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NOVEMBER
Du sidder med Dalby Tidendes nytårsudgave i hånden. Og som det hører nytåret til, kigger vi tilbage til
”årene, der svandt” og frem til det nye og ukendte
for det, vi i sin tid lancerede som ”Danmarks mest lokale lokalavis”. Efter nytår hedder det år 7 i Dalby Tidendes egen tidsregning.
Torsdag 30. kl. 18.30
Banko i hallen

DECEMBER
Søndag 3. kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Torsdag 7. kl. 19.00
Julekoncert i kirken med
kirkens kor
Tirsdag 12. kl. 15.00
Julehygge i præstegården
Søndag 17. kl. 16.00
Musikgudstjeneste
9 læsninger
Tirsdag 19. kl. 10.00
Børnehavernes juleafslutning med krybbespil i
kirken
Onsdag 20. kl. 8.30
Skolens juleafslutning
med krybbespil i kirken
Søndag 24. kl. 10.00
Juleaftensgudstjeneste
særligt for børn
Søndag 24. kl. 13.30 /
14.45 / 16.00
Traditionelle juleaftensgudstjenester
Søndag 31. kl. 15.30
Nytårsfestgudstjeneste

JANUAR
Søndag 28. kl. 10.30
Gudstjeneste med kirkefrokost og fejring af graver Erlings Frost Larsens
20 års jubilæum

Af ansv.havende redaktør
J.C. Bach Iversen
- Det får I aldrig til at fungere. Der er jo ikke historier nok i Dalby til en
avis hver måned.
- I skulle da hellere være på
internettet og de sociale
medier, for der er alle
andre. En avis, det er da alt
for gammeldags.
Fordomme var der nok af,
da Dalby Tidende tilbage i
2012 så dagens lys. Men ikke
desto mindre er avisen udkommet planmæssigt 10
gange årligt – december/ januar er ét nummer, ligesom
juni/juli er det – lige siden.
For det har vist sig, at der
er masser af stof at tage af.
Der er hele tiden historier,
begivenheder, planer og
ideer, som har så bred
appel, at avisen læses af rigtig mange. Dalby er ikke en
soveby eller soveforstad til
Kolding. Dalby er sit eget
sogn, skoledistrikt og lokalområde.
Og så er det netop en
pointe, at vi er der, hvor alle andre ikke bare kommer. Dalby Tidende omdeles til alle elever på Dalby
Skole og til alle i sognet og
de nærmeste nabolag. Og
til dem, der helst vil det
med de sociale medier, kan
Facebook-siden ”Gang i dig
og Dalby” anbefales.
Det sentimentale tilbageblik
Ideen til Dalby Tidende
opstod som en del af initiativet ”Gang i dig og Dalby”,
som fandt sted ved Dalby

Sommerfest 2012, og som
Facebook-siden tog sit
navn efter.
Målet var at samle sognet
og styrke alle gode initiativer og samarbejde mellem
lokale borgere, foreninger
og institutioner – vel at
mærke med fokus både på
borgere, der har hørt til i
Dalby i årtier, og nye tilflyttere.
Men selv om der stadig er
rigtig god respons fra rigtig
mange læsere, er det dumt
at hvile på laurbærrene.
Det nysgerrige kig frem
Hvordan udvikler vi avisen,
så den kommer til at appellere endnu mere til sognet?
Vi prøver at følge op på
alle gode ideer, vi modtager. Derfor har vi ud over
de faste sider fra Dalby
Skole, Gymnastikforening
og Kirke også erhvervsstof
og historisk stof, portrætter
og nyt om vores lille lokalområdes endnu mindre
”bydele” så som grundejerforeningsinitiativer og meget mere.
Men vi vil rigtig gerne have
praj fra lokale læsere, for vi
er sikre på, at der er meget,
som vi i redaktionen aldrig
hører om. Kontakt vores
journalist Lisa Kuang, se
kontaktinfo side 2, med
ideer og forslag: Den virksomhed, den person, den
begivenhed, den …, ja,
netop, der er rigtig mange
historier, der venter på at
blive fortalt.
Avisen bliver bedre, hvis læserne bidrager. Og har

nogen lyst til selv at skrive
til avisen, er det bestemt
også en mulighed. Skriv til
Lisa.
Rigets økonomiske tilstand: Nye annoncører?
Der skal lyde en stor tak til
de annoncører, der har
været med til at muliggøre
Dalby Tidende. Der lægges
rigtig mange frivillige timer
i avisen, men der er faste
udgifter til journalist, lay-

out og tryk. Derfor er annoncer afgørende for Dalby Tidendes eksistensgrundlag. Skolen, gymnastikforeningen og kirken,
der alle lod deres egne
blade indgå i Dalby Tidende, betaler et klækkeligt
beløb, men skal vi holde
kvaliteten i både indhold
og udseende, har vi brug
for annoncører, også nye.
Jer hører vi også gerne fra.
Skriv til: jcbi@km.dk

GANG I DIG OG DALBY
To flittige valgtilforordnende

Læs side 3

KIRKE
Ny sæson babyrytmik

Læs side 5

KIRKE
Alle julens arrangementer og gudstjenester

Læs side 5-7

Ny klatrepyramide. 24. november blev Dalby Skoles og Dalby
GF’s nye klatrepyramide indviet med deltagelse af sponsorer. Her
er det eleverne fra 4. klassetrin, der gennemfører deres eget indvielsesritual ved samlet at bestige den nye klatrepyramide.

SKOLE
På scenen med
H.C. Andersen

Læs side 9

Sponsorer og bidragsydere bag klatrepyramiden
Bydelspuljen, Kolding Kommune: 30.000 kr.
Nordeafonden: 20.000 kr.
Frøs Sparekasse: 5.000 kr.
Middelfart Sparekasse: 5.000 kr.
Dalby Beboerforening: 5.000 kr.
Dalby Skole: 45.000 kr.
Forældreinitiativgruppen bag indsamlingen
Jette Berg Bruun, Tove Klingenberg og Luise Jakobsen

IDRÆT
Dommerspirer på
dommerkursus

Læs side 11

BAGSIDEN
Brugsuddeleren
i Vonsild

Læs side 12

Dalby Tidende
Om
AVISEN

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

KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Der er en helt særlig stemning ved valgene

Spejdere på ekspedition
Vi har haft en sjov ekspedition på Houens Odde spejdercenter i weekenden den 17. – 19. november, hvor
vi alle var af sted sammen på gruppeweekend, både
ulve, juniorer, trop, seniorer og ledere. Titlen på lejren
var ”Mariesminde Ekspeditionen”. På billederne kan I
se glimt fra ekspeditionen.

Af Casper Jessen, Silja Blasius Thomsen, Anne Bank
Dahl, Frederik Johansen og
William Hillker Madsen fra
KFUM-spejderne Mariesminde Gruppe
Fotos: Tomas Vahlkvist
I løbet af weekenden havde
vi forskelige dyster, hvor vi
kæmpede i blandede hold
à la Robinson Ekspeditionen. For eksempel kastede
vi med sandsække for at få
de andres spande til at gå
ned, vi løb igennem en forhindringsbane, havde samarbejdsøvelser med rør og
vand samt forskellige styrke- og balancedyster.

