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ARRANGEMENTER
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Marts

Dalby Kirke

Torsdag 30. kl. 17.30
Infomøde i hallen om
ny vej gennem / rundt
om Dalby
Torsdag 30. kl. 19.00
Generalforsamling
Dalby Beboerforening

Af Lisa H. Kuang
Foto: Kolding Kommune

Søndag 2. kl. 10.30
Dalby GF’s Gymnastikopvisning i hallen
Mandag 3.
Udendørs fodboldtræning starter for alle
hold

April 2017
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Kom til informationsmøde om
den nye ringvej igennem Dalby
Hvis man gerne vil have indflydelse på, hvordan den
nye ringvej skal forløbe igennem Dalby i fremtiden,
så er det en god ide at møde op i hallen torsdag den
30. marts og høre, hvordan Kolding Kommune har
tænkt sig, at processen skal forløbe. Her bliver der
også mulighed for at stille spørgsmål.

April

Dalby GF

6. årgang. Nr. 3

Det er nu processen omkring den nye ringvejsforbindelse går i gang, så alle,
der har interesse i at vide,
hvordan vejen kommer til
at forløbe og hvilke konsekvenser det får for Dalby,
får nu mulighed for at høre
nærmere om projektet.
Torsdag den 30. marts

klokken 17.30 kommer
Steen Langhof, Martin
Pape, Jacob Revsbech og
Bent Sørensen fra Kolding
Kommune og Cowi til
Dalby og præsterer kommunens planer om at etablere en ny ringvej omkring eller igennem Dalby.
- Vi kommer for at præsentere det, som vi mener, er
den bedste løsning. Vejen
skal blandt andet fungere

som adgangsvej til de nye
beboelsesområder i Dalby
og Vonsild, som der allerede nu er planer om at
etablere i den sydlige del,
forklarer Steen Langhoff,
der er ingeniør i Kolding
Kommune.
Høringsproces
Steen Langhoff forklarer,
at planen er at præsentere
det endelige forslag i maj
måned for politikerne, og
derefter går der en høringsproces i gang samtidig
med, at der skal udarbejdes
en miljøundersøgelse af
projektet.
- Der bliver selvfølgelig en
høringsproces, og det kom-

mer til at tage et årstid,
inden det hele er på plads,
så der bliver mulighed for
at komme med indsigelser
senere hen. Men det er en
god ide at høre nærmere
allerede nu, siger Steen
Langhoff.
Det er Beboerforeningen,
der har inviteret til mødet,
og i det seneste nummer af
Dalby Tidende skrev vi, at
interesserede skulle tilmelde sig hos Per Rosisk, formand for Beboerforeningen, men på grund af den
store interesse for mødet,
skal man ikke længere tilmelde sig. I stedet skal man
bare møde op i hallen klokken 17.30 den 30. marts.

Torsdag 6. kl. 19-20.30
Konfirmandindskrivning 2017-18 i Præstegården

GANG I DIG OG DALBY
Børneloppemarked
i hallen

Læs side 2

SKOLE
Sunde børn bevæger
sig i skolen

Læs side 4

SKOLE
5. klasserne skriver
om forskellighed

Søndag 9. kl. 10.30
Spaghetti gudstjeneste
for hele familien

Læs side 5

Fredag 14. kl. 14.00
Musikgudstjeneste
Søndag 16. kl. 10.30
Festgudstjeneste
Lørdag 29. kl. 11-14
Børneloppemarked i
hallen

Maj
Torsdag 4. kl. 19.00
Forårskoncert i Dalby
Kirke

Beboerforeningen in
viterer til
informatio
nsmøde
om ny vej
gennem/
rundt om D
alby
torsdag de
n 30.
marts kl. 1
7.30
i hallen

Den nye vej markeret med blåt kommer til at skære igennem Dalby og afskærer gårdene Bøgelund og Højgård i den sydlige ende af
Alléen fra resten af Dalby.

KIRKE
Kirken har mange kor

Læs side 7

IDRÆT
Sommerfesten er ved at
have programmet klar

Læs side 9

BAGSIDEN
Peter Frisk er en ægte
madnørd

Læs side 12
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Behov for at igangsætte udbygningen af skole og klubhus
Formand for skolebestyrelsen og formand for fodboldafdelingen i Dalby GF har haft første møde med
Kolding Kommunes embedsfolk om udbygningen af
Dalby Skole og nyt klubhus. De er ikke helt enige om
tidshorisonten.
Af Lisa H. Kuang
Embedsmænd og formanden for skolebestyrelsen,
Peder Damkjær samt formand for fodboldafdelingen i Dalby GF, Gitte
Thomsen har afholdt det

første møde om udbygningen af skolen og et nyt
klubhus til Dalby GF.
Mødet var det første af en
række på tre, og allerede
på det første møde stod det
klart, at skolen og Dalby GF
ikke er helt enige med em-

bedsmændene om tidsplanen for udbygningen.
Kolding Kommune vil
planlægge byggeriet i 2018
og påbegynde selv byggeriet i 2019.
Vil i gang nu
- Men vi vil gerne i gang
med planlægningen af byggeriet allerede i år i 2017,
så vi kan gå i gang med byggeriet i 2018. Det er ikke
sikkert, at hele byggeriet

står færdigt i efteråret
2019, men vi vil også være
tilfredse med at dele af byggeriet kan tages i brug. Ellers står vi med et
pladsproblem igen til skoleåret 2019/20 og skal
sætte endnu flere pavilloner op, siger Peder Damkjær, der bestemt ikke er
tilfreds med, at kommunen
vil skubbe byggeriet et år
længere frem i tiden.
- Politikerne har allerede

bevilliget penge til byggeriet i 2018, så vi ser ingen
grund til at vente, siger
Peder Damkjær, der håber,
at kommunens embedsfolk
møder op med en revideret plan til næste møde.
Dalby GF vil også i gang
Også Gitte Thomsen, der
er formand for fodbold i
Dalby GF ser gerne, at byggeriet kan komme i gang så
hurtigt som muligt.

- Lad os komme i gang
med klubfaciliteterne. Vi
er klar med tegningerne
og har lokale sponsorer og
mange frivillige kræfter,
der gerne vil hjælpe med at
få byggeriet af et nyt klubhus i gang. Og vi låner
gerne klubhuset ud til skolen i en overgangsperiode,
så de kan bruge klubhuset,
mens de selv får deres byggeri færdigt, siger Gitte
Thomsen.

Lørdag 29. april:

Dalby børneloppemarked
Dalby Beboerforening og 5. klasserne fra Dalby skole
inviterer til børneloppemarked i Dalbyhus / hallen
lørdag den 29. april kl. 11.00 - 14.00.

Af Per Rosiak
Fotos: Susanne Rosiak

holder det traditionsrige
loppemarked.

