
Sogneaften om Rom
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teresse for det i Dalby, siger
Eva Schmidt.
Større tilknytning
Samtidig håber organisten
også, at det nye tiltag vil
styrke tilknytningen til kirken og til sognet, hvor et
sådant tiltag er blevet efterlyst jævnligt.
- I et sogn med så mange
dåb som Dalby er det
oplagt at knytte til ved småbørnsfamilierne. Kirken

skal åbne sig for alle generationer, og det her er en
oplagt mulighed for at udbygge relationen, siger Eva
Schmidt.
Synges og danses
Til babyrytmik skal der
læres nye sange, nye fagter,
og der skal danses, leges
med tørklæder og bamser
og synges sange, som man
kender i forvejen. Børnene
skal mærke forældrenes

puls i musikken, og det vil
stimulere det lille barns
musikalitet og genkendelsesglæde.
Rytmikken er for babyer
fra to til tolv måneder, og
Eva Schmidt håber mange
har lyst til at komme og
være med hver tirsdag i
præstegården. Bagefter er
der mulighed for at amme,
skifte ble og drikke en kop
kaffe i præstegården.
- Der bliver mulighed for at
få et fællesskab og hygge
sig sammen, siger hun.

KIRKE
Fastelavn for hele
familien
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Babyrytmik
Holdet starter op tirsdag
den 21. februar og vil herefter foregår hver tirsdag
kl. 11.00 i Præstegården,
Gl. Tved 23A.
Bagefter er der kaffe og
hygge.
Det er for babyer fra to til
tolv måneder.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding nødvendig til
Eva Schmidt på e-mail:
organisteva@gmail.com
eller på tlf. 51 28 02 31.

SKOLE
Insekterne flytter ind
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SKOLE
Halgulvet rådner
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IDRÆT
Dalby med i fælles
talentarbejde
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Tved og Rebæk sparer på vandet

Om
AVISEN

Her ved nytår 2017 kunne vi igen konstatere, at der
er faldende vandforbrug blandt de 700 forbrugere i
Tved Vandværk - Tved og Rebæk.

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

Af Carl Poulsen
Fotos: Michael Pedersen
og privat
Der er i 2016 pumpet
71.896 m3 vand ud til forbrugerne, et fald på 1.329
m3 i forhold til 2015. Gennemsnitligt forbrug pr.
husstand er ca. 103 m3.
Inklusiv afgifter og moms
kostede 1 m3 vand for en
gennemsnitforbruger hos
vandværket i 2016 21,62
kroner og hos Blue Kolding 46,37 kroner, eller i
alt 68 kroner pr. m3 total. 1
liter vand koster altså cirka
7 øre.

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,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.

Fjernaflæste målere
I løbet af 2016 blev alle
vandmålere i Tved Vandværk udskiftet til fjernaflæste målere.
Ved årsskiftet til 2017 har
forbrugerne i Tved Vandværk således ikke skullet aflæse deres vandmåler. Det
klarer vandværket ved at
køre rundt i området med
udstyr, der fanger signalet
fra de enkelte vandmålere.
Målerne lagrer selv målerstand ved udgang af hver
måned og altså også ved
midnat nytårsaften. Resultaterne sendes til en server,
hvorfra der genereres af-

regning til kunderne. Den
her beskrevne aflæsningsmetode kaldes ”Drive By”
aflæsning.
Aflæsning hver dag
Aflæsninger automatiseres
yderligere i 2017 med opsætning af konstant aflæsende antenner i tre flagstænger rundt omkring i
området. Så vil der hver
dag automatisk blive aflæst
målere. Det betyder så, at
der hver dag vil komme besked fra serveren til vandværket, hvis der i løbet af
døgnet er konstant forbrug
på en måler. Måleresultatet
vurderes, og der gives besked til kunden om, at pågældende skal være opmærksom på vandspild.
Det kan være et konstant

Tved Vandværk
Generalforsamling
Torsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30
på restaurant ”Den Gyldne Hane”

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

2. Beretning om det forløbne år

Da en ældre folkesanger og rockmusiker i efteråret
fik Nobels litteraturpris, sendte det chokbølger gennem de litterære cirkler. Jakob Brønnum udlægger en
solid håndfuld af Dylans nøglesange og insisterer på,
at prisen er fuldt fortjent. Det sker tirsdag den 31. januar klokken 19.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A.

