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De nuværende 3. klasser bliver de
første på den nye overbygning
Børne- og uddannelsesudvalget har nikket ja til tidsplanen for udbygningen af Dalby Skole. De nuværende 3. klasser bliver de første, der kan fortsætte på
Dalby Skole, til de går ud af 9. klasse.
Af Lisa H. Kuang
Forældre og børn i de nuværende 3. klasser kan
godt begynde at glæde sig.
De bliver nemlig de første
elever, der kan starte på
den nye overbygning i
2020.
Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at godkende den plan, der ligger
for byggeriet af overbyg-

ning og et nyt klubhus til
Dalby GF, idet udvalget
”ønsker at fremme tidsplanerne for udbygningerne
mest muligt”, som det hedder i referatet for udvalgsmødet den 8. maj.
Byggeri går i gang
Det betyder, at byggeplanerne kan gå i gang, og at
overbygningen efter planen står færdigt og kan

tages i brug ved årsskiftet
2019/2020.
Formand for forældrebestyrelsen Peder Damkjær
glæder sig over, at udbygningen er kommet i faste
rammer.
Nu kan der planlægges
- Jeg er rigtig glad for, at
der nu er en beslutning.
Jeg mener, det er vigtigt at
få tidspunktet meldt ud, så
både børn og forældre kan
begynde at planlægge efter,
at der er en overbygning i
2020, siger Peder Damkjær.
Indskolingen kommer til at

stå færdig et halvt år før
overbygningen, og Dalby
GF får også bygget deres
klubhus i samme omgang.
Kommunen har dog besluttet at placere klubhuset
længere ud mod Ankerhusvej, der hvor de midlertidige pavilloner er opsat.
- I forhold til skolen har vi
ingen indvendinger til den
placering af klubhuset,
siger Peder Damkjær.
Læs mere om udbygningen, se den foreløbig tegning og få reaktioner fra
Dalby GF på placeringen af
klubhuset på side 2-3.
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Fredag 23.
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Tirsdag 27. – torsdag 29.
Kulturdage i Dalby Kirke
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Skolen holder sommerferie

SKOLE
Forårstegn i skoven
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Et nyt Dalby Tidende
udkommer
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Onsdag 9.
Skolens sommerferie
slutter.
KIRKE
Årets konfirmander

Torsdag 10.
Første skoledag i skoleåret 2017-2018
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Fra den 8. – 11. juni sætter Dalbys traditionsrige sommerfest sit klare præg på hele sognet. Arrangørerne bag Sommerfesten har
skruet et flot og varieret program sammen for alle aldre. Læs meget mere på side 4, og se hele programmet på side 5-8. Foto: Arkiv
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Dalby GF’s klubhus bliver bygget
sammen med hallen
Ny placering af klubhuset gør, at klubhuset først kan
stå færdigt om tidligst tre år. Gitte Thomsen fra Dalby
GF havde håbet, at byggeriet allerede kunne komme i
gang i år.

Af Lisa H. Kuang
Dalby GF’s klubhus får en
anderledes placering end
oprindelig tiltænkt. I stedet
for at klubhuset kommer til
at ligge uafhængigt af den
nuværende hal og i stedet
bliver placeret sammen
med en eventuel fremtidig
haludvidelse, så har fritidsog idrætsudvalget sammen
med børne- og uddannelsesudvalget besluttet, at
klubhuset skal ligge der,
hvor de midlertidige pavilloner nu er placeret.

Den placering kan både
skolen og Dalby GF leve
med. Det eneste problem,
og det som for alvor bekymrer Dalby GF, er, at pavillonerne skal flyttes, og
det får tidsplanen for et nyt
klubhus til at skride i forhold til den oprindelige
tidsplan.
Smart for driften
- Vi kan godt se, at det kan
være smart sådan rent
driftsmæssigt at placere
bygningerne samlet, og vi
kan også godt leve med

placeringen. Der bliver stadig oversigt over kamp- og
lysbanen. Men det der bekymrer os rigtig meget er,
at pavillonerne skal væk
først, førend vi kan komme
i gang med at bygge.
Oprindeligt var vores byggeri et selvstændigt byggeri,
og vi havde regnet med, at
vi kunne stikke spaden i jorden allerede i år, så vi snart
kunne få vores klubhus færdigbygget, siger Gitte
Thomsen fra Dalby GF.
Går mindst tre år
Hun understreger, at planen var, at det færdigbyggede klubhus kunne bruges af skolen, mens skolen
var i gang med deres byggeri, men nu går der

mindst tre år, inden klubhuset kan stå færdigt.
- Tre år er længe i det frivillige arbejde. Det kan være,
at det ikke længere er os,
som har arbejdet med dette længe, der er her, når
byggeriet står færdigt. Det
kan være, der er kommet
nye kræfter til, der så vil
have lavet om på det, som
er besluttet en gang, fordi
de synes, det er smartere,
siger Gitte Thomsen, der
nu vil forsøge at få et klubmiljø op at stå allerede nu.
- Vi tænker os, at vi allerede
nu skal prøve at trække
ungdomskulturen over i
hallen, men det forudsætter, at vi kan komme ind i
hallen og bruge køkkenet,
siger hun.
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Sådan bliver placeringen af ny overbygning og nyt klubhus til Dalby GF
Denne tegning viser det antal klasselokaler, det vil sige den kapacitet, der er behov for. Det er altså ikke en tegning af det endelige byggeri, men tegningen viser, hvor
de forskellige bygninger skal placeres. Det er den skitse, Skolebestyrelsen arbejder videre med, inden der skal arkitekter i gang med at tegne det endelige projekt, som
bagefter skal sendes i udbud.

