Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
MAJ / JUNI

Maj
Torsdag 4. kl. 19.00
Forårskoncert i Dalby
Kirke
Fredag 12. kl. 10.30
Konfirmation
Lørdag 13. kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Søndag 14. kl. 10.30
Konfirmation
Torsdag 18. kl. 17.00
Fyraftenskor i præstegården
Tirsdag 30. kl. 11.3017.00
Sogneudflugt til Christiansfeld
Tirsdag 30. kl. 19.00
Foredrag med Lykke
Møller Kristensen: Børn
og sociale medier.
I Dalby- hallen.
Gratis adgang

Dalby Kirke

Dalby GF

6. årgang. Nr. 4
Maj 2017
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Sommerfest 2017:
Programmet er klar
Fra torsdag den 8. juni til søndag den 11. juni står der
Dalby Sommerfest på den lokale kalender. Allerede
nu kan man smugkigge i programmet, der findes i
oversigtsform på avisens side 9.

Af red.
Et humørfyldt og hårdtarbejdende Sommerfest-udvalg bestående af Mette
Høi Davidsen, Sanne Frees
og Jens Roelsgaard løfter
nu sløret for årets program. Det bliver spændende dage med både
traditionsrige og nye aktiviteter.
For hele sognet
Sommerfestudvalget har
lagt sig i selen for, at der
skal være noget for enhver
smag, så alle i sognet kan
føle, at sommerfesten er
deres. Mette fortæller:
- Et af de største succeskriterier for mig personligt
ved årets sommerfest er, at

vi får dem med på +60 i
hele området Tved, Mariesminde, Rebæk og Dalby. Vi
vil gerne have dem til at
tage en grilltjans eller deltage i petanque-turneringen. Vi skal have skabt en
god stemning og starte en
tradition for hyggeligt samvær for også denne
gruppe. Jeg håber, at alle
vil være med til at få +60 involveret ved tilmeldinger
på hjemmesiden www.dalbygf.dk
Har du to timer?
Mette fortæller også, at alle
opgaver netop er blevet
lagt på www.dalbygf.dk, så
det er muligt at tilmelde sig
en opgave eller to. Opgaverne er sendt rundt til alle

elever på Dalby Skole samt
grundejerforeningerne i
vores område:
- Jeg håber selvfølgelig på
stor opbakning som tidligere. Vi har forsøgt at dele
opgaverne ud på mange
ved generelt at arbejde
med to-timers vagter. Allerede få minutter efter, at
opgaverne blev sendt ud
for et par dage siden, begyndte folk at tilmelde sig
de frivillige opgaver. Jeg
blev så glad, jeg kunne tydeligt mærke den gode
energi!
Aktiviteter for alle aldre
Der er som noget nyt en
hyggefodboldturnering for
voksne. Det foregår på 3mandsbaner, så alle kan
være med.
Der er igen indført høvdingebold, så den ene gade
kan slå den anden, eller
hvem ved, måske stiller lærerne på Dalby Skole eller

pædagogerne i Mariekjær
et hold?
Der er petanqueturnering
for de voksne.
Der er børnecamping for
børn indtil 14 år med hyggelige boder for de små.
I år er festteltet endnu
større med plads til 200
mand. Så kom og nyd en
grillmenu og god musik i
gode venners selskab.
Der er gymnastik for alle.
Vær med til en times bevægelse.
Meld dig til
Allerede nu kan man på
www.dalbygf.dk tilmelde sig
events som: Børnecamping, fredagshygge, petanque, 3-mandsfodbold
og høvdingebold. Samme
sted kan man også melde
sig som hjælper til en af de
mange aktiviteter.
I næste nummer af Dalby
Tidende kommer det udførlige program.
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Søndag 11.
Sommerfest slutter

Borgmester Jørn Pedersen var inviteret til at slå første søm i Dalby GF’s gymnastikafdelings nye fane. Det gjorde han for Hendes
Majestæt Dronningen. Dernæst slog lokalformanden for Danmarkssamfundet Daniel Klestrup Bjærge andet søm i for fædrelandet.
Det tredje søm blev slået i af gymnast og spire Peter Stubkjær for Dalby Gymnastikforening. Se mere på side 10.
Foto: Judy Knap Reimer

IDRÆT
Se billeder fra gymnastikopvisningen
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Stort fremmøde til informationsmøde om en ny
ringvej ved Dalby
Der var rigtig mange interesserede Dalby borgere,
der gerne ville høre hvilke planer Kolding Kommune
har med den nye vej, der skal gå igennem Dalby.
Tidsplanen strækker sig over de kommende fem år.

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,
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

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

Af Lisa H. Kuang
Kort: Kolding Kommune

kan ske en bedre betjening
af Stenderup-halvøen.

Der var mødt over 100
mennesker op, da Beboerforeningen havde inviteret
til informationsmøde den
30. marts i hallen om den
nye vej igennem Dalby,
som Kolding Kommune
planlægger at gennemføre
i løbet af de næste år.
Kolding Kommune, der
var repræsenteret med
Steen Langhoff, og rådgivningsvirksomheden Cowi
var mødt frem og fremlagde planerne for de
fremmødte.

Stor spørgelyst
Samtidig betyder en ny
ringvej også en fremtidssikring af Koldings vejnet, ligesom vejen tilgodeser
forbindelser på tværs.
Ringvejen får stor betydning for Dalby, og spørgelysten på mødet var da også
stor. Der blev forslået flere
løsninger til vejen. Blandt
andet påpegede Per Rosiak
fra Beboerforeningen, der
stod som arrangør af
mødet, at Dalbyvej er i så
ringe stand, at den burde
lukkes ned som gennemfartsvej.
Projektet bliver fremlagt
for politikerne allerede i
næste måned, og så går der
en høringsproces i gang.
Hvis alt går glat, så går
kommunen i gang om fem
år.

Sydlig ringvej
Kommunen planlægger en
sydlig ringvejsforbindelse,
der kan forbinde Dalby til
en ny kobling til E45, og
ringvejen skal aflaste Dalbyvej og samtidig servicere ny
byudvikling, ligesom der

Skoleudbygning
Årets Dalby-borger
og nye klublokaler
er godt på vej
Beboerforeningen for
Dalby Sogn har udpeget
Hans Jørgen Krab til årets
borger i Dalby.