Fire på Stribe
En anden stor dyst, som de
største spejdere havde, var
Fire på stribe. Man kan
spille Fire på stribe på
mange måder. Vi har dog
aldrig prøvet denne type af
det før: Geocaching blandet med Fire på stribe kan
faktisk være ret udfordrende. Man skulle løse 21
forskellige koder, for eksempel Morse, ATK, gåder
og farvekoder for at få koordinaterne til Geocachen.
Det var sjovt og svært at
løse koderne. Imens nogle
fra holdet løste koder,
skulle de andre løbe ud i

Erik og Aase Ravn-Nielsen, der er henholdsvis 79 og
70 år, har været valgtilforordnede i mange år. Ved det
netop overståede valg kunne de dog ikke være med,
da Erik skulle indlægges på gigthospitalet i Aabenraa
netop på den tirsdag, hvor valget fandt sted. Men vi
er med næste gang igen, siger de begge.

skoven til der, hvor løsningen på koderne viste, man
skulle hen ved hjælp af koordinator, som vi tastede
ind på en GPS. Ude ved
Geocachen skulle vi finde
brikker til fire på stribe.
Skiverne skulle med tilbage
til hytten, hvor en kæmpe
plade fire på stribe stod.
Man kunne lave tre på
stribe som der gav to point,
man kunne også lave fire
og fem på stribe, fire på
stribe gav fire point, fem på
stribe gav seks point. Vi var
hold Nord og Syd mod hinanden. Hold Syd vandt
med 28-6.
Ekspeditionsvinder
Lørdag aften blev der kåret
en Ekspeditionsvinder fra
både ulve, junior og trop/
senior-spejderne. Det var
en rigtig god spejderweekend som altid.
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Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer

Geocaching
Geocaching er en hobby, hvor man ved hjælp af en
GPS-modtager eller en smartphone finder geocacher,
som er “skatte” placeret over hele verden.
Turen starter på internettet hvor man på
Geocaching.com finder geocachens koordinater, som
man navigerer efter ved hjælp af GPS’en. Der finder
man også en beskrivelse af stedet og et hint til, hvor
man finder geocachen, som er turens mål.
Kilde: Wikipedia.

Spejdere deltog
i stort natløb

Erik og Aase Ravn- Nielsen
plejer altid at være med,
når der afholdes valg. De
nøjes ikke bare med at gå
hen og stemme, men har i
stedet sagt ja til at være
valgtilforordnede, og det
har de været i mange år.
Man behøver ikke være
medlem af et politisk parti
for at blive valgtilforordnet,
men da Aase og Erik er
medlem af Venstre i Kolding, og da kassereren Jonna Hammershøj Pedersen
for flere år tilbage spurgte
om de ikke ville tage en
tørn som valgtilforordnede, så havde de ingen betænkelighed og sagde begge ja tak.
- Der er en helt særlig stemning sådan en dag, sige
Erik, og Aase tilføjer:
- Det er jo ofte de samme
mennesker, man møder
sådan en dag, og så er der
alle de mennesker, som

man kender og som kommer og stemmer sådan en
dag.
Til Dalbyhus
Da de begyndte som valgtilforordnede, sad de i
KFUM-hallerne, men da
Dalbyhus blev bygget, begyndte de at sidde der.
På valgdagen møder man
ind klokken otte, og så bliver opgaverne fordelt. Der
er en valgformand og
nogen fra kommunen, som
man altid kan spørge til
råds, hvis der opstår problemer. Opgaverne bliver fordelt, nogen skal sidde ved
valgbordene og nogen skal
stå ved stemmeboksen. Hvis
der kommer handicappede, der ikke kan komme
ind i valglokalet, skal der
også være valgtilforordnede, der går ud til bilen
med en lille boks, så den
handicappede kan sidde i
sin bil og stemme og bagefter putte sin stemmeseddel
i den transportabel boks.

Otte friske seniorspejdere fra Mariesminde spejdergruppe deltog sammen med 60 andre patruljer fra
hele Danmark i det store Fenris-løb, som i år blev afholdt ved Hedensted.
Af Anders Schmidt Justesen,
Seniorspejder
Vi mødte spændte op i Hedensted lørdag, og så var
det ellers afsted ud at score
så mange point som muligt
i håbet om en god placering.
Posterne bød blandt andet
på bagning af kanelsnegle
over Trangia, crossfit, halmballe-kast og sabling af
græskar med hjemmelavet
skjold. Ud på natten var vi
færdige med løbet, men på

grund af vejret, den stormfulde weekend sidst i oktober, blev bivuakken pakket
væk, så vi var nødt til at sove indenfor.
Søndag morgen var der
præmieoverrækkelse. Den
ene af patruljerne fra Mariesminde løb med en flot
4.-plads ud af i alt 60 deltagende patruljer.
Fenris? Hvad er det?
Hvis du vil vide mere om
Fenrisløbet, så kan du slå
op på: www.fenrisløbet.dk

Sådan stemte Dalby

Blå bog
Aase og Erik Ravn-Nielsen er 70 og 79 år.
De har boet på Skovgærdet siden 1973.
De har tre børn og børnebørn i alderen 4-26 år.
Erik har arbejdet med at sælge landbrugsmaskiner
men er i dag gået på pension.
Aase er bogholder og er stadig aktiv bogholder for fire
cykelbutikker.

Både Erik og Aase har også
været rundt på byens plejehjem med stemmebokse,
for at give de ældre mulighed for at stemme. Men
det er bestemt ikke alle på
plejehjemmene som ønsker at stemme.
- Men de skal have muligheden, hvis de vil, siger
Aase, der understreger, at
selv om de kan hjælpe de
ældre, så skal de selv kunne
sætte krydset og putte i
stemmeboksen.
Ingen politik
- Selvom man har en holdning og er medlem af et
parti, så må man selvfølgelig ikke sige noget som
helst om, hvad folk skal
stemme. Der må ikke være
tv, og der bliver overhovedet ikke talt politik sådan
en dag, siger hun.
Det er bestemt ikke for
pengenes skyld at Erik og
Aase vælger at bakke op
om demokratiet og bruge
en hel dag på at være valgtilforordnede. Ofte er de i
gang i 14 timer sådan en
dag, og de får 700 kroner
for hele dagen, som de
også skal betale skat af.
- Vi er godt trætte, når vi
kommer hjem, men det er
hyggeligt at møde familie
og venner i valglokalet,
siger Erik.
Førhen blev de valgtilordnede kørt i skiftehold til
den Gylden Hane, hvor de
fik suppe til frokost, men i
dag får de smørrebrød
bragt ud på valgstederne,
og der er selvfølgelig også
kaffe og kage.
- Vi mangler ikke noget

sådan en dag, siger Aase.
Ikke med i år
I år kunne de to dog ikke
være med til valget. Erik fik
knust sin skulder, da han
var barn, og han har i dag
mange smerter. Derfor skal
han en tur på gigthospitalet i Aabenraa, hvor han
skal være indlagt i 14 dage,
og da det var lige på valgdagen takkede ægteparret nej
til at være valgtilforordnede.
Aase, der har været bogholder i mange år og stadig arbejder som bogholder for
fire cykelbutikker, ville
gerne aflevere Erik i Aabenraa, så hun kunne heller ikke være med.
- Men jeg tager selvfølgelig
hen og stemmer, siger
Aase, der som uddannet
bogholder også er ret god
til at holde styr på valgkort
og stemmesedler.
- Det hele skal jo stemme,
ellers kan det være, der
er nogen som siger, det
er valgfusk, siger Aase,
der nok skal sørge for at
optællingen går rigtigt
til.

