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Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
FEBRUAR / MARTS
FEBRUAR
Torsdag 1. kl. 19.00
Musical på Kolding Teater opført af 6. klasserne
for alle skolens elever
Lørdag 10.
Skolens vinterferie
begynder
SFO holder åbent hele
uge 7
Søndag 11. kl. 10.30
Familiegudstjeneste og
tøndeslagning i præstegården
Søndag 18.
Skolens vinterferie slutter
Tirsdag 20. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde om
Frk. Jensen i præstegården
Tirsdag 27. kl. 19.00
Generalforsamling Dalby
GF i Dalbyhus
———————————
MARTS
Torsdag 1. kl. 19.30
Lusangi Gospel Choir
i Dalby Kirke
Søndag 11. kl. 10.0013.00
Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
Onsdag 14. kl. 19.30
Generalforsamling Tved
Vandværk på restaurant
Den Gylden Hane
Torsdag 22. kl. 19.00
Generalforsamling Dalby
Beboerforening i Dalbyhus’ aula

Dalby Kirke

Dalby GF

7. årgang. Nr. 1
Februar 2018
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Sammenlægning af stoppesteder på linje 2 skaber problemer
Kolding Kommune har besluttet at sløjfe betjeningen
og dermed alle tre busstoppesteder på Gl. Tved og
Engen herunder stoppestedet ved daginstitutionen
og præstegården, og det har store konsekvenser for
især vuggestuebørnene. Det er en ommer, mener institutionens forældre.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
Linje 2 kører ikke længere
via Gl. Tved og Engen. Kolding Kommune har besluttet, at bussen ikke længere
skal betjene Gl. Tved og
Engen, og det betyder, at
hvor børnene fra Daginstitutionen Tved tidligere
kunne hoppe på bussen tæt
ved institutionen nu skal
helt op på Agtrupvej for at
kunne komme til centrum
og få del i de mange tilbud,
der er for børnene i kommunen.
Beslutningen trådte uden
varsel i kraft i december, og
dermed blev de planlagte
aktiviteter for institutionen
og også et eftertragtet
besøg hos julemanden og
hans hus pludseligt til en
logistisk udfordring.
- Det tager vel godt tre kvarter for et barn på halvandet
år at gå op til det nærmeste
stoppested på Agtrupvej.
Det er ikke bare afstanden,
der tager tid, men så er der
lige en regnorm, der skal
pilles ved eller en vandpyt,
der skal hoppes i, og det
tager lang tid at komme
frem. Efter tre kvarters
gåtur, så skal børnene med
bussen og bagefter også
kunne deltage i den aktivitet, man er kørt efter. Der
er lige så langt tilbage igen,
og de små ben bliver hurtigt trætte, så i stedet for en
god oplevelse kan det
meget vel ende med en

træls tur tilbage med trætte
børn i dårligt humør. Alle
de gode tilbud, der er i
kommunen som biblioteket, Legeparken, julemanden, Nicolai for børn osv.,
det er dermed ikke længere en mulighed for de
mindste børn i Tved, siger
Fie Starkner, der er medlem af forældrebestyrelsen
i Daginstitutionen Tved.
Ikke i orden
Hun synes ikke, at det på
nogen måde er i orden, at
politikerne tager en beslutning, der har så store konsekvenser for børnene
uden at sende beslutningen i høring eller foreslå
andre løsninger.
- De kunne som minimum
sætte sig ind i konsekvenserne af deres beslutninger, men ingen har hver-

ken spurgt eller efterfølgende taget hverken institutionens input eller
forældrenes anker til efterretning, siger hun.
Fie Starkner har søgt aktindsigt i sagen og kan se,
at beslutningen er truffet,
fordi der har været forsinkelser på linje 2. Kommunen mener at disse
forsinkelser bl.a. er opstået, fordi der er indført
67+ kortet, og dermed er
der mange flere ældre og
nogle med rollator, der
tager bussen, og det tager
længere tid for dem at
komme ind og ud af bussen. Det betyder så, at bussen ikke kan overholde
tiderne, så korrespondancen med de øvrige busser
kan overholdes.
Stolthed i arbejdet
- Jeg kan godt forstå, at
chaufførerne sætter en
stolthed i at overholde køreplanen, men man har
overhovedet ikke set på
andre muligheder end at
sløjfe Gl. Tved og Engen
for at imødekomme forsin-

kelserne på hele linje 2.
Man har regnet ud, at det
tager tre minutter at køre
gennem Gl. Tved, men bussen holder stille i syv minutter ved Ankerhusvej, så det
kan man jo undres en del
over, siger Fie Starkner, der
tilføjer, at undersøgelsen af
hvor mange passagerer, der
benytter linje 2 blev foretaget i uge 46 i 2016 en fredag, lørdag og søndag.
- Og det mener forvaltningen så er repræsentativt for
hvor mange, der bruger
bussen resten af året. Det
er simpelthen helt hen i
vejret, siger Fie Starkner,
der mener, at når kommunen vælger at placere en
daginstitution i Gl.Tved, så
må der også være en busbetjening indenfor en afstand
som børnene rent faktisk
kan tilbagelægge.
- Det her må være en
ommer, og beslutninger
må som minimum træffes
på et faktuelt korrekt
grundlag og i øvrigt med
hensyn til de kommunal
ejede institutioner, siger
hun.
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Ved denne afgang var der ni personer, der alle ville have taget bussen fra stoppestedet ved svinget
på Engen / Gl. Tved. De måtte op på Idyl på grund af ruteomlægningen.