Allerede nu er der blevet afholdt flere planlægningsmøder omkring udbygning af skolen og klublokaler
til Dalby GF. Behovene er nu blevet konkretiseret, og
planerne bliver nu forelagt politikerne.
Af Lisa H. Kuang
Efter yderligere to møder i
planlægningsgr uppen,
hvor skolen og Dalby GF
sidder sammen med forvaltningen og planlægger
udbygning og nye klublokaler, er det nu blevet
konkretiseret, hvad der
egentlig er behov for.
Kommunens arkitekt, der
har deltaget i møderne, har
lavet nogle foreløbige tegninger af, hvordan det hele
kan se ud, og planerne bliver nu forelagt byrådet, der
skal beslutte, hvordan de
bevilligede midler til udbygningen skal bruges.
Foreløbige tegninger
- Selv om der er lavet nogle
tegninger, så er det ikke
sikkert, at det kommer til
at se sådan ud. Det, der er
lavet, er tegninger, der
viser den nødvendige kapa-
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citet, dvs. hvor vi er blevet
enige med forvaltningen
om, hvor mange klasselokaler, der er behov for, og
hvilke faglokaler, vi skal
have, og hvordan klublokalerne hos Dalby GF skal
spille sammen med skolen.
Men efterfølgende skal
den egentlige udbygning i
udbud, og det er ikke besluttet, hvordan det hele
ender, siger Peder Damkjær, formand for skolebestyrelsen.
Men der har været bred
enighed om, hvad der er
behov for af lokaler og faciliteter, og det glæder formanden.
- Vores største bekymring
er dog stadig tidsrammen.
Vi vil gerne i gang med udbygningen, så vi ikke får
behov for at opsætte flere
pavilloner, inden udbygningen er færdig, siger
han.

Fremgang og nye aktiviteter i Beboerforeningen
Efter det særdeles velbesøgte informationsmøde om
ny ringvej gennem sognet holdt Dalby Beboerforening sin årlige generalforsamling. Her er et udpluk
af formandens beretning.

Af Per Rosiak

COWIs skitseforslag til sydlig ringvejsforbindelse.

stien langs Dalbyvej over
for kirken og stillede også
sine maskiner til rådighed
og hjalp til, da både beachvolleybanen og multibanen

ved skolen blev lavet. Og så
er han altid klar med sin
maskinpark ved årets høst
gudstjeneste og høstfest
ved kirken.

Af Per Rosiak
Foto: Susanne Rosiak
Igen i år har Dalby Beboerforening opfordret til, at
lokale borgere skulle indstille en ildsjæl eller en person, som fortjener en
anerkendelse i form af et
skulderklap, som årets borger sognet.
Hans Jørgen Krab
På det store informationsmøde om den ny ringvej
gennem Dalby blev det offentliggjort, at gårdejer
Hans Jørgen Krab, Bøgelund, er kåret som årets
borger.
Kåringen blev ledsaget af
denne motivation:
- Hans Jørgen Krab er kåret
som årets borger i Dalby,
fordi han altid er imødekommende med hjælp ved
aktiver i sognet. Han er
gæstfri og byder blandt
andet gerne skolen indenfor på gården og i skoven.
Han var med til at få lavet
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Foreningen har i det forgangne haft 96 medlemmer, og der har været flere
aktiviteter.
Hastigheden på Dalbyvej
blev sænket fra 60 km til 50
km op til kirken. Der er
lavet nyt fortov fra Møllegården og hen til T- krydset, Dalby Møllevej og
Dalbyvej finansieret af
pulje til vejprojekter.
23 kommunale byggegrunde på Thors Ager er
ved at blive byggemodnet,
kun tre mangler at blive
solgt.
Kim Mikkelsen, fra Koldinghus Museum, har
været rundt på Dalby Kirkegård for at skrive historier om nogle af gravstederne. Han laver nogle
opgaver med elever fra
skolen. Hvis der er nogen,
som kender til en historie
om et gravsted, så hører vi
gerne om det.
Vi arbejder med at få kortlagt alle stier i sognet sådan, at vi kan få lavet ruter
samt få lavet nye stier, hvor
der mangler sammenhæng. Vi hører gerne om

ideer til nye stier i området
eller andre ideer til forskønnelse af vort grønne
område.
Børneloppemarked
Vi havde rykket vores populære børneloppemarked
frem til lørdag den 21. maj.
Igen var alle boder optaget,
så der var fuldt hus af sognets unge kræmmere. Vi
betalte for annoncering,
leje af hal og diverse andre
udgifter.
Dalby Skoles 5. klasser stod
for salg af forplejning, og
deres forældre havde bagt
kager, som børnene solgte
på dagen. Vi havde igen en
aftale med forældrerådet
fra 5.-klasserne om at sætte
borde op og pakke dem
sammen bag efter. Det fik
de så 500 kroner for som
sammen med kagesalget
gik til klassekassen.
Banko
Vi havde igen et flot bankospil torsdag den 24. november med næsten fuldt hus.
Vi fik hjælp af børn fra
Dalby Skoles 6. klasser, som
hjalp med uddeling af gevinster. For det fik klassen

1.000 kroner til klassekassen, og de solgte også forældrenes hjemmebagte
kager for at få penge til
klassekassen.
Forældrerådet i 6. klaserne
have også her sørget for
folk til at hjælpe med at
sætte borde og stole op og
pakke samme bag efter.
Program 2017
I år har vi planlagt børneloppemarked lørdag den
29. april for ikke at være
for tæt på sommerfesten. I
år er det 15. gang vi afholder loppemarked sammen
med Dalbys Skole, hvor
det bliver 5. klasserne, som
hjælper.
Årets Dalby Banko bliver
holdt torsdag den 30. november. Man kunne måske
inddrage forældre fra 6.
klasserne til at hjælpe med
at samle gevinster ind. På
den måde er der nye folk
hvert år til at hjælpe.
Skolen
Kommunen har opsat fire
klasseværelser i pavilloner
uden for Hallen. Pavillonerne forventes at skulle
anvendes i cirka tre år, indtil der forventeligt vil stå
en ny tilbygning til skolen
klar. Sammen med en ny
tilbygning forventes der
opført nye faciliteter til
idrætsforeningen.
Det

samlede byggeri forventes
opført i løbet af perioden
2018-2020.
Vej og Park
Vejmanden kører i området hver torsdag. Der bliver
beskåret træer i kystskoven
i Rebæk og i skovområdet
ved Djævlekløften. Stien
fra busvendepladsen på
Tvedvej til Løjpen bliver
renoveret. Trappen fra
Bakkegærdet til stien ved
åen bliver renoveret.
Landsbyen Dalby
På baggrund af en landzonesag fra 2014 vedrørende
tilladelse til at opføre nye
boliger, hvor der i dag er
meget store tiloversblevne
driftsbygninger på Dalbygård, igangsatte Plan- og
Boligudvalget i februar
2016 projekt Landsbyen
Dalby.
Målet er en ny lokalplan
for Landsbyen Dalby, hvor
fokus bliver at bevare landsbyens helhed og anvise muligheder for, hvordan de
store tidligere driftsbygninger til Dalbygård kan nedrives og erstattes med
boligbyggeri.
Dalby grøn landsby
Ligeledes er det et vigtigt
princip at fastholde Dalby
som en grøn landsby med
træer og gadekær samt