Skolen vil hjælpe
Skolen vil gerne hjælpe
Dalby GF og har allerede
henvendt sig til forvaltningen og bedt om at få pavillonerne flyttet.
- Vi vil hjælpe Dalby GF
med at komme i gang. Der
er ingen problemer i at få
pavillonerne flyttet. Vi
skubber på for at få udpeget en byggerådgiver allerede inden sommerferien
og få sat gang i processen.
Hvis vi får flyttet pavillonerne kan byggeprocessen
fremskyndes, så klubhuset
kan stå færdigt et år tidligere, siger Peder Damkjær,
formand for skolebestyrelsen.

Veloverstået børneloppemarked
Beboerforeningen har afholdt sit årlige børneloppemarked. Det var som altid et stort tilløbsstykke. Allerede nu kigger Beboerforeningen frem til de næste
aktiviteter og opfordrer til engagement i sognet.
Af Beboerforeningen
Igen i år hjalp Dalby Skoles
5. klasser til ved Børnelop-

pemarkedet med opsætning af borde og salg af
kage og kaffe. I Beboerforeningen vil vi dog gerne

have hjælp til at gøre Børneloppemarkedet til en
endnu større succes. Det er
der sikkert idéer til blandt
nogle af de nye unge tilflyttere til området?
Gør en forskel for Dalby
Er der én eller flere som
har lyst til at hjælpe med

dette, så må I endelig kontakte os, da vi altid er på
udkig efter nye input og
gerne inddrager nye kræfter til at gøre en forskel for
Dalby.
Vores hovedaktiviteter i Beboerforeningen er det årlige julebankospil og børneloppemarkedet.

Derudover holder vi naturligvis øje med hvad, der
sker i lokalområdet. Senest
har vi involveret os i Marina City og det kommende
vejforløb, der kobler Dalby
sammen med motorvejen.
Du kan kontakte kasserer
Ole Davidsen på tlf.: 24 65
30 22.

KLUBHUS DALBY GF

Her skal Dalby GF’s nye klubhus
ligge, så det hænger sammen med
hallen og hallens omklædningsrum. Se artiklen side 2. Det gamle klubhus (Værestedet / Den
gamle skole) rives ned, og hvor
det lå, bliver der mulighed for legeområde, samlingspunkt eller
lignende. Dalby Skolebestyrelse
inviterer ved Sommerfesten til
Dialog- og Visionsmøde om gode
ideer. Se side 4 og 7.

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

Til venstre for den blå stiplede linje øverst i billedet ligger det, der af mange gamle
elever på Dalby Skole er kendt som ”den gamle gymnastiksal”, og som nu er faglokaler. Til højre for den blå stiplede linje, altså i området ved det nuværende mooncar-skur og cykelskur, ligger nybyggeri med tre gule klasseværelser. I resten af
indskolingsområdet – det vil sige den nuværende hovedbygning med kontorer, SFO
m.v. – vil der indvendigt ske forskellige ombygninger og lokaleændringer.
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Til højre for den røde stiplede linje ligger den nuværende hal, inklusiv seks grønne
klasseværelser for mellemtrinnet. Til venstre for den røde stiplede linje ligger nybyggeri med yderligere tre grønne klasseværelser for mellemtrinnet samt blå klasseværelser for udskolingen / overbygningen, skoletorv og faglokaler m.v. NB! Dele af
byggeriet bliver i to etager for at rumme de mange ekstra klasser, der bliver behov
for. Der bliver altså flere lokaler, end der kan ses på skitsen.
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DALBY SOMMERFEST

Få indflydelse på Dalbys
Kære seniorer! Deltag i
kommende samlingspunkt petanque- eller fodbold

Opråb! Vi mangler frivillige
hænder

Hvad kan give liv, aktivitet og fællesskab i Dalby?
Skolebestyrelsen vil gerne have dit og børnenes input
til det kommende samlingspunkt ved skolen. Det er
nu, vi skal tænke de store tanker i forhold til både
skolen, Dalby GF og hele lokalområdet. Derfor afholdes der dialogmøde til sommerfesten. Det sker søndag den 11. juni kl. 12.30 – 13.30 ved multibanen.

Vi har brug for jeres hjælp til sommerfesten. Er I nye
tilflyttere eller mangler på anden vis at blive ”integreret” i sommerfesten, så er der en oplagt mulighed.
Alle opgaver er opdelt i små opgaver, for at sikre, at
alle har mulighed for at hjælpe med et par timer.
Jeres indsats gør en kæmpe forskel.