A Socialdemokratiet
424 stemmer

K Kristendemokraterne
7 stemmer

B Radikale Venstre
141 stemmer

O Dansk Folkeparti
250 stemmer

C Det konservative
Folkeparti
128 stemmer

V Venstre
1529 stemmer

D Nye Borgerlige
22 stemmer
F SF – Socialistisk
Folkeparti
151 stemmer
H Handicappartiet
4 stemmer
I Liberal Alliance
53 stemmer

Ø Enhedslisten
53 stemmer
Å Alternativet
32 stemmer
Der er 3436 stemmeberettiget i Dalby, der var 2794
gyldige stemmer og 2827
afgivne stemmer, 29 blanke stemmer og 4 ugyldige
stemmer.
Læs mere og se de personlige
stemmetal på:
www.kmdvalg.dk

Generalforsamling
Dalby GF
Hermed indkaldelse til generalforsamling i Dalby GF.
Generalforsamlingen afholdes i Dalbyhus

Tirsdag d. 27/2-2018 kl. 19.00
Dalby GF er vært for kaffe og vand.
Dagsorden jf. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandles skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Se
www.dalbygf.dk for kontaktinformationer

Generalforsamling
Dalby Sommerfest
Dalby Sommerfest vil gerne indkalde til generalforsamling

den 22. januar 2018 kl. 19.00
Ring til Mette Høi Davidsen mobil 27 77 22 22,
hvis du har interesse i at deltage.

Julegaver- Julegaver - Julegaver

500 kr.
Juleffo
otografe
ering
Bestil på
judy@ffo
otostylissten.
n.dk
+ tilkøb af fotos/filer fra 100 kr. st ykket

2

Judy Knap Reimer
Lundgærdet 2

FOTOSTYLISTEN

Fjeldparken 10 > Tved > Bestil tid på 22 57 60 75
3
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Hvad kan man gå til i Dalbyy??
Aktivitet

Sted

Tid
TTo
orsdag 19.00 -22.00

Kontaktperson

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Ny sæson babyrytmik
30. januar starter et nyt hold op med babyrytmik i
Dalby Præstegaard, Gl. Tved 23A. På programmet står
musik og bevægelse, sang og salmer, dans og leg
med babyer fra 0-1 år og forældre.

Ko
K
ontakt

Badminton (banele
ejje)

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Søren Viborg

guehring@
@guehring.dk

Gymnastik:
Mor-barn, puslinge,
gymza, hit-fit-dance,
spring, rytme mm.

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Irene Mortensen

irene.mortensen@skolekom.dk

Gymna-hockey

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Onsdag 20.15-22.00

Kim Søndergaard

Yoga

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Mandag
a 17
7..00 -18.00

Jette

irene.mortensen@skolekom.dk

Volley

Dalbyhallen

Mandag
a 19.30 -22.00

Morten Andersen

man@statsskole.dk

Af organist Eva Schmidt
Fotos: Eva Schmidt
Oplev glæden ved musik
og bevægelse med dit barn,
lær nye sange og salmer og

få idéer til gode lege, som
stimulerer barnets udvikling. Vi spiller på instrumenter, synger, vugger,
danser og leger med tørklæder, faldskærm, sæbe-

bobler og meget mere.
Man behøver ikke at have
en fantastisk sangstemme
for at være med. Kom som
du er og giv dig selv og dit
barn en hyggelig start med
musik.
Efter 45 minutter med musik er der kaffe og te og en
lille snack og mulighed for
at sætte sig og hyggesnakke, amme eller lignende.

Tilmelding
Nyt hold starter op tirsdag
den 30 januar kl. 10.15 i
Dalby præstegård.
Medbring dyne eller andet,
som babyen kan ligge på.
For tilmelding og information: Ring til mig på: 51 28
02 31.
Eller send en mail til mig
på:
organisteva@gmail.com

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
3. december kl. 10.30 er der igen familiegudstjeneste i Dalby Kirke.
Årets mini-konfirmander bærer lys ind.
Vi synger ”Vær velkommen, Herrens år”.
Et barn tænder første lys i adventskransen.
Kirkens børnekor og ungdomskor medvirker.

Det sagde efterårets deltagere

Kids-teenvolley
Dalbyhallen www.kuv.dk
TTo
orsdag 16.30 -19.00 Jane Bech Mathiesen 51903143 / jane14_98@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fodbold - ungdom
Sandkasse, drenge alle aldre,
www.dalbygff..dk
piger U9, U11.
Gitte Thomsen
dalbygf2005@gmail.com
Fodbold-Senior
Senior mænd og damerr,,
www.dalbygff..dk
old boys, damerU18.
Eick Lauszus
lauszus1@stofanet.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bridge
Dalby Skole
Mandag
Lone Nyholm
20319220 / imr@profibermail.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KFUM-spe
ejjderne
Mariesminde, Familie, ulve,
Flere forskellige
Susanne Jørgensen
51644024 / sfj@sam.sdu.dk
(w w w.mariesmindegruppe.dk) juniorr,, trop, senior
o
dage
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ældremotion
Præstegården, Tv
Tved
Tirsdag 15.00 -17
7..00
Gitte Gura
gitte@gura.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ridning
Dalby Rideskole
Flere forskellige dage Signe Hansen
28875490
(ht tp:////dalby-rideklub.dk /DK .aspx)
signehugohansen@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ungdomskor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 15.30 -17
7..00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Fyraftenskor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 17
7..00 -18.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Baby rytmik
Dalby Præstegård i Tv
Tved
Tirsdag kl. 11.00 -12.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surf - windsurfing
Rebæk strand
Onsdag kl. 17
7..15
facebook Kolding Windsurfing Klub
SUP-Stand Up Padle
Rebæk strand
Tirsdag kl. 17
7..00
facebook SUP Kolding Windsurfing Klub
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rulleskø
øjjteløb//sskater
Dalbyhal, Dalbyvej
ej 86A
Tirsdag kl. 19.00
Morten Kallmeyer
22916110
colt-kallmeyer@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er kommentarer fra nogle af de 11 mødre, der var på holdet i efteråret.
Camilla (mor til Manfred) skriver:
- Jeg synes, at Babyrytmik har været rigtig godt! Det har været godt med fagter og danse til de forskellige sange og
har virket godt med gentagelser fra gang til gang. Man kan se på børnene, at det er godt med genkendeligheden.
Og et godt udvalg af forskellige sange og salmer, både kendte som ukendte.
Det foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor man møder andre mødre og babyer og leger med sin baby.
Man får lidt mere struktureret leg, som ens barn nyder godt af. Det er rigtig hyggeligt med forskellige sange, både
kendte som ukendte, med fagter og danse til.
Natasja (mor til Freja) skriver:
- Båndet mellem mor og barn bliver styrket, og begge nyder godt af stunden med Eva og de andre på holdet.
Sif (mor til Ella) skriver:
- Min datter og jeg har med stor glæde deltaget i Baby-rytmik ved Eva i Præstegården i Dalby. Det har været et
meget inspirerende forløb, som både min datter og jeg har haft stor fornøjelse med.
Eva er fuld af energi. Hun synger, spiller på forskellige instrumenter og danser med babyerne, og min datter blev
meget glad for Eva. Jeg fik en masse inspiration til sanglege og fagtelege, som vi også har benyttet os af hjemme. For
min datter og mig har det været et fremragende forløb, som vi med stor fornøjelse har deltaget i hver uge.
Jeg kan varmt anbefale nybagte mødre og fædre at komme til Baby-rytmik i Dalby med deres babyer.