Indberet mobilnumre
Som ekstra service for
vandforbrugerne indfører
Tved Vandværk den service, at man kan få sms-besked ved for eksempel lukning af vandforsyning ved
reparationer og lignende.
Alle interesserede beboere
bedes maile navn, adresse
og mobilnummer til:
sms@tved-vand.dk
Carl Poulsen

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

5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Søren Bolvig
Formand

Bob Dylan er i dag rockmusikkens grand old man, en
af de største, nulevende
kunstnere overhovedet.
Han er også en endog
meget stor forfatter i sine
mere end 500 sangtekster.

Og for nylig fik han som
den første sangskriver Nobelprisen i litteratur.
Bibelen og Dylan
Protestsangene i 1960’erne
gjorde det. Den pludselige,

inderlige kristendom fra
slutningen af 1970’erne
gjorde det. Og det dramatiske sortsyn fra 1989 til i
dag gør det. Hele vejen
bugner Bob Dylans tekster
af bibelske sprogbrokker.
Jakob Brønnum gennemgår i sit foredrag nogle af
de mest spændende og
overraskende sange i det
perspektiv, fra ”Blowing In
The Wind” til ”Like A Rolling Stone” og ”Forever

Young”. Undervejs giver
han nogle eksempler på
guitar.
Forfatteren bag bogen
”Sange ved himlens port”,
der turnerer med sin guitar og stemme som Dylanfortolker, slår fast:
- Foredraget vil hinsides enhver tvivl vise, hvorfor Dylans forfatterskab rummer
dybder, der kan udløse litteraturens fornemste udmærkelse.

Forfatter Jakob Brønnum har rejst landet tyndt med sine Bob
Dylan-aftener. Tirsdag den 31. januar klokken 19 kan han
mødes i Dalby Præstegård, hvor han ud over at fortælle om Bob
Dylans liv og forfatterskab også synger nogle af de Dylan-klassikere, der var med til at udløse Nobelprisen i litteratur. Brønnum
udkom i 2014 med bogen ”Sange ved himlens port” på Forlaget
Alfa / Eksistensen.

Tved Vandværk forbrugerinformation

Generalforsamling

Drikkevandsanalyse 2016
Analyseparameter
Lugt, smag, udseende
Temperatur- svingende
PH
Kimtal v. 22 grader C
Kimtal v. 37 grader C
Nitrat
Nitrit
Calcium
Kalium
Jern
Magnesium
Mangan
Natrium
Sulfat
Chlorid

Ingen/normal
7,0-14,0
7,85
0/ml
0/ml
1,5 mg/l
0,010mg/l
58,5 mg/l
4,11 mg/l
0,034 mg/l
8,28 mg/l
0,005 mg/l
85,7 mg/l
21,0 mg/l
85 mg/l

Vandets hårdhedsgrad: 10,0
Vandet har nu en total hårdhedsgrad 10,0 eller ”Middelhårdt”, hvor skalaen går fra 8 til 12.
Det har betydning for dosering af vaskepulver samt indstilling af visse opvaskemaskiner.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges

Sange ved himlens port
– på strejftog i Bob Dylans verden

løbende toilet eller det,
der er værre, nemlig utætte
rør under gulvet.

Dagsorden i flg. vedtægterne
1. Valg af dirigent

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY

Yderligere oplysninger
Vandanalyser er vanskelige at læse og forstå. Søg evt.
yderligere oplysninger via Tved Vandværks hjemmeside: www.tved-vand.dk

Dalby GF

Generalforsamling
Dalby Beboerforening

Tirsdag den 28. februar fra kl. 19.00 i Dalbyhus

Torsdag den 30. marts kl. 19.00 i Dalbyhus

Igen i år vil Dalby GF være vært ved en kop kaffe og en småkage.
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Forslag: 100 kr.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Ikke på valg er:
Caja V. Nielsen
Per Rosiak
Ole Davidsen
Michael Nielsen (udtræder)
Svend Henning Vilhemsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af formandsberetninger.
3. Forelæggelse af reviewede regnskaber.
4. Behandling af indkomne forslag (se nedenfor).
5. Valg til bestyrelsen samt af revisor.
Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne (vælges for 1 år). Udvalgene udpeger selv.
Formand Brian Forsingdal-Nielsen. Valgt 2015. På valg. Modtager genvalg.
Kasserer Tommy Andersen. Valgt 2014. Ikke på valg.
Medlem Thomas Rosenlund Frederiksen. Valgt 2015. På valg. Modtager genvalg
Medlem Steen Hoppe. Valgt 2015. På valg. Modtager genvalg.
Revisor Peder Nygaard. Valgt 2014. Ikke på valg.
6. Valg af formænd for udvalgene (vælges for 2 år).
Udvalgene indstiller selv formand til valg på generalforsamlingen.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen vært for lidt godt til ganen.
Eventuelle forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til: per@rosiak.dk
Foreningens vedtægter kan læses på: Facebook.com / Beboerforening for Dalby sogn
Årets Dalbyborger
Indstil en ildsjæl /person, som fortjener anerkendelse som årets Dalbyborger 2017.