I Dalby Beboerforening er
vi igen blevet klar til at gentage de sidste mange års
traditions- og succesrige
Dalby børneloppemarked i
samarbejde med Dalby
skole. Det er 15. gang, vi af-

Gratis adgang
Alle er selvfølgelig meget
velkomne til at komme i Dalbyhus/hallen, Dalbyvej 118.
Så mangler du noget på dit
eget børneværelse? Eller
står du og mangler noget

til når børnebørnene kommer på besøg? Så kig forbi
og få gode ideer og gør en
rigtig god handel.
Vi håber på igen at få en
massiv opbakning både foran og bag standene. Tag
derfor gerne familie og
venner med.
Vær kræmmer for en dag
Standene er bemandet af
børn, som har tilknytning
til Dalby Sogn på den ene
eller den anden måde.

Så se at få ryddet op på dit
værelse, og tilmeld dig en
stand ved det årlige børneloppemarked i Dalbyhus,
så du kan få solgt det, som
du er vokset fra, og tjene
nogle penge.
Standen er gratis for dig,
og du beholder selv alle
pengene fra dit salg.
Forældre må gerne hjælpe
børnene.
5. klassernes bod
Der kan købes kaffe/vand
og div. bagværk ved 5. klasses
bod, som forældre har bagt
til /sponseret til dagen.
Overskuddet fra deres salg
går til klassens lejrtur, så
støt dem gerne.
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De nye pavilloner står klar

DALBY skole

Eleverne bliver ved med at
strømme til Dalby Skole og
derfor har det været nødvendigt at opsætte flere pavilloner for at få plads til
alle børnene.
De første to skal tages i
brug til 1. april 2017, hvor
skolen modtager de kommende børnehaveklassebørn i Glidende overgang .
De næste to pavilloner bliver færdigbygget og opsat
inden sommerferien 2017,
så de står klar til det nye
skoleår fra august 2017.
Skolens 3. klasser rykker til
de nybyggede pavilloner i
slutningen af marts måned.

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

Hele hallen er snart i
brug igen
Siden rengøringen fandt
ud af, at gulvet var sunket i
hallen, der hvor der tidligere var bygget en springgrav, har håndværkere
været i gang med at udbedre skaderne.

Der var nemlig trukket fugt
ind, og det havde fået træet
til at rådne og udvikle
svamp i trækonstruktionen
under gulvet.
Siden er gulvet blevet revet
op og blevet repareret, så al

svamp er væk. Træværk
under gulvet er blevet udskiftet, og nu mangler der
bare i skrivende stund at
blive lagt nyt gulv, så hele
hallen igen kan tages i
brug.

Tlf.:
79 79 78 30

Baby
Børn
Søskende
Konfirmander
Teenagere
Studenter

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 april

På Facebook
Se mere på Facebook på: beboerforening for Dalby sogn.

Lørdag 8.
Påskeferien begynder

Sådan tilmelder du dig
Sådan får du en stand på årets børneloppemarked i Dalbyhus / hallen
lørdag den 29. april kl. 11.00 – 14.00. Sidste tilmelding: 27. april
• Skriv til per@rosiak.dk eller sms til 22 36 10 57.
• Der er et bord på cirka 1 x 2 meter per barn.
• Ved tilmeldingen får du et kontrolnummer.
• Ved ankomst finder du selv en plads lige der, hvor du ønsker at stå.
• Der er 64 stande, som bliver fordelt efter først til mølle princippet.
• Beboerforeningen garanterer blot, at der er en plads, når du kommer.
• Standen er gratis for dig, og du beholder selv alle pengene fra dit salg.
• Sidste frist for tilmelding er torsdag den 27. april.
• Du skal oplyse et kontaktnavn på den / dem, der skal stå i boden.
• Du skal selv sørge for at få alle dine ting ind i hallen, som er åben fra kl. 10.00.
• Husk også at rydde op efter dig, når vi er færdig.
• Hvis der er legetøj, du ikke får solgt, kan det gives til Mariesminde børnehave.

Mail
dalby-skole@kolding.dk

Søndag 17.
Påskeferien slutter
Tirsdag 18.
Trivselsdag på tværs
af årgange

Bestil tid til forårets store
fester på 22 40 99 16

Onsdag 19. – fredag 21.
Grønt flag dage –
projekt for alle klasser
Torsdag 25. – søndag 28.
Kr. Himmelfartsferie

Så er springgravshullet fyldt op efter reparation. Når gulvet er blevet reetableret kan hele hallen
bruges igen.

FOTOSTYLISTEN
FOTOGRAFERER MENNESKER

Lundgærdet 2
www.fotostylisten.dk
2

3
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Genetablering af lege- Sunde børn bevæger
område til eleverne på sig i skolen
mellemtrinnet
På Dalby Skole er vi dette skoleår blevet en del af et koncept kaldet Skolesport.
Skolesport er en del af programmet Sunde børn bevæger skole, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt.

Arbejdsgruppe leder efter forældre, bedsteforældre
eller andre i Dalby området, der kan hjælpe med at
finde fonde, så arbejdsgruppen kan få søgt midler til
ny legeplads. Der er også planer om en arbejdsdag.
Af Arbejdsgruppen i skolebestyrelsen
I løbet af foråret vil der
blive placeret fire pavilloner på græsarealet ved hallen. Græsarealet, hvor der
plejer at blive afholdt sommerkoncert, vil blive inddraget. For at få plads til
pavillonerne er gyngerne
og balancebanen blevet
pillet ned. Det nye legeområde etableres ved multibanen, og aktuelt er gyngerne flyttet dertil.
Fire nye klasser med skolebørn betyder øget pres på
legefaciliteterne. Det er
vigtigt for skolebestyrelsen,
at børnene har nogle gode

rammer både i undervisningen men også i frikvartererne.
Ny arbejdsgruppe
Derfor er der på et bestyrelsesmøde nedsat en arbejdsgruppe, der ser på
mulighederne for at etablere et område til ophold,
spil og leg. Derudover er
der lavet research i elevrådet i forhold til børnenes
ønsker til et aktivt uderum.
Arbejdsgruppen er indstillet på, at der skal søges
fonde til økonomisk hjælp
for at få planerne ført ud i
livet. Skulle der sidde
nogle forældre, bedsteforældre eller andre i områ-

det og tænke: Jeg kender
en fond, der er oplagt at
søge til formålet, hører vi
gerne fra jer. Der vil blive
søgt fonde, der kan bidrage med materialer og
fonde, der kan bidrage
med økonomisk hjælp.
Arbejdsdag
Der er også planer om at
afholde en arbejdsdag. Så
har du maskiner til at grave
med samt lyst og energi til
at bidrage på en arbejdsdag, så hold øje med Dalby
Tidende, vi får snart brug
for din hjælp.
Henvendelse kan ske til
Jette Berg Bruun, Tove
Klingenberg eller Luise Jakobsen fra skolebestyrelsen
eller til mail: jettebergbruun@googlemail.com