som
en
selvstændig
landsby fri af de nye parcelhuskvarterer for eksempel ved fastholdelse af
dyrkede marker og strategisk ny beplantning.
En del af lokalplanen bliver at overføre dele af
landsbyen Dalby til byzone
for at muliggøre nedrivning og nybyggeri, men
også for at smidiggøre
fremtidig sagsbehandling
af byggeri i landsbyen.
Vandadskillelse
Arbejdet med at frakoble
mest muligt regnvand fra
spildevandet som i Rebæk
fortsætter i Tved, Mariesminde og Dalby. Når det
regner rigtig meget, kan
det blandede spildevand
og regnvand ofte ikke være
i fælleskloakkerne. Så sker
der overløb til vandmiljøet, og kældre oversvømmes af forurenet vand.
Den risiko reduceres væ-

sentligt ved at separere
kloakkerne, så regnvand
og spildevand skilles ad.
Samtidig spares der penge
og energi til at pumpe og
behandle regnvand i spildevandssystemet.
Der lægges en samlet rækkefølgeplan for hele kommunen. Separering skal
ske i tæt koordinering med
kloaksanering. Effekt og
økonomi forbundet med at
nedlægge de mest belastende overløb til Kolding
Fjord belyses. Ambitionen
er at udarbejde en afviklingsplan for spildevand.
Lege-/aktivitetsområde
Luise Jakobsen fra skolebestyrelsen er med i en arbejdsgruppe, der skal kigge
på genetablering af et
lege/aktivitetsområde omkring multibanen og søger
penge fra Bydelspuljen. Det
bakker vi op om og støtter
selv med 5000 kroner.

Medlem?
Ønsker du at støtte vores forening, så bliv medlem. Kontingentet er 100 kroner og gælder for hele husstanden
i 2017.
Uanset den valgte betalingsform, angives tydeligt navn
og adresse ved betalingen. Eventuelt også mailadresse.
a) Netbank Reg.nr. 1551 / Kontonr. 3566927.
b) MobilePay: Ole Davidsen 24 65 30 22.
c) Kontant til kasserer Ole Davidsen, Romerparken 45.
Se hele årsberetningen på Facebook: Beboerforening
for Dalby sogn.

Marina City skaber sammenhold
Kolding Kommune har et stort anlagt projekt Marina
City i høring og har afholdt orienteringsmøde om
projektet. Kommunen deltog endvidere på generalforsamlingen for Grundejerforeningen Tved Nord.

Af Mette Høi Davidsen,
borger i Tved
Projekt Marina City er startet op på grund af et ønske
om udvidelse af lystbådehavnen ved Marina Syd. De
første ideer har nu grebet
om sig, og projektet udarbejdet af COBE arkitekterne for Kolding Kommune er nu med højhuse i

indtil 60 m på øer ude i fjorden. Der er også tegnet en
høj bebyggelse af boliger og
erhverv ved Marinaen.
Projektet har selvfølgelig
medført forskellige holdninger til projektets indhold, diskussioner om dets
lovlighed med videre.
Deltage i dialogen
På årets generalforsamling

for Grundejerforeningen
Tved Nord var der et stort
fremmøde. Der var generelt enighed om, at udvikling er godt i alle samfund,
men det skal ske med en respekt for nærområdet. I
projektet udviklet af COBE
arkitekterne var der ikke
taget meget hensyn til
Tveds placering nær fjorden. Fjorden ud for Vangen og helt hen til Marina
Syd er af COBE arkitekterne foreslået fyldt op i et
større areal langs med
Skamlingvejen. Arealerne
ønskes endvidere bebygget.

Nogle borgere har selv udarbejdet indsigelser, mens
andre sætter sin lid til
Grundejerforeningerne.
Jeg vil personligt opfordre
alle med interesse for projektet i at deltage i dialogen. Det er i processen
vigtigt, at vi giver plads til at
have forskellige holdninger, at vi tør diskutere og
ytre vores holdninger –
også over for politikerne.
Det har været dejligt at opleve folks interesse og nærvær. Der er et godt sammenhold i vores lokal- område, når vi ”vækkes”.

Beboerforeningens formand Per Rosiak overrækker anerkendelsen
som årets borger til gårdejer Hans Jørgen Krab, Bøgelund,
hjemme hos Hans Jørgen Krab privat.
3

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Tyvstarterne er startet
Så er der igen kommet nye børn i glidende overgang.
65 forventningsfulde børn begyndte på Dalby Skole
den 3. april.

Af sfo- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Så er der igen taget hul på
en ny børne-historie på
Dalby Skole.
Mandag den 3. april klokken 8.00 startede 65 nye
børn i glidende overgang.
Flaget blev hejst og alle,
både børn, forældre og
personale, stod klar i skolegården med en smule sommerfugle i maven. Klar til
endnu et stort kapitel i

livet. Skoledagen.
Personalet på Dalby Skole
var klar til at modtage alle
børnene og havde forberedt et forløb, der i hovedoverskriften byder på:
Skoleparat, natur, leg og
bevægelse.
Fælleskab
Børnene fik fra første dag
smagen af at gå i skole med
fællessamling og opgaveløsning.
Der var fra første minut

smil på læberne, dog var
der en uheldig dreng, der
fik en bule i panden med
sig hjem fra første ”tyvstarterdag”. Humøret var højt,
og personalet giver udtryk
for, at denne børnegruppe
lover rigtig godt, og at de
glæder sig til de kommende tre måneder.
Som Lotte Tolstrup, pædagog i GLO udtalte på 3.
dagen: Det er fantastisk
med alle de nye dejlige
børn, det er derfor at jeg er
blevet pædagog.
Personalet
Personalet er i år sammensat af de tre faste pædago-
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Hval strandet i 5. klasse Foredrag for
Der har været Grønt flag dage på Dalby Skole. 5. klasserne er i gang med at bygge en hval.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
Tyvstarternes fællessamling.
ger/medhjælpere fra børnehaveklasserne, en pædagogisk assistent fra 4.
årgang, en pædagog til
kommende børnehaveklasse, en pædagog fra Mariekjær børnehave, en med-

hjælper fra Gl.Tved daginstitution og tre nyansatte
medhjælpere.
Et stærkt team, der i de
næste tre måneder vil
skabe rammen for en super
god tid på Dalby Skole.

SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster

Af eleverne Sarah Vangsø
Andersen og Josephine Bonefeld Andersen, 5.A
I 5. klasserne er vi i øjeblikket ved at bygge en hval.
Den skal bruges til en udstilling i forbindelse med
Grønt flag-dagene, hvor vi

i 5. klasse har fokus på plastik i verdenshavene.
Hvalen er bygget op om et
træskelet, som Allan Clausen, klassepædagogen har
bygget hjemme i hans garage.
Uden om træskelettet har
vi formet selve kroppen

med hønsetråd, som vi beklæder med gamle aviser
og tapetklister.
Vi har været nødt til at gå i
gang allerede nu, da hvalen skal være klar til at blive
malet efter påskeferien.
Den er bygget op af flere
lag af aviser, og tørretiden
er temmelig lang.
Vi glæder os til at vise den
endelige udstilling ved aulaen foran hallen.