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse (vedtægterne §6).
Under hensyntagen til dette opsættes aktuel dagsorden senest 5 dage før generalforsamlingen.

Betaling af kontingent 2017: 100 kr. (gælder hele husstanden året ud)
Uanset den valgte betalingsform, angives tydeligt navn og adresse ved betalingen.
a) Reg.nr. 1551 / Kontonr. 3566927.
b) MobilePay: Ole Davidsen 24 65 30 22.
c) Kontant til kasserer Ole Davidsen, Romerparken 45.

Stemmeret
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingent restance har stemmeret
(vedtægterne §8) – tillige med forældre til medlemmer under 16 år, samt trænere og
ledere i foreningen.

Foreningens fremtid med Børneloppemarked og Banko? Du kan gøre en forskel!
Har du lyst til at være medarrangører til de årlige begivenheder (loppemarked, bankospil), tage initiativer i sognet eller komme med nye input, så mød op til generalforsamlingen og hør mere om det at være med i bestyrelsen. Sognet har brug for dig!

Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen

Med venlig hilsen og på gensyn
På bestyrelsens vegne
Formand Per Rosiak, tlf. 22 36 10 57

Familiebilleder er mange ting!

ll
Lundgærdet 2, judy@fotostylisten.dk, 22 40 99 16
2
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KALENDER
JANUAR
Sogneaften om Bob Dylan: Tirsdag den 31. kl. 19.00
Om Bob Dylans liv og sange, krydret med eksempler
på guitar. Ved Jakob Brønnum. Se side 3.
FEBRUAR
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 4. kl. 10.00
Ved Ditte Freiesleben.
Gudstjeneste: Søndag den 5. kl. 10.30
Sidste søndag efter Helligtrekonger.
Ved Ditte Freiesleben.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 7. kl. 19.00
I præstegården.
Aftengudstjeneste: Torsdag den 9. kl. 19.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 12.
Septuagesima søndag.
Se lokalaviser/www.koldingprovsti.dk

DALBY KIRKE

Dalby indtager Rom

Det moderne Rom:
Tirsdag 28. februar kl. 19.00

Fastelavn for Del din søndag med
hele familien verdens mest udsatte
Søndag den 12. marts 2017 håber Dalby at sende så
mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet
får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Dalby Kirkes rejse til Rom i april bliver forberedt af fire introduktionsaftener ved sognepræst J.C. Bach Iversen
i løbet af vinteren og foråret.
Vi er nu nået til nr. 3. Aftenerne er en generel præsentation af Roms mange fascinerende sider, så man er
velkommen, selv om man ikke skal med på sognerejsen.
Hvordan blev Italien samlet i 1861 efter århundreder
med omskiftelser, og hvorfor blev Rom hovedstad igen
og genvandt noget af fordums status? Og hvorfor og hvordan kunne Mussolini og fascisterne regere fra 1922-43?
Italiens samling 1861: Kongedømmet genindføres
Dramatiske begivenheder fører til, at Kong Vittorio Emanuele II af Sardinien bliver konge for et samlet Italien,
der indtil da havde været splittet i flere kongedømmer.
Blandt andet om hærføreren Garibaldis og politikeren
Cavours roller i relanceringen af et samlet Italien med
Rom som hovedstad.

Foto: Lasse Mejlvang

1922-43 Mussolini og fascismen: Drøm om ny storhed
Med Mussolinis magtovertagelse vækkes drømmen til live
om et nyt ”Stor-Rom”. Byens arkitektur ændres for at markere fascismens status som arvtager af den antikke storhedstid, hvor Romerriget var verdens førende magt.
Drømmen ender i et stort fald, men der er stadig spor
efter den i Rom.

Søndag den 26. februar kl. 10.30 i Dalby Kirke
Fastelavns søndag byder traditionen tro på en festlig familiegudstjeneste for alle udklædte og ikke-udklædte
børn – i alle aldre...