Af Tove Klingenberg, Jette
Berg Bruun og Luise Jakobsen, Dalby Skolebestyrelse
Egentlig gik vi i skolebestyrelsen blot i gang med at
søge fondsmidler til at forbedre legevilkårene for
mellemtrinnet, men i dette
forløb er vores visioner vokset: Der er mulighed for at
gøre noget vildt og visionært for Dalby. På sigt bliver Værestedet og de
gamle
fodboldomklædningsrum revet ned. Allerede nu skal vi gøre det
forberedende arbejde, så
arealerne bliver udnyttet
rigtigt.
Hvad ønsker vi os?
Kom og giv dit input til,
hvad du forestiller dig, der
kan skabes, som giver liv,
aktivitet og fællesskab i
Dalby.
Skal vi have vores egen par-

kourbane, amfiteater, skateboardrampe, grillplads,
klatretræer, byhaver, huler,
udkigspost, tarzanbane,
vandkunst? Hvad synes du?
Vi håber, at vi sammen tør
og vil tænke store tanker
og løsninger. Vi skal selvfølgelig også forholde os til
økonomien i projektet.
Her må vi hjælpe hinanden med at trække på
eventuelle kontakter, for
der bliver helt sikkert brug
for at søge ekstra midler til
projektet.
Kom og vær med til at
skabe Dalbys fremtid.
Dalbys nye samlingspunkt:
Dialogmøde med visioner
Søndag 11. juni kl. 12.30

Vær med til at skabe
Dalbys fremtid.
Kom med dine ideer og
input ved Dialogmødet
om det kommende samlingspunkt ved skolen.

Sommerfestens fornemmeste formål er at skabe sammenhold på tværs af foreninger, skole og vores lokalsamfund i øvrigt. Derfor vil vi gerne inddrage
gruppen af medborgere, som er +60. Måske i nogle af
aktiviteterne eller som hjælpere.
Af Mette Høi Davidsen
Sommerfesten er muligheden for at møde hinanden
på kryds og tværs i hyggelige rammer, for eksempel
til petanque, fodbold,
musik eller noget af det
andet spændende, der
sker. I år er petanque på
programmet for første
gang.
Petanque
Der er sørget for fine præmier til petanqueturneringen. Præmier, der kan
pryde hjemmet til ærgrelse
for konkurrenterne, der
må vente til næste år. Så
kom og leg med.
Tilmeld jer petanque-turneringen, eller måske fodboldturneringen, sammen
med jeres venner fra teaterforeningen eller gåklubben, naboerne eller andre.

Har I lyst til at deltage i petanque eller fodbold, så
kan I tilmelde jer på
www.dalbygf.dk under sommerfest eller på dagen.
Frivillig hjælper
I kan også tilmelde jer en
vagt ved grillen eller bage
boller til børnenes morgenmad efter børnecamping.
Har I lyst til at give en hånd
med på den måde, så kan I
tilmelde jer på www.dalbygf.dk under sommerfest
eller ved at kontakte Mette
Høi Davidsen på tlf.: 27 77
22 22 eller mhd@refurb.dk

Af Mette Høi Davidsen
Vi har på nuværende tidspunkt temmelig mange opgaver, der endnu ikke er
besat. Det gælder alt fra toilettjek, bemanding af grill,
opsætning af borde til
banko, campingvagter, bagning af boller til børnecamping, slutoprydning og
-rengøring. Hver især afgrænsede opgaver, der kan
løses på forholdsvis kort
tid, når vi er mange, der er
sammen om dem.

og klik i feltet: Sommerfest.
Det er cirka midt på siden.
Klik i feltet: Tilmeld dig
som hjælper her. Det er til
venstre på siden.
Så dukker der en stribe
links op, som man kan
klikke på og dernæst skrive
sit navn.
Alternativt er I velkommen
til at kontakte Mette Høi
Davidsen på tlf.: 27 77 22
22 eller mhd@refurb.dk
Vi glæder os til at se jer til
sommerfesten.

Sådan tilmelder du dig
Gå ind på www.dalbygf.dk
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HALLEN
TORSDAG DEN 8. JUNI
18.30 – 21.00

Bankospil
Vi glæder os til nogle gode timer sammen
med hygge og gode præmier.

18.30 –

Fodbold
Dame senior: Bjert/Dalby - Vamdrup IF

19.00 –

Fodbold
Serie 5 Herrer: Dalby GF – Bjert IF

16.30 – 17.30

Sandkassefodbold

17.00 – 20.00

Seniorfodbold / Old Boys / hyggebold

19.00 –

6. klassernes hyggebold spiller kamp mod forældre

18.00 –

Grill og helstegt pattegris / hygge / musik
Der åbnes for fadølshanerne og aftensmaden serveres.
Teltet er klar til fest og musik ved Rocktoget. Borde og stole sættes
op til hygge med familien, vennerne klassen og naboerne.
Vi håber, alle vil bakke op omkring en god aften. Tilmeld jer i god tid.

Petanque er for første gang på
programmet ved Dalby Sommerfest.

Af Mette Høi Davidsen

I år afholder vi både en
fodboldturnering og høvdingeboldturnering for de
voksne. Vi regner med, at I
tilmelder jer begge turneringer. Det har i flere år
været efterspurgt, så det er
nu, I skal udnytte chancen
og tilmelde jer. Også her er
der sørget for fine præmier.
Vi glæder os til at se jer.