Kom til foredrag med Lykke Møller Kristensen
tirsdag den 30. maj klokken 19 i Dalbyhallen.
Lykke Møller Kristensen har skrevet bogen: Børn og sociale medier – en guide til forældre med børn på sociale medier.
Det er også overskriften på hendes spændende, underholdende og tankevækkende foredrag.

Børnene laver fuglekasser

Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Ronnie Jensen

Alle skulle øve sig i at slå søm i et bræt, men pludselig var der lavet 20 fuglekasser. Flere blåmejser er allerede flyttet ind.

Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk

Af pædagogisk assistent
Jesper Andersen

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Først var det bare meningen, at vi skulle øve os i at
bruge hammer og søm i
SFO’en.
Men der var hurtigt brugt

Skolebestyrelsen
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer:
Peder Damkjær
(formand),
Tove Klingenberg,
Luise Jakobsen,
Jette Berg Bruun,
Carsten Reinert,
Stine Weltstrøm,
Signe Thorsø Pedersen,
Sidse Østergaard
(1. suppleant)

Tyvstarterbørn og -personaler på første dag pa Dalby Skole.

alle forældre på
Dalby Skole

en kasse søm, og mange
meter bræt havde fået
besøg af et søm.
Så vi måtte ud og købe
mere træ. Og nu skulle det
kunne bruges, så der skulle
laves fuglekasser.
Der er børn fra 1. klasse og

______________________

Ny inspiration med klistermærker på gulvet
Pletter på gulvet har fået børnene til at hoppe og
danse i stedet for at løbe på gangene. Nudging har
indtaget Dalby Skole.

Af Louise Lund Pedersen
Fotos: Louise Lund Pedersen
Alle har på et tidspunkt set
fodspor til en skraldespand, stoplinjer ved en
kasse i en butik eller andet,
som gør, at man uden at
tænke videre over det, ret-

ter sig efter tegnene. Dette
kaldes i daglig tale nudging, og igennem nudging
arbejder man med adfærdspsykologien.
Da jeg i min tredje og sidste
praktik over en periode har
observeret, at flere af børnene i SFO ofte løber og
slås for sjov på fællesarealer
i skolen, er der nu flyttet
pletter ind på skolen.
Sjovt og positivt
Jeg tænkte, at jeg på en sjov
og positiv måde kunne integrere et element, som
ville få børnenes nysgerrighed, fantasi og kreativitet
bragt på banen. Børnene
har selv fået mulighed for
at ændre denne løbe-adfærd igennem leg og udvikling, hvor der ved hjælp af
pletter ubevidst opfordres
til andet end løb. Jeg har
forsøgt at ændre omgivel-
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serne i stedet for at rette på
børnene og lavet forskellige mønstre og baner, som
giver børnene mulighed
for at bruge deres fantasi
og kreative tankegang samt
motorik.
Nysgerrige børn
Det var en oplevelse at placere pletterne på gulvet, da
jeg allerede her blev mødt
af mange nysgerrige børn
og spørgsmål, hvilket gav
mig en god fornemmelse.
Der gik ikke lang tid før
alle børn havde prøvet de
forskellige baner, og jeg
kunne høre, hvordan børnene snakkede sammen
om forskellige måder at
lege på pletterne. Hver dag
er der børn, der hopper og
leger på pletterne, hvilket
fortæller mig, at mit projekt gør en forskel for både
det sociale, det personlige
og kulturen i skolen og
SFO. Et barn der kommer
gående alene, ændrer
pludselig sin gang til hop,
og går derefter igen.

God feedback
Det er sjovt at se, hvordan
det nogle gange kan observeres som en ubevidst
handling. Jeg oplever, at løbekulturen på fællesarealerne langsomt ændrer sig,
og børnene er meget fantasifulde og ivrige efter at

bruge pletterne. Jeg har
fået meget positiv feedback fra flere kollegaer,
som fortæller mig, at de
oplever glade børn, som
ofte bruger pletterne, og
de ser potentiale i at integrere pletterne som en del
af undervisningen.

Det sker i maj

Farvel og tak til Curt

Fredag 12. – søndag 14.
Store Bededagsferie

Dalby Skole siger farvel til en dygtig lærer og en skattet kollega. Curt Tønning Larsen har igennem flere år
været lærernes tillidsrepræsentant.

Torsdag 25. – søndag 28.
Kr. Himmelfartsferie
Tirsdag 30. kl. 19.00
Foredrag med Lykke Møller Kristensen: Børn og
sociale medier – en guide
til forældre med børn på
sociale medier. I Dalbyhallen. Gratis adgang

Af Henrik Nielsen, skoleleder
Vi skal farvel til lærer Curt
Tønning Larsen, der har
sidste arbejdsdag på Dalby
Skole den 28. april. 1. maj
tiltræder Curt en stilling
som lærer på Lyshøjskolens
overbygning.
Curt har været lærer på

Dalby Skole i 14 år, og vi
har været rigtig glade for
Curt, som en rigtig dygtig
lærer og kollega.
Curt har igennem flere år
været lærernes tillidsrepræsentant på skolen. Det er
en funktion Curt har varetaget samvittighedsfuldt og
konstruktivt og også her bi-

draget til, at Dalby Skole er
en god skole for elever og
medarbejdere.
Curt har også været skolens
samarbejdskontaktperson
til Dalby GF i samarbejdet
om vores hal de seneste år.
Også her er Curts gode
samarbejde værdsat.
Jeg vil gerne sige Curt tak
for mange gode år på
Dalby Skole, tak for godt
samarbejde og held og
lykke i årene fremover.

Anton og Noah med nye fuglekasser.

2. klasse som fik savet og
slået mejsekasser sammen.
Nu hænger der 20 friske
fugleboliger på jordstykket
og i skoven. Mange af kasserne er allerede beboet af
blåmejser. For de små fugle
kan det være svært at finde
huller i træerne til beboelse, så her er fuglekasser
en god hjælp.