SKOLE
1.B på besøg i Lego
House
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Se dagens 69’er på hjemmesiden, sammen med alle de
nye ”ud af huset” menuer.

beckmenu.dk

...laver du mad
i aften, skat ?

IDRÆT
Fuld fart på volleysæsonen
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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
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Beboerforeningens
aktiviteter 2018
Generalforsamling
Torsdag 22. marts kl. 19.00 i Dalbyhus’ aula
Se indkaldelse på side 2
Børneloppemarked:
Lørdag 14 april kl. 11.00 – 14.00 i hallen
Max 1 bord pr barn. Tilmelding til formand Per Rosiak
senest torsdag 12. april på sms 22 36 10 57 eller e-mail:
per@rosiak.dk
Oplev TV Syd
Torsdag den 17. maj kl. 18.25
Rundvisning: TV Syd bag kulissen
Dalby Banko
Torsdag den 22. november kl. 18.30 i hallen
Spil om anden til juleaften + amerikansk lotteri med
mange gode gevinster.
Mød os på Facebook
Beboerforening for Dalby sogn
Med venlig hilsen og på gensyn på bestyrelsens vegne
Formand Per Rosiak,
tlf. 22 36 10 57

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

Tved Vandværk
Generalforsamling
Dagsorden i flg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Søren Bolvig
Formand

Generalforsamling
Torsdag 22. marts kl. 19.00 i Dalbyhus͛ĂƵůĂ

Beboerforeningen i Dalby Sogn afholdt den 30. november deres traditionsrige banko, og i den forbindelse besluttede foreningen, at de ville donere en
krone for hvert solgt lod i
det amerikansk lotteri
til Dalby Torv projektet.
Der var 4500 lodder i om-

løb, og da der var udsolgt
af lodder, kunne Beboerforeningen sende 4500
kroner videre til Dalby
Torv projektet.
Projektgruppen for Dalby
Torv er meget taknemmelige over beboer foreningens engagement.

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

Generalforsamling Dalby GF

Torsdag den 1. marts 19.30

Tirsdag 27. februar 2017 fra kl. 19.00 - 21.00 i Dalbyhus

Lusangi Gospel Choir

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.30
på restaurant ”Den Gyldne Hane”

Dalby Beboerforening

Penge til Dalby Torv projektet

Dalby Tidende
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Dagsorden ifølge vedtægternes § 8
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2019. Forslag: Kr. 100,5 Valg af bestyrelse (2 år),
5.
år) to suppleanter (1 år) og to revissorer (2 år)
På valg til bestyrelsen
Ikke på valg
Per Rosiak
Caja V. Nielsen
En ledig bestyrelsespost
Ole Davidsen
msen
Svend Henning Vilhem
6. Indkomne forslag
7. Evt. (Årets Dalbyborger)

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Aflæggelse af formandsberetninger
Forelæggelse af de reviewede regnskaber
Behandling af indkomne forslag (se nedenfor)
Valg til bestyrelsen samt af revisor
a) Repræsentanter for udvalg (afdelinger).
a) Udpeges af udvalgene for 1 år.
b) Formand Brian Forsingdal-Nielsen, valgt for 2 år i 2017. Ikke på valg.
c) Kasserer Tommy Andersen, valgt for 2 år i 2016. Modtager ikke genvalg.
d) Medlem Steen Hoppe. Valgt for 2 år i 2017. Udtræder. (I bestyrelsen
d) sidder 1-3 medlemmer for 2 år, valgt af generalforsamlingen)
e) Revisor Peder Nygaard, valgt for 2 år i 2016. Modtager genvalg.
6. Valg af formænd for udvalgene. Vælges for 2 år.
Udvalgene indstiller formand til valg på generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (vedtægterne §6). Under hensyntagen til dette opsættes aktuel dagsorden
senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har
stemmeret (vedtægterne §6) ʹ tillige med forældre til medlemmer under
16 år, samt trænere og ledere i foreningen.
Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen

Ny leder
Lige efter nytår satte den
42-årige Jane Ciecielski
sig i chefstolen i Daginstitutionen Tved.
Ud over daginstitutionen
på Gl. Tved 23B, der huser
både vuggestue og børnehave, så hører også Musikbørnehaven på Riis Toft og
Idrætsbørnehaven ved Kolding Hallen organisatorisk
med til institutionen, så
det er tre enheder, som
Jane Ciecielski fra årsskiftet
nu er ny leder for.
Jane Ciecielski kommer fra
en stilling som pædagogisk
leder af en daginstitution i
Esbjerg, hvor Jane også bor
privat med sine to børn.
I næste nummer af Dalby
Tidende vil der være et
længere portræt af den nye
leder.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært for lidt godt til gaanen
Forslag / Årets Dalbyborger
Forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til foreningens formand Per Rosiak på: per@rrosiak.dk
Det samme gælder, hvis du ønsker at indstille en person, der fortjener
anerkendelse som årets Dalbyborger 2017/18.
Foreningens vedtægter: Facebook.com /beboerforening for Dallby sogn
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Disse præmier var med til at trække rigtig mange deltagere til
Dalby Banko 2017, så Beboerforeningens bestyrelse efterfølgende
kunne overføre 4500 kr. til initiativgruppen bag Banko Torv.

