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Dalbys nye sognehus: Hvad synes
du, der skal ske i de flotte sale?
Dagslys. Overskuelighed. Og god visuel kontakt inde
i huset til kirken og landskabet. Det har været fokuspunkterne i arbejdet med det nye sognehus. Nu inviteres hele sognet til at udvikle på idéerne og mulighederne for Dalby Sognehus søndag den 10. september kl. 11.30 – 13.00 efter dagens gudstjeneste. Fyraftenskoret medvirker.
Af Menighedsrådsformand
Kristin Balslev Munksgaard
Ill.: Tegnestuen Mejeriet
Det nye sognehus har
længe været på ønskelisten
i Dalby. De nuværende
rammer i konfirmandstuen på Gl. Tved 23 er blevet for små i takt med, at
sognet har vokseværk. Med
det nye sognehus får vi
større lokaler, en ny beliggenhed lige ved kirken og
tæt på skolen – og så skal vi
selvfølgelig gentænke og
nytænke mulighederne.

Hvad vil du gerne bruge
det nye sognehus til? Kom
med dine idéer, tanker og
ønsker, når menighedsrådet inviterer til sognehusmøde søndag den 10.
september efter dagens
gudstjeneste. Mødet holdes
kl. 11.30 – 13.00 i Dalby
Kirke sammen med det årlige menighedsmøde, hvor
kirkens økonomi, drift og
planer fremlægges.
Sognets hus
Visionen for sognehuset er
klar: Det skal netop være

sognets hus! Der kan tænkes mange former for aktiviteter og muligheder ind i
huset. Aktiviteter som
nogle gange samler bestemte grupper af beboere
i sognet – som konfirmationsforberedelse, baby-rytmik eller gymnastik for
ældre. Eller aktiviteter som
indbyder til fællesskab og
samler mange på tværs.
Det er Menighedsrådets
klare ønske og mål, at
mange og forskellige stemmer inddrages i debatten
om de fremtidige muligheder for aktiviteter i sognehuset. Alle er velkomne!
Fra idéer og visioner til
færdigt sognehus
Sognehuset bliver opført
ved i forlængelse af, det vil
sige vest for, kirkens nord-

vendte p-plads. De første
indledende undersøgelser
og klargøring af byggegrunden er i gang netop
nu, mens vi endnu arbejder på at fastsætte den endelige indretning af huset.
Derfor er vigtigt, at du
tager familien og naboen
under armen og deltager i
mødet, så vi kan udvikle på
idéerne og mulighederne
for vores fælles sognehus.
På baggrund af de input
der samles på dagen, udvikler Menighedsrådet den
endelige indretning, så
den skræddersys til sognets
ønsker til fremtidige aktiviteter i Dalby Sogn. Alt
dette i samarbejde med
bygherrerådgiver Peter Secher og hans team af arkitekter og rådgivere.
Følg med i Dalby Tidende.
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Søndag den 10. september kl. 11.30 – 13.00 inviteres alle i sognet til at kaste deres ideer på bordet: Sådan fylder vi sammen rammerne i det nye sognehus med liv og aktiviteter. Der serveres en forfriskning undervejs.
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KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Mariesminde-spejderne fik en fed oplevelse
Madlavning i jordovn, natløb og venskaber var nogle
af de oplevelser, KFUM-spejderne fra Mariesmindegruppen tog med hjem fra Spejdernes Lejr 2017.

Af Tor Stenstrup
Fotos: Tomas Vahlkvist
Hverken de massive regnmængder eller mudderet
kunne slå de gæve piger og
drenge ud i KFUM-spejdergruppen fra Mariesminde,
da de i juli deltog i Danmarks største spejderlejr i
Sønderborg.
- Jeg husker slet ikke vejret.

Jeg har ikke noget imod
regn, når bare jeg ikke bliver gennemblødt, og det
gjorde jeg ikke. Nej, jeg husker lejrlivet og de mange
aktiviteter, siger hjemvendte seniorspejder Victor Jacobsen.
De omkring 30 spejdere og
spejderledere fra Mariesminde kunne boltre sig i et
hav af aktiviteter både på

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.

Philip har købt et ildstål i Spejdersport og får hjælp af leder-Christian og noget spejdersavsmuld, så der kan komme ild i de store
kævler.