Af lærer Kira Mogensen
Fotos: Dalby Skole
Det overordnede mål med
programmet er, at flere
børn og unge bevæger sig
mere og grundlægger
sunde vaner tidligt i livet.
Skolesport har til formål at
give eleverne positive oplevelser med kropslig udfoldelse gennem idrætsaktiviteter og motorikforløb.
Skolesport er idrætslege,
motorisk træning og bevægelse. Skolesport kan organiseres på forskellige måder, og på Dalby Skole har
vi i år lagt fokus på 1. årgang.
Trænet motorikken
1. årgang gennemgår på
nuværende tidspunkt et
motorik-kursus i bevægelseslektionerne. Lektioner ne begynder med en kort
ramme-fortælling, hvorefter der udføres tilpassede
øvelser. Til slut præsenteres en leg, der understøtter
de gennemgåede øvelser.
Eleverne får gennem en legende fortælling trænet
deres motoriske færdigheder samtidig med, at de
indgår i et socialt fællesskab.

Af Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole
Vi har fået to nye medarbejdere, der startede på
Dalby Skole 1. marts.
Ny natur- og tekniklærer
Lærer Liza Beck, 42 år,
med linjefag i matematik,

idræt, biologi og natur/
teknologi.
Liza har i de seneste ni år
været lærer på Grønvangskolen i Vejen i 9 år.
Liza har for resten af dette
skoleår overtaget matematik- og natur/teknologi-under visningen i 1B og 2A
samt idrætshold.

Klassepædagog
i 1. klasse
Pædagog Rene Mølgaard
Sørensen, 30 år, nyuddannet skolepædagog med
praktikerfaring fra Ålykke
Skoles og Lyshøjskolens
SFO og undervisning.
Rene er blevet klassepædagog for 1A og 1B.
Vi glæder os til samarbejdet
med vores nye kolleger.

Det er vigtigt at være
sig selv

Vi synes simpelthen, det er for dårligt, at folk føler sig
udenfor, bare fordi de er anderledes. Bare fordi man
er anderledes, betyder det ikke, at man ikke passer
ind. Alle er anderledes, der er ingen, der er ens. Hvis
alle var ens ville alting jo bare være kedeligt.

Vores problemstilling handler om: Hvordan ens krop
og vægt er. Og vi synes, folk tænker for meget på
deres krop.

Det er lige meget, om man
er anderledes, alle er forskellige. Hvis man er anderledes, skal man ikke
mobbes eller holdes udenfor. Det vil vi gerne gøre
noget ved, fordi der er
mange, som er triste eller
ikke ved, hvad de skal gøre
med sig selv, bare fordi de
er anderledes.
Grunden
Grunden til, at vi har taget
emnet forskellighed op, er
fordi, at de fleste folk nok
føler sig anderledes, bare
ved for eksempel at kigge i
modebladene. Næsten alle
i modebladene ser perfekte ud. Men hør her, næsten alle som er i modebladene, har fået et eller
anden fotoshoppet væk.
Der er ingen, som er perfekte.

Rotation af forskellige dele på kroppen – her knæ/hofte-rotation.

Vores test
De fleste folk mener, der er
noget, der hedder drengefarver og pigefarver, så vi
har lavet en lille test. Te-

sten gik ud på, at vi spurgte
10 drenge og 10 piger om,
hvilken farve de bedst
kunne lide. De kunne
vælge mellem to ”drengefarver” blå og grøn og to
”pigefarver” rød og lyserød.
Tre piger og en dreng
valgte grøn. Fem piger og 0
drenge valgte blå. 0 piger
og fem drenge valgte lyserød. To piger og fire drenge valgte rød.
Så otte ud af 10 piger har
valgt drengefarver. To ud
af 10 piger har valgt pigefarver. Ni ud af 10 drenge
har taget pigefarver. En ud
af 10 drenge har taget
drengefarver.
Konklusion
Det vil sige, at ud fra vores
undersøgelse, kan vi konkludere, at det umiddelbart er anderledes på Dalby skole. Men en årsag kan
være, at vi fortalte dem baggrunden for testen inden.
Ellers tror vi ikke, der var så
mange drenge, der ville
vælge lyserød.
Vi vil gerne få Dalby Skole
til at tænke godt om forskellighed, så vi vil hænge
nogle flyers op rundt omkring på skolen, som belyser dette emne.

Kønsopdeling på
Dalby Skole
I vores undersøgelse har vi spurgt 4. og 6. klasses elever om både mode, kønsopdeling, hvad de syntes om
drenge- og pigefarver. I alt spurgte vi 13 elever som
bestod af 6 drenge og 7 piger. Vi synes, det er vigtigt,
at man ikke vælger det tøj, alle andre går rundt i,
bare fordi man ikke vil være anderledes.
Af Asta Leela Kreungchant
Dahl, Adam Falk Andersen,
Jeppe Husted, Sofie Støjer og
Markus Bormlund Bugge, 5B
Vi har været rundt på
Dalby Skole og spørge nogle elever om kønsopdeling
og mode. Vi spurgte for eksempel om, hvorfor det er
mere normalt for piger at
gå i blåt, grønt og sort tøj,
mens drenge sjældent bruger pink eller lilla tøj.
Drengene mente, at det vil
blive lidt kikset, og at de er
lidt bange for at blive drillet med det. Vi spurgte
også nogle piger om, hvad
de vil gøre eller sige, hvis
drengene kommer i en
pink trøje. De fortalte, at
de måske ville blive lidt
overraskede, og at det vil
være anderledes.
Komme i pigefarver
Vi undrer os over, at drenge synes, det er pinligt at
komme i pink eller en anden pigefarve. Vi synes, at
man skal kunne gå i de farver, man har lyst til. Hvis nu
drenge synes, at man ser sej
ud i en pink skjorte, skal
man da ikke være bange for
at komme i skole med den
på. Vi mener ikke, man skal
være bange for at vælge det
tøj man selv vil gå i, og det
er vigtigt, at man ikke dril-

Nye medarbejdere på Dalby Skole
Der er blevet ansat to nye medarbejdere på Dalby
Skole. En lærer og en pædagog. De er begge i gang.