Betaling af kontingent 2018: 100 kr. (gælder hele husstanden året ud)
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Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk

Gospelkoncert i Dalby Kirke
Der venter en stor oplevelse, når Lusangi Gospel Choir
giver koncert i Dalby Kirke torsdag 1. marts kl. 19.30.
Lusangi Gospel Choir er kendt for sin evne til at få publikum til at gynge med på gospelmusikkens intense stemning og samtidigt få følelserne frem i de stille sange.
Nu er det Dalbys tur til at få en livsbekræftende koncertoplevelse af nærhed og energi.
Repertoiret består primært af nye og ældre amerikanske gospelnumre fyldt med
energi, livsglæde og begejstring, men også stille, smukke gospelballader og kendte
spirituals.
International kvalitet
Lusangi Gospel Choir ledes af den roste og inspirerende gospelinstruktør Lydiah Wairimu, der også giver prøver på sin egen imponerende sangstemme (find hende på
youtube), akkompagneret af den tilsvarende dygtige og erfarne pianist James Khoanyana.
Koret har tidligere lavet en plade med gospelstjernen Lillian Boutté som gæstesolist
og har derudover sunget med mange forskellige gospelnavne fra ind- og udland, for
eksempel Stig Rossen og Laura Kjærgaard.

Niels Bjerre har fået en ny pris
Niels Bjerre, der ejer virksomheden Care4farm,
løb med andenpladsen,
da Trekantområdet Danmark uddelte sin iværksætterpris, Iver Awards,
før jul.
Prisen bliver givet til iværksættere i trekantområdet,
der starter nye virksomheder, kommer med nye løsninger og skaber arbejdspladser.
Niels Bjerre fik prisen for
sit innovative spyd Stack-

view, der kan måle temperaturen i store bjerge af
korn eller grøntsager, og
han fik prisen overrakt i
Lego House i Billund.
- Jeg er beæret over prisen
og var glad for, at det var et
dommerpanel, der besluttede hvem, der skulle have
priserne, siger Niels Bjerre.
Alle nominerede iværksættere fik lejlighed til at fremlægge deres forretningside
for et dommerpanel, der
derefter
kunne
stille
spørgsmål til forretningen.

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.
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DALBY KIRKE

Frøken Jensen kommer til
Dalby Præstegård

KALENDER
FEBRUAR
Gudstjeneste: Søndag den 4. kl. 10.30
Seksagesima søndag. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Torsdag den 8. kl. 19.00
I præstegården.
Familiegudstjeneste + tøndeslagning i præstegården:
Søndag den 11. kl. 10.30
Fastelavn. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag den 18. kl. 9.00
1. søndag i fasten. Ved Tine Illum.
Eftermiddagsmøde om ”Frk. Jensen”:
Tirsdag den 20. kl. 15.00
Ved journalist og forfatter Helle Juhl. Se side 4.
Gudstjeneste: Søndag den 25. kl. 10.30
2. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.

c

MARTS
Gospelkoncert med Lusangi: Torsdag den 1. kl. 19.30
I kirken. Se side 3.
Gudstjeneste: Søndag den 4. kl. 10.30
3. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 11. kl. 9.00
Midfaste. Ved J.C. Bach Iversen.

c

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp:
Søndag den 12. kl. 10.00 – 13.00.
Se side 4.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
Ligger endnu ikke fast. Men måske er der nyt?
Kontakt sognepræsten på 75 50 23 27.

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

Tirsdag den 20. februar kl. 15.00 får Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A, besøg af en af de personer, der fik
allerstørst betydning for de danske hjem i det 20. århundrede, nemlig forfatteren til den berømte ”Frøken
Jensens Kogebog”. Det sker, når journalist og forfatter Helle Juhl fortæller Frøken Jensens historie.
Frøken Kristine Marie Jensen (1858- 1923) var ugift
husbestyrerinde. Bag disse
nøgterne data om et tilsyneladende anonymt kvindeliv gemmer sig intet
mindre end et begreb og
et ikon: Frøken Jensen,
for fatteren til Danmarks

Nyt om
NAVNE
DØBTE

Henry Dalum Lindvang
Engen 9B

2017
31. oktober
Niels Stubbe Solgaard
Aabakken 22

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager Dalby endnu engang i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at
banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning.

22. november
Peter Bertil Iversen
Bertram Knudsens Vej
178

Det kan være svært at
rumme, når verden koger
over af klimaforandringer
og krig, uretfærdighed og
katastrofer. Man får mest
lyst til at lukke øjnene for
grusomhederne. Men for
mange er det en umulighed at vende ryggen til. Det
handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig gøre en forskel
ved at hjælpe hinanden på
tværs af grænser. Her i Dalby bliver det muligt at træde til med konkret hjælp
ved at gå en rute søndag
den 11. marts, når Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling,
eller ved at give et bidrag til
dem, der ringer på.

kekirkens Nødhjælp helt
derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i
nye og innovative baner for
at vinde kapløbet med
klima, flygtningestrømme
og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har
netop sat et pilotprojekt i
gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at
opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og
langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I
første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og males til insektmel,
som kan bruges til blandt
andet næringsrige kiks.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder
princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af
hjælpen er altid direkte involverede og lærer samtidig
nye metoder, der gør dem
mere robuste.

Sådan melder du dig til
Meld dig allerede nu som
indsamler hos Jette Juhl
på 27 63 25 77 eller jettejuhl@gmail.com
Eller tilmeld dig på: blivindsamler.dk
Det nytter!
og retfærdig verden. Vi er
med i Sogneindsamlingen
som en naturlig del af kirkens diakonale arbejde.
Det er en god måde at omsætte næstekærlighed til
konkret hjælp. Og en fin
læring for konfirmanderne, der hvert år er repræsenteret blandt indsamlerne.