Gudstjeneste: Søndag den 19. kl. 9.00
Seksagesima søndag. Ved Tine Illum.
Familiegudstjeneste + tøndeslagning i præstegården:
Søndag den 26. kl. 10.30
Ved Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Dalby indtager Rom: Det moderne Rom
Tirsdag den 28. kl. 19.00
De politiske kampe om Italiens samling i 1870
og fascisternes periode 1922-43.
Se side 4.

Midt i Rom står det umådeligt store monument, ”Fædrelandets
alter”, som ærer Kong Vittorio Emanuele II som den, der samlede
Italien. Fra toppen er der udsigt over hele byen.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste: 18. marts 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
78. årgang, nr. 2
Februar 2017
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Musik og bevægelse, sang og salmer, dans og leg
med babyer fra 0-1 år og forældre. Ved organist Eva
Schmidt.
Oplev glæden ved musik
og bevægelse med dit barn,
lær nye sange og salmer og

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er
begrebet næstekærlighed
ofte oppe at vende. Ideen
om at tage sig af sin næste,
både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af
år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra
lignelsen om Den barmhjertige samaritaner.
Derfor er ideen om at dele
med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.
Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og
bekæmpe ekstrem ulighed.
Vores logo er en fisk, og
vores måde at arbejde på
lyder helt forenklet: ”Fol-

Det var fra balkonen på paladset til venstre i billedet, at Mussolini til 250.000 forsamlede menneskers jubel kundgjorde i 1936,
at et nyt Romerrige var en realitet.

Nyt i Dalby: Babyrytmik i præstegården

Dalby Tidende
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kekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten
mand en fisk, men også en
fiskestang og retten til at
fiske i søen, han bor ved.”
I alt vores arbejde indgår
hjælp til selvhjælp, så projekterne bærer sig selv, når
vi rejser hjem. Overalt,
hvor hjælpen når ud, ser vi
store forandringer for
mennesker, der bliver i
stand til selv at forme deres
fremtid, altid efter en omhyggelig udregning af,
hvordan pengene rækker
længst. Det er der flere eksempler på.
Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad
nok og overskud til at sælge eller spare op.
Når levestandarden stiger,
kommer børnene i skole
og øger chancen for at få
en uddannelse.
Med bedre vandforsyning
øges sundhed og trivsel og

Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden” og får boller / kakao i præstegården. Vi kårer kattekonger, kattedronninger og de bedst udklædte børn – og voksne!

få idéer til gode lege, som
stimulerer barnets udvikling.
Hver tirsdag med start
21. februar
Nyt hold starter op tirsdag
den 21. februar kl. 11 i
Dalby præstegård, Gl. Tved
23A.
Medbring dyne eller andet,
som babyen kan ligge på.
For tilmelding og information send en mail til Eva på
organisteva@gmail.com eller ring til 51 28 02 31.
Se også forsiden af dette
nummer af Dalby Tidende.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
15. januar
Alberte Jæger Jørgensen
Broagervej 51
22. januar
Camille Aabo Iversen
Odins Ager 17

færre må flygte ved tørke.
Børnene kan blive i skolen
i stedet for at migrere.
Med uddannelse bliver det
nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig
produktion.
Sæt allerede nu kryds
ved datoen
Dalby er med ved næste
indsamling 12. marts 2017.
- Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i et helt område, så færre sulter, færre
må flygte og flere kommer
i skole. Det synes vi, det
giver rigtig god mening at
samle ind til,” siger Jette
Juhl, indsamlingsleder i
Dalby.
Meld dig som indsamler
hos Jette Juhl på tlf. 27 63
25 77 eller e-mail jj.juhl@
mail.tele.dk allerede nu, og
del din søndag med verdens mest udsatte mennesker. Det nytter! På
landsplan blev der i fjor
samlet 12 millioner kroner
ind til verdens fattigste
lande.

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
27. december
Bent Andersen
Sæteren 1

Aftengudstjeneste i Dalby Kirke
Torsdag den 9. februar kl. 19.00
Vandpumpe har nidoblet høsten
I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat en
solcelledrevet vandpumpe, så disse kvinder i Malawi nu har nidoblet deres høst af blandt andet tomater, kartofler og løg. Overskuddet fra markedssalget går til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og skolegang til børnene.