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

Rasmus fileterer en kuller på aktiviteten ”Madtropperne”, hvor
spejderne lærer at lave gourmetmad på bål.
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Sådan ser det ud, når 37.000 spejdere holder fælles lejrbål med kæmpescene, storskærme og konfetti-kanoner.
den gigantiske lejrplads og
inde i Sønderborg by.
Aktivitetsprogrammet bød
blandt andet på verdens
største hoppeborg, tårnhøje klatrevægge, tegnekonkurrence med gode
præmier, opfindsom madlavning med insekter, vovet
ridderdyst og bygning af
fugleskjul og shelter.
- Vi var selvfølgelig på natløb, og jeg var som seniorspejder udstationeret på en
post, hvor jeg skulle fange
de mindre spejdere, når de
ankom. Det var fantastisk
sjovt, fortæller Victor Jacobsen.
En anden aktivitet, som
Mariesmindespejder ne
deltog i, var Madtropperne, der er madkulturens rejsende madudannelsesunivers. Her kunne deltagerne eksperimentere,
tilberede og smage på andeledes dansk mad med lokale råvarer, der blev lavet
i jordovne og over bål.
- Det var et fedt arrangement. Og maden smagte
virkelig godt, udbryder seniorspejderen begejstret.
Hygge omkring bålet
Årets tema var: Vi sætter
spor – i os selv, hinanden
og omverden. Alt sammen
symboliseret ved lejrens
vartegn – en kæmpestøvle.
Netop det med at sætte
spor i sig selv og hinanden
kunne spejderne dyrke i
forbindelse med lejrlivet,
hvor de blev sat til at løse
opgaver som opførelse af

langbord, brændehugning,
madlavning og opvask. Der
var da også masser af tid til
afslapning med sang, spil
og hygge omkring bålet.
- Det har bare været kanonfedt, lød det samstemmende, da Dalby Tidende
på den sidste dag spurgte
flere af Mariesmindespejderne til deres samlede oplevelse af Spejdernes Lejr
2017.
- Ja, det var fedt at være
med. Det levede helt op til
forventningerne. Det eneste minus var, at det til tider
tog lang tid at komme
rundt i lejren på grund af
de mange mennesker. Men
det blev opvejet af de
mange gode oplevelser. Foreksempel blev vi venner

med nogle franske spejdere, og sammen med dem
løste vi nogle opgaver og
fik mærket Friendship
Award, siger Victor Jacobsen.
Spejderne er for længst
landet i Kolding og har allerede holdt opstartsweekend og åbent hus i spejderhytten på Mariesmindevej, hvor interesserede kunne komme og høre lidt om
livet som spejder.
Der er således fuld gang i
en ny sæson med nye spejderlejre på programmet.
Danmarks største spejderlejr vender dog først tilbage om fem år.
Men mindre kan også gøre
det. Bare spørg seniorspejder Victor Jacobsen.

Jens Christian lejrpræst fortæller godnathistorie om manden, der
søgte et sted, hvor mennesker var virkelig lykkelige.
Spejdernes Lejr
Spejdernes Lejr afholdes hvert femte år. Det er Danmarks største spejderlejr. I år var lejrpladsen ved Sønderborg på 310 hektar, svarende til 434 fodboldbaner
på størrelse med Parkens. Spejdertroppene fra Kolding
Kommune havde deres eget teltområde kaldet Kæmpetårnet.
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Nyt kreativt værksted til SFO og billedkunst
Basislokale til SFO er genskabt, og SFO’en har igen
fået deres egne lokaler i den gamle bygning.

Af SFO-medarbejdere Karina
Ahlstrøm og Iben Kodal
Fotos: Karina Ahlstrøm

vores egne lokaler i den
gamle bygning, hvor der er
masser af plads, som vi kan
boltre os på.
SFO-krea bugner det med

ideer og materialer, hvor
fantasien kan få frit løb,
når der klippes, bygges,
tegnes, males, formes osv.
På hemsen er nyindkøb
play-mobil, så her er et
rum i rummet med plads
til leg.
Krea-rummet fungerer og-

så som ekstra billedkunstlokale i undervisningstiden,
da skolens flere klasser har
sprængt rammerne for kun
at have et billedkunstlokale.

Første dag i det nye krea-rum.

Plads til alle
SFO-hyggeren her er der
plads og rum til fordybelse.
Her er masser af brætspil,
der fingerstrikkes, tegnes,
laves perler. Nye sofaer er
indkøbt, så der er plads til
at slappe af og hyggesnakke. På hemsen bliver
der indrettet med bøger og
læsehjørne.
Det er fantastisk at få nye
rum helt tæt på hinanden,
så det er let at bevæge sig
fra rum til rum, og blive inspireret til at være med i en
aktivitet.
De nye rum er placeret lige
ud for ”blæksprutten” i
Nybo-bygningen, hvor børnehaveklasserne også har
lokaler.