Hvorfor må man ikke
være anderledes

Af Magnus Strømgaard Sørensen, Sofie Storbjerg Andersen, Lasse Fasterholt Pedersen,
Mathias Badstue Risengaard,
og Maja Emilia Romeo Kath,
5B

En makker ruller dig, mens du er helt spændt i kroppen.
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ler hinanden med hinandens tøjstil.
Legetøj er noget af det, der
er med til at lave kønsopdelingen. Der er drengeafdelinger og pigeafdelinger i butikkerne. Legetøjet
til piger bliver lavet i pink,
rød og andre lyse farver, og
drengenes legetøj bliver
lavet i sort, grønt og blåt.
Belyser emnet
Vi synes, det er vigtigt at
belyse dette emne, for at
drenge ikke skal være kede
af eller bange for at gå i pigefarver, og piger ikke skal
være bange for at være
med til at slås lidt for sjov.
Vi håber, at man vil blive
bedre til ikke at gøre tingene så kønsopdelte, og at
piger tør gøre det, drenge
nok mest gør og omvendt.
Vi synes for eksempel at
man skal begynde at dele
tøj op i størrelser i stedet
for at dele det op i pigetøj
og drengetøj i butikker.
Måske også ved at ændre
legetøjet, så der ikke er
pige- og drengelegetøj.
Man kan lave noget Lego,
som både piger og drenge
gider købe, og ikke ligesom Lego Friends, som næsten kun piger leger med,
og Lego Star Wars, som
næsten kun drenge leger
med.

Af Kristoffer Hvelplund
Thomsen og Casper Hannibal
Christensen, 5B
Vi synes, at der er for
mange, der tænker på
deres krop, og på hvordan
de ser ud. Vidste du godt,
at der er 85% af unge mellem 15 og 25 år, der tænker
meget på, hvordan deres
krop ser ud.
Vi synes, det er mærkeligt,
at det er så vigtigt for unge,
men vi kan godt forstå det,
hvis man vejer over 110 kg.
Folk, der allerede er tilpas,
burde ikke tænke så meget
over, hvordan deres krop
ser ud.
Folk kan godt være flove
over deres kroppe, hvis de
ikke er perfekte. Men vi
mener ikke, folk skal føle
sig forkerte, hvis de ikke
har den rigtige vægt.
Unge vil gerne ligne de
mennesker, der er i modeblade. Men der er mange,
der ikke ved, at billederne
er redigeret og photoshoppet.
Fjerner det dårlige
Photoshop er et program,
hvor man kan ændre eller
fjerne noget, man er utilfreds med på sin krop eller
på andres kroppe.
Det er vigtigt at få denne

problemstilling belyst, fordi der er for mange, der
tænker på deres krop og
for mange, der ikke er tilfredse med deres krop.
Det er i orden, at man tænker på, hvordan man ser
ud men ikke altid og for
meget.
Undersøgelse
Vi har lavet en lille undersøgelse, der handler om,
hvad 4.b på Dalby skole
synes om at være tyk eller
tynd.
Vi har blandt andet spurgt
om: Hvad mener I om, at
85% af unge mellem 15 og
25 år synes, at udseende
har en betydning. De har
svaret. Ok men lidt underligt.
Hvad synes I om, at der er
33% af unge mellem 15 og
25, der ofte eller altid tænker på deres vægt. De har
svaret. Det er dumt og ærgerligt.
Vi har fundet ud af, at der
er for mange, der kigger på
deres krop og vægt.
Vi tror, at modebladene
kan gøre noget ved det.
Hvis de for eksempel tager
alle slags mennesker med
både tykke og tynde mennesker. Så kan unge se, at
det er ok, at man er lidt tyk,
og at man er god nok.

Rotation/vugge sig frem og tilbage for til sidst at komme op
at sidde på hug uden brug af
arme. Børnene har fuld fart
på, så de er ikke til at fange på
kamera.

Rotation/vugge sig frem og tilbage for til sidst at komme op
at sidde på hug uden brug af
arme.
4
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Dalby Tidende
KALENDER
APRIL
Gudstjeneste: Søndag den 2. kl. 9.00
Maria bebudelsesdag. Ved J.C. Bach Iversen.
Babyrytmik: Tirsdag den 4. kl. 11.00
I præstegården.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 4. kl. 19.00
I præstegården.
Fyraftenskor: Torsdag den 6. kl. 17.00
I præstegården.
Familie- & spaghettigudstjeneste:
Søndag den 9. kl. 10.30
Palmesøndag. Med dåbsjubilæum.
Ved J.C. Bach Iversen.
Fællesspisning i præstegården.
Gudstjeneste: Torsdag den 13. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.
Musikgudstjeneste: Fredag den 14. kl. 14.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen.
Solister medvirker.
Festgudstjeneste: Søndag den 16. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Trompet medvirker.
Gudstjeneste: Mandag den 17. kl. 10.30
2. påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Babyrytmik: Tirsdag den 18. kl. 11.00
I præstegården.
Voksenkor: Torsdag den 20. kl. 17.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 23. kl. 10.30
1. søndag efter påske.
Ved Iben Munkgaard Davids.
Babyrytmik: Tirsdag den 25. kl. 11.00
I præstegården.
Fyraftenskor: Torsdag den 27. kl. 17.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 30. kl. 10.30
2. søndag efter påske. Ved Lene Thiim.

MAJ
Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 9.00
3. søndag efter påske. Ved Tine Illum.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjenester:
13. maj kl. 10.00
5. august kl. 10.00
2. september kl. 10.00

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og
præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone Taxa (”Taxa 4X35”) på 75
50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984,
og sig at turen går til Dalby Kirke / præstegård.

DALBY KIRKE

Palmesøndag 9. april kl. 10.30 i Dalby Kirke
Spaghettigudstjeneste for hele familien
Familiegudstjeneste i Dalby Kirke
med fejring af
dåbsjubilarer.
Kirkens ungdomskor og nystartede
børnekor medvirker
ved gudstjenesten,
hvor vi fejrer årets
dåbsjubilarer, der
har fået en særlig invitation i dagens anledning.
Efter gudstjenesten
inviterer Dalby Kirkes Børne- og Ungdomsudvalg
alle
kirkegængere
på
spaghetti med kødsovs i præstegården,
Gl. Tved 23A: Kr.
25,- pr. person +
drikkevarer.
Alle er som altid velkomne i Dalby Kirke
og præstegård.

DØBTE
26. februar
Anna Kjestine
Østergaard Koch
Skovgærdet 26

5. marts
Augusta Ramdal
Kristensen
Goldbækparken 17
Noah Zhu Krogh
Goldbækparken 48

18. marts
Yasmin Açan Yildiz
Idylvænget 52

Musikgudstjeneste
Langfredag
Dalby Kirke
14. april kl. 14.00

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
16. februar
Carl Strøm Hansen
Engen 10

9. marts
Jørn Jensen Christiansen
Tidl. Goldbyparken 56A

Medvirkende
Orgel: Eva Schmidt
Cello: Maren Frost Nielsen
Sang: Eva Marie Georgi
Læsning: Signe L. Johansen
Læsning: J. C. Bach Iversen

Masser af musik
Der er gang i musikken i Dalby Kirkes regi og ikke
kun ved gudstjenester og kirkelige handlinger om
søndagen og på helligdage, som man måske skulle
tro. Også på hverdage bliver der sunget løs af nysgerrige babyer og deres mødre, af livlige og lærevillige
skolebørn fra 1. klasse til 2. g. samt af feststemte og
fokuserede voksne. Her følger en præsentation af
Dalby Kirkes korarbejde.