3. december
Carl Christian Poulsen
Egebakken 9
6. december
Jørgen Bank
Bakkegærdet 42
26. december
Elly Petersen
Henrik Rantzaus Vej 27
28. december
Peter Buus
Kirsebærvej 2

2018
Fårekyllinger til at spise. Ja, som dansker er man nødt til at
lægge et par fordomme fra sig! Christine Aketch på 23 år dyrker
fårekyllinger i flygtningelejren Kakuma i Kenya. For insekterne
er særdeles næringsrige og kan males til mel og spises i supersunde kiks. Foto: Mathilde Berg Utzon

Søndag den 11. februar kl. 10.30 i Dalby Kirke
Fastelavns søndag byder traditionen tro på en festlig familiegudstjeneste for alle udklædte og ikke-udklædte
børn – i alle aldre...

30. november
Harry Chemnitz
Kristiansen
Skovly 7
Jørgen Thue Hansen
Brunebjerg 65

1. januar
Edith Margrethe
Jørgensen
Ågærdet 16

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

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
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15. november
Helga Agnete Schneider
Tidl. Idylparken
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Erling Frost Larsen
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Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30

Willads Andreas
Christiansen Skov
Bakkegærdet 16

pige i Randers og endte i
borgerskabets København.

Sæt allerede nu kryds
ved 11. marts
Dalby er med ved næste
indsamling 11. marts 2018.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så håber vi at se
dig til en hyggelig indsamlingsdag.
- Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en
god og hyggelig dag, hvor
vi, på tværs af generationer
deler vores søndag med
mennesker, der virkelig har
brug for hjælp, fortæller
indsamlingsleder Jette Juhl
og fortsætter:
- Vi vil gerne være med til
at give hjælpen der, hvor
den er mest tiltrængt, i
håbet om en mere robust

Fastelavn for hele familien

21. januar
Hamilton Ulf Lund
Vangen 19

Sogneindsamling:

Nye måder at yde hjælp
til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det
går værst ud over, når kloden hærges af klimaforandringer. I kraft af et lokalt
kirkeligt netværk når Fol-
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mest kendte kogebog, og
desuden reservemor for
den kendte operastjerne
Lauritz Melchior, som aldrig havde fået en karriere uden hendes hjælp.
Helle Juhl holder foredrag om et kvindeliv, der
begyndte som forældreløs

Journalist og forfatter Helle
Juhl er kendt for at finde den
gode menneskelige historie og
portrættere de mere usynlige
skæbner, blandt andet i bogen
”Husbestyrerinde søges”, som
hun tidligere gæstet Dalby
med. Den 20. februar er det
Frøken Jensen, som Helle Juhl
præsenterer med udgangspunkt i den bog, Helle Juhl
har skrevet om mennesket bag
kogebogen.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden” og får boller / kakao i præstegården. Vi kårer kattekonger,
kattedronninger og de bedst udklædte børn – og voksne!

Forsinkelse i byggeprocessen
Dalbys nye sognehus bliver desværre forsinket. Grundige beregninger på huset viser, at nye lovkrav til nybyggeriers energiregnskab ikke kan overholdes, uden
at projektet bliver for dyrt.
Af Kristin Balslev MunksMenighedsrådsforgaard,
mand
I efteråret 2017 har menighedsrådets bygherrerådgiver, rådgivende ingeniør
Peter Secher og hans team
af arkitekt, VVV-ingeniør
og el-ingeniør arbejdet
med at udvikle skitseforslaget for det nye sognehus til
reelle tegninger og mate-

riale med henblik på igangsættelse af udbudsrunde
for byggeriet.
I den forbindelse er der foretaget grundige faglige
beregninger, der tager højde for gældende lovgivning
– ellers får vi ikke byggetilladelse fra Kolding Kommune – samt sikrer os et
energi-rigtigt byggeri for
generationer fremover i
Dalby Sogn. Beregninger -

ne har desværre vist, at de
nuværende skitser ikke kan
gennemføres uden, at projektet bliver væsentligt dyrere end budgetteret.
I gang med ny proces
Det giver uundgåeligt forsinkelser i den oprindelig
byggeplan, men vi forventer at tage første spadestik
til det nye sognehus i 2018.
Menighedsrådet arbejder
ufortrødent videre, og i
samarbejde med vores totalrådgiver udvikles der på
skitserne, så både lovkrav
og budget – og selvfølgelig

sognets behov og ideer til
det nye sognehus – kommer til at gå op i højere
enhed.

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

______________________
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Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Kristin B. Munksgaard
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Meget at tage stilling
til i skolebestyrelsen
Der er skolebestyrelsesvalg til foråret, og der er
mange spændende udfordringer i skolebestyrelsen.