Der er mange muligheder for at give en hånd ved sommerfesten,
og naturligvis sørger sommerfestudvalget for at tilpasse opgaverne den enkelte hjælpers særlige forudsætninger og kompetencer.
Kig på: www.dalbygf.dk – klik på: Sommerfest – klik på: Tilmeld
dig som hjælper her.

Fodbold: Tilmelding og
regler
Fodboldturneringen afholdes på de små 3-mandsbaner, hvor vi i sammensæt-

ningen af kampene vil tage
hensyn til alder. Der må
være op til fem deltagere,
der skal til en hver tid være
minimum en kvinde på
banen. Der spilles én halvleg af syv min.
Har I lyst til at deltage, så
kan I tilmelde jer på
www.dalbygf.dk under sommerfest eller på dagen.

På opfordring fra rigtig mange
gør høvdingebold-turnering comeback ved årets sommerfest.

Høvdingebold: Tilmelding og regler
Høvdingeboldturneringen

afholdes på festpladsen.
Hvert hold består af fem
spillere samt en dommer:
fire markspillere, en høvding (høvdingen er placeret i sit eget felt bagest på
banen) og en dommer, der
skal være dommer i turneringen. Der skal som minimum deltage en kvinde på
hvert hold.
Har I lyst til at deltage, så
kan I tilmelde jer på
www.dalbygf.dk under sommerfest eller på dagen.

HUSK
lle
at besti
t
helsteg
is!
pattegr

Bestil helstegt pattegris på: www.dalbygf.dk
Pris for helstegt pattegris, salat og flødekartofler kr. 150,-.
Vores erfaring er, at børnene leger ude, så vi tænder grillen
for de unge og de aktive fodboldspillere.

Rocktoget

OBS!
4
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FESTPLADSEN
FREDAG DEN 9. JUNI

Høvdingebold og fodboldturnering for voksne
Kæmp en kamp for gaden, klassen eller med arbejdskollegaerne

Banko i hallen

Helstegt pattegris

Til sommerfesten har vi brug for 2 timers frivillighed fra alle, til gavn for vores
egne børn og unge i sognet: Bage boller, stå i bod, være campingvagt m.v.
Meld dig på: www.dalbygf.dk – via Doodle. Alternativt kontakt Mette på 27 77 22 22 / mhd@refurb.dk
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FESTPLADSEN
LØRDAG DEN 10. JUNI
10.00 – 18.00

Boder og Torwand. Salg af nyt børnetøj

11.00 – 22.00

Grill og café

09.00 – 16.00

Dalby Mølle Pokal
U6 mix
U9 drenge og piger
U10 drenge
U12 drenge

11.00 –

SFO-aktiviteter

13.00 – 14.00

Hit Fit Dance
For danseglade børn og voksne fra 10-65 år i hallen.
Dans giver dig sved på panden og gør dig glad i låget.

14.00 –

Petanque på græsbane
For voksne (seniorer).
Kom og vær med.
Tilmelding: www.dalbygf.dk

16.00 – 19.00

Songs of Asger
Hyggemusik ved Asger Lund på guitar og sang
og August Olsen på mundharper.

15.00 –

Gadeturnering i 3-mandsfodbold
For voksne inkl. seniorer på 3-mandsbane. Øl / vand
til det vindende hold. Max. 5 voksne pr. hold,
min. 1 kvinde pr. hold. 7 minutter pr. kamp.
Præmier til alle. Tilmelding: www.dalbygf.dk

Petanque
3-mandsf
odb
Høvdinge old
bold
Tilmelding
www.dalb :
y.gf
Dalby Mølle Pokal og havregryn fra Dalby Mølle

Åben hal med spring- og legeland

19.00

Lort eller lagkage
Skyd på mål.
Stor pokal til vinderen.

20.00 –

HUSK g:

in
Tilmeld
.dk
dalbygf

Børnecamping

BØRNECAMPING
15.30 –
søndag 9.30

15.30

Aftenhygge

Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.
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LØRDAG DEN 10. JUNI
BØRNECAMPING

Høvdingebold
Tilmelding: www.dalbygf.dk

17.00 – 20.00

DALBY SOMMERFEST 8. - 11. JUNI 2017

Rundbold

Dalby Mølle Pokal

16.30 –
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Aktiviteter på festpladsen

Børnecamping
Pris: 80 kr. (inkl. mad)
Børnecamping er for børn med tilknytning til Dalby
Skole eller Dalby GF. Børn til og med 14 år!
Tjek-ind
Udlevering af armbånd, der bæres hele tiden og vises
ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads
(skel mellem 3. og 4. kl.).

18.00 – 19.00

Aftensmad

00.00

Ro på pladsen

07.00

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

09.30

Alle telte fjernet

Rygning, alkohol, energidrik = Bortvisning!
2 lejrchefer eftermiddag/aften. 1 vågen voksen om natten.
Dog: Overnatning er forældres eget ansvar.