Mini-konfirmander får besøg af
tryllekunstner
Tirsdag den 9. januar er alle årets mini-konfirmander,
både efterårsholdet og de to forårshold, inviteret til
en særlig dag i præstegården med tryllekunstner og
pizza.
Tirsdag den 9. januar er
der et særligt tilbud til årets
mini-konfirmander. De bliver hentet i skolen af præster og organist, som følges
med alle børnene tilbage
til præstegården på Gl.
Tved 23A.
Dagen ligger lige mellem
afslutningen for A-klassen,
der har gået til mini-konfirmand i efteråret, og starten
for B- og C-klassen, der kan
gå til mini-konfirmand fra
tirsdag og torsdag i uge 3,
altså den 16. og 18. januar,
og indtil Palmesøndag.

ner. Men der skal også leges, synges og danses, inden vi slutter af med et
stykke pizza.
Forventet sluttid: Cirka kl.
17.30.

Slutter med pizza
Arrangementet, der finder
sted i præstegården og
varer hele eftermiddagen,
får besøg af en tryllekunst4
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KALENDER
DECEMBER
Familiegudstjeneste: Søndag den 3. kl. 10.30
1. s. i advent. Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen / Lene Thiim. Se side 5.
Julekoncert: Torsdag den 7. kl. 19.00
I kirken. Med alle kirkens kor og organist Eva
Schmidt. Se side 7.

c

Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
2. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

Julehygge i
præstegården

De traditionelle juleaftensgudstjenester

Tirsdag den 12. december kl. 15.00 - 17.00 i Dalby
Præstegård, Gl. Tved 23 A.

De tre eftermiddagsgudstjenester juleaften ligger
kl. 13.30, 14.45 og 16.00.

Alle er velkomne til julebag og julehistorier, julesange og
julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige pakkeleg.
Medbring en gave til omkring 30 kr.

Som det hører sig til i Dalby ved en traditionsrig gudstjeneste juleaften, står den på korsang, festtrompet ved
Steen Nielsen og selvfølgelig børn, der læser juleevangeliet.
Kom ikke i for god tid
Der er plads til alle, også selv om man uundgåeligt kommer til at sidde noget tæt. Hold jer også gerne tæt sammen på kirkens P-pladser. Det er sand juleånd.
Kommer man til eftermiddagens anden eller tredje gudstjeneste, kan man lette trafikken både på Dalbyvej og ind
og ud af kirken ved at vente, indtil kirken og P-pladsen
er tømt efter den forrige gudstjeneste. Er man der 15-20
minutter før gudstjenestens begyndelse, er det til fordel
for alle parter.

Juleeftermiddagsmøde: Tirsdag den 12. kl. 15.00
I præstegården.
Musikgudstjeneste 9 læsninger:
Søndag den 17. kl. 16.00
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.

Musikgudstjeneste
3. søndag i advent

Juleaftensgudstjeneste særligt for børn:
Søndag den 24. kl. 10.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.

Vi synger julen ind
ved en stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke 3.
søndag i advent kl.
16.00.
Kirkens ungdomskor medvirker under
ledelse af Line Eva
Schmidt.
Årets konfirmander læser passager op fra Bibelen, der
leder op til julens budskab.
Efter gudstjenesten serveres der gløgg og småkager i kirken.

Julegudstjeneste: Mandag den 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste ”Min yndlingsjulesalme”:
Tirsdag den 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Festgudstjeneste for fuld musik:
Søndag den 31. kl. 15.30
Nytårsaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.

JANUAR
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 1.
Nytårsdag. Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk

c

Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 10.30
1. søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste: Søndag den 14. kl. 9.00
2. søndag efter Helligtrekonger. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 21. kl. 10.30
Sidste søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen.

Juleaften for de mindste
kl. 10.00
Igen i år er de traditionelle eftermiddagsgudstjenester i
Dalby Kirke juleaften – kl. 13.30, 14.45 og 16.00 – suppleret med en julegudstjeneste kl. 10.00 særlig tilrettelagt
for de 0-6-årige og deres familier.
Alle er velkomne.

2. juledag: Min yndlingsjulesalme
Det er så småt ved at blive endnu en god juletradition. På Sankt Stefansdag, 2. juledag, væves dagens
temaer sammen med kirkegængernes valg af julesalmer.
2. juledag i Dalby Kirke er altså en slags ønskekoncert.
For her vil organist Eva Schmidt og sognepræst Jens Christian Bach Iversen lægge op til, at kirkegængerne selv foreslår julesalmer, måske med en lille historie knyttet til,
om det nu er yndlingsjulesalmen, eller bare en man sang
som barn og måske ikke har sunget i mange år.
Beretningen om kirkens første martyr, Stefan, der har lagt
navn til dagen, hører naturligvis med – også i salmerne.
For julebudskabet er klart, at Gud flytter udtrykkelig ned
på jorden til alt, hvad jorden byder på, for at være til stede
midt i det alt sammen, altså også i modgang og fortræd.
Både klaveret og orglet kommer i brug. Organisten og
præsten har også selv et par forslag klar.

Torsdag 7. december kl. 19.00

Julekoncert i Dalby
Dalby Kirkes børnekor, ungdomskor og voksenkor under ledelse af Eva Schmidt i
samarbejde med Sdr. Stenderup Kirkes kor.

Solister
Sang: Eva Marie Georgi
Trompet: Steen Nielsen
Varieret juleprogram med danske adventssalmer og kendte julesange, Christmas Carols, rytmiske sange og fællessalmer
Gratis adgang
Efter koncerten serveres en juleforfriskning

Traditionen tro samler vi julen igennem ind, så Folkekøkkenet kan holde jul for brugerne.
Julen igennem samles der i Dalby Kirke ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej – et værested for skæve eksistenser,
der ikke følger den udstukne kurs og har brug for omsorg.
Julen er den hårdeste tid for Folkekøkkenets brugere, der
ofte mangler nogen at fejre jul med. Derfor samler Dalby
Sogn ind for at bidrage til, at julestemning og fællesskab
kan favne nogle af samfundets svageste. Folkekøkkenet
fejrer jul med 75-100 brugere.
De sidste tre år er der blevet samlet omkring 6.000 kr. ind
i Dalby Kirke julen over. Det gør vi igen.
Tak for støtten!

c

Med flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik, en overraskelse og gerne en feststemt og festklædt menighed
tager vi afsked med det gamle år og ser frem mod det nye.
Traditionen tro slutter gudstjenesten med champagne
og fyrværkeri.
Den sædvanlige gudstjeneste nytårsdag er aflyst. Der henvises til nabokirkerne.

Gudstjeneste: Søndag den 28. kl. 10.30
Septuagesima søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkefrokost i præstegården efter gudstjenesten.
Se side 7.

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

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

Nytårskirkefrokost
28. januar

______________________

Ved den årlige nytårsfrokost efter gudstjenesten den
28. januar bliver der mulighed for at fejre graver Erling Frost Larsens 20 års jubilæum.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 1
December 2017 – Januar
2018
Red.: J.C. Bach Iversen

Kirkefrokosten, der afholdes i præstegården, er en dejlig anledning til god mad, hygge og sange fra højskolesangbogen.
Og så er der det særlige, at vi fejrer Erling Frost Larsens
20 år som Dalby Kirkes graver.
Pris: Kr. 75,- plus drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag den 23. januar på opslag i kirken eller til Jette Juhl på 27 63 25 77 eller
jettejuhl01@gmail.com

Lørdags-dåbsgudstjeneste: 27. januar kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen

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

Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com

På årets sidste dag kl. 15.30 er der igen i år en festlig
nytårsgudstjeneste i Dalby Kirke.