Kirkens nye voksenkor medvirker
Levende lys og kirkekaffe
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Insekthotel på Dalby Skole Halgulv er rådnet

Stor søgning til Dalby Skole...
63 børn var ved den elektroniske indskrivningsperiodes afslutning 13. januar tilmeldt Dalby Skoles kommende børnehaveklasser og start i Glidende
overgang per 1. april 2017.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Sent torsdag eftermiddag
den 12. januar var Dalby
Skoles tre børnehaveklasser fyldt med forventningsfulde børn, der glædede
sig til at starte på Dalby
Skole i Glidende overgang
den 1. april og i børnehaveklasserne til august 2017.
Børnene havde deres forældre med, som for manges vedkommende skal til
at sende deres ældste barn
i skole, så her var der også

forventning og spænding.
Vores dygtige børnehaveklasseteam med tre børnehaveklasseledere og tre
tilknyttede pædagoger, der
også er med i skolens SFO,
viste børnene deres kommende klasselokaler og alt
det spændende, de skal til at
lære og arbejde med. Hvert
barn fik også en ergonomisk rigtig ”trekant”-skriveblyant og mappe, som deres
første gode skoleværktøj.
Saftevand, kaffe, mandariner og småkager havde god

afsætning undervejs i små
og større munde.
Mange nye tilflyttere i
Dalby
Vi har fået 63 indskrivninger til vores kommende
børnehaveklasser. De fleste
af de indskrevne børn, 44,
bor i Dalby Skoles skoledistrikt. Seks af de indskrevne børn har ældre
søskende på skolen, og
yderligere 4 børn ønsker at
Nuværende
klassetrin

benytte frit skolevalg til at
starte på Dalby Skole.
Ni af de indskrevne børn er
fra familier, der har købt
hus, bygger hus i Dalby
eller har plan om at flytte
til Dalby. Dermed fortsætter den store tilflytning af
børnefamilier til Dalby. I
de seneste tre år er mange
familier med børn i indskolingsalderen flyttet til
Dalby. Det kan aflæses i nedenstående tabel.

Skolebestyrelsen forventer tre klasser
Med 63 indskrevne elever
er der grundlag for at
danne tre klasser med hver
21 elever til start. Som det
kan ses af ovenstående udvikling vil der meget sikkert
komme nye familier til
Dalby allerede inden skoleårets start til august og i
de første skoleår.
Derfor håber og forventer
skolebestyrelsen, at Kol-

ding Kommunes Børne- og
Uddannelsesudvalg igen i
år beslutter, at der skal dannes tre børnehaveklasser i
Dalby til skoleårets start, og
at alle indskrevne børn dermed bliver optaget.
På Dalby Skole glæder vi os
rigtig meget til at tage imod
de nye børn og familier til
start i Glidende overgang
(”Tyvstarterne”) til april og
til børnehaveklasserne til
august.

Antal elever ved
indskrivning i januar
før deres skolestart

Antal elever ved
skoleårsstart
august 2014

Antal elever ved
skoleårsstart
august 2015

Antal elever pr.
januar 2017

49
60
56

51 (to klasser)

52 (to klasser)
62 (tre klasser)

59 (tre klasser)
71 (tre klasser)
57 (tre klasser)

2. klassetrin
1. klassetrin
0. klassetrin

Borgmesteren hejser det
grønne flag

2. præmie til Dalby Skoles
SFO på årets filmfestival

Eleverne tager sig godt af naturen og de arbejder
med friluftsliv. Næste tema for grønt flag er affald.

I år havde 3 klasserne fra Dalby skole indleveret en
film med deres udgave af ”Vild med dans”. 2.-klasserne havde forberedt et dansenummer til filmfestivalens underholdning.

Skrevet af miljørådet: Lea
4.a, Sara 4.a, Christopher
4.b, Hugo 4.b, Annie 5.a,
Asta 5.b, Anne 5.b, Jeppe 6.b
Foto: Dalby Skole
Den 4. november 2016 havde vi besøg af borgmester
Jørn Pedersen. Han kom for
at hjælpe os med at hejse det
nye grønne flag. Han havde
også en praktikant med som
godt kunne tænke sig at

blive borgmester, når han
bliver voksen.
Vi har fået det grønne flag,
fordi vi er gode til at passe
på naturen, og fordi vi har
arbejdet med friluftsliv. Vi
har været på cykeltur til de
tre shelters i Skibelund,
hvor vi lavede brændenældete, ost og pesto.
Fisketur og affald
Vi har også været på fiske-