Dalby Kirkes fyraftenskor
startede 12. januar. Vi
synger hver torsdag kl. 17
– 18 i Dalby præstegård.
Der er cirka 30 medlemmer i koret, og det er et
hyggeligt og venligt kor,
hvor der er plads til en sjov
bemærkning såvel som til
seriøst korarbejde. Der er
fokus på at udvikle koret,
på at synge musik i forskellige genrer, på glæde ved at
synge flerstemmigt og dele
musikglæden.
Koret synger lidt af hvert,
både klassisk musik af for
eksempel Mozart, rytmisk
popmusik og gospel samt
danske viser.
Plads til flere
Koret er for tiden et trestemmigt kor, fordelt på so-

pran, alt og bas, men vi vil
meget gerne være flere.
Der er især efterspørgsel
på mænd til at skabe mulighed for at lave flere firestemmige arrangementer.
Koret er stadig i en ny spirende fase og er meget
åbent for alle nye. Koret
medvirker ved en forårskoncert i kirken torsdag
den 4. maj kl. 19.00, hvor
du kan komme og høre
koret og måske overveje,
om det er noget for dig at
være med.
Koret forventes at starte
igen efter sommerferien
torsdag den 24. august i
præstegården, Gl. Tved
23A. Se Dalby Tidendes
kommende numre.
Kunne du tænke dig at
være med, skriv da en mail
til organisteva@gmail.com

Krucifikset fra Dalby Kirke stammer fra omkring år 1500.

Konfirmation 2018 i Dalby: Indskrivning
Torsdag den 6. april kl. 19.00 – 20.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Den kommende konfirmand medbringer sin mor eller far samt sin dåbsattest – eller husker sit CPR-nummer.

Konfirmationsdatoer
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke Store Bededag fredag den 27. april 2018 kl. 10.30.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke søndag den 29. april 2018 kl. 10.30.
Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen. Torsdage kl. 13.30-15.00 for de Dalbykonfirmander, der går på Brændkjærskolen. Går man på andre skoler og ønsker at blive konfirmeret i Dalby
Kirke, kontakter man sognepræst Jens Christian Bach Iversen.
Man forberedes altså på kryds og tværs af de gamle Dalby-klasser, men konfirmeres sammen med kammeraterne
fra de gamle Dalby-klasser.

Vejviser

Børnekoret: 1. – 3. klasse
Dalby Kirkes nystartede
børnekor for 1., 2. og 3.
klasse øver hver torsdag
fra kl. 14 – 15 på Dalby
skole.

I skrivende stund har børnene kun nået at mødes to
gange, men energien og
sangglæden er ikke til at
tage fejl af.
Børnekoret får mulighed

Der er masser af sangglæde, når Dalby Kirkes fyraftenskor mødes
hver torsdag kl. 17.00 – 18.00 i Dalby præstegård, Gl. Tved
23A. Bagefter er der mulighed for at hygge sig for dem, der kan
blive.

Forårskoncert i Dalby kirke
Torsdag den 4. maj kl. 19.00

Ungdomskoret: 4. klasse og op
Dalby Kirkes ungdomskor har korprøve i Dalby
præstgård, Gl. Tved 23 A
kl. 15.30 – 16.50 hver
torsdag.
Koret starter korprøven
med at få lidt at spise, som
regel lidt brød og pålægschokolade, kiks og lidt slik.
Herefter leger vi lidt, og
koret synger i en time. Vi
synger lidt af hvert, sange
på engelsk, på dansk, salmer, popsange, sange fra
Disneyfilm og forårssange.
Det er et sprudlende kor,
hvor der grines og pjattes,
men også et kor, hvor der
arbejdes seriøst med stemmetræning, intonation, solistøvelser og meget mere.
Koret medvirker ved gudstjenester, dog ikke hver
søndag.

Der er både plads til at få fyldt energidepoterne op og arbejde fokuseret og udvikle de mange stemmer, når Dalby Kirkes ungdomskor mødes hver torsdag kl. 15.30 – 16.50 i Dalby
præstegård, Gl. Tved 23A.
Lyst til at synge og få
løn?
Koret har for tiden en del
sangere fra 4. klasse samt
nogle unge på ca. 18 år. Vi
vil meget gerne være flere
i koret, så kunne du tænke

dig at være med, eller kender du nogen, der kunne
tænke sig at synge i koret,
skriv da en mail til organisteva@gmail.com
Det giver en god løn at
synge i koret.

Babyrytmik: For babyer og deres mødre

Vil du også
gerne synge?

prøve, når deres mødre
synger, danser og leger
med dem. På den måde får
de små stimuleret deres
musikalitet og genkendelsesglæde.
Bagefter er der mulighed
for at amme, skifte ble og
hygge over en kop te eller
kaffe.

Har lyst til at prøve at
synge med eller vide mere
om musik- og korarbejdet
ved Dalby Kirke?
Så mød op ved det kor, du
er interesseret i. Eller
kontakt organist og korleder Eva Schmidt på
tlf. 51 28 02 31 /
organisteva@gmail.com

Babyrytmik er for 2 – 12
måneder gamle babyer
og deres mødre, der
mødes hver tirsdag i
Dalby præstegård kl. 11 –
12.
Et egentligt kor i vanlig forstand er babyerne måske
ikke, men de får en smags-

Dalby Kirkes Fyraftenskor synger et varieret program bestående af festligt svingende rytmisk musik, viser og forårssange. Desuden spiller organist Eva Schmidt J.S.
Bachs Passacaglia og fuga i C-mol samt mindre orgelstykker af blandt andet Mendelsohn. Der vil også være
Oscar Petersson på programmet samt fællessang.
Gratis adgang
Alle er velkomne.
Efter koncerten er der en lille forfriskning.

for at vise, hvad de kan, ved
særlige familiegudstjenester et par gange årligt og
til
sommerafslutningen
den 15. juni.
Der er 36 tilmeldte fra 1., 2. og
3. klasse i børnekoret, så de
har ingen problemer med at
fylde klasseværelset, når de
hver torsdag mødes lige efter
skoletid og leger og synger sig
ind i musikken.
Nogle af dem er med her på billedet fra årets fastelavnsfest i
kirken. Det er netop ved familiegudstjenester, børnekoret
kommer til at vise, hvad de
kan, første gang Palmesøndag.

Fyraftenskoret:
Et voksenkor

Langfredagsberetningen i Markusevangeliet læses,
vekslende med fællessalmer samt smuk musik
af bl.a. J.S. Bach og S. Rachmaninov.

Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk
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DALBY KIRKE

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
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk
______________________

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
78. årgang, nr. 4
April 2017
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Dalbys yngste korsangere får hver tirsdag kl. 11.00 – 12.00 sangen og musikken helt ind i kroppen som her, hvor de er linet op
på præstegårdens klaver og tydeligvis klar til mere.
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GANG I DIG OG DALBY

Hvad kan man gå til i Dalbyy??
Sportsgren/type

Sted

Dag/tidspunkt

Kontaktperson

Tlf./Mail

Badminton - banele
ejje.

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

TTo
orsdag 19.00 -22.00

Søren Viborg

guehring@
@guehring.dk

Gymnastik mor-barn, puslinge,
gymza, hit-fit-dance,
spring

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Irene Mortensen

irene.mortensen@skole.kom.dk

Gymna-hockey

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Yoga
Volley

Dalbyhallen

Onsdag 20.15-22.00

Kim Søndergaard

Mandag
a 17-18.00

Jette

Mandag
a 19.30 -22.00

Morten Andersen

irene.mortensen@skolekom.dk
man@statsskole.dk

Kids-teenvolley
Dalbyhallen www.kuv.dk
TTo
orsdag 16.30 -19.00 Jane Bech Mathiesen 5190314
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fodbold - ungdom
www.dalbygff..dk
Sandkasse, drenge alle aldre,
piger U9, U11.
Gitte Thomsen
dalbygf2005@gmail.com
Fodbold-Senior
www.dalbygff..dk
Senior mænd og damer,
old boys, damerU18.
Eick Lauszus
lauszus1@stofanet.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bridge
Dalby Skole
Mandag
Lone Nyholm
20319220//imr@profibermail.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KFUM-spe
ejjderne
Mariesminde, Familie, ulve,
Flere for
o skellige
(w w w.mariesmindegruppe.dk) juniorr,, trop, senior
dage
Susanne Jørgensen
51644024//ssfj@sam.sdu.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ældremotion
Præstegården, Tv
Tved
Tirsdag 15.00 -17
7..00
Gitte Gura
gitte@gura.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ridning
(ht tp:////dalby-rideklub.dk /DK .aspx) Dalby Rideskole
Flere forskellige dage Nina Ride
elærer
60152494/nina.nielsen2@icloud.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Børnekor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 15.30 -17
7..00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Voksenkor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 17
7..00 -18.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Baby rytmik
Dalby Præstegård i Tv
Tved
Tirsdag kl. 11.00 -12.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surf - windsurfing
Rebækstrand fra 1. maj
Onsdag kl. 17
7..00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rulleskø
øjjteløb//sskater
Dalbyhal, Dalbyvej
ej 86A
Tirsdag kl. 19.00
Morten Kallmeyer
22916110 colt-kallmeyer@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DA L BY S O M M E R F E S T 7 . – 1 1 . J U N I
Sådan hjælper klasserne ved
årets sommerfest

Nyt: SJOV fodboldturnering
for de voksne

Sommerfestudvalget ønsker at engagere hele sognet
i sommerfesten. Vi vil gerne bede alle om hjælp til at
bage, stille telte op, hjælp til børnecamping, opsætte
plakater, servering og rydde op.

I flere år har vi haft forespørgsel på at genindføre forældrefodboldturneringen for de voksne. Vi medgiver,
at det var festligt med de mange udklædte hold og
hårdt kæmpende forældre. Så nu skal I høre…

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Ligesom sidste år laver vi
igen i år Doodles, hvor alle
kan skrive sig på en given
opgave. I er også velkommen til at kontakte Mette
Høi Davidsen på mhd@refurb.dk eller mobil 27 77
22 22.
Derudover har vi de seneste år bygget en tradition
op for et rigtig godt samarbejde med de enkelte klassetrin fra 4. – 6. årgang på
Dalby Skole, som hver især
får et ansvarsområde. Sanne Frees vil kontakte forældre fra de forskellige årgange og hjælpe til at
igangsætte arbejdet.
Opgavefordelingen til klasserne på Dalby Skole i forbindelse Sommerfesten
2017 bliver sådan:
4. klasserne:
Børneboden
4. årgang på Dalby Skole
varetager opgaverne omkring børneboden. Der er
dåsekast og fiskedam og
måske andre aktiviteter,
som 4. klasserne har fundet på.
Opgaven består i at be-

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget

mande børneboden, at
pakke de mange præmier
ind, som Sommerfestudvalget har købt, og lave skilte
med børneboden.
Klasserne skriver bagefter
én artikel til Dalby Tidende
om oplevelserne ved sommerfesten.

Vi genindfører fodboldturnering for de voksne. Vi vil
gerne, at alle voksne skal
kunne tilmelde sig +25,
+40, +50, så vi har valgt, at
rammerne for kampene
skal være de helt små 3mandsbaner – også kaldet
”kravlegården”. Det gælder
derfor ikke længere mest
om at kunne løbe stærkt
og have god fysik, nu skal I
kunne spille sammen og
ramme de små mål.

5. klasserne: Beauty
Boxen og Torwand
Pigerne i 5. årgang på
Dalby Skole varetager opgaverne omkring Beauty
Boxen, hvor man kan få
ordnet negle, lagt ansigtsmaling, få farve i håret
eller få ordnet hår i øvrigt.
Også her kan 5. klasserne
være kreative med både
indhold og markedsføring.
Drengene i 5. årgang på
Dalby Skole står for at
holde styr på den opstillede Torwand, hvor man
skal skyde en bold gennem
huller på en væg.
I fællesskab opsætter børnene Dalby Sommerfest
plakater forud for sommerfesten. Det instruerer Sommerfestudvalget eleverne i.
Klasserne skriver bagefter
én artikel til Dalby Tidende
om oplevelserne ved sommerfesten.

Tilmelding og regler
Fodboldafdelingen
ved
Gitte Thomsen sørger for
at lave en fair turnering. Så
tilmeld jer på dalbygf.dk i

Præmier til alle og kåring
af bedst udklædte
Fodboldafdelingen vil gerne lokke jer voksne ud og
invitere jer med. Derfor
loves der præmier til alle.
Der vil selvfølgelig blive udråbt et hold for bedste udklædning, hvis nogle af jer
har mod på at tage den
gamle tradition op igen.

DM, Dalby-mesterskaberne
i petanque
Jeg tør ikke sætte alder på, men det er vores intention at tiltrække de voksne på 55+ i vores lokalområde. Derfor afholder vi DM, Dalby-mesterskaberne, i
petanque for de voksne og ”de rigtig voksne” ved
årets sommerfest. Vi vil nemlig gerne, at I lige som
alle andre synes, at Dalby Sommerfest giver mulighed for at hygge og stifte nye bekendtskaber på
kryds og tværs.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget

6. klasserne:
Caféen
6. årgang på Dalby Skole
varetager opgaverne omkring caféen. Sommerfestudvalget forestår indkøbet,
mens elever og forældre
sørger for salg i og uden

8

alle aldre. I vil selvfølgelig
også kunne tilmelde jer på
dagen.
Turneringen lægges lørdag
eftermiddag. I må være op
til seks spillere pr hold, de
tre er på banen af gangen,
hvoraf der til enhver tid
skal være minimum en
kvinde. Der spilles syv minutter pr kamp.

for teltet. Der kan sagtens
være et større salg ude ved
banerne. Også her er der
en markedsføringsopgave.
Klasserne skriver bagefter
én artikel til Dalby Tidende
om oplevelserne ved sommerfesten.