Juleindsamling i Dalby
Kirke: Folkekøkkenet

Vejviser

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

Festgudstjeneste
nytårsaften

Søndag den 17. december kl. 16.00 afholder Dalby
Kirke juletraditionen ” De 9 læsninger”.

Juleaftensgudstjenester:
Søndag den 24. kl. 13.30 / 14.45 / 16.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
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FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.
Disse herlige og vidtfavnende kor medvirker ved årets julekoncert i Dalby Kirke.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
Ikke fastlagt ved redaktionens afslutning. Kontakt
præstegården og hør nærmere.
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.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK

Vi ønsker alle vore gæster
en glædelig jul og
et godt nytår.
Hold øje med vores hjemmeside
– og se de nye ture for 2018
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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Erling Frost Larsen har i 20 år som graver i Dalby fået store
roser for at vedligeholde kirkegården så smukt og for sit venlige
og imødekommende væsen både ved gudstjenester og over for besøgende på kirkegården. Her ses han i færd med den årlige grandækning, der udføres med vanlig sirlighed og akkuratesse.
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Arbejdet før skuespillet var hårdt arbejde

På scenen med HC Andersen

Arbejdet op til opførelsen af skuespillet H. C. Andersens 212 års fødselsdag var hårdt. Men det var også
sjovt.

lave kasser til hundene.
Dem savede vi så først over
i tre dele.

5. klasserne fra Dalby skole har opført stykket ”H. C.
Andersens 212 års fødselsdag”.

Skuespillerne øvede
Vi var mange, der lavede
kulisser, men der var også
nogle, der øvede deres replikker, og der var nogle,
der lavede danse. Der var
også nogle, der lavede kostumer. Så malede vi streger på kisterne og bagefter
fortsatte vi på skoven. Der
brugte vi også overhead.
Vi mødtes om morgenen
og fik at vide, hvad vi skulle.
Nogle skulle lave kulisser,
nogle skulle øve stykket og
nogle skulle lave kostumer
sammen med Iben.
Mads fra 5.a og Oscar fra
5.b skulle ordne headset.
Lærer Mads hjalp dem
med at gøre det. Vi skule
bruge en tagrende til toppen, og bolden fordi bolden landede oppe i
tagrenden. Der skulle også
være et tag. Det tog lang tid
at lave den. Vi øvede også
en masse på skuespillet.

Af Stella Brændstrup, 5.B og
Sune Christiansen, 5.A

Af eleverne Jeppe Rasmussen,
5.A og Frederik Herskind
Bruun, 5.A
Fotos: Dalby Skole
Vi startede med at bære
nogle af kulisserne ovre fra
kulisserummet over til scenen. Dernæst puttede vi plastik og tape på gulvet, så vi
ikke malede det hele til, og
så kunne vi begynde at male.
Først malede vi kulisserne
over med hvid og lyseblå.

Det var næsten helt synd,
for de var jo så flotte fra sidste års skuespil. Efter det
satte vi nogle elever fra 5.A,
til at tegne hulen til fyrtøjet. Så tegnede vi det over
på kulisserne ved hjælp af
en overhead.
Det næste vi gjorde var at
male skoven, mens der var
andre, der lavede bolden
af papmache. Så fik vi to
kasser fra indskolingen,
som vi skulle bruge til at

Der er højt til toppen af kulisserne.

Fra mudder til Parkour
Dalby skole/SFO har fået nyt legeområde. En mini
parkour-bane blev til i efterårsferien, og den bliver
flittigt brugt.

Af pædagogfaglig/ SFO- leder
Leon Jensen
Foto: Leon Jensen
I takt med det stigende
børnetal i indskolingen er
vores udeområder blevet
mere og mere belastede. Vi
er gået fra grønne græsområder til store områder
med jord, og i ”regntiden”
var området lavet om til
mudder. Mudder har også
stor betydning for indesituationen. Børnenes sko
og tøj tog mudderet med
indenfor, og vi fik væsent-

ligt med skidt i vores garderober og på vores gangarealer.
Tiden var kommet, hvor
der skulle gøres noget, og
skolens ledelse besluttede,
at vi skulle etablere et nyt
legeområde.
Parkourbane til de mindste
blev udfaldet, og det hele
blev udført i efterårsferien,
hvor der ikke var så mange
børn i SFO.
Børnene i indskoling og
SFO har taget rigtig godt
imod det nye legeområde,
der bliver flittigt brugt.

Elsker det kreative
Da vi spurgte Sille Aarslev
Sundahl fra 5.a om, hvordan det var at lave kulisser,
svarede hun.
- Jeg synes, at det var sjovt at

Kulissearbejdet er en stor del af skuespilforberedelserne.
male, fordi jeg elsker at lave
noget kreativt. Men vi blev
nogle gange rettet, fordi det
var ikke nok realistisk, og vi
ville ikke gå ned i kvalitet.
Vi spurgte Oskar Aksel Ruiter om, hvad det bedste ved
forberedelserne var.
- Det bedste var helt klart at
se de andre øve, fordi det
ikke var det sjoveste. Jeg
følte, at det var måske lidt
pinligt at gå rundt og have
en gedemaske på hovedet.
Men generelt synes alle
børn fra begge 5. klasser, at
det har været supersjovt at
lave skuespil og kunne godt
fortsætte længere tid endnu.

Stort set alle vi elever blev
meget nervøse, da vi stod på
den store scene. Der var rigtig mange mennesker begge
dage, og derfor var vi meget
nervøse. Det kunne man
mærke ved, at der var en livlig hvisken og summen.
Onsdag formiddag lavede
vi generalprøve for vores
bedsteforældre. Det gik
godt, selvom vi lavede lidt

Jensen fra 5.A hvad det
bedste var ved at stå på scenen som Klods Hans, kommenterede hun.
- Det bedste var, at folk lyttede, og man skulle ikke
tale i munden på nogen, så
de kun hørte det halve af,
hvad man sagde. Det værste
var, når man lavede fejl, for
det kunne jo ikke laves om.
Sara var samtidig en del bekymret over, hvordan hun
skulle komme op på geden
og ned igen. Det var nem-

- Det var fedt at have en
stor rolle, og jeg græd af
glæde, da jeg fik det at
vide. I klassen fik vi en tudekiks, da vi fik rollerne at
vide, men jeg tudede af
glæde og kunne godt bruge en kiks mere.
Mikrofoner
Da vi var færdige med at
bruge mikrofonerne (også
kaldt headsets), skulle vi
give mikrofonerne videre
til de næste, som skulle på
scenen. Der var dog desværre lige lidt lydfejl, men
der var flere, da vi øvede
stykket, så heldigvis skete

der ikke særlig meget galt
på scenen.
Vi skulle også være helt
stille omme bag scenen.
Det var nok det sværeste
ved hele stykket, men vi
klarede det. Hvis vi havde
taget vores kostume af,
skulle vi tage det på igen til
slutningen.

DALBY skole
Da vi var færdige med at
spille skolekomedien den
første dag, fik vi en rose
hver af Henrik eller Birgitte.
Den næste dag, da vi var
færdige med komedien, fik
vi et billede af os alle i vores
kostumer.
Så alt i alt har det været en
megafed oplevelse.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Klods-Hans på frierfod hos prinsessen.

Christian Stubkjær, 5B som H.C. Andersen.