tur, men vi fangede ikke
noget. Det var lidt koldt. Vi
har også været i skoven og
lege. Bagefter skrev vi en
folder om skoven.
Det næste tema for grønt
flag er affald.
Her skal vi samle affald i
naturen og sortere det. Vi
vil undersøge, hvor længe
affald kan ligge i naturen,
før det er helt forsvundet.
Vi vil også undersøge, hvordan de andre lande sorterer skrald for eksempel i
Tanzania.
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Af pædagog Lisa Renée Skovager
Foto: Privat
Jeg er pædagog i 2.-klasserne, så det var mig og min
kollega Karen, der skulle stå
for at finde på et nummer til
underholdningen. Vi besluttede os for, at vi ville optræde med et dansenummer. Vi havde børnene med
i forberedelserne. Først
valgte børnene den sang, vi
skulle danse til. Valget faldt
på ”Jeg kigger på fugle” af
”Djämes Braun”. Og så gik
arbejdet i gang med at lave
koreografi. Tre drenge
meldte sig til opgaven, og vi
brugte nogle eftermiddage
på at skabe en flot dans.
Nu skulle vi i gang med
at øve
Og vi øvede, ih hvor vi
øvede. Hver tirsdag og torsdag i otte uger trænede
børnene. De svedte, og de
dansede dansen igen og

igen, og Karen og jeg vi finpudsede og finpudsede.
Otte hårde uger og endelig
kom vi til den store dag,
hvor vi skulle optræde på
en rigtig scene foran 700
børn og voksne. Nu var der
ikke mere træning. Nu var
det alvor.
Alle glædede sig
Alle SFO’ens 215 børn sad
forventningsfulde i den
store sal, sammen med alle
de andre børn fra kommu-

nen. Salen summede af
spænding og glæde, inden
det store show gik i gang.
Vi skulle allerede danse
efter den første film, så vi
stod klar i kulissen.
Børnene blev præsenteret,
og de stillede op i rette position på scenen. Helt stille
stod de. Og så gik musikken i gang, og de dansede
alt det bedste de kunne.
Det var så flot.
Bør nene var så seje både
ved deres engagement og
deres fantastiske optrædende, og Karen og jeg var
så stolte. Og filmen den fik
en flot andenplads, og de
fik en flot pokal med hjem.

Dalby Skole har inviteret insekterne ind i varmen.
Profilfaget Udeliv har etableret et insekthotel.
Af pædagog Sheila Sørensen
og pædagogisk assistent Jesper
Andersen
Foto: Privat
I den sidste time hver fredag står børnene klar ved
bålhuset, som er profilfaget
Udeliv’s base. I Udeliv bruger børnene størstedelen
af tiden i skoven. At skabe
glæden i at være udenfor
har derfor været et centralt
projekt for både børn og
voksne.
Vi skulle sammen skabe
noget nyt, og allerede den
første fredag stod børnene
klar med en masse ønsker
til deres nye fag, særlig at
de gerne ville lege frit i
skoven. Som voksne kunne
vi ikke helt imødekomme
det konkrete ønske om fri
leg, da vi også havde et
ønske om et fagligt indhold, men vi kunne heldigvis sammen med børnene finde veje, hvor vi
både legede og lærte på
samme tid. Den første tid
stod på sansebaner, postbankoløb og Stratego, som
skabte rum for vores indbyrdes relationer, og herefter gik vi i gang med
vores første store projekt –
Insekthotellet.

sekthotel var, så vi startede
processen på YouTube.
Herefter forsatte vi i skoven
med at samle naturmaterialer, som pinde, kogler,
agern og bark. Børnene
brugte også kunstige materialer såsom mursten og
drænrør. Rammen til selve
hotellet blev bygget af de
voksne og sat på væggen på
huset ved jordstykket, herefter var det igen børnenes
tur til at fylde i og gøre det
fint til insekterne, inden
det blev lukket til med hønsenettet.
Alle er nu spændte på om
det bliver beboet af blandt
andet bier, bænkebider og
larver henover vinteren.
YouTube
Da vi selv var blevet inspireret på YouTube, besluttede
vi os for at lave et lille ekstra projekt, som der har
været stor opbakning omkring. Vi ville på Udelivsholdet også dele vores
erfaring og viden, så vi lavede vores egen YouTube

kanal, hvor vi nu har to
film liggende fra vores
større projekter. Filmene
kan ses på YouTube, og de
bliver synlige, når der søges
efter ”Udeliv Dalby Skole”.
Børnene fortæller her om
deres oplevelser og nyfundne viden.
Udover insekthotellet har
børnene lige afsluttet deres
sidste store projekt ”Tømmerflåder”, inden de nye
hold starter op i midten af
januar.
Børnene har igen været på
jagt i skoven. Denne gang
efter grene, som skulle
bindes samme på bestemte
måder for at til sidst at
ligne en minitømmerflåde. Nogle af børnene
fandt ikke denne proces så
enkel, men med godt mod
og hjælp fra hinanden lykkes det at komme ud og
sejle med tømmerflåder
samt at afprøve, om de nu
også kunne bære lidt.
Mens der blev sejlet og testet på åen i skoven, var
det ikke helt nemt at holde sig selv tør og modstå
fristelsen for at gå i vandet,
men det handler Udeliv jo
også om.