Nye ansatte på Dalby Skole

Beboerforeningens fremtid?

I SFOen har vi igen fået

Der er startet tre nye medarbejdere på skolen.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Privat
Lærer Camilla Mørch Jørgensen, 38 år, Lunderskov.
Camilla er uddannet lærer
i 2013 og har siden arbejdet på Petersmindeskolen
i Vejle. Camilla har linjefag
i matematik, natur/teknologi, billedkunst og håndværk og design. Camilla
har bl.a. matematik og natur/teknologi i 1A og 1C
og flere hold i billedkunst
og håndværk og design.

Lærer Malene Sandvej Jensen, 24 år, nyuddannet lærer fra Odense Lærerseminarium med linjefag i matematik, natur/teknologi
og madkundskab og med
tre års undervisningserfaring fra sygehusundervisning ved Odense Universitetshospital. Malene har
bl.a 3C i matematik, natur/teknologi, engelsk og
billedkunst, madkundskab
med 6A og kristendomskundskab og idræt på 1.
klassetrin.

Pædagog Helene Salling
Sørensen, 42 år, Kolding.
Helene har i syv år været
pædagog i Mariesminde afdelingen af børnehaven
Mariekjær og fulgte de
kommende skolebørn herfra til Glidende Overgang
til Dalby Skole i foråret.
Det blev Helene så glad
for, at hun søgte og fik pædagogstillingen på skolen.
Helene er i SFO og er årgangspædagog knyttet til
1C, hvor hun også har bevægelses- og trivselsundervisning.

Er det dig, der skal hjælpe os med at sikre, at
Dalby sogn fortsat skal
have en Beboerforening?

På Dalby Sogns Beboerforenings generalforsamling
den 30. marts lykkedes det
desværre ikke at få besat
den vakante bestyrelsesplads, som er blevet ledig
efter et bestyrelsesmedlem
er fraflyttet sognet.
Bestyrelsen fik på generalforsamlingen tilladelse til
at udpege et nyt bestyrelsesmedlem efter § 6a, men
der var desværre ingen,
som havde lyst til at overtage den ledige plads.
Findes der ikke nye kræfter
i år, må Beboerforeningen
nok lukke og slukke efter
snart 30 år.

Der er mange udfoldelsesmuligheder i det nye SFO-krea-rum.

og hvad kontingentpengene går til. Dalby Sogn
har siden midten af 1988
haft en beboerforening,
der blandt andet har til
formål at lave og støtte aktiviteter i sognet, samt varetage de fælles interesser,
der måtte være.
Vi har haft et medlemstal,
hvor cirka hver 4. husstand
i sognet er medlem. Vi har
siden starten afprøvet forskellige arrangementer for
at beboerne i hele sognet
kan mødes og lære hinanden bedre at kende. Vi har
afholdt bankospil, loppemarked, folkedans, cykeltur, åben have, foredrag
om lokalhistorie, fugletur

til Tipperne, Sct. Hans bål
samt vinterfest og vinsmagning for bare at nævne
nogle af arrangementerne.
De seneste år har vi holdt
os til børneloppemarked
og banko.
Alle husstande i sognet kan
være medlem, og kontingentet er 100 kroner per
husstand.
Nye medlemmer kan stadig nå at tegne sig. Vær
med til at skabe et større
sammenhold i sognet, for
jo flere medlemmer vi har,
jo stærkere står vi rustet.
Læs mere om Beboerforeningen på foreningens
Facebook side – Beboer forening for Dalby Sogn.

Hvad er Beboerforeningen?
Det er ikke alle, der er klar
over, hvad Beboerforeningen i Dalby egentlig laver,
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17. september:

KALENDER

Høstgudstjeneste

SEPTEMBER
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 2. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 5. kl. 19.00
I præstegården.
Morgenandagt inden udflugt til Slesvig:
Søndag den 3. kl. 9.00
12. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen & Tine Illum.

Høst er lig med fest og højtid i Dalby. Søndag den 17. september kl. 10.30 er det tid for den traditionsrige
høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i det fri.

c
c

For 12. gang skaber Hans Jørgen Krab fra Bøgelund de helt rigtige
rammer med sine landbrugsmaskiner.

Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Sognemøde om nyt sognehus. Se side 5.
Høstgudstjeneste: Søndag den 17. kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkefrokost på kirkens P-plads.

Sogneaften om Martin Luther:
Tirsdag den 19. kl. 19.00
Ved J.C. Bach Iversen. I præstegården. Se side 5.

c
c
c

Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.

OKTOBER

Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Sognet siger velkommen til de nye konfirmander.

Spejderne har sat mastesejl op, så maden kan stå under dække.
Og folk i sognet har bagt friskt brød til frokosten. Kr. 20,- pr. person + kr. 5,- for vand, kr. 10,- for øl. Alt går til det lokale spejderarbejde.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
28. oktober 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, turen går til Dalby Kirke/Præstegård.

Børnene kan boltre
sig i halmborgen,
Hans Jørgen Krab har sat op.

Kirken er pyntet flot til høst for at minde os om at dele Guds
gode gaver med hinanden.
Det er en oplevelse for både store og små at kravle op i Hans
Jørgen Krabs kæmpe mejetærsker.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
78. årgang, nr. 8
September 2017
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.

Traditionen tro står den på spillemands- og dansemusik både
i gudstjenesten og ved høstfesten bagefter. I år ved Jonas
Clausen på violin og Martin Strange på klarinet.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Program 2017
Over 90 ture rundt i hele Danmark.
Ring og bestil det, eller se det
på vores hjemmeside.

Eksempler på ture:

Indkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
DANMAR
K

1 OG 2 DAGES

OPLEVELS
ER 2017

den 1. og 3. mandag i måneden med
afgang fra:
Vejle kl. 12.00 • Fredericia kl. 12.30
Middelfart kl. 13.00 • Kolding kl. 13.25

Pris pr. person 75,FRØSLEVLEJREN OG DYBBØL BANKE
Ring og hør nærmere.
Søndag den 10. sept. • Pris 875,Incl. bustur, foredrag, middag inkl. 1 øl/vand, entré, guide og kaffe.
DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER
ONSDAG den 13. sept. • Pris 520,- Incl. bustur og buffet.
SORT SOL SAMT GÅSESAFARI
Søndag den 24. sept. • Pris 770,- Incl. bustur, middag og guide.
Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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Deltag i processen: Fyld rammerne ud i nyt sognehus!
Søndag den 10. september efter gudstjenesten er du
inviteret til informations- og visionsmøde. Ideerne
skal på bordet: Hvordan udnytter vi bedst mulighederne i det nye sognehus ved Dalby Kirke?

Af Menighedsrådsformand
Kristin Balslev Munksgaard
Ill.: Tegnestuen Mejeriet
Tegnestuen Mejeriet står
bag de flotte skitser til sognehuset, der på bedste vis
afspejler ønskerne om, at
sognehuset indgår naturligt i landskabet og i samklang med kirkens bygninger. Huset bliver synligt fra
vejen, men med respekt
for, at kirkens eksponeres
smukkest muligt. Ved ankomst til sognehuset er der
et flot kig gennem foyeren
og ud mod det smukke
landskab.
Indretning
Sognehuset får to store sale

i den sydlige fløj med en
flot udsigt til kirken og kirkegården. Mellem salene
og ud til husets indgangsfoyer kommer der foldedøre, så rummene kan slås
sammen. Derved opnås
den fleksibilitet, som vi forventer kræves af Dalby Sognehus.
I huset nordlige fløj placeres kontorer, køkken, toilet
og garderobe. Dalby Kirkes
medarbejdere varetager
mange forskelligartede opgaver, som stiller krav til
indretningen. Der skal være plads til at fordybelse og
samtaler, musik og ståhej,
samtidig med at huset skal
være super-funktionelt –
både i hverdagen og ved

Efter Haderslev Museum havde erklæret byggegrunden fri for fortidsminder, gik Dansk Miljørådgivning i gang med at undersøge
jordbundsforholdene med praktisk bistand fra Jysk Grundvandssænkning. Der blev boret 4-5 meter ned i jorden, så det helt rigtige
fundament kan blive lagt.