Tilmelding: www.dalbygf.dk
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Friluftsgudstjeneste med Spillemænd af Guds nåde

FESTPLADSEN
SØNDAG DEN 11. JUNI
9.30 – 10.15

10.00 –

Friluftsgudstjeneste og kirkekaffe
Ved J. C. Bach Iversen, Spillemænd
af Guds nåde og Dalbys kirkekor.
Kirkekaffe
Dalby Mølle Pokal
U7 mix
U8 piger
U8 drenge
U11 piger
U11 drenge

Kirkekoret
10.30 – 15.30

Boder og Torwand. Grill og café

12.30 – 13.30

Deltag i dialogmøde med skolebestyrelsen om den fremtidige
legeplads
Ved multibanen

Tørt brød og gamle æggebakker
Anden årgang har været i gang med at lære at begrænse madspild. Det er nemlig godt for både pengepung og miljøet.
Af lærer Katrine Juul Thorup
Fotos: Katrine Juul Thorup
Emnet for Grønt flag var i
år affald, og på anden årgang ville vi gerne prøve at
koncentrere os om den
mængde mad, mange af os
skraber fra tallerkenen og
ned i skraldespanden hver
aften og som derved er
med til at skabe et overforbrug af både mad, emballage og penge.
Vi lærere ville gerne gøre
eleverne opmærksomme
på både, hvor stort dette
madspild er, og hvor skadeligt det er for miljøet men i
lige så høj grad fokusere
på, hvor meget de i deres
families hverdag kan gøre
ved at ændre indkøbs- og
madvaner.
Øllebrød og æbleskrælning
I løbet af de tre dage som
Grønt flag varede, kom ele-

Dalby Hooligans
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Genbrugsspil og foldere
I et andet værksted skulle
eleverne i grupper opfinde
deres eget spil af genbrugsmaterialer som f.eks. æggebakker, pap og toiletpapirsruller. Bagefter skulle de
lave en spillevejledning, så
kammeraterne kunne spille spillet.
Eleverne var ifølge lærerne
Gitte Norlander og Liza
Beck, som stod for værkstedet, meget fantasifulde og
engagerede.
- Jeg havde ikke tænkt på,
at man kunne lave spil af
affald, siger Noah, 2.b.
Frederikke 2.c synes, at det
bedste ved spil-værkstedet
var, at de skulle opfinde
noget til de andre af gamle
ting.
Stop madspild
En af de væsentligste elementer i arbejdet for at be-

Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
vare Dalby Skole som en
Grønt flag-skole er formidlingen af den læring, eleverne har opnået.
På 2. årgang valgte vi, at
eleverne skulle fremstille
en flot folder med budskabet: Stop madspild efter at
have tilegnet sig viden om
madspild og bekæmpelsen
af det.
Eleverne gik op i at få lavet
nogle flotte og interessante
folderne med det gode
budskab om at stoppe madspild, og Noah og Magnus
fra 2.b er enige om, at det
var spændende at lære om
at stoppe madspild, men
det var endnu bedre at
lære andre om det.
Da jeg til slut spørger ele-

verne om, hvordan jeg er
med til at stoppe madspild
er rådene da også klare:
køb kun det mad, du kan
spise, lav mad af dine rester
f.eks. øllebrød, klatkager
og brødcroutoner, tag rester med på madpakken.
Gode råd, som hermed er
givet videre.

To drenge studerer oliebille.

Anemonerne skal op
Børnene graver forsigtigt i
alle anemonerne og synes,
det er lidt svært at få nogle
lange rødder op. Rødderne
er lige og tykke, og nogle
børn finder rødder med
flere blomster på. Så kommer turen til de såkaldte
smørblomster. Deres rødder er knoldede og ligner
lidt heksevorter. Ruth lærer
børnene, at denne blomst
hedder en vorterod. På vej

0Z på nærstudie blandt anemoner.
tilbage til skolen smager vi
på bøgeblade, det er meget
forskelligt, hvad børnene
synes om smagen.
Fortæller om turen
Børnene i 0.Z vil gerne fortælle om vores tur i skoven.
Dres fortæller, at han synes,
det er sjovt, at vi skulle grave blomster op. Han synes,
det er vigtigt, at vi ved,
hvad blomster spiser og lever af.
- Det var sjovt, at Ruth tog
temperaturen i jorden. Den
var 9 grader, siger Dres.
Smagte af citron
Marie synes, det var sjovt, at
vi lærte noget nyt og mere
om rødder, og konkurrencen om rødder var sjov.
Storm kunne godt lide, at
vi skulle smage på bøgeblade. Han synes, smagen
var god, og det smagte lidt
af citron og noget andet,
han ikke lige kunne huske.

Middelalderrejsen har været et arrangement, der har
været under opsejling siden den 27. februar 2017,
hvor den først havde form
som en ridderturnering,
men efter videre ideudvikling på SFO’ens personalemøder udviklede det sig til
en temauge, hvor børnene
i SFO kunne stifte bekendtskab med middelalderen.
Det blev vedtaget, at den
skulle starte fredag den 5/517 og slutte torsdag den
11/5-17. Ugen var planlagt
til at foregå i tre faser.
Skolen middelalderagtig
Første fase er fremstillingen, hvor børnene kan
starte i forskellige kreative
værksteder, hvor der bliver
lavet forskellige ting. Nogle
laver forskellige udklædningsgenstande til sig selv
eller kammerater. Andre
laver ting til Markedet.
Mens andre igen kan
hjælpe med at lave skolen
mere middelalderagtig.
Der efter kommer anden
fase: ”Livet” med indtægter

Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

I Dalbys Skole fritidsordning gør vi noget særligt. Fredag den 5/5-17 startede Middelalderrejsen. 228 glade
børn kom med på tidsrejsen.
Af pædagogstuderende
Jannick Hansen
Foto: Dalby Skole

SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster

Mail
dalby-skole@kolding.dk

Solen skinner, fuglene synger og børnene i 0.Z er
sammen med naturvejleder Ruth og børnehaveklasseleder Henriette klar til at komme i skoven for at
lede efter forårstegn.
kalder for smørblomst, i virkeligheden hedder.