Præcision under arbejdet med kulisser.
fejl. Dem fik så at vide bagefter, og så kunne vi jo nå
at rette dem til om aftenen.
Det var mørkt
Da vi stod på scenen onsdag aften, kunne man næsten ikke se publikum,
fordi salen var så mørk, og
vi fik scenelyset lige på.
Alle folk grinede (altså de
fleste) og sad helt yderst på
stolene, fordi de nok syntes, at det var meget spændende. Det var også meget
sjovt at spille komedien, og
vi grinede meget indeni og
havde det sjovt.
Klods Hans
Da vi spurgte Sara Dam

lig to drenge fra 5. klasserne som gemte sig under
kostumet.
- Men det gik jo godt, selv
om gedebagdelen (Mikkel
fra 5.B.), var godt rødt i hovedet, da han tog kostumet
af, fortæller hun.
Den grimme ælling
Lea Givskov Iversen fra 5.A
siger.
- Det var sjovt at stå på scenen som den grimme ælling, men det var også lidt
nervepirrende. Alle kiggede
jo på en og nogle hviskede.
Hun fortæller desuden, at
det var megafedt, når man
kom bag scenen, specielt
når det var gået godt.

Efterlysning

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

_____________________

Det sker
December
Fredag 1.
Klippe-klistredag på
skolen

Johanne Duelund Kragh, 5B er heksen i historien om fyrtøjet.

Onsdag 20.
Juleafslutning med 2.
klassernes krybbespil i
kirken
Torsdag 21.
Juleferien begynder

Januar
Vi har fornyligt opdaget, at vi har en meget speciel sten
stående på skolens område.
Stenen står tæt på skolens Multibane, og når man ser
godt efter på billederne, kan man se, at der er tale om
en kværne-sten, hvor der er blevet kværnet korn til mel.
Er der nogen som har en viden om, hvor stenen oprindeligt stammer fra og
hvem, der har placeret den ved skolen?
Hvis nogen sidder inde med viden om stenen, må de
meget gerne kontakte en af os.

Onsdag 3.
Juleferien slutter

Februar
Torsdag 1.
6. klassernes musical
på Kolding Teater

Venlig hilsen
Allan Christensen, SFO eller Ole Johansen, lærer
8
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Hvor står vi nu i Dalby med skolebyggeri
Beslutningen om udbygning af Dalby Skole til en fuld
tresporet skole fra 0. – 9. klassetrin i de kommende
tre år er bekræftet af Byrådet.
Lige nu har medarbejdere og skolebestyrelse givet
deres input til udbygningen og byggestyregruppen er
i arbejdstøjet.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Det kan ikke ses endnu,
men forberedelserne til udbygningen af Dalby Skole
og nyt klubhus til Dalby GF
kører for tiden på højtryk.
Af de 90 millioner kroner
byrådet har vedtaget skal
bruges til udbygning af
Dalby Skole, klublokaler til
Dalby GF og udbygning af
Vonsild Skole, er de 60 millioner kroner afsat til udbygningen i Dalby. Det er
mindre end det beløb Bør-

ne- og Uddannelsesudvalget i 2016 indstillede, at
Dalby Skole skulle udbygges for. Derfor arbejder vi
fra skolen og skolebestyrelsen i et samarbejde med
Dalby GF for kreativt at få
mest muligt ud af midlerne
til gavn for et godt læringsmiljø og fritidsmiljø for elever og unge.
Indskolingen
Indskolingen og SFO forbliver i afdelingen, hvor vi
også nu har SFO og 0.-2.

klasser. Her skal der bygges
til, så vi fremover igen kan
have vores 3. klasser sammen med resten af indskolingen. Denne mindre del
af udbygningen vil sikkert
blive placeret, hvor vi nu
har mooncar-skur og minifodboldbane i skolegården.
Her vil skolens fokus også
være at etablere flere legemuligheder i skolegården
og på legeområdet bag skolen vendt mod skoven.
Mellemtrin og udskoling
Udbygningen af skolen til
mellemtrinnet og overbygningens 7.-9. klassetrin vil
ske med et nyt byggeri ved
grus parkeringspladsen i
tilknytning til skolens nuværende mellemtrinsbyg-

ning. Der er fokus på, at
læringsmiljøet også skal give gode rammer for ophold og trivsel blandt de
store elever. Vores forslag
er, at der for hhv. 4. + 5.
klassetrin, 6. + 7. klassetrin
og 8. + 9. klassetrin skabes
fleksible opholds- og studie
arealer med hygge-nicher i
tilknytning til disse årganges klasselokaler.
Faglokaler
Vi skal have nye og ekstra
faglokaler til de naturfaglige fag: fysik/kemi, biologi
og natur/teknologi. Her
arbejder vi med et udkast
om udnytte og ombygge
Øvelseshuset og Gambobygningen, hvor der nu er
PLC, til et naturfagligt un-

dervisningsområde med
mulighed for også at bruge
uderummet f.eks. til udelaboratorier.
Skolen skal have et nyt og
moderne Pædagogisk læringscenter i den nye bygning. Vi prioriterer også
nye faglokaler til madkundskab, musik og billedkunst i den nye bygning
sammen med tidssvarende
forberedelses- og arbejdslokaler for personalet.
Klubhus til Dalby GF
I byggestyregruppen har
Dalby GF også fremlagt
deres oplæg til klublokaler,
der både skal kunne betjene udendørs aktiviteter,
primært fodbold, og aktiviteterne i hallen. Derfor bli-

ver det nye klubhus placeret i området ud for hal/
omklædningsrum, hvor
der for tiden står pavilloner
med klasselokaler til 4. og
5. klassetrin.
De næste step
Kolding Kommunes By- og
udviklingsafdeling skal i samarbejde med Tegnestuen Mejeriet, der er tilknyttet som
bygherrerådgiver offentliggøre udbudsbekendtgørelsen for byggeriet i januar
2018 og sende byggeprogram i udbud i slutningen af
marts 2018. I løbet af juni
2018 skal vinderprojektet udpeges og laves kontrakt
herom. Selve byggeriet er
planlagt til at starte ved årsskiftet 2018/19. Byggeriet
ved indskolingen skal efter
planen stå klar til januar 2019
og mellemtrin/overbygning
til juni 2020.

En landsbyskole med vokseværk
Skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer skriver
i Dalby Tidende på skift et selvvalgt indlæg med udgangspunkt i skolebestyrelsesarbejdet.
Af Signe Thorsøe Pedersen,
forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem
Foto: Privat
Som tilflyttere til Kolding
stod vi på bar bund, da vi i
sin tid valgte at slå os ned i
byen. Vi valgte med hjertet
og øjet en egoistbolig tæt
på centrum.
Ikke lang tid efter blev egne behov sekundære og
nye ord som daginstitution
og skoledistrikt blev tilføjet