DØBTE
5. august
Hector Eskildsen
Løjpen 18
Sigurd Kastrup Forslund
Katrinegade 7A
Ingeborg Rose Skourup
København
Emil Viggo Andreassen
Egebakken 3

Cirka sådan bliver oplevelsen, når man træder ind i Dalbys nye sognehus – med to sale til venstre,
som kan samles til én og åbnes ud i foyeren, og køkken og kontorer til kirkens medarbejdere til
højre. Men hvad skal der foregå ud over kirkens egne aktiviteter? Hele sognet inviteres til at deltage
i processen søndag den 10. september efter gudstjenesten. Det vil sige kl. 11.30 – 13.00.
små og store arrangementer og aktiviteter, der også
engagerer frivillige.
Medarbejderne ved kirken
har løbende været involveret i og bidraget aktivt til at
udvikle ønsker og krav til
huset – som arbejdsplads
og som det fælles samlingssted for sognets beboere.
Byggeprocessen
I løbet af foråret 2017 indgik Menighedsrådet aftale
med rådgivende ingeniør
Peter Secher og hans team
af rådgivere og samarbejdspartnere, som har mange
års erfaring med bygherrerådgivning. I samarbejde
med Peter forløber byggeprocessen som planlagt.
Der er foretaget forundersøgelser af Sønderjyllands

Museum, som ikke har fundet oldtidslevn på byggegrunden. Ligeledes er der
taget boringer til jordbundsundersøgelser.
Efter mødet med sognets
beboere den 10. september
lægges de endelige planer
for husets indretning.
Første spadestik til selve
byggearbejdet forventes
først i 2018, alt efter hvordan vejret arter sig.
Der var engang…
Det er over 15 år siden, at
Menighedsrådet ved Dalby
Kirke så behovet for et nyt
sognehus. Grundene til, at
vi først igangsætter byggeriet nu, er flere. Dels har
der været overvejelser om
opkøb af eksisterende bygninger frem for nybyggeri.

Dels har der været behov
for grundige overvejelser
samt afklaringer med myndigheder om sognehusets
placering. I dialog med rådgivere, kommune, myndigheder og fredningsnævn
blev placeringen endeligt i
forlængelse af og vest for
kirkens nordvendte p-plads.
Finansieringen af det nye
sognehus løftes i samarbejde med Kolding Provsti.
Da der i en årrække har
været mange byggerier undervejs i provstiet, har processen i Dalby ligeledes
afventet på grønt lys. Provstiet har nu forhåndsgodkendt byggeriet, mens den
endelig bevilling og finansiering forventes på et
af provstiets kommende
møder.

Hvem var Martin Luther?
Hvad stod han for? Hvorfor blev det til så stort et
brud i kirken med så lange
konsekvenser? Og hvad har
det med os at gøre i dag?

J.C. Bach Iversen præsenterer mennesket, munken og
præsten Martin Luther og
hans samtid – samt en oversigt over historiske begivenheder.

Senere på efteråret kommer to øvrige sogneaftener
om Luther. J.C. Bach Iversen fortæller 25. oktober
om Luthers betydning i
dag, for kirken, samfundet
og det enkelte menneske –
og 23. november om Luthers største kampe, de vigtigste stridsskrifter og bekendelser.

VIEDE OG VELSIGNEDE
12. august
Gina Maretti
& Morten Maretti
Idylvænget 33
19. august
Janne Hansen
& René Hansen
Goldbækparken 71

DØDE OG BEGRAVEDE
20. juli
Kurt Trend Bakmann
Strandbakken 17
24. juli
Hanne Houborg Viborg
Tidl. Aagærdet
10. august
Ruth Norma Nielsen
Bakkevænget 13
15. august
Jørn Hansen Lund
Bakkegærdet 37

Lutter hvad ... Luther hvem?
500 års reformationsjubilæum: Dalbys sognepræst
J.C. Bach Iversen præsenterer den store reformator
Martin Luther. Det sker i præstegården, Gl. Tved 23A,
tirsdag den 19. september kl. 19.00.

Nyt om
NAVNE

31. oktober 1517 slog Luther 95 teser om datidens kirkeliv op
på døren til Slotskirken i Wittenberg. Den begivenhed regnes som
startskuddet for reformationen og det senere brud med den katolske kirke. Mød Luther 19. september i præstegården.

Fjeldparken 10 > Tved > Bestil tid på 22 57 60 75
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Kom til Kids- og teen-volley i Dalbyhallen
Torsdag den 7. september kl. 17.00 starter en ny Kidsog teen-volleysæson i Dalbyhallen. Kids- og teen-volley er for alle piger og drenge i 1. – 7. klasse. De forskellige årgange vil blive delt op i 4 niveauer, level 1,
2, 3 og 4 samt teen-volley. Vi glæder os til den nye
sæson og håber at se mange nye og gamle ansigter.