Smid Tøjet Danmark 2017
Dalby Skole har i år meldt sig til at være
offentligt indsamlingssted under Røde
Kors’ ”Smid Tøjet Danmark 2017” kampagne, der løber fra den 1. maj til og med
den 19. maj.
I det tidsrum kan du dagligt mellem klokken 8 og 14 aflevere dit brugte, renva-

skede tøj i sække til genbrug på Dalby Skoles Pædagogiske Læringscenter (skolebiblioteket), Dalbyvej 118.
Hvis du vil vide mere om kampagnen, kan
du læse via dette link: https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/genbrug/smid-toejet/fakta
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Dalby Tidende
KALENDER
MAJ
Babyrytmik: Tirsdag den 2. kl. 11.00
I præstegården.
Fyraftenskor: Torsdag den 4. kl. 17.00
I præstegården.
Forårskoncert: Torsdag den 4. kl. 19.00
Kirkens fyraftenskor giver koncert. I kirken.
Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 9.00
3. søndag efter påske. Ved Tine Illum.
Babyrytmik: Tirsdag den 9. kl. 11.00
I præstegården.
Fyraftenskor: Torsdag den 11. kl. 17.00
I præstegården.
Konfirmation: Fredag den 12. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen og Ditte Freiesleben.
Se side 6.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 13. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Konfirmation: Søndag den 14. kl. 10.30
4. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen
og Ditte Freiesleben.
Se side 6.
Babyrytmik: Tirsdag den 16. kl. 11.00
I præstegården
Fyraftenskor: Torsdag den 18. kl. 17.00
I præstegården.

DALBY KIRKE

Årets konfirmander i Dalby Kirke
Fredag den 12. maj 2017 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke

Nyt om
NAVNE

Mads Luca Romeo Kath
Kærmindevej 57

Jonas Reinholdt Nielsen
Regnars Ager 42

Karoline Astrup Dybdahl
Idyl Allé 7

Ditte Langberg
Agervænget 14C

Mette Lohmann Olsen
Lupinparken 12

DØBTE

Frederik Hansen
Idyl Allé 22

Mathilde Vind Martello
Goldbæk Alle 7

Victor Pjengaard
Goldbæk Alle 4

26. marts
William Rask Jung
Bakkegærdet 4

Program
11.30 Afg. i private biler fra Dalby præstegård.
Vi fordeler de tilmeldte i biler på stedet.
Forslag: Man giver en 10’er til ens chauffør til benzin.

2. april
Malou Maretti
Idylvænget 33

12.00

Middag på Brødremenighedens Hotel: Mørbradbøf + fromage.

13.30

Guidet rundvisning i Christiansfeld:
Byens historie fra dens grundlæggelse til nu.
Fokus på de mennesker, der har formet byens unikke særpræg.
Om arkitektur, religiøse ideer, håndværk m.m. Besøg i Brødremenighedens
Kirke og kirkegården Gudsageren.

En lokal flagdag
En opfordring: Gør de to konfirmationer til flagdag i hele
sognet, så dagen bliver ekstra festlig for konfirmanderne.
Aftal med naboen, hvis du er bortrejst i Bededagsferien.

Tirsdag den 30. maj kl. 11.30 – 17.00

9. april
Sofie Mehl Fuglsang
Frejas Ager 6

Søndag den 14. maj 2017 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke

Vi kører til haveanlægget Christinero, hvor vi spiser medbragt kaffe og kage
og går på opdagelse.

Laura Feldsted Andersen
Idyl Allé 14

Lucas Martinussen
Goldbæk Alle 19

Rasmus B. Rasmussen
Agtrupvej 196

VIEDE OG
VELSIGNEDE

15.00

Anne Reintoft Eriksen
Stranden 5A

Laura Foverskov Mehlsen
Mariesmindevej 6

Erik Blasius Thomsen
Christian 3 Vej 26

16.30

Vi kører sammen tilbage til Kolding

17.00

Tilbage ved Dalby præstegård

Jonatan Wulff Gregersen
Valmuevej 21

Andreas Præst Nielsen
Løjpen 26

Peter Schjødt H. Thøgersen
Søbakken 11

Anders Schmidt Justesen
Nyhegnet 25

Amalie Maria K. Pedersen
Odins Ager 31

15. april
Anne Pedholt
Toftgaard Magnussen
&
Daniel Pedholt
Toftgaard Magnussen
Flensborg

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

Iben Cecilie
Fauerskov Ipsen
&
Jesper Fauerskov Ipsen
Aarhus

DØDE OG
BEGRAVEDE

Gudstjeneste: Torsdag den 25. kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag. Ved J.C. Bach Iversen.

28. marts
Viggo Peter Andersen
Møllegærdet 26

Gudstjeneste: Søndag den 28. kl. 9.00
2. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 31. kl. 17.00
I præstegården.

Pris og tilmelding
Pris: Kr. 150,- inkl. 2-retters middag + en øl/vand/vin samt guidet rundvisning, kaffe
og kage.
Tilmelding senest 1 uge før, altså 23. maj, til Jette Juhl på 27 63 25 77 /
jj.juhl@mail.tele.dk
Ved tilmelding oplyses, om man har mulighed for at køre, og hvor mange passagerer,
man kan have.
Alle er velkomne
Turen arrangeres af Dalby menighedsråd. Alle med tilknytning til Dalby Sogn er velkomne.

To tidligere konfirmander blev gift
Påskelørdag var en festdag i Dalby Kirke. Sognepræst Jens Christian Bach Iversen stod ved begge dagens bryllupper over for en af sine tidligere konfirmander. Først
var det Daniel Magnussen, konfirmeret 2006 og søn af Karin og Thomas Magnussen på Nyhegnet, der fejrede bryllup med Anne. Dernæst var det Iben Ipsen, konfirmeret 2003 og datter af Karen og Bjarne Ipsen på Skovgærdet, der blev gift med Jesper. Fotos: Anders Pedholt Toftgaard-Hansen og Allan Høgholm.

Dalby Tidende
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
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
______________________

JUNI

Friluftsgudstjeneste:
Mandag den 5. kl. 17.00 i Geografisk Have
2. pinsedag: Fælles for Dalby, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Brændkjær og Hejls-Vejstrup-Taps.
Ved J.C. Bach Iversen, Ditte Freiesleben m.fl.

Udflugt:
Christiansfeld – verdenskulturarv

Iben Gellert Andersen
Langemarken 24, V. Skerninge

Gudstjeneste: Søndag den 21. kl. 10.30
5. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

Festgudstjeneste: Søndag den 4. kl. 10.30
Pinsedag på alverdens sprog. Ved J.C. Bach Iversen.

DALBY KIRKE

Dalby Kirkes Fyraftenskor synger et varieret program med festligt svingende rytmisk
musik, viser og forårssange, og Ditte Freiesleben synger solo.
Desuden spiller organist Eva Schmidt J.S. Bachs Passacaglia og fuga i C-mol.
Der vil også være Oscar Peterson på programmet samt fællessang.
I dagens anledning har vi levende lys i kirkens vinduer.
Gratis adgang
Alle er velkomne.
Efter koncerten er Dalby Kirke vært for en lille forfriskning.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
78. årgang, nr. 5
Maj 2017
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjenester:
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.
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DALBY KIRKE / MARIASMINDE KFUM-SPEJDERNE

Kulturdage i Dalby kirke 27. – 29. juni
Du kan være med i disse spændende aktiviteter. Deltag i det hele, eller vælg noget ud. Bemærk, at tilmelding er nødvendig til nogle af aktiviteterne. Alle
aktiviteter foregår i Dalby Kirke eller kirkens graverhus, Dalbyvej 69, 6000 Kolding.