DALBY skole

Skoleleder
Henrik Nielsen

Middelalderrejsen i SFO

Børnene løber glade ned
af bakken og drejer hen af
stien. Ruth stopper op og
snakker om skyggen, som
er nede i skoven lige nu.
Nogle af de forårstegn, vi
skal lede efter, er nemme at
få øje på. Skovbunden vrimler nemlig med anemoner.
Dem skal vi undersøge nærmere ved at grave deres rodnet op. Vi skal også finde ud
af, hvad den blomst, som vi

Der er rige udfoldelsesmuligheder ved Dalby Sommerfest

verne igennem tre forskellige værksteder, hvor de
henholdsvis skulle lave øllebrød og æblekompot,
fremstille spil af genbrugsmaterialer og udarbejde en
folder, som fortæller om
madspild, og hvordan man
kan undgå det.
- Vi blev bedt af vores lærere om at tage gammelt,
tørt rugbrød med, som
ikke måtte være muggent
og gamle rynkede æbler,
som vi ikke gad at spise.
Det skulle vi lave øllebrød
og æblekompot af nede i
skolekøkkenet. fortæller
Christian 2.c
- Jeg lærte, at man kunne
lave noget andet mad af
noget mad, som ikke så
lækkert ud. Og det var sjovt
at lære at lave maden helt
selv, siger Ditlev Stærmose
2.c.
Sofie Lundh Jensen 2.c er
enig med Ditlev
- Vi fik prøvet at smage nyt

mad, man slet ikke vidste,
man kunne lave.
- Og jeg lærte at skrælle
æbler, fortæller Christian
2.c.

Forårstegn i skoven

Af børnehaveklasseleder
Henriette Aabling
Foto: Henriette Aabling

Grillen er tændt fra fredag til søndag

Dalby Tidende
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og udgifter. Man tjener
penge på aktiviteter, hvor
børnene enten skal bruge
hoved eller kroppen og
bruger penge på kortspil,
at købe saftevand, købe
mad, ved at købe ting på
markedet eller andre ting,
som de selv finder på.
Sidste fase er ”Festen”. Festdagen startede med en fælles ceremoni, hvor ridderne kåres. Derefter bliver de der har klaret sig
bedst i de forskellige aktiviteter hyllet. Der danses,
hygges og spises masser af
mad.

I bålhytten blev der lavet trævåbenmærker ved brændemærkning.

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

Ny lærer
ansat
Af Henrik Nielsen
Dalby Skole har ansat lærer
Ole Johansen, der er begyndt
at undervise den 1. maj.
Ole er 52 år og har linjefag
og erfaring med undervisning i matematik, natur og
teknologi, idræt, svømning
og historie. Ole har de seneste otte år været lærer på
Lyshøjskolen, men har også
tidligere været ansat på Ålykkeskolen og Skanderup-Hjarup Forbundsskole i Kolding Kommune.
En del af jer kender også
Ole Johansen, som aktiv i
mange idrætsarrangementer og som forælder på
Dalby Skole.
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med Ole.
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KALENDER
JUNI
Festgudstjeneste: Søndag den 4. kl. 10.30
Pinsedag på alverdens sprog. Ved J.C. Bach Iversen.
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.

DALBY KIRKE

Dalbys konfirmander 2017
Den stod på fest, højtid og bevægede forældre, da årets konfirmander sprang ud
den 12. og 14 maj. Konfirmanderne havde valgt tema, salmer og prædikentekst.
Og dagens kirkebøn var sammensat af konfirmandernes egne bønner.

Konfirmation fredag den 12. maj i Dalby Kirke

Friluftsgudstjeneste ved hallen:
Søndag den 11. kl. 9.30
Trinitatis søndag. I forbindelse med Dalby Sommerfest.
Ved J.C. Bach Iversen. Kirkekaffe i hallen eller sommerfestens store telt.

Bageste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Victor Pjengaard, Mads Luca Romeo
Kath, Jonas Reinholdt Nielsen, Frederik Hansen, Ditte Freiesleben.
Forreste række fra venstre: Karoline Astrup Dybdahl, Mette Lohmann Olsen, Iben Gellert Andersen, Ditte Langberg, Mathilde Vind Martello. Foto: Judy Reimer, Fotostylisten.

Konfirmation søndag den 14. maj i Dalby Kirke

Rundvisning og
kaffe i Hedeby

Gudstjeneste: Søndag den 23. kl. 9.00
6. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Slesvig Domkirke

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 30.
7. søndag efter trinitatis. F.eks. i Sdr. Bjert kl. 9.00
eller Sdr. Stenderup kl. 10.30.
Begge ved Tine Illum.