Af: Morten Andersen
Foto: Privat
I sæsonen 2016-17 var vores
U14 piger i DM-finalen i
Ishøj og opnåede en flot
sølvmedalje. Også de yngre
level 2 spillere vandt guld
til flere stævner i sidste

sæson. Vi vil også i den nye
sæson deltage i kids- og
teen-volleystævner. Det er
sjovt og det er til stævnerne
at spillet for alvor læres.
I september måned vil vi
stå for afviklingen af to skolestævner for 3. klasser i
Dalbyhallen, med delta-

gelse af op til 6 skoler i Kolding. På den måde vil
mange prøve spillet af og
forhåbentligt få lyst til
mere kidsvolley.
Endelig har vi også i år en
aftale med Kolding Kommune om at deltage i skoleidrætsprojektet. Det betyder, at Helle Søndergaard,
dansk landsholdspiller i
beachvolley fra Odense, i
løbet af skoleåret vil undervise i Kidsvolley på Dalby
Skole, Brændkjærskolen,
Lyshøjskolen og Bramdrupdam Skole. Det bliver i

alt 30-35 undervisningsforløb i lige så mange klasser.
Tiltrække nye spillere
Vi håber og tror i den grad,
at vi på den måde kan udbrede kendskabet til kids-volley og trække nye spillere til.
Så har du lyst til at prøve
Kids- og teen-volley er du
meget velkommen torsdag
den 7. september.

Tak til vore sponsorrer til Dalby Mølle Pokal 2017
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DIT VALG - VORES HJERTESAG
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389
Østergade 8, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
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Eleverne har en varieret skoledag
Skolereformen, der blev indført i 2014, havde som en
af hensigterne, at elevernes skoledag skule blive
mere varieret. Hertil skulle et nyt tiltag – ”understøttende undervisning”, hvor både lærere og pædagoger kan stå for undervisningen, bidrage.
I det nye skoleår har vi på baggrund af de sidste års
erfaringer ændret lidt på skoledagens skema og den
understøttende undervisning.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Skolereformens mål er at
styrke elevernes læring,
faglighed og trivsel. Her
står vi stærkt på Dalby
Skole med gode resultater
og tilbagemeldinger både
for elevernes faglige udvikling og fra trivselsundersøgelserne. Vores lærere er
fagligt dygtige til at lave undervisning i skolens fag,
der både tager udgangspunkt i udviklingen af klassernes faglige fremskridt
og trivsel og i de enkelte
elevers forskellige forudsætninger.
Elevernes og fællesskabernes dannelse og trivsel er et
vigtigt fokuspunkt for hele
skolen. Det gælder i den
fagdelte undervisning, i
den understøttende undervisning, i SFO og under
elevernes leg i frikvarterer.

Understøttende undervisning
Med skolereformen i 2014
kom der et nyt begreb ind
i skolen – understøttende
undervisning.
Understøttende underv
aisning er et supplement til
den fagdelte undervisning
og indeholder både: bevægelse, faglig fordybelse/lektiehjælp og andre elementer, der kan understøtte
elevernes læring, udvikling
og trivsel.
Understøttende undervisning er som begreb nyt,
men det bredere syn på
elevernes læring, dannelse
og trivsel er en del af Dalby
Skoles tradition og profil,
hvor godt samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger har fungeret i
mange år. Den styrke har vi
valgt at bygge videre på i
skolens tilrettelæggelse af

Lærer Bo Bøttiger laver dramatisk fortælling til 1.+2. klassernes
fortælletime.

den understøttende undervisning. Hovedparten af
den understøttende undervisning har vi fra dette skoleår valgt at lægge i tiden
efter elevernes frokost,
som det kan ses i skolens
nye dagsskema – se boks.
Bevægelse
Alle elever skal have mindst
45 min. bevægelse i form af
idræt eller anden bevægelsesaktivitet dagligt eller
mindst 225 min. ugentligt.
1.-3. klasserne har ugentligt to idrætslektioner og
har desuden bevægelsesaktiviteter en dag i 5.+6. lektion og ekstra bevægelsesbånd de andre dage i 6.
lektion eller indlagt som en
del af den faglige undervisning.
4.-6. klasserne har ugentligt tre idrætslektioner –
inkl. svømning på 4. Klassetrin - og bevægelsesaktiviteter dagligt i 6. lektion eller
indlagt som en del af den
faglige undervisning.
Trivselstime
Alle klasser på Dalby Skole
har tilknyttet en pædagog
fra vores SFO som klassepædagog(årgangspædagog).
En af årgangspædagogernes vigtige opgaver er at
samarbejde med klasselæreren og teamet om klassens og de enkelte elevers
trivsel. På 1.-5. klassetrin
har klassepædagogen ugentligt en trivselstime
med klassen, hvor aktiviteter, øvelser og samtaler, der