Særligt sidste år hvor vi var
i dialog med flere grundejerforeninger, fik vi skudt
i skoen, at Dalby Sommerfest ikke havde noget at tilbyde de rigtig voksne. Det
vil vi ikke have siddende på
os. Vi vil derfor starte en ny
turnering op.

græsturnering i petanque.
Vi håber at se jer. Vi skal
nok sørge for at have baner
og spillesæt klar.
I vil kunne tilmelde jer på
dalbygf.dk under sommerfesten, men vil også kunne
tilmelde jer på dagen. Der
er selvfølgelig præmie til
Dalby-mesteren i petanque.

DM i petanque på græs
Wimbeldon er en prestigefuld græsturnering i tennis. Vi tænker, at vi kan
lære noget, og starter en
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Så er det på med fodboldstøvlerne
Forårssæsonen går i gang i begyndelsen af april. Fodboldafdelingen håber på stor tilslutning til de mange
hold.

Af Gitte Thomsen
Foto: Privat
Forår er lig med fodbold.
Jeg glæder mig igen i år til
at se mange friske drenge
og piger på banen ved
siden af hallen til sandkassefodbold tirsdage klokken
16.30.

Vi starter op tirsdag den 4.
april. Sandkassefodbold er
primært for årgang 2012
og 2013 og indeholder en
masse leg og øvelser med
bold.
Forældre skal være aktive
og hjælpe med de forskellige stationer og danne
rammerne for en sjov og

aktiv time for alle.
Hvis du har spørgsmål, så
er du meget velkommen til
at kontakte Gitte Thomsen
på 22 46 79 30.
De øvrige årgange starter
også udendørs træning fra
1. april.
Kontakt trænerne for de
enkelte årgange. Alle kontakter findes på vores hjemmeside
www.dalbygf.dk
under fodbold - menu trænere.

Dalbygymnaster
viste sig frem i Vejle
Søndag den 5. marts var to af Dalbys gymnastik springhold til opvisning i DGIhuset i Vejle.

danne et sammenhold indenfor din sportsgren?
I Dalby GF har I mulighe-

den for at uddanne jer til
instruktør gennem DGI og
opkvalificere jeres evner
samt blive en del af foreningslivet.
Er du interesseret så kontakt
formand Irene Mortensen
på
Irene.mortensen@
skolekom.dk eller telefon
60 54 41 01.

Efter grundige overvejelser har vi i fodbold valgt at
flytte vores nye klubhus til en anden placering.

Lørdag den 27. februar skulle vi til gymnastikopvisning i Vejstrup på Fyn. Turen startede klokken 8 om
morgenen med, at Sarahs mor kørte os den lange vej
til Vejle. Forundringen var dog stor, da vi til vores
store overraskelse ikke skulle blive i Vejle, men at vi
skulle til Vejstrup på Fyn.

I fremtiden vil vi først og
fremmest gerne have udvidet vores baneområde til
en 11-mands bane ud mod
Ankerhusvej.
Derudover ønsker vi os
også en form for kunst-

bane, hvor den eksisterende lysbane er nu.
Derfor synes vi, at det er
bedre at placere det nye
klubhus for enden af lysbanen og parallelt med de
nye barakker, som skolen
har sat op. Da det nye parkeringsområde også vil
blive placeret ud mod An-

kerhusvej, tænker vi, at det
er en helt rigtig og central
placering af et klubmiljø.
Vi har inviteret gymnastik
med i disse overvejelser, da
vi ikke ønsker, at det skal
blokere for andre planer.
Med den nye placering er
det helt ideelt for en kommende hal 2 at blive koblet
til det nye klubmiljø.
Nu kan vi næsten heller
ikke vente mere for at
komme i gang.

Af Sarah Krøller
og Maria Jørgensen
Foto: Privat
Heldigvis var der arrangeret busser til os, så vi kørte
afsted i samlet flok med cirka 20 busser til Vejstrup.
Humøret var højt, og vi
havde det rigtig sjov. Maria
sang og Sarah startede den
lange bustur med at spise
den medbragte madpakke.
Klokken var jo også blevet
næsten 9.30.
Vi ankom klokken 10 og fik
at vide, at vores Maxhold
skulle dele lokale med Powerholdet, hvilket ikke var
så fedt, men vi overlevede.
På vores hold var vi cirka 40
personer, og vi var vi cirka
1000 personer til opvisningen.
Piv ringe
Opvisningen startede med,
at vi skulle synge en landsholdssang som ærlig talt
var piv ringe for at sige det

lige ud. Efter det så vi
nogle springhold, som var
super gode.
Klokken 13.00 skulle vores
hold mødes i vores lokale,
fordi vi skulle varme op.
Det var mega kedeligt, og
der stod en hel masse børn
og kiggede på.
Klokken 14.00 skulle vi lave
opvisning. Da vi gik ind på
gulvet, kunne vi høre publikum klappe. Lyset blinkede i alle mulige forskellige farver. Det var vildt
fedt. Vi lavede flikflak,
kraftspring, skruer og serier. Det gik fantastik. Da
vores opvisning var slut, fik

vi stor ros af vores træner,
og derfor fik vi fri leg, indtil vi skulle hjem igen.
Hopper fra tårn
Vi gik ind i et kæmpestort
rum med skumgrav og stortrampoliner. Vi hoppede
ud fra et højt tårn, lavet af
redskaber, ned i skumgraven. Det var vildt fedt. Så
der legede vi resten af
dagen. Klokken 20.00
skulle vi ud i bussen for at
køre hjem.
Turen hjem var rigtig hyggelig. Vi sad ved et firemands
bord sammen med Liv og
Alberte og ved siden af sad
Peter og nogle andre
drenge fra holdet. Vi grinede helt vildt. Klokken
22.00 var vi i Vejle igen. Der
sad Sarahs far og ventede på
os. Vi var cirka i Dalby igen
klokken 22.30. Det havde
været en virkelig fed dag.

Dalbyholdet i Vejle inden turen går videre til Vejstrup i busser.

Fællesdans giver glæde og sammenhold.