Tirsdag den 27. juni
10.00 – 11.00 Musikalsk legestue
ved organist Eva Schmidt
For alle børn i alderen 0 – 5 år
ifølge med voksne. Det er helt
gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Vi laver fagtesange,
sanglege, bevæger os til musik,
leger med faldskærm, sæbebobler og spiller på instrumenter.
11.00 – 12.00 Madpakker og hygge
Mulighed for at spise medbragt mad og lege i graverhuset
eller i kirken.
13.00 – 13.45 Tegning / musik: ”At tegne er at se”
ved organist Eva Schmidt
Tegning til meditativ livemusik vekslende med stilhed. Lad dig inspirere
af musikken, eller find dine egne motiver at fordybe dig i.

13.45 – 14.15 Kaffe

14.15 – 15.15 Foredrag ved sognepræst Lone Vesterdal: ”Robust virkelighed” – om tro og magtesløshed
At være robust er blevet en eftertragtet egenskab, og hyldemetervis af litteratur og en stribe kurser vil gerne
hjælpe os til at få robuste børn, medarbejdere m.m. Hvordan opstår kræfterne hos os, når vi er ramt af slag så
hårde, at vi ikke kan hente kræfterne
hos os selv?
Lone Vesterdal er sognepræst i
Bramdrup sogn, forfatter til ”Nedenom og hjem – perspektiver på tab og tro” (Unitas Forlag
2014), redaktør af ”Når livet går i sort”
(Unitas Forlag 2016) og MA i sjælesorg, 2015.

Onsdag den 28. juni
12.45 – 13.45 Fællessang, højskolesange, danske
sange ved Eva Marie Georgi
Eva Schmidt akkompagnerer, og kirkesanger Eva Marie Georgi synger for,
når vi finder sangbøgerne frem og
synger med dem, vi kender og med
dem, vi ikke kender. Kom og ønsk
dine favoritsange.

13.45 – 14.15 Kaffe

14.15 – 15.30 Foredrag ved klinisk psykolog Inge Vesterdal: ”Meditation og fordybelse”
Inge Vesterdal vil holde oplæg om meditation og fordybelse med rødder i
kristendommens
praksistradition.
Hun vil fortælle om, hvorfor det er
værdifuldt at afsætte tid til den personlige fordybelse og stilhed. Det kan
være en hjælp i de livsperioder, hvor
vi bærer tunge byrder, og det er en
måde at rette fokus på både sig selv,
sin næste og Gud. Der vil blive mulighed for i fællesskab at lave en ”meditationsøvelse” og for
til sidst at stille spørgsmål.
17.00 – 18.30 Gospelworkshop ved Maren Frost
og Eva Schmidt
Syng svingende gospel, og nyd
den skønne korklang og det
dejlige fællesskab, når vi synger
flerstemmige, nemme sange.
Workshoppen er for alle, begyndere som øvede. Vi øver
sange, der skal synges om aftenen ved gospelmeditationen og evt. ved musikandagten
torsdag.
Maren Frost og Eva Schmidt, som har mange års erfaring
med ledelse af gospelkor i hhv. Harte og Vamdrup, står
for workshoppen og alle er velkomne.
Tilmelding til organisteva@gmail.com senest den 20.
juni. Skriv, om du ønsker mad.
18.30 – 19.30 Aftensmad. Medbring 25 kr. til maden

19.30 – 20.30 Gospelmeditation ved Maren Frost
og Eva Schmidt
Vi synger stille gospelfællessange, og der vil blive en meditation med fokus på åndedrættet med god tid til at
finde stilhed. Du behøver ikke kunne sangene på forhånd. Gratis for alle.

Torsdag den 29. juni
10.00 – 15.00 Maleworkshop:
Intuitiv maling ved Annette Collins
Workshoppen foregår i Dalby
kirkes graverhus. På en sjov og
jordnær måde kan workshoppen være din vej til nærvær og
ro. Mindful Painting, som hedder intuitiv maling på dansk,
er et mind- fulness værktøj til
håndtering og forebyggelse af
stress. Når du er kreativ, holder du din krop og sjæl i balance, hvilket betyder fornyet energi og skaber overblik
over egne ressourcer og potentialer. I intuitiv maling,
maler du billeder ud fra din følelse her og nu. Det kræver
ingen kunstneriske forudsætninger at deltage.
Tilmelding nødvendig. Max 15 deltagere, så skynd dig at
melde dig til hos organisteva@gmail.com
Workshoppen er gratis, men pris for materialer og frokost, kaffe og te og kage hele dagen er 120 kr. Indbetal
beløbet til Dalby menighedsråd på konto: Reg. 9874 –
kontonr. 3060471796.
Og skriv dit navn ved indbetalingen. Tilmelding senest
20. juni.

Af: Ulvelederne Klara og Mia
Fotos: Ulvelederne Klara og
Mia
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En weekend i marts blev
Stevninghus Spejdercenter
indtaget af ulve fra hele

Skamling Distrikt, heriblandt syv ulve fra Mariesmindegruppe.

delt et kollegium. Mariesminde-spejderne kom på
Hufflepuff-kollegiet.

Harry Potter som ramme
Ulvene ankom fredag aften
og blev med det samme
trukket ind i den eventyrlige fortælling om Harry
Potter. De kom gennem
muren til Hogwarts-ekspressen, og næste morgen
var de ankommet til Hogwarts. Alle ulvene blev præsenteret for lærerne på
skolen af selveste Albus
Dumbledore, rektor på
Hogwarts.
Efter morgenmaden kom
fordelingshatten frem, og
alle spejdergrupper fik til-

Spejderne lavede trylleremedier
Alle ulve skulle om formiddagen rundt til lærerne for
at få lavet en tryllestav, en
kost til at flyve på og en magisk eliksir.
Om eftermiddagen skulle
ulvene rundt til lærerne
igen for at lære nye besværgelser, lære at flyve på ens
egen kost og lære, hvad der
findes i skovene omkring
Hogwarts.
Quidditch-kamp
Da alle ulvene havde lært

6. klasse – og
hvad så?
Årets Sommerfest er med
til at sætte gang i et initiativ for at styrke 6. årgangs sammenhold, efter
pigerne og drengene forlader Dalby Skole.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Stina Krøller og Carina
Thomsen har ud over at
være aktive omkring deres
børn i Dalby også leveret
konstruktiv kritik og gode
idéer til sommerfesten og
mulige arrangementer i
Dalby.
Stina, mor til Oliver K., har
sammen med Carina
Thomsen, mor til Oliver
B., taget et initiativ for at
sikre rammerne for et sammenhold for eleverne efter
6. klasse.