Ny vision
Vi udviklede i 2015 en ny
vision for Dalby Skole i fællesskab med skolens elever,
forældre, personale, Dalby
GF, Dalby Kirke, lokale foreninger og øvrige interessenter. Visionen har dannet grundlag for, hvordan
vi ser Dalby Skole udvikle
sig fra en lille skole til en
stor skole, uden at miste de
positive værdier Dalby Skole står for. Samtidig satte
den også retningen for,
hvordan overbygningen
kan tilføre nye værdier til
skolen og til Dalby.
Den fysiske udbygning er
nu igangsat. Men det er
kun en del af realiseringen
af visionsarbejdet. Vi står
overfor rigtig mange spændende opgaver med at udfylde de nye fysiske rammer i tråd med vores vision.
Udover processen med
skoleudbygningen arbejder vi i skolebestyrelsen
med mange andre temaer.
Vi skal f.eks. godkende skolens skema og budget og
føre tilsyn med skolen.
Herudover fastlægger skolebestyrelsen principper
for f.eks. skolens værdier,
elevernes trivsel og samarbejdet mellem hjem og
skole. Vi arbejder ud fra et
6

Børn hjælper børn i julen
3.C på Dalby Skole havde i december lavet en lidt
utraditionel pakkekalender i klassen, idet det ikke var
deres klassekammerater, som skulle have de fint indpakkede gaver, men derimod børn, som måske slet
ikke er vant til at få gaver til jul.

Af Katrine Juul Thorup,
klasselærer i 3.C
Foto: Dalby Skole

Af Peder Damkjær, skolebestyrelsesformand
Her i foråret 2018 er der
skolebestyrelsesvalg.
Der er sket meget i Dalby
og på Dalby Skole de sidste
par år, og de kommende år
vil også byde på mange
spændende udfordringer.
Som medlem af skolebestyrelsen er der rigtig gode
muligheder for at være
med til at præge Dalby Skoles såvel som områdets udvikling.
I 2017 har planlægningen
af skoleudvidelsen været et
gennemgående tema i skolebestyrelsen. Vi afsluttede
planlægningsdelen umiddelbart før jul. Men arbejdet er langt fra slut. Vi skal
udvælge totalentreprenøren i løbet af foråret 2018
og ser frem til at vælge mellem forhåbentligt fem gode forslag. Selve byggeriet
er planlagt til at starte ultimo 2018.

DALBY SKOLE

Peder Damkjær
årshjul, hvor vi årligt fastlægger en række emner,
som vi i løbet af året vil tage
op.
Nok at tage fat på
Alle disse emner er det skolebestyrelsens pligt at tage
sig af. Men det står os frit
for at arbejde med emner
som vi finder vigtige for
netop Dalby Skole. Det kan
f.eks. være skoledagens
længde, visionsarbejde, ITstrategi eller sociale medier.
Netop IT og sociale medier
og brugen heraf har været
et tema, vi i skolebestyrelsen har arbejdet meget
med, og som vi i 2018 vil få
formuleret mere konkrete
principper for. Det er et
område i konstant udvikling og med sikkerhed et
område, der vil indgå som
en integreret del af planlægningen for Dalby Skoles
nye overbygning.
Vi har i de forløbne år
ansat en del nyt personale.
Skolebestyrelsen er repræsenteret i ansættelsesudvalget, og i takt med udvidelsen til og med 9. klasse vil
der, for alle skolebestyrelsesmedlemmer, blive rig
mulighed for at deltage i
denne spændende proces.
Gode grunde til deltagelse
Så der er rigtig mange gode grunde til at stille op til
det kommende skolebestyrelsesvalg. Dalby Skole har
skolebestyrelsesvalg hvert
andet år, og i 2018 er der
valg til fire pladser ud af
skolebestyrelsens syv forældrevalgte medlemmer. De
forskudte valg sikrer en
god kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde. Der vil
på Dalby Skoles intranet og
i de følgende udgaver af
Dalby Tidende blive informeret mere om selve valget.
Vi håber på stor interesse
blandt Dalby Skoles forældre for at være med til at videreudvikle Dalby Skole.

I 3.C kaldte vi det en ”omvendt pakkekalender”, da
det ikke handlede om at få,
men derimod om at give.
En af julens – og livets kerneværdier.
Gaverne blev samlet ind i
klassen i løbet af december
og blev inden juleferien
givet videre til Mødrehjælpens lokalafdeling i Kolding, hvorfra formand Pia
Werborg var på besøg for
at fortælle om organisationens vigtige arbejde og
ikke mindst, hvem der får
glæde af børnenes gaver.
- Vi skulle ikke købe en
gave til pakkekalenderen,
men tage noget med hjemmefra, som vi ikke brugte
mere. Gaverne bliver givet
til børn, som ikke ved,
hvordan deres jul bliver, og
om de overhovedet får en
jul, fortæller Ditlev og Viktor 3.C, som sammen med
de andre også lærte, at
Mødrehjælpen er næsten
100 år gammel og ikke længere kun hjælper mødre,
men også mænd og familier.
Mødrehjælpen hjælper
- Den hedder Mødrehjæl-

pen, fordi man i gamle dage hjalp kvinder, som fik et
barn uden at være gift. Det
måtte man ikke dengang, så
derfor fik man ikke hjælp af
andre. Nogle gange heller
ikke engang af sin familie.
Så hjalp Mødrehjælpen, for
ellers var det synd for barnet og moren, fortæller
Sarah og Frederikke.
Mødrehjælpen i Kolding
har også en butik, hvor frivillige sælger velholdt,
brugt legetøj, tøj og udstyr
til børn i alderen 0-10 år.