Mange spørgsmål
Børnene
var
meget
spændte på at komme i
gang, og de havde masser
af spørgsmål hertil. De fleste vidste ikke, hvad et in-

De bærende strøer ved springgraven i hallen er
knækket som tændstikker på grund af fugt. Nu skal
gulvet omkring springgraven renoveres på ny.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Teknisk serviceleder Ronnie Jensen handlede hurtigt, da han blev opmærksom på, at gulvet omkring
en overdækket springrav i
hallen, var begyndt at
synke.
Hurtigt fik han pillet nogle
gulvbrædder op og fandt,
at de bærende strøer omkring springgraven var
knækket.
Strøerne som understøtter
gulvet er blevet angrebet af
gul tømmersvamp, der
langsomt nedbryder og
æder træet, og der er ikke
anden mulighed end at
skifte understøtningen ud.

der etableret en springgrav, men da der ikke var
penge til at få den færdiggjort, blev der lagt fast gulv
henover graven.
Dalby GF vil ikke bekoste
at få lavet en springgrav
igen, så nu skal der lægges
et nyt gulv.
Lige nu pågår der undersøgelser for at finde ud,
hvor stort et areal, der skal
skiftes, ligesom man undersøger, hvor det er, fugten siver ind. Samtidig
bliver det også undersøgt
om understøtningen er angrebet af skimmelsvamp.

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

Ikke penge til en ny grav
Da hallen blev bygget, blev

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 februar
Lørdag 11.
Vinterferien begynder
SFO’en holder åben i
uge 7

Et stort hjørne af hallen er ubrugeligt

Sundhedsplejerske siger farvel
Dalby Skoles og områdets dygtige sundhedsplejerske
igennem mere end 15 år, Birgitte Høy Jepsen, skal til
at arbejde med behandling af overvægtige børn i
Sundhedscentret. Sundhedsplejerske Pernille Østberg
vil fremover betjene både familier med spædbørn i
området og Dalby Skole.
Sundhedsplejerske Birgitte
Høy Jepsen siger farvel og tak
efter 15½ gode år i Dalby.
Birgitte fortæller, at det har

DALBY skole

været fantastisk at følge så
mange børn og familier fra
de var små til store selvstændige skolebørn og vil

gerne sige tak til alle forældre, hun har samarbejdet
med. Birgitte skal især arbejde med behandling af
overvægt for børn mellem
3-18 år på Sundhedscenteret og derudover på Ungdomsskole Nord.
Ny sundhedsplejerske
Pernille Østberg er ny

sundhedsplejerske i Dalby
fra januar. Hun ser både
spædbørn, småbørn og
skolebørn, så mange af jer
vil møde hende. Pernille
har været sundhedsplejerske i 2½ år. Hun har selv 3
børn.
Pernille glæder sig til at
komme i gang i Dalby med
stigende børnetal.

Søndag 19.
Vinterferien slutter
Onsdag 22. kl. 19.00
6. klassernes musical for
alle skolens elever og familier på Kolding Teater
Afgående sundhedsplejerske
Birgitte Høy Jepsen (til venstre) og ny sundhedsplejerske i
Dalby Pernille Østberg

Mandag 27.
Fastelavnsmandag

Støt Dalby Tidendes annoncører.

De støtter dit lokalområde.
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Dalby GF bakker op om fælles talentsamarbejde i Kolding Kommune
Det ser nu endelig ud til at lykkes at få et samarbejde
op på tværs af alle klubberne i Kolding Kommune
omkring fodboldtalenter på drengesiden.

Af Gitte Thomsen
Foto: Privat
FSK - Fodbold Samarbejdet
i Kolding - har gennem flere år arbejdet på at få et
samarbejde op at stå, som
alle fodboldklubberne kan
se sig selv i og bakke op
om. Dalby GF har været aktive i processen, som en del
af FSK-bestyrelsen og bakker 100% op om den løsning, der er fundet.