Pris: Kr. 250,Inkl. bus, entreer, rundvisninger, frokost og
kaffe
Afgang fra Dalby Kirke
kl. 9.00

AUGUST

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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Turen går
til Slesvig
Rundvisning og
frokost
på Gottorp Slot

Gudstjeneste: Søndag den 16. kl. 10.30
5. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

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

Sæt X i kalenderen

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

Søndag 3. september

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 9.
4. søndag efter trinitatis. F.eks. i Sdr. Stenderup kl.
9.00 eller Sdr. Bjert kl. 10.30.
Begge ved Maria S. Frederiksen

LØRDAGSDÅB

Tirsdag den 27. juni

15. maj
Martin Ingemann
Villadsen
Skovly 27

Gudstjeneste: Søndag den 2. kl. 9.00
3. søndag efter trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen.

Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

21. maj
Nova Vilte Als Nybo
Aabakken 3

DØDE OG
BEGRAVEDE

Kulturdage i Dalby Kirke:
Tirsdag den 27. – torsdag den 29.
Se side 11

JULI

DØBTE

Ingen

Gudstjeneste: Søndag den 25. kl. 9.00
2. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

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.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Gudstjeneste: Søndag den 18. kl. 10.30
1. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.

Kunstgudstjeneste: Torsdag den 29. kl. 16.00
Afslutning på Kulturdage i Dalby Kirke, men alle er
velkomne.
Ved Maria S. Frederiksen.

Nyt om
NAVNE

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Bageste række fra venstre: Lucas Martinussen, Jonatan Wulff Gregersen, Erik Blasius Thomsen,
Rasmus Bøllehuus Rasmussen, Peter Schjødt Hays Thøgersen, Anders Schmidt Justesen, Andreas
Præst Nielsen.
Forreste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Anne Reintoft Eriksen, Laura Foverskov
Mehlsen, Amalie Maria Kølskov Pedersen, Laura Felsted Andersen, Ditte Freiesleben. Foto: Judy
Reimer, Fotostylisten.

Fælles for Dalby
og Sdr. Bjert.
Mere i næste nr.

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.
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!

Hele verden fejrer Pinse i Dalby
Pinse handler om, at kristendommen skal fortælles videre på alle verdens sprog og nå ud over hele jorden.
Det bliver anskueliggjort i Dalby Kirke, når folk fra
sognet, der behersker andre sprog end dansk, læser
op ved gudstjenesten søndag den 4. juni kl. 10.30.
Pinsen er en afgørende
højtid for den kristne
kirke. Pinsedag kommer
disciplene til at brænde for
sagen og begynder at forkynde evangeliet på alverdens sprog. Når vi i Dalby
Kirke læser op på så mange
sprog som muligt. Pinsedag, viser vi, at vi skal forbinde nationer og folk i
stedet for at fjerne os fra
hinanden.

Flere sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund usikkert. Interesserede må
gerne melde sig til sognepræsten på 75 50 23 27
eller jcbi@km.dk
Kirkekaffe
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe. Gerne i strålende pinsesol på kirkens
P-plads.

I fjor lød pinseberetningen på ni forskellige sprog i Dalby Kirke.
Pinsedag 2017 den 4. juni kl. 10.30 sker det igen. Meld dig
som læser på et andet sprog end dansk til sognepræsten på 75
50 23 27 / jcbi@km.dk

2. Pinsedag mandag den 5. juni kl. 17.00 i Geografisk Have:
Fælles friluftsgudstjeneste for Dalby, Brændkjær, Sdr. Bjert,
Sdr. Stenderup m.fl. Jens Christian Bach Iversen og Ditte Freiesleben medvirker, når Geografisk Have danner smukke rammer
om en gudstjeneste i det fri i forlængelse af Havens store plantemarked, der traditionen tro afholdes Grundlovsdag.
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LOKALT

Socialt samvær og engagerede trænere giver resultater
Maria Hussmann har spillet volley i syv år. Den sidste
sæson som volleyspiller i Dalby sluttede med en sølvmedalje til DM. Det er trænerne og det sociale sammenhold, der gør hele forskellen, understreger Maria.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Maria Hussmann har spillet volley, siden hun blev
fanget ind af spillet alle-

rede, da hun gik i de små
klasser på Dalby Skole. Den
13 årige volleypige fik smag
for volley, da træner Jane
Bech Mathiesen introducerede kidsvolley i skoleti-

den. Jane har introduceret
en ny tilgang til volley –
lige fra de begynder med at
gribe og kaste en bold til
kidsvolley til de spiller tremandsvolley som teens, og
til de ender med at spille
rigtig seksmandsvolley.
Holdet i Dalby har netop
afsluttet denne sæson med
at hænge en sølvmedalje
om halsen til DM, og Maria
er ikke i tvivl om, hvorfor
det lykkedes Dalby holdet
at vinde over klubber med
langt større volleytraditioner til DM.
- Det er det sociale sammenhold og så vores
trænere. De er altid positive og siger: kom igen.
Vi får aldrig skældud, si ger Maria.
Gør en stor forskel
Marias forældre er da heller ikke i tvivl om, at det er
trænerne, der gør den største forskel.
- Jane har en fantastisk personlighed, og der er ingen
tvivl om, at hun gør en stor
forskel i at holde fast i pigerne, fortæller Jacob
Hussmann.