- Alt bliver gjort rent og
tøjet bliver vasket og strøget, så det kan købes, og
priserne ligger mellem 530 kroner, fortæller Alberte J og Tilde.
De var – som resten af klassen fascineret af en speciel
og dejlig historie, som Pia
kunne fortælle:
- En dame, som hedder Esther Ahlstrøm havde brug
for hjælp fra Mødrehjælpen, da hun var ung, fordi
hun fik et barn og ikke var
gift. I dag arbejder hun i
Mødrehjælpens butik i
Kolding som frivillig og er
meget glad for at hjælpe
andre.
Spændende historie
Det var spændende for bå-

de elever og lærere i 3.c at
høre om Mødrehjælpens
mangeårige historie, og
hvem de hjælper, hvilket
Pia fik formidlet med smittende engagement og i
præcis og respektfuld børnehøjde.
Gaverne fra 3.c blev helt
konkret givet som julegaver
på en kro, hvor Mødrehjælpen holdt juleaften for familier, der ikke selv har råd
til at holde jul derhjemme.
Det var en god fornemmelse for børnene at vide,
hvad der skete med lige
præcis deres gaver.
Eleverne lyttede koncentreret og spurgte ind, og
Pia kvitterede med at rose
klassen for deres initiativ
og indsats.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Dalby Skole i LEGO House
Dalby Skoles 1. B var så heldige, at deres klasselærer
Anne Marie Hansen havde set, at LEGO House tilbød
undervisning efter filosofien læring igennem leg.
LEGO House havde lavet et arrangement, hvor nogle
skoleklasser kunne komme billigere ind, så Anne
Marie sad spændt i kø for, at Dalby Skole kunne være
med til det fantastiske arrangement.

Af Lisa Maria van Medevoort
Nielsen, pædagogstuderende i
praktik på Dalby Skole
Foto: Dalby Skole
1.B mødte spændte op i
LEGO House, hvor de mødtes med deres “play agent”
Nanna. Nanna skulle vise os
rundt og introducere børnene for den gule zone,
som handler om følelser.
Børnene skulle bygge deres
egen fisk af LEGO-klodser,
give dem øjne og mund og
derefter slippe dem løs i det
digitale akvarium.
Børnene blev introduceret
til grundlæggende følelser
som frygt, afsky, vrede, tristhed og glæde. I det digitale
akvarium var der nogle effekter såsom en haj, der kom
og spiste en fisk, som lagde
op til en snak om, hvad man
føler, når der er fare på
færde. Der var et godt samarbejde mellem børnene med
at få lavet fiskene.
De var meget hjælpsomme
overfor hinanden både
med at bygge fisk, eller hvis
en klassekammerat havde
svært ved at scanne fisken

ind i det store akvarium.
Stolte børn
Børnene viste også stolt
deres fisk frem. De lærte,
at det er lige meget, hvordan de ser ud for alle er
unikke på deres helt egen
måde. En fisk kan være
lavet af alt fra to til ti
LEGO-klodser.
- Det er en sjov måde at
lære at blive bedre på, fortalte Patrick fra 1.B.
Børnene fik også lært om
LEGOs historie, hvordan
LEGO startede med at lave
en træ-and, senere blev det
til træfigurer, men ændrede sig til at blive plastiklegetøj.
Det var en fin måde at give
børnene viden om, at
LEGO er andet end bare
legoklodser, men at der
også er en historie bag det.
Det største hit for børnene
var fri leg i alle zonerne til
sidst, selvom de var godt
trætte, havde de pludselig
masser energi, da de fik lov
til at lege frit, hvor de bl.a.
kunne bygge LEGO-køretøjer og teste dem på en af

Mødrehjælpens lokalformand Pia Werborg sammen med 3.C og deres julegaver til andre børn.

Stor skolesøgning
Dalby Skole er attraktiv for områdets børnefamilier
og tilflyttere. Forældrene til 40 ud af 42 kommende
skolebørn fra Dalby Skoles distrikt har tilvalgt skolen
til start i børnehaveklasse i august 2018. Derudover
er der indskrevet 13 børn, der bor uden for skolens
distrikt eller flytter til Dalby.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Torsdag den 11. januar emmede Dalby Skoles børnehaveklasselokaler
af
forventningsfulde og glade
børn, der 1. april 2018 skal
starte i Glidende overgang
og til august i skolens børnehaveklasser og SFO.
Børnene var sammen med
deres forældre inviteret til
at opleve deres kommende
skole, møde deres børnehaveklasseledere og pædagoger og få deres første
gode skoleblyant og skoleopgaver.

Børnenes forældre var i
mange tilfælde lige så
spændte som børnene. Det
gjaldt især dem, der ikke
bor i skoledistriktet og var
spændt på, hvor mange
børn, der var indskrevet,
og om de kunne regne
med, at deres barn bliver
optaget efter Kolding Kommunes regler om frit skolevalg.
Kommunens regler
Bor familien i skolens distrikt, er der ret til at blive
optaget. Bor familien i et
andet skoledistrikt, har

man ret til optagelse i den
ønskede skole, indtil der er
optaget 25 elever i klassen.
De sidste tre pladser op til
folkeskolelovens
maksimum på 28 elever er reserveret til tilflyttende familier
til skoledistriktet.
Hvis der er flere, der har
ønsket en skole, end reglerne for frit skolevalg garanterer plads, er det først
elever med søskende på
den ønskede skole og dernæst elever med kortest geografisk afstand til skolen,
der bliver optaget.
Det betyder, at der måske
er tre ud af de 13 familier,
der bor uden for distriktet,
der ikke umiddelbart bliver optaget på Dalby Skole.
Kolding
Kommunes
Børne- og Uddannelsesudvalg beslutter forventeligt
på sit møde i februar, hvor

mange børnehaveklasser,
der bliver oprettet på folkeskolerne i det kommende
skoleår. Samtidigt beslutter
de også om de elever, der
ikke er garanteret optagelse på Dalby Skole, vil
blive optaget.
Stor årgang i 2019
Det er årgangen med fødselsår 2012, der har skrevet
sig ind til skolestart her i
2018. Det er i vores område
en forholdsvis lille årgang.
Derimod bliver næste årgang stor. Der er allerede
nu 70 børn i vores skoledistrikt med fødselsår 2013.
Der er stor aktivitet i boligbyggeriet i Dalby, og derfor
tyder alt på, at næste års
skolestarts-børn bliver den
største årgang, der nogensinde er startet på Dalby
Skole.