Gymnastikopvisning
Søndag den 2. april kl. 10.30

De mindste skolebørn
mangler gymnastik og
springtrænere.
Specielt holdene i alderen
0. - 1. klasse har brug for
frivillige både med og
uden erfaring. Vi leder
efter en træner – gerne en
voksen, der har erfaring indenfor spring-gymnastik og
kender eller vil uddanne
sig i at opstille springbaner
og modtage gymnasterne i
spring.
Du vil tage ansvar sammen
med vores instruktørteam,
som hjælper dig på vej i foreningslivet i Dalby GF. Der
giver glæde, sammenhold
samt en lille godtgørelse til
eksempelvis tøj og musik.

Dalbyholdet brillerer med rytmik og præcision.

Flere voksenhold
Til næste sæson vil vi også
gerne kunne tilbyde flere
voksenhold. Lige nu har
gymnastikafdelingen herre
hockey, Yoga, Hit Fit dance
samt damegymnastik.
Vil du være med til at skabe
flere tiltag i Dalby? Måske
indenfor løb, cykling eller
andet og vil være med til at

Dalbys springhold 2.-4. klasse sidder og følger med i juniorholdets opvisning.
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Gymnastikopvisning
i Vejstrup

Juniorspring klar i DGI huset Vejle inden start.

Trænere søges til
gymnastikholdene

Af Stina Krøller
og Irene Mortensen
Foto: Judy Reimer

Klubhus sammen
med hallen
Af Gitte Thomsen
Tegning: Privat

Der blev vist mange forskellige øvelser ved opvisningen i DGI huset.

Ventelisten til at komme på gymnastikholdene er virkelig lang, og drømmen er at lave flere hold. Dette er
kun muligt med din hjælp. Det kunne eksempelvis
være dig og en kammerat, der sammen vil sige ja til
at komme med i foreningslivet.

Dalby Tidende

DALBY GF

Dalbys yngste deltagere mødte op med det største hold fra Dalby og viste flot koordination og stor
koncentration.

Dalby GF’s gymnastikforening kan i år fejre 110 år jubilæum med et medlemstal på
ca. 370 gymnaster fordelt på følgende hold:
• Forældebarn-hold
• Puslingehold
• Tre springhold
• Herrehockey
• Hit Fit Dance
• Dame gymnastikhold
• Yoga
I år kan vi glæde os til at vise jer et varieret program med rigtig mange spring-serier.
I den forbindelse har vi indvielse af en ny junior-fane. Selve ceremonien gennemføres under vejledning fra Danmarks-samfundet.
Der vil være muligt at købe boller, kaffe m.m. i cafeen. Entre 30 kr. betales ved indgangen.
Gruppefoto, hvor Dalbys gymnaster ses i bl.a. forreste, anden og bageste række.
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Dalby Tidende

LOKALT

Madnørd i det meste af fritiden
Peter Frisk er vild med mad og kalder sig selv madnørd. Senest har han deltaget i tv-programmet Masterchef på TV3, men selv om han har en passion for
mad, så bliver det ikke en levevej for ham.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer og TV3
Til daglig arbejder den 41årige Peter Frisk som erhvervsassurandør hos Topdanmark. Et job han er
glad for, og som han har
tænkt sig at fortsætte i.
Men siden han som 20-årig
fik foræret en gourmetkogebog af en kok, der har arbejdet for dronningen, så
har Peter været hooked på
mad, endda så meget at
han i dag kalder sig madnørd og taler begejstret om
sin passion for mad.
- Min far var jæger og har
altid lavet god mad da jeg

var barn, men det var, da
jeg fik kogebogen, at min
passion for god mad blev
vakt, fortæller han.
En hel weekend
Peter bruger gerne en hel
weekend i køkkenet, hvor
han udvikler og forfiner
både egne og andres opskrifter, og skal familien på
ferie, så har Peter i flere
måneder i forvejen undersøgt, hvilke restauranter,
der er i området, og hele
ferien er planlagt omkring
at besøge de bedste af dem.
Han har i årevis haft sin
egen blog bubbly.dk, hvor
han samler og lægger de

Peter arbejder til daglig i forsikringsbranchen. I weekenden er
han familiens Masterchef.

Peter ville have ryddet op i sine opskrifter. Derfor valgte han at
lægge dem på nettet for hurtigt at kunne finde dem og andre
kunne fa
̊ glæde af dem.
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bedste opskrifter op.
- Det er svært at lave mad,
og der skal mange fejl til at
blive god. Men det er
skønt, når man lige finder
den rette balance, får givet
retten et tvist og kan smage, at nu er den der, fortæller Peter.
TV kok
Seneste har Peter deltaget
i madkonkurrencen Masterchef på TV3, og selv
han røg ud efter to runder,
så har det været en stor oplevelse at være med.
- Man melder sig til programmet og skal igennem
interviews og to auditions,
hvor man både lave en ret,
man ikke har forberedt, og
èn man har fået lov at forbedre sig på, inden man
slipper igennem nåleøjet
til selve programmet. Der
er cirka 1000 mennesker,
der melder sig til programmet og kun 40, der slipper
igennem til det rigtige program, så jeg er da glad og
stolt over, jeg kom så langt,
fortæller Peter.
I den første udfordring
skulle deltagerne filetere
en fisk, en konkurrence
som Peter vandt, mens han
i den næste skulle lave en
fiskeret.
- Det var ikke lige så godt.
Fisk er ikke lige mit nummer, men sådan er det jo i
en konkurrence. Hvis du
ikke kan præstere under
pres, så ryger man ud, siger
han.
Lange dage
Peter synes dog, det var
sjovt at se, hvordan det hele fungerer, selv om optagelserne tager en hel dag.
- Vi blev interviewet i halvanden time, og så endte de
med kun at bruge cirka 10
sekunder af det. Men det
var sjovt, og selv om det er
reality-tv, så har programmet nogle værdier, jeg godt
kan lide. De går aldrig efter
personen. Det drejer sig
om maden, og det er det
eneste, som bliver bedømt,
siger Peter, der alligevel var

Om
AVISEN

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

Peter Frisk i TV3.
overrasket over, hvor svært
det var at arbejde under
tidspres.
- Jeg arbejder ikke med
mad til hverdag, så jeg er
ikke vant til at tidspresset.
Jeg kan bedre lide at gå at
hygge mig med madlavningen en hel dag. Jeg er nok

Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
mere en lørdagskok, men
det har været en kæmpe
udfordring og givet mig
gode oplevelser og gode
venskaber, fortæller Peter,
der da heller ikke vil afvise
at deltage i noget lignede,
hvis han skulle blive spurgt
igen.

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

En hurtig sammenrøring af 4 ingredienser til Peters populære
brød.

Peter Frisk
Han er 41 år, er gift og har to børn.
Arbejder som erhvervsassurandør.
Kalder sig lørdagskok.
Har netop deltaget i 3. sæson af Masterchef på TV3.
Har sin egen madblog: bubbly.dk.
Her lægger han egne opskrifter op.
Han kan også følges på Instagram under
mrfreshfood.dk

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