Træner Kenneth Duedahl
har også stor andel i pigernes succes, som fast træner
på sidelinjen til stævnerne,
og han fortsætter heldigvis
som deres træner i KVK.
Maria er en af de piger, der
har spillet fast på volleyholdet i alle årene, og hun har
også været med til at vinde
mange kampe. I denne
sæson har pigerne været
ubesejrede i alle kampe, ligesom de vandt alle deres
puljekampe til DM og gik
direkte i semifinalen. Da
de også vandt over Gentofte i semifinalen i en
meget tæt kamp, og de dermed var sikre på en sølvmedalje, så havde de mere
end nået deres målsætning.
- Vi var virkelig tændte i
den kamp. Vi har aldrig
spillet bedre, fortæller
Maria.
Næste år skal pigerne til at
spille i Kolding-VK Ungdom.
. Pigerne har lavet en
scrapbog til deres trænere,
og for sjov har de skrevet
alle deres navne bagest i
bogen.

- Her har vi skrevet vores
autografer til vores trænere
– bare så de har dem, når vi
engang bliver kendte, fortæller Maria med et smil.
Selv om sæsonen er slut,
spilles der stadig volley.
Lige nu spiller de beachvolley, og det synes Maria også
er rigtig sjovt.
- Vi spiller med lidt andre
slag, og det er hårdere at
løbe i sandet. Jeg kan bedst
lide at spille indendørs,
men der er en rigtig god
stemning til beachvolley,
siger Maria.

Sølv til Kolding Ungdomsvolley til DM
Pigerne fra Kolding Ungdomsvolleyball vandt alle
deres kampe i den indledende pulje og gik direkte i
semifinalen.

Af Jane Bech Mathiesen
Foto: Privat
Kolding Ungdomsvolleys
otte U14 volleyball piger
har gennem vinteren kvalificeret sig til Danmarksmesterskaberne. De har gennem sæsonens kreds- og
kvalifikationsstævner ikke
tabt en eneste kamp og
kvalificerede sig dermed til
DM med titlen Jysk-fynske
mestre i rygsækken.
Danmarksmesterskaberne
for U14 volleyball blev afviklet i Ishøj i den 22.23.april, og de otte piger
fra Kolding Ungdomsvolley var afsted med deres
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to trænere Kenneth Duedahl og Jane Bech Mathiesen. I de første kampe var
der lidt ner vøsitet at
spore, da pigerne ikke
kendte det sjællandske niveau, som de skulle møde.
Men holdet kom godt for
start og vandt overbevisende alle de fire kampe i
puljen. Hermed var semifinalen sikret, og trænernes målsætning var opfyldt.
Stærkt hold
I semifinalen mødte holdet
et stærkt Gentofte hold,
men Kolding Ungdomsvolley formåede at lægge mas-

sivt pres på modstanderne
i første sæt og vandt sikkert
dette sæt. Andet sæt kom
Gentofte godt i gang, og
det endte med en sætsejr
til dem. Dermed skulle der
et tredje og afgørende sæt
til. Her genfandt KUV de
gode takter med massivt
serve- og angrebspres og
vandt kampen 2-1.
Pigerne var meget berørte,
da de skulle spille. De
havde aldrig i deres vildeste
fantasti turde drømme om,
at de skulle spille finale
med en masse publikum.
Glædestårer skulle tørres
væk, og forberedelse på finale mod Farum-Holte
skulle begynde.
- Vi skal ind og spille en
god finale og gøre vores
bedste mod de stærke
modstandere. Men samti-

dig skal vi også nyde det og
have det sjovt, var nogle af
ordene fra træner Jane
Bech Mathiesen.
De meget nervøse KUV
piger kom mindre godt fra
start og nåede desværre
ikke deres topniveau i denne finale.
Tilfredse med sølv
- Det var et meget stærkt
sjællandsk hold vi mødte i
finalen og velfortjent, at de
tog guldet. Vi er yderst tilfredse med, at vi har vundet sølvmedaljer. Det er
kun et år siden, at vi startede på at spille seks-mands
volleyball, så det er helt forrygende, at de er nået så
højt et niveau, lyder det fra
trænerne.
De fleste af pigerne på Kolding
Ungdomsvolleys
DU14 hold startede med
kidsvolley for syv år siden,
og har gennem årene udviklet sig fra at lege og
kaste med volleybolde til at
spille volleyball på meget
højt niveau. Både Kenneth
Duedahl og Jane har trænet dem i alle årene, og de
er så stolte af pigerne. De
leverede max niveau og
energi på banen imod
nogle meget velspillede
sjællandske hold. Alle de
frivillige timer i hallen gen-

nem de sidste syv år, har
været det hele værd.
Holdet skal videre
Med denne succes i bagagen siger KUV farvel til 10
KUV-spillere, som i næste
sæson skal videre og spille
U16 volleyball i Kolding
VK. Et trist farvel til nogle
spillere som har været med

i KUV i mange år, nogle
endda helt fra starten i
2010, hvor KUV startede i
Dalby. Sammen med spillerne takker træner Kenneth Duedahl også af i
Kolding Ungdomsvolley og
følger med som træner for
de unge mennesker i Kolding VK. Tak for syv gode
år i KUV Kenneth.