Elever fra 1B optaget af at konstruere i LEGO-House.

Forklaringen på et akvarium

de udfordrende baner, lave
stop motion film, redde
mammutter som var frosset
fast i isen og bade i det
store LEGO-basin.

Mange elever, forældre samt fritidsbrugere af hallen
har nok undret sig over synet af et akvarium forbundet med diverse slanger igennem et køleskab. Her
følger forklaringen.

Banan sangen
Børnene lærte en sang om
bananer, for der var en af
“play agenterne”, som var
vild med bananer. Børnene
synger den med glæde og
entusiasme, og de har taget
sangen med hjem, hvor
den holder fast i mindet
om en henrivende dag.
Jeg har erfaret, at det at
komme væk fra skolens
område er med til at styrke
klassens sammenhold.
Klasseånden bliver plejet,
der fokuseres på god trivsel
og rummelighed imellem
børnene. Det giver et godt
fundament for det videre
arbejde i klassen.
På busturen på vej hjem
kunne vi voksne mærke, at
børnene havde haft en god
tur, der blev snakket i krogene om, hvad de havde
lavet og prøvet. Marcus
sagde højt og entusiastisk
- Der vil jeg gerne hen
igen, det var vildt sejt.
Det nikkede mange af børnene i enighed til. Der var
en ro over børnene, de var
godt trætte efter en dag
med fart på, men smilende
i deres ansigter og glimtet i
øjnene viste, at det var det
hele værd.

Af Magnus, Ingrid Sanderhus
og Josefine Andersen, 6.A.
Foto: Dalby Skole
Projektet tog sin begyndelse i 6.A. i midten af november. Vi ville forsøge at
indfange danske fiskearter
og have dem gående i skolens akvarium. For at dette
kunne lade sig gøre, var vi
nødt til at finde en måde,
hvorpå vi kunne skabe
udendørsforhold i selve
akvariet, mens det stod til
udstilling under normal
stuetemperatur. Det var
nødvendigt, da fiskene ellers ville få et chok og efter
al sandsynlighed dø efter
kort tid.
Vi skulle altså finde ud af,
hvordan vi kunne sænke
vandtemperaturen og holde den nede. Løsningen
blev et stort køleskab fra
pædagog Allan Clausens
”skrammelplads”. I bunden
af dette blev der monteret
en elektrisk pumpe, hvor
vandet fra akvariet blev ført
over gennem siden på køleskabet. Derfra blev vandet ført videre over i en
gryde med koldt vand og
is. Herfra blev vandet pumpet tilbage i akvariet igen.
Det hele var naturligvis forbundet af slanger. I gryden
lå der flere meter slange, så
vandet opholdt sig længst
muligt i køleskabet.

forskellige arter i akvariet
bl.a. skalle, hundestejle,
bækørred og aborre. Da vi
havde både fredfisk og rovfisk gående sammen, var vi
nødt til at fodre meget, så
fiskene ikke bed eller åd
hinanden. Dette betød også, at fiskene producerede
en del afføring, så vi var
nødt til at udskifte cirka 40
liter vand i ugen. Flere gange blev der hentet vand fra
både søer og vandløb for at
skabe så naturlige betingelser som muligt. Dette var
også medvirkende til, at vi
kunne holde temperaturen
nede, da vi kunne have

vandspande stående udenfor om natten og dermed
tilføre koldt vand.
Fodring af fiskene
Vi fodrede med normalt
akvariefoder i flager til
fredfiskene, mens rovfiskene levede af regnorm
fra skovbunden samt frosne myggelarver.
Vi lavede plancher om de
forskellige arter samt en
beskrivelse af selve modellen, så interesserede kunne
få et indblik i projektet.
Da det krævede en del tilsyn, fodring og pasning,
besluttede vi at afslutte projektet, da juleferien stod
for døren, men det var lærerigt at følge livet under
vandet både for os og
mange andre interesserede
elever på skolen.

Lave temperaturer
Det lykkedes os igennem
hele perioden frem til jul
at holde vandtemperaturen på 8-12 grader.
Ydermere regulerede vi lysmængden i akvariet med
en ”timer”, så forholdene
svarede til fiskenes naturlige levesteder.
Fiskene blev indfanget på
to ture med et af mellemtrinnets profilfagshold, og
resten blev leveret af klasselærerens børn. Vi havde syv

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING

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
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
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Mange frivillige gør det muligt
60 frivillige gør det muligt for 300 gymnaster at dyrke
deres idræt i Dalbyhus hallen hver uge. Her iblandt er
18 unge frivillige fra 5. -9. klasse, som selv dyrker
gymnastik.
Af Irene Mortensen
Fotos: Judy Knap Reimer
I Dalby GF gymnastikafdeling har vi den 17. marts
for 111 gang vores årlige
gymnastikopvisning. I den
forbindelse er vi allerede i
gang med at planlægge
vores næste sæson.
Ved denne sæson var der
desværre nogle af Dalbys
børn og unge, som erfarede, at alle pladser var
besat, og de kunne ikke
dyrke idræt i deres lokalforening også selv om, der er
65 børn og unge på holdene.
Det beklager vi, for vi vil
gerne have, at så mange
som muligt kan dyrke sport
i lokalforeningen.
Mange frivillige
Der er nok næsten lige så
mange grunde til at være
frivillig, som der er frivillige. Og frivillige har vi hel-

digvis mange af i Danmark.
Undersøgelser viser, at
cirka fire ud af ti af os udfører frivilligt arbejde i
løbet af et år.