skal fremme og vedligeholde god trivsel blandt
eleverne. Skolens trivselsplan, med forskellige fokusområder for klassetrinene,
danner grundlag for en del
af trivselstimerne. Årgangspædagogen sørger for, at
eleverne også får bevæget
sig i trivselstimen.
Morgensang
Morgensang er en af Dalby
Skoles traditioner. I år har
vi morgensang hver dag kl.
9.30. Vi synger en eller to
sange, klasserne kan på
skift fremvise noget, de er
blevet dygtige til, vi markerer elevernes fødselsdage
og de voksne giver eleverne forskellige beskeder.
På mellemtrinnet er det
eleverne, der på skift forestår afviklingen af morgensang. Morgensang er en
del af den understøttende
undervisning.
Fortælletime og fællestime
Fortællinger fra den nordisk mytologi, andre klassiske og nye fortællinger og
fortællinger fra egne oplevelser bliver på levende vis
formidlet til eleverne i den
ugentlige fortælletime. Det
har alle børn i Dalby Skoles
indskoling oplevet igennem de seneste 20 år.
I de seneste år har vi også
lavet en ugentlig fællestime
på mellemtrinnet. Her er
det temaer og fortællinger
fra historien og naturvidenskaberne, så som
”kendte danskere”, ”OLs

Udelivsholdet har fundet en frø, som straks stjæler hele opmærksomheden.

Skoledag på Dalby Skole i skoleåret 2017/18:
Kl. 8.00-8.45:
1. lektion
Kl. 8.45-9.30:
2. lektion
Kl. 9.30-9.40:
morgensang
Kl. 9.40-9.55:
frikvarter
Kl.9.55-10.40:
3. lektion
Kl. 10.40-11.25:
4. lektion
Kl. 11.25-11.55:
spisepause og frikvarter
Kl. 11.55-12.40:
5. lektion med understøttende
undervisning
Kl. 12.40-13.00:
6. korte lektion med bevægelse eller
anden understøttende undervisning
Kl. 13.00-13.15:
frikvarter
Kl. 13.15-14.00:
7. lektion
Kl. 14.00-14.45:
8. lektion for 4.-6. klasser.
(0.-3. klasser starter i SFO kl. 14)

Billedkunstholdet arbejder med doodling.
historie” og ”barndom gennem tiderne”, der formidles til eleverne. Fortælletimen er en del af den understøttende undervisning.
Læsebånd
På Dalby Skole har vi gode
erfaringer med en daglig
læsetid på 20 minutter for
eleverne. Det træner, udvikler og vedligeholder
deres læsefærdigheder. Vi
har i nogle år haft læsebåndet lagt fast kl. 8. for alle
elever. Det har givet nogle
problemer med at have tid
og plads nok til alle vores
klassers dobbelttimer i faglokaler. Så fra dette skoleår
skal dansklærerne i indskolingen og dansk- og faglærerne på mellemtrinnet
selv fleksibelt sørge for læsebåndstid i klassens fagtimer.
Klasselærertid og lektiehjælp
Med skolereformens lidt
længere skoledage har hen-

sigten blandt andet været,
at eleverne skal nå mere i
skolen og have færre lektier med hjem.
Vi når mere i undervisningen med eleverne på Dalby
Skole med de længere skoledage.
Tid til faglig fordybelse og
træningsarbejde arbejdes
der med både i de fagdelte
timer og i den understøttende undervisning. På de
fleste klassetrin har vi også
fundet tid til en ekstra lektion til klasselæreren, hvor
der både kan arbejdes fagligt, tages klassesamtaler og
arbejdes med træningsopgaver/lektier.
Men der er stadig mulighed for at eleverne får
hjemmearbejde for, som
giver træning og styrker
deres faglighed. Omfanget
af hjemmearbejde fastlægger årgangsteamet og teamet formidler på forældremøde, hvordan skole
og hjem kan samarbejde
godt herom.
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Frisøren har nu startet egen salon hjemme
Efter 14 år som underviser på Hansenberg har Rikke
Kildbane besluttet at starte egen salon i ”den gamle
udestue” i hjemmet i Fjeldparken.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Først tror man, at man er
på vej om i haven, når man
skal finde Rikke Kildbanes
frisørsalon.
Og faktisk skal man gå
langs hegnet ad indkørslen
og rundt om hjørnet for at
finde salonen.
Men for Rikke er der ikke
noget mærkeligt i, at folk
kommer om i hendes have,
for hun har det bedst med
familie og venner omkring
sig.
Rikke er et energibundt,
og når man kommer indenfor døren, opdager
man hurtigt, at hun både
har tid til en kunde i frisørstolen, har tid til at servicere naboer, der kommer
efter et hårprodukt, og
samtidig snakke med sin
søn Arthur, der lige skal
spørge sin mor om noget.