Signe Thorsøe Pedersen

vores ordforråd. Nu var gode råd dyre, for vi oplevede
pludseligt helt nye kriterier
for en bolig. Vi blev hurtigt
enige om, at skoledistrikt
var nummer et på vores
prioriteringsliste i forhold
til vores næste og helst varige huskøb og besluttede,
at vi ville finde os et familievenligt hus i Dalby Skoles
distrikt.
Lille landsbyskole
Vi var enige om, at Dalby
Skole var attraktiv, fordi det
var en forholdsvis lille
landsbyskole med vægt på,
hvad der ifølge os var gode
og sunde værdier. Landsbyskolen er karakteriseret ved
at fokusere på ”det nære”.
Der fokuseres på leg og udvikling, traditioner, nærmiljø og læring i bred forstand. Landsbyskolen er et
vigtigt omdrejningspunkt
for lokalmiljøet og faciliterer diverse aktiviteter for
både børn og voksne. Disse
elementer kunne vi bakke

op omkring. Vi opdagede
dog hurtigt, at vi langt fra
var ”first movers” på Dalby
Skoledistrikt. Der var andre, som også kunne se fidusen med dette område
og denne skole.
Levende skole
Da vores ældste datter startede som elev på Dalby
Skole, viste det sig, at landsbyskolen levede på trods af
sit kraftige vokseværk. Vi så
beviserne i skolens daglige
virke med morgensamlinger, fortælletimer og elever
på tværs af hele skolen,
som hjalp og interesserede
sig for hinanden.
Det viste sig også i et større
organisatorisk perspektiv
med overnatninger på skolen, skolefest, skolekomedie og sommerfest. Det er
nemlig ikke længere en
selvfølge i den danske folkeskole, at sådanne ting
prioriteres. Disse ting giver
et udefinerbart og ikke
særlig målbart udbytte. Det
viser sig ikke nu og her,
hvordan ovennævnte ting
skaber udvikling, men det
viser sig på den lange bane

i elevernes trivsel og læring. Derfor er det sådan
nogle ting, som ryger først
når sparekniven svinges.
Kommer ikke af sig selv
Jeg er bevidst om, at en
skole med gode prioriteter
og værdier ikke kommer af
sig selv, og jeg finder det
vigtigt, at den enkelte engagerer sig i de ting, som
man personligt finder vigtige. Derfor stillede jeg op
til Dalby Skoles bestyrelse
og som medlem heraf, får
jeg nu lov til at følge skolens organisation ”indefra”.
Det gør mig glad, når
landsbyskolens ånd stadig
gennemsyrer Dalby Skoles
virke lige fra beslutninger
omkring organisering af
dagligdagen, til hvad der
prioriteres højest i det nye
skolebyggeri, som er lige
om hjørnet. Det er faktorer som elevernes tryghed
og trivsel, leg og læring,
de ansattes arbejdsmiljø
og styrkelse af hele Dalby
som nærmiljø, som påvirker denne beslutningsproces.

Stor proces
I sådan et stort byggeprojekt ville det pædagogiske
fokus relativt nemt kunne
gå tabt, men skolens ledelse
og ansatte, og også bestyrelse, holder hele tiden hinanden på sporet af, hvad
der karakteriserer den gode
(landsby)skole. Det vidner
om, at vi valgte rigtigt, dengang vi aktivt valgte Dalby
Skoles distrikt, når der ek-

sempelvis prioriteres gode
lærings- og fordybelsesrum
til eleverne, og der lyttes til
skolens medarbejdere, så
der skabes plads og rum til
gode møde- og forberedelsesforhold. Eller når det
prioriteres at skabe plads til,
at skolen kan samles om førnævnte traditioner.
– Jeg har fundet ud af, at
vokseværk heldigvis ikke
altid gør ondt.

Grønt flag
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Gymnastik på Junior-SYD i Ågård
Hver søndag aften mødes lidt over 100 juniorgymnaster i alderen 13-16 år for at lave gymnastik på Regionsholdet “Junior-SYD”. Junior-SYD holdet træner
to timer om ugen på Ågård Efterskole. For at kunne
være med på Regionsholdet, skal man være aktiv
gymnast hjemme i sin lokalforening, f.eks. Dalby
Gymnastikforening.
Af Martin Stubkjær
Foto: Judy Reimer
I denne sæson har vi ni juniorgymnaster med fra
Dalby Gymnastikforening.
Det er super flot, at
vores forening kan stille
med så mange gymnaster
til Regionsholdet.
De 100 juniorgymnaster
kommer fra lokalforeninger i Kolding- Fredericia-

og Vejle kommune.
Junior-SYD holdet er oprettet som et tilbud til gymnaster, som har lyst til en
ekstra udfordring. Holdet
er et opvisningshold, og
målet er cirka 10-12 opvisninger i løbet af marts,
april og maj måned.
I maj måned skal holdet
deltage i et landsdækkende Juniorgymnastikstævne for alle juniorhold i

hele Danmark. Der deltager cirka 2000 juniorgymnaster i et 3 dages gymnastikstævne. Normalt sluttes sæsonen af midt i maj
måned med en stor opvisning i det nye Spektrum i
DGI Huset i Vejle. Men
denne sæson bliver meget
speciel.

De seks gymnaster Dalby sender til festival i Italien til sommer med DGI.

Internationalt stævne
Junior-SYD holdet skal
nemlig deltage i et internationalt gymnastikstævne i
Riccione (Italien) i sommerferien 2018. Der kommer gymnastikhold fra
mere end 10 forskellige
lande til dette internationale gymnastikstævne. Alle

gymnaster, instruktører og
forældrehjælper skal køre
samlet i bus til Riccione.
Selve stævnet varer i seks
dage.
Under stævnet skal gymnasterne deltage i den officielle åbning, og de skal også
selv lave opvisninger med
Junior-SYD holdet. Stævnet

sterne, et helt fantastisk
gymnastikstævne til sommer. Med ønsket om at I
alle får en kæmpe gymnastikoplevelse med hjem fra
Riccione. God tur til jer
alle.

Dommerspirer
I Dalby GF har vi heldigvis
skønne børn og forældre,
der altid tager super godt
imod vores dommerspirer.
Dommer Christian fortalte
drengene om de forskellige remedier og tricks en
fodbolddommer bruger:
fløjte, flag, gult og rødt
kort, lyd og autoritet.
Han fortalte også om indtjeningsmulighederne og
her kom alle drengene helt
op af stolen.
Det vigtigste at huske som
dommer er at turde indrømme en fejl, være ærlig,

møde op i god tid, være
forberedt, man skal være
der, hvor det sker. Derfor
kræves en super god kondition, altid tæt på situationen, smil.

Fredag den 3. november 2017 tog dommer og trænerspirer fra Dalby GF til KB for at deltage i dommerkursus. Dommer Christian havde lovet at komme og
holde et oplæg om det at være fodbolddommer og
give gode råd.

Af Stina Krøller
Foto: Privat
Dommer Christian startede med at fortælle om
dommerfaget. Deltagerne
spurgte ivrigt ind. Efter
cirka en time fik vi lidt at
spise.
Vi fik så lov til at gå med i
omklædningsrummet og
høre, hvordan dommerne
forbereder sig til en kamp.
Der var hele tiden mulighed for at stille uddybende
spørgsmål.
Vi gik så til kampen, hvor
vi var med under hele forløbet. Vi snakkede med linjedommerne. Vi måtte
under hele kampen kom-

me med spørgsmål, og vi
forberedte flere spørgsmål,
der skulle uddybes i pausen.
Christian er meget engageret i dommerfaget og har
en stor viden. Når man er
dommer i børnefodbold er
det vigtigste at være børnenes ven – en slags storebror. Stoppe tiden, hjælpe
og sørge for, at der kommer nogen og trøster. Samtidig skal dommeren naturligvis kende reglerne,
dømme indkast og mål.
Levende og positiv
Men dommerens vigtigste
opgave ud over at dømme
er at være glad. Det er vig-

tigt, at man er smilende, levende og positiv.
Christian gav os mange fif,
gode råd og ideer. Deltagerne spurgte ivrigt ind til
alle emner, Christian kom
ind på.
Som dommer skal du tage
stilling til, hvordan du vil
være som dommer. Du skal

1. Jeg har lært så meget af kurset. Da vi skulle stille spørgsmål efter første halvleg,
kunne jeg næsten ikke finde flere, for vi havde lært så meget og jeg synes det var mega
fedt.
Peter

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING

slutter med en fælles afslutningsceremoni, hvor alle
holdene fra de forskellige
lande deltager.
Fra Dalby Gymnastikforenings side ønsker vi alle,
men specielt Dalby gymna-

Fodbolddommerkursus i Dalby GF

Kommentarer fra deltagerne:

3. november blev det grønne flag igen hejst på Dalby Skole. Naturfagsvejleder Liza Beck fortæller en stor flok elever og en enkelt
borgmester om årets Grønt Flag-arbejde med affald.