DALBY GF

Dalby er fyldt med friske vikinger i alle aldre
Peter, Simon, Jamie, Stine, Liv, Maria, Alberte, Martin,
Lene, Peter, Judy er bare nogle af navnene på den
gruppe mennesker, unge og gamle, som en gang om
måneden mødes på broen i Strandhuse, for at nyde
det kolde gys og den varme kakao. Juleaftensdag var
de der igen.
Af Judy Knap Reimer
Fotos: Judy Knap Reimer
I Dalby bor der nogle seje
unge mennesker. Siden august har de en gang om
måneden vinterbadet, og
juleaftens morgen den
24/12 klokken 8.30 var
ingen undtagelse. Friske og
glade mødte de op. Flere
har forældre med som også
bader, og vi fortsætter til
sommeren banker på omkring maj.

Hvad er dine grunde til at
engagere dig?
• Få udbygget dit netværk
• Mød andre engagerede
mennesker
• Gør en forskel for andre
- og dig selv
• Prøv kræfter med nye
opgaver og styrk dine
kvalifikationer
• Stå stærkere i forhold til
et kommende job

Effektiv træning i cirkler
Dalby GF glæder sig til at byde
dig velkommen i vores forening og være en del af vores
gymnastik- team.

Derfor har vi brug for flere hænder til alle vores børnehold.
Vi har også brug for hjælpeinstruktør, som vil være en
del af instruktørteamet - og efter et år eller to måske får
lyst til selv at være instruktør:
Dalby GF har følgende hold:
• Forældre-barn holdet
• Puslingeholdet
• 0.-1.klasse: Her vil vi gerne dele holdet
og mangler instruktør
• 2- 4. klasse
• 5- 9. klasse - juniorholdet
• Rytmepiger
• Yoga
• Hit Fit dance
• Cirkeltræning - motion
• Herre hockey
• Du må også komme med nye ideer til holdtype

Cirkeltræning er en effektiv form for træning som opbygges af øvelser, der oftest tager udgangspunkt i
styrketræning. Det hedder cirkeltræning, fordi du cirkulerer mellem de forskellige øvelser efter en fast
plan.
Af Irene Mortensen
Fotos: Judy Knap Reimer
Fidusen ved cirkeltræning
er, at du samtidig med den
gode muskeltræning også
får pulsen højt op og forbrænder ekstra mange kalorier. Der vil være plads til
hygge og grin, og det lokale samvær er i højsædet.

Træningen foregår for
medlemmer hver mandag
klokken 18.30 i Dalbyhus
hallen. Fra februar foregår
det ude under åben himmel hver torsdag for alle,
der har lyst til at møde op.
Vi mødes ved multibanen.
Se også på Facebook: Dalby
gf gymnastikafdeling.

Fuld fart på Volleyballsæsonen
Seniormix volleyballsæsonen er fuld i gang. Dalby GF
Volleyball deltager med et hold i DGI Sydøstjyllands
Motion A turnering.
Af Morten Andersen
Foto: Privat
Turneringen afvikles over
fire stævner før jul og seks
stævner efter jul. Holdet
spiller to kampe per stævne
og dømmer en. Søndag den
14. januar afholdt vi stævne
i Dalbyhallen, men vi formåede desværre ikke, trods
gode kampe, at udnytte
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Godt gået alle vikinger, sundheden stråler ud af jer.

hjemmebanefordelen. Det
til trods har Dalby lagt sig i
midten af tabellen efter en
stabil efterårssæson.
Næste sæson vil vi annoncere hjemmekampene på
forhånd, så vi kan få et
stort, trofast og larmende
hjemmebanepublikum
med os.
Flere turneringer
Volleyballsæsonen består af
andet end DGI-turneringen. Lørdag den 9. december blev det årlige julestævne afholdt i Jelling,
hvor Dalby deltog med et
hold også i den efterfølgende fælles julefrokost
med alle de deltagende
hold. Flere af vores spillere
var også med til julestævnet
den 27. december i vores
naboklub Kolding VK. Lige
efter nytår drog et Dalby
hold til Hjerm ved Holste-

bro for at deltage i Hjerm
Cup, et weekendstævne for
omtrent 40 volleyballhold
fra hele landet. Her har vi
efterhånden haft et hold
med i mange år. Hjerm
Cup er et populært stævne,
velarrangeret og hyggelig
ikke mindst festen lørdag
aften. Så populært, at tilmeldingen skal foregå i det
øjeblik tilmeldingen åbner.
1½ minut senere er pladserne udsolgt.
Motion
At spille volleyball på mo-

tionsniveau er en fantastisk
kombination af at få sig
rørt sig, spille noget godt
og sjov volleyball og selvfølgelig hyggen, snakken og
det sociale. Det kan med
andre ord stærkt anbefales.
I år er der startet flere nytilkomne Dalbyborgere.
Dem vil vi gerne se flere af.
Vi træner hver mandag
klokken 19.30 til 21.30, og
man er fortsat velkommen
til at komme og spille med.
I skal være hjerteligt velkomne.