Alle får et smil og en snak,
og Rikke har en energi og
et nærværd, der får en til at
føle sig velkommen lige
med det samme.
- Jamen jeg vil bare gerne
have, at alle har det godt,
og alle skal føle sig velkomne her, siger Rikke
med et af sine store smil på
læben.
Rigtig Koldingpige
Rikke, der har både er født
og opvokset i Kolding, har
overtaget sine forældres
hus, og det er hendes kæreste Brian, der har hjulpet
hende med at bygge den
gamle udestue om til salon.
Sammen har de hugget det
gamle gulv op og bygget
om, så alt i dag står snorlige.
Rikke har netop haft åbent
hus for netop at byde venner, kunder og familie velkommen til den nye salon.

På spørgsmålet om hvorfor
hun gerne vil være selvstændig, svarer hun sådan
her:
- Tiden var ved at være
moden til at prøve noget
nyt og komme videre, efter
jeg har arbejdet 14 år som
underviser på frisørlinjen
på Hansenberg, fortæller
hun.
Gode år
Rikke kan godt lide at undervise og udvikle elever ne, og hun understreger, at
hun har været glad for jobbet.
- Jeg har haft 14 gode år på
Hansenberg, både som underviser og talenttræner. At
udvikle og flytte den enkelte elev har virkelig været
fantastisk. Jeg elsker at
skabe noget og bruge min
kreativitet, at følge eleverne til at bestå sin svendeprøve, det var kæmpestort. At være talenttræner, hvor vi vandt Danmarksmesterskaberne
i
Skills 2016 var ikke mindre
stort. Jeg er også EU certificeret faglærer dvs. at jeg
kan undervise som faglærer i hele EU, men nu er
tiden altså til at gøre noget
andet, fortæller Rikke.
Længe åbnet
Selvom hun kun har haft
åbent siden den 1. august,
så er der allerede godt
gang i salonen.
- Jeg har kunder fra dengang, jeg arbejdede som
frisør hos Hårrødderne i
Kolding, selv om det er
mange år siden, og jeg glæder mig til igen at have
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kundekontakt, siger hun.
Hun vil gerne gå den
grønne vej, og selvom hun
ikke er 100 procent økologisk, så holder hun den
grønne linje samtidig med,
at hun forsøger at have fair
priser.
- Jeg skal jo ikke betale en
dyr husleje, så det kan lige
så godt komme mine kunder til gode,
Rikke regner med at holde
længe åbent en aften om
ugen, og hun åbner salonen allerede klokken 8.
- Der har altid været gang i
mig, så når børnene er gået
i skole, så kan jeg lige så
godt gå i gang, smiler
Rikke.
Hun glæder sig til, at både
arbejde med det fag, som

hun holder så meget af og
samtidig få tid til at være
mere sammen med familien.

- Jeg elsker at være hjemme,
når børnene har fri fra skole,
så det er perfekt at have
salon hjemme, siger hun.

Blå bog
Rikke Kildbane er 42 år, født og opvokset i Kolding.
Hun har Arthur, der går i 1.A, Alberte, der går i 5.A på
Dalby Skole og en bonussøn Lasse, der går i 8. klasse på
Brændkjærskolen.
Hun er uddannet frisør i 1998 hos City Klip og har arbejdet hos Heikel Coiffure i Odense, Hair Concept i
Vejen og hos Hårrødderne i Kolding.
Hun har de sidste 14 år undervist på Hansenberg, som
faglærer på frisørlinjen.
Rikke har været talenttræner og vundet DM i Skills 2016
sammen med sine elever.
Hun har også spillet divisionshåndbold i mange år – det
har hun dog ikke tid til længere, men lidt løb bliver det
til.
1. august åbnede hun sin egen frisørsalon på adressen
Fjeldparken 10.