Hyggefodbold
Helt konkret har de oprettet et hyggefodboldhold i
Dalby GF for 6. klasserne.
De unge mennesker bakker godt op om idéen og
har allerede modtaget en
mail om, hvor de skal
melde sig ind og sat krydser i kalenderen for de
næste gange med ”hyggefodbold”.
Til hyggefodbold mødes
pigerne og drengene sammen på nogle fastlagte datoer for at være aktive
sammen.
En af datoerne er fredag
aften den 9. juni under
sommerfesten.
Vi glæder os til at se jer give
den gas på banen og håber,
at I år efter år vil have en
kamp stående i programmet.

15.00 – 16.00 Pause.
Klargøring til andagt med fernisering
16.00 – 17.00 Kunst-gudstjeneste ved sognepræst
Maria Skjerning Frederiksen
Vores kristne tradition og tro er fuld
af billeder. Bibelen er fuld af gudsbilleder. I Det nye Testamente kaldes
Jesus for den ”usynlige Guds billede”.
Ved kunstandagten skal vi se et eller
flere eksempler på kristne billeder. Vi
vil dvæle ved billedets indhold, farver
og betydning – dengang og for os. Vi
vil synge salmer og bede bønner med
stærke og livgivende billeder. Alle får et billede med hjem
– i sindet – og i hånden.
Der vil også være fernisering og evt. lidt korsang. Vi slutter af med et glas vin. Vel mødt!

Høvdingebold
Igen i år er der høvdingebold på programmet ved
Dalby Sommerfest.

neringen på Centre Court
lørdag eftermiddag lige
foran festteltet.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget

Høvdingebold og
VM-kval.
Vi forventer, at der er pakket med et godt publikum,
da vi umiddelbart efter turneringen viser VM-kvalifikationskampen mellem Kasakhstan og Danmark.
Efter kampen er der endvidere lagt op til afholdelse
af den sagnomspundne
Lort og Lagkage-konkurrence. Vi glæder os til at se
jer kampklare.

Vi har store traditioner for
afholdelse af høvdingeboldturnering på de nytrimmede græsbaner i Dalby. Vi kæmper om en helt
uvurderlig præmie – et vejskilt og ikke mindst praleretten et år frem. Vi ønsker
alle god forberedelse i træningslejrene op til turneringen. I år afholdes tur-

Mariesminde-spejdere på Hogwarts
En eventyrlysten flok Mariesminde-ulve, det vil sige
lokale KFUM-spejdere fra 2. og 3. klasse, har været på
weekendlejr i Harry Potters univers.

Dalby Tidende

DALBY SOMMERFEST

færdigheder for at blive en
god troldmand, skulle der
spilles quidditch.
Da spillet var på sit højeste,
kom dødsgardisterne og
angreb ulvene, så ulvenes
tryllefærdigheder blev sat
på en hård prøve, men de
arbejdede godt sammen og
fik nedkæmpet dem en for
en.

Fest med svævende stearinlys
Om aftenen efter en hård
dags træning var der fest i
salen med svævende stearinlys i loftet. Et godt lejrbål med magisk underholdning fra alle grupper
var en god afslutning på en
fantastisk og magisk lejr på
Hogwarts.
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DALBY GF

Stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen
Igen i år var der fuldt hus i hallen, da Dalby GF holdt sin traditionsrige gymnastikopvisning i hallen søndag den 2. april.

Fotos: Judy Reimer

Dalby Tidende

DALBY GF

Dalby er flot repræsenteret ved årets
Lillebælt Halvmaraton
Der er ingen af Dalbys løbere, der har planer om at
vinde Lillebælt Halvmaraton. De vil derimod alle
vinde over sig selv. Enten løbe hurtigere end tidligere,
gennemføre løbet eller bare få det bedre i hverdagen
ved at løbetræne. Fælles for dem alle er dog, at det at
have et mål med træningen er med til at motivere.
Af Judy Knap Reimer
Fotos: Judy Reimer/Britt
Kjærgaard Callesen
Det er en ganske almindelig
tirsdag eftermiddag i marts
måned.
Johnnie Vigan Knap har
netop afsluttet sin løbetræning for i dag.
Christian Kjærgaard Callesen kommer forpustet op ad
Dalbybakken på sin cykel,
da han ikke kun dyrker løb
men også stiller op til diverse triatlonstævner.
Eigild Smidt er på vej hjem fra
arbejde og skal først i gang

med dagens løbetur nu.
Britt Kjærgaard Callesen og
Didde Hauge-Johannsen har
i dag løbetrænet sammen.
Jeg selv Judy Reimer var afsted i går, men trækker
gerne i løbetøjet til ære for
fotografen.
Christian glæder sig til sit
fjerde Lillebælt Halvmaraton, mens hans hustru Britt
Kjærgaard Callesen bryster
sig af at have stillet op et år
mere end Christian.
- Mit mål er at slå min
kone, siger Christian med
et glimt i øjet. Om det er
løbetiden eller i antal halv-

Løberne fra Dalby træner i og omkring sognet pa veje og stier.

Lillebælt Halvmaraton afholdes lørdag den 6. maj
klokken 19.00, og det er 10. års jubilæumsløb
Deltagere fra Dalby er:
Britt Kjærgaard Callesen, 5. gang
Eigild Smidt, 4. gang
Christian Kjærgaard Callesen, Didde Hauge-Johannsen,
Johnnie Vigan Knap, 3. gang
Judy Knap Reimer, 1. gang

Mål med løbetræningen
Det at have et mål med sin
træning er vigtigt for at
kunne motivere sig selv.
- Det første år eller to, hvor
jeg begyndte at løbe var
motivationen ikke noget
problem, siger Johnnie
Knap. Jeg fik mere energi

af at løbe, jeg tabte mig, og
jeg kunne hele tiden slå
mine tidligere tider i de
løb, jeg stillede op i. I dag
nu fire år efter min opstart
er motivationen noget sværere at finde frem i perioder, da jeg skal træne noget
mere og længere tid for at
kunne opnå samme tydelige resultater som i starten,
siger Johnnie videre.

Træner- og dommerspirer i Dalby GF

lighed videre til næste generation.

Nyt rytmehold i Dalby GF

Tak til trænerne
I den forbindelse vil vi
gerne takke de trænere,
der har sagt ja-tak til at få
trænerspire med på deres
hold. Det har helt sikkert
medført ekstra opgaver for
trænerne.
På sigt vil trænerne begynde at kunne hente en
god hjælp ved træner-spirerne.
I april måned, er der arrangeret en fælles oplevelse
med samvær for alle klubbens spirer. Det gøres for at
værne om sammenholdet
og interessen for programmet.