KIF bliver eliteklub
Det har været meget vigtigt
for os, at det er FSK, som står
for Talent og Elitesamarbejdet i Kolding, men vi har
også måtte indse, at der ikke
er ressourcer til at bygge et
helt nyt lokomotiv til at
trække læsset, her må vi benytte de allerede veletablerede klubber. Valget er faldet på KIF, som nu er udpeget til at være Eliteklubben i
det fælles samarbejde.

Prøvetræning
Målet er at lave et fælles elitehold fra U13 og opefter
samt en talenttrup fra U10
og opefter, som brutto-trup
til de kommende elitehold.
Alle spillere kan komme til
prøvetræning i talent-truppen, men ikke alle bliver
optaget og eliteholdene
dannes kun ud fra talenttruppen. Denne struktur
skal sikre, at man ikke ser
sig nødsaget til at flytte klub
for at komme i betragtning
til eliteholdet, man kan sagtens fortsætte i sin egen
klub og samtidig træne i talent-truppen, som er nøglehullet til eliten.

Masser af træning bærer
frugt
At blive en dygtig fodboldspiller kræver masser af
træning, men det kræver i
særdeleshed også en masse
glæde og nogle trygge sociale rammer.
Det kan vi sammen skabe i
Dalby GF Fodbold både
selv og i samarbejde med
andre lokale klubber i
vores FC Kolding Syd samarbejde.

Bliver så længe som
muligt
Derfor håber vi, at vores
medlemmer bliver lokalt så
længe som muligt. Men vi
vil da være rigtig stolte over
indimellem at kunne sende
en spiller på Eliteholdet.
Eliteklubben påtager sig
udover talent-træning også
opgaven omkring uddannelse af og inspiration til
andre trænere i Kolding
Kommune.

Nærmere information om talentsamarbejdet
Kontakt: Gitte Thomsen, formand for Dalby GF Fodbold og medlem af FSK’s bestyrelse.
Tlf.: 22 46 29 30
Email: dalbygf2005@gmail.com

Mikkel Ravn og Oliver Krøller
spiller i Dalby GF

Multibanen er blevet Nytårsspring i Dalby
et samlingssted
med spring og musik
Juleaftensdag var ingen undtagelse. Drengene fra 6.
årgang på Dalbyskole skrev hurtigt sammen via SMS
og på Instagram, og inden længe var en gruppe
enige om at mødes på Multi.
Af Judy Knap Reimer
Foto: Jamie Reimer Michaelsen
Der går stort set ikke en
weekend uden, der tikker
en SMS ind på Jamies telefon med beskeden:
- Vi mødes på Multi klok-

ken 11.00 (eller et andet
tidspunkt).
Som forælder er det så
skønt at opleve det sammenhold multibanen giver.
Juleaftensdag var inden
undtagelse. Her på billedet
ses, at det kun var drenge

som var samlet, hvilket ikke
giver et retvisende billede af
virkeligheden. Ofte er det
blandede grupper drenge
og piger, som mødes i fritiden til en fodboldkamp.
Skønt at opleve et samvær
udenfor PC-verdenens blå
stråler med frisk luft, motion og gode venner.
Igen nytårsaftensdag sås de
på banan og mange af juledagene lige så.

På foto ses: Jamie (6A), Alexander 6B), Oliver (6B), Jeppe (6A), Simon (6B) og Rasmus (6B)
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Den 30. december blev der holdt nytårsspring i Dalby
GF for gymnaster i 4. til 7. klasse.

Af Ane Hvelplund Overgaard
Fotos: Privat
Vi startede med at lave opvarmning med hop, løb og
stafetter. Og vi skulle øve i
at stå på hænder. Samtidig
havde instruktørerne bygget fem forskellige springbaner: en trampolinbane,

en bukspringsbane, en
Ninja-bane og en saltobane
og en overslagsbane.
Vi var inddelt i hold efter
klasser og skiftede bane
efter nogen tid, så vi kunne
prøve alle springbaner.
Selv vælge
Da vi havde været på alle

Stor opbakning til spring-hygge og fællessang

Gang i den på alle fem springbaner
fem baner, måtte man selv
bestemme hvilken bane
man ville prøve igen.
Da vi havde sprunget en
times tid, hjalp vi alle hinanden med at rydde banerne til side.
Godt nytår
Da vi var færdig med oprydning, skulle vi mødes på
scenetrappen, fordi Richard kom med sin guitar
for at spille og synge med
os. Vi sang tre sange. Til
sidst skålede vi godt nytår i
sodavand. Jeg synes, det var
en god eftermiddag.