Dalbys DGI gymnaster her til overnatning i Vejen Idrætscenter.

2. Det sværeste var nok til kampen at følge dommerne og ikke bolden, som vi er vant
til. Man bliver så opslugt af en god kamp.
Stina

kende dine ambitioner.
Der er kurser, uddannelse
og løbende evaluering.
Christian beskrev samtidig
det værste ved at være dommer. Det kræver en god
psyke, da dommeren bliver
målt på de fejl, han laver
og ikke så ofte på sin succes. Dermed ikke sagt, at
der ikke er succes og gode
oplevelser, for det er jo
dem, der giver en lysten til
at være dommer og møde
op igen og igen. Men laver
man en fejl bliver man hurtigt udskældt – lortedommer.

Lovet at komme
Christian har tilbudt at følge vores dommere i Dalby
og give gode råd, og med
hans engagement og indlevelse kan det kun være positivt og have stor udviklingsbetydning for vores
dommerspirer i Dalby.
Og det gavner hele Dalby
GF.

3. Jeg synes, det var vildt spændende, da dommeren fortalte om sin karriere op til at
blive god. Det var så spændende at høre hans historie. Han fortalte det godt, og man
kunne virkelig høre, hvordan han brænder for at være dommer. Jeg fik gåsehud.
Oliver
4. Jeg synes at det var virkelig spændende og interessant at høre, hvad Christian havde
at fortælle. Da vi var ude og se kampen, holdt jeg mest øje med Christian.
Emil

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389

5. Jeg synes, at det var super godt, at dommeren kom med nogle gode tips og råd til,
hvordan man kunne blive en god dommer. Jeg synes også, at han var god til at komme
med nogle gode svar til vores spørgsmål. Det var virkelig godt planlagt med en kamp
til sidst, så vi kunne se ham in action. Det var både teoretisk og praktisk. Thumbs up
fra mig.
Simon

www.soegaards-begravelsesforretning.dk

Har du lyst til at blive dommerspire i Dalby GF kontakt Stina Krøller 26858886
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Brugsuddeleren har fingeren på pulsen
På trods af sine 37-år har Ingrid Sørensen allerede
mange års erfaring i detailhandlen. Hun har været
vidt omkring og har arbejdet sig op til den position,
hun har i dag som brugsuddeler i SuperBrugsen i

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Det er en målbevist og
energisk Ingrid Sørensen,
der kommer ud i butikken,
da vi skal mødes.
- Ja, ja jeg ved, at det ikke er
lige, hvad man regner
med, når man skal mødes
med brugsuddeleren. Hun
ler højt, da hun ser min
forbløffelse.
- Og så hedder jeg oven i
købet Ingrid, griner hun videre.
Jeg kan da heller ikke skjule, at jeg forventer en langt
ældre brugsuddeler end de

Mini lederuddannelse
Hun blev færdig i 2002 og
tog hurtigt en mini lederuddannelse. Men der skulle ske noget mere, så Ingrid bestemte sig til at flytte
til København.
- Alle mine venner begyndte at flytte til København for at tage en uddannelse, og så tog jeg
med, siger hun.
Ingrid fik arbejde i Kvickly
på Frederiksberg, men det
varede ikke længe, inden
hun blev uddeler i en DagligBrugs i Valby som 24årig.

hele vejen. Den holdt så
hele vejen, griner Ingrid.
Ny fremtid
Undervejs fik hun tid til at
tænke over, hvad hun egentlig ville i fremtiden.
- Og jeg ville hjem til Jylland, så jeg solgte min lejlighed i København og
flyttede til Vonsild, hvor jeg
blev souschef her i SuperBrugsen under den tidligere brugsuddeler Kjeld
Mohr. Det var faktisk ham,
som udlærte mig i Middelfart, fortæller hun.
Men Ingrid var stadig ikke
nået hele vejen, for hun
sagde ja til at blive uddeler
i Vamdrup, hvor hun var i
fire år, og da der åbnede en
ny SuperBrugs i Kolding
sagde hun ja tak til det.
- Men så blev den her stil-

ling ledig, og det var virkelig drømmejobbet, så det
var et job, jeg skulle have
fat i, griner hun.
Glad for jobbet
Og Ingrid er da også meget
glad for jobbet. SuperBrugsen er en selvstændig brugsforening og som hun understreger, så er der et ret
stort råderum. Hun er selvfølgelig ansvarlig overfor
sin bestyrelse, men i virkeligheden er det medlemmerne, der bestemmer.
- Medlemmerne kan få ret
stor indflydelse, hvis de vil,
siger Ingrid.
For Ingrid handler det
først og fremmest om at
være købmand, men hun
kan godt lide, at der er mulighed for at udvikle butikken.
Hun vil gerne satse på
gode hjemmelavede færdigretter, og slagteren og
delikatessen er lige blevet
bygget om for mange penge.
- Min vision er at få bedre
slagter- og delikatessevarer.
Jeg har ansat en pølsemager, så det er bestemt noget,
vi vil satse mere på. Vi skal
også have de gode tilbud på
flåede tomater, men vi vil
også gerne tilbyde specialiteter, som kunderne ikke
kan få alle steder. Konkurrencen er benhård, så vi
skal være dygtige til at udvikle os. Men vi skal heller
ikke slå større brød op end
vi kan bage, siger hun.

Fredagshit: smørrebrød eller byg selv pizza.
37 år Ingrid har på bagen.
Men hun har arbejdet sig
op gennem systemet og
taget flere lederuddannelser, så hun er ikke kommet
sovende til sin position.
De seneste år har hun været brugsuddeler i SuperBrugsen i Vonsild, men
hun begyndte som flaskepige i Brugsen i Gørding.
Efter handelsskolen ville
hun gerne flytte til Kolding, og hun kom i lære i
Kvickly i Kolding.
Desværre lukkede den
under hendes læretid, så
hun fortsatte sin læretid i
Kvickly i Middelfart.
- Det er en rigtig god butik,
og jeg havde en rigtig god
tid der, fortæller Ingrid.

- Det var en lille Brugs i et
lokalt kvarter, og det var
kvarterets samlingspunkt.
Der var et par stykker, der
hver dag ventede på, at vi
åbnede, så de kunne få
deres tre guldøl, fortæller
hun.
Men da der igen skulle ske
noget nyt, sagde hun sit job
op, købte et gammelt folkevognsrugbrød for 20.000
kroner og rejste rundt i
hele Europa i tre måneder
med en veninde.
- Vi havde ingen gps, og
min far var en smule betænkelig ved bilen. Han
sagde, at det var sådan en
bil, der enten brød sammen, inden vi nåede grænsen, eller også holdt den
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Julemanden kommer
Den 2. december kommer julemanden til Vonsild og
tænder juletræet.
Der er slikposer til alle børn.
Der plejer at komme omkring 400 børn sådan en dag,
men Ingrid lover, at der nok skal være slikposer til alle.

Ingrid Sørensen bobler af energi.

Brugsen i Vonsild laver selv sine spegepølser.