Nyt rytmehold på vej i Dalby. To glade dansepiger fra
Dalbys skoles 6. klasser starter rytmehold op.

maraton, melder historien
ikke noget om.

Løberne

Dalby GF’s fodbold- og gymnastikafdeling har gjort
meget for at igangsætte træner-spirerne og dommerspirerne. Det er et rigtig flot arbejde, der er gjort.

Af Mette Høi Davidsen
De unge mennesker deltager frivilligt i træning af
yngre hold i samarbejde
med voksne eller bedømmelse af kampe for yngre
hold.
Uge efter uge har trænerspirerne lært deres hold og
trænerne bedre af kende.
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Parret Judy og Johnnie stiller op til Lillebælt Halvmarathon. Det
er Judys første Lillebælt Marathon og det andet halvmarathon i
hendes liv.

De har fået lov til at være
en større del af træningen
og meget mere. Vi tror i
Dalby GF på, at arbejdet
med træner-spirerne og
dommerspirerne er med til
at så de nødvendige frø i
forhold til at sikre en vedvarende frivillighed. Vi vil
gerne være med til at give
værdierne omkring frivil-

Af Mathilde og Alberte
Foto: Mathilde

Kun en debutant
For alle løbere gælder det,
at de har løbet Lillebælt
cirke lige mange gange,
nemlig mellem 3-5 gange.
Kun jeg selv skiller mig ud,
da det er mit første halvmaraton i 19 år. Mit første
halvmaraton løb jeg i en
alder af 23 år på Lanzarote
i 1998. Jeg glæder mig
meget, men samtidig er jeg

lille strejf af dans, og vi kan
love jer for, at i får sved på

også nervøs for, om jeg kan
holde til det.
Den nye Lillebæltsbro som
vi skal over to gange, har
en stigning på cirka to kilometer, og jeg hader bakker.
I Dalby er der ellers god
mulighed for bakketræning, både op og ned til
Skamlingvejen samt igennem skoven i Rebæk.

panden. Så kridt fødderne
og kom og vær med til
nogle sjove og hyggelige
timer til næste sæson.
Vi håber, at rigtig mange vil
møde op.

Vi hedder Alberte og Mathilde og er begge 13 år
gamle. Vi kan begge godt
lide rytmisk dans, og vi går
også begge til dans.
Hvis du kunne tænke dig
at gå på holdet, og du er
pige og går i 2.-4 klasse,
kan du tilmelde dig, når
den nye sæson starter til
september. Vi kan tilbyde
rytmisk gymnastik med en
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Rosenholm var meget mere end en rideskole
Der lå engang en rideskole på den skønneste plet lige
ved højhusene. Et helt slæng af børn havde nogle af
de bedste barndomsminder på Rosenholm. Kenn og
Jane Reimer mødte hinanden på Rosenholm som helt
unge og er stadig gift med hinanden her 44 år senere. Dette er anden artikel om det gamle Dalby.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Jane og Kenn Reimer var
bare henholdsvis syv og elleve år, da de begyndte at
komme på Rosenholm, der
lå med den skønneste udsigt til fjorden – lige foran
de nuværende højhuse.
I dag er det ikke til at forestille sig, at der engang lå
en skøn plet, hvor nogle af
Dalbys børn og unge,
havde deres bedste tid.
Egentlig var det slet ikke en
rideskole, men en privat
gård som Poul og Else
Klinge ejede. De kom fra
København, og det var meningen, at stedet skulle
være sommerferiebolig for
Else Klinge. Men Else Klin-

ge begyndte snart at importere New Forest ponyer og
oprettede et stutteri.
- Vi var nogle piger, der tog
ned og spurgte, om vi ikke
kunne få en ride time, og
det fik, selv om det ikke var
en rideskole. Det var sådan,
det begyndte, husker Jane
Reimer om den første tid.
Veninderne begyndte at
komme regelmæssigt på
Rosenholm, og snart blev
det et fantastisk samlingssted for flere af Dalbys
børn og unge.
Døren stod åben
Jane og Else Klinges piger
blev tætte veninder, og der
gik ikke en eneste dag
uden, at man samles på Rosenholm. Snart kom der

Idag er vejen opkaldt efter rideskolen, hvor Kenn og Jane mødte
hinanden og som i mange år var det sociale samlingspunkt for
områdets børn og unge.
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Det var lige der ovre til højre at møddingen lå, husker Jane.

Højhusene bygges i år 1964 på Rosenholms marker.

også drenge til, og det blev
til stedet, hvor man kom.
- Vi var der altid. Det blev
vores samlingssted i vores
barndom. Vi var der altid,
fortæller Jane.
- Det var vores fristed, hvor
vi red og passede hestene,
men hvor vi også havde så
meget socialt sammen,
fortsætter Kenn.
De kom der begge hver
dag, og Jane husker, hvordan man bare kom og red
og bagefter gik ind i huset
til Else og hjalp til med det,
der foregik derinde.
- Døren stod altid åben hos
Else, og man var altid velkommen. Jeg har de bedste
barndomsminder fra det
sted, husker Jane.

nene voksede til og gik i
gang med uddannelser og
flyttede væk, ebbede tiden
på Rosenholm også ud.
I 1964 begyndte man at
bygge højhusene på Rosenholms gamle ridebane. Else
Klinge rejste tilbage til København, og Poul Verner,

Holdt ringridning
Både drenge og piger kom
til stedet, og flere havde
egen hest. Samtidig med at
Rosenholm var fuld af
unge mennesker, så var
Lejrskov
Ringriderforening ved at lukke ned på
grund af manglende medlemmer. Men på Rosenholm fik man samlet 25
mand, der stillede op til
ringriderfest, og dermed
var Rosenholm med til ”at
redde” Lejrskov Ringriderforening.
- Da foreningen holdt 50
års jubilæum, var vi 30
mennesker fra dengang,
som mødte op til jubilæet.
Det viser bare lidt om, hvor
stor en del af vores liv Rosenholm var dengang, og
hvor meget det egentligt
har betydet, fortæller Jane.

Været gift i 44 år
Rosenholm blev også stedet, hvor ægteparret Reimer mødte hinanden. Selv
om de har kendt hinanden,
siden de var syv og elleve år
gamle, så blev de først kærester, da de var 16 og 19 år.
Men efterhånden som bør-

der købte gårde op i området, udstykkede jorden.
- Al jorden blev solgt fra, og
snart stod gården og forfaldt. Den brændte vist til
sidst. Men os børn, der
kom på Rosenholm, havde
den bedste tid der, husker
Kenn.

Opstilling pa
̊ ridebanen ud til Kolding Fjord med Kolding Havn i baggrunden år 1964.

Jane på vej til ringridning i Lejrskov langs Skamlingvejen år 1965.

