Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
MARTS / APRIL
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
Lørdag 17. kl. 13.30
Gymnastikopvisning i
hallen

Traditionen tro har 6. klasserne på Dalby Skole været
i gang med årets musical. I år har børnene spillet Orla
Frøsnapper, og de har øvet sig i januar på musikken,
de mange forskellige roller og malet kulisser. Nedenstående er en lille tekst, hvor Magnus Falkenberg
Hoyer fortæller om processen ved at lave musical, og
Anna Kramer Hansen skriver om opførelsen på Kolding Teater. Andre elever har skrevet om, hvordan
det har været at lave musik, lave kulisser og opføre
musicalen på Kolding Teater. Læs de øvrige fine indlæg på side 9.

Fotos: Dalby Skole
Af elev Magnus Falkenberg
Hoyer, 6.A

Torsdag 22. kl. 19.00
Generalforsamling Dalby
Beboerforening i Dalbyhus’ aula
Søndag 25. kl. 10.30
Familiegudstjeneste

APRIL
Tirsdag 3. kl. 19.00
Sogneaften i præstegården om demens

Dalby GF

Marts 2018
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

6. klasserne: Det har været sjovt
og også lidt svært at lave musical

Tirsdag 20. kl. 19.00
Sogneaften i præstegården om Luthers største
kampe

Fredag 30. kl. 14.00
Musikgudstjeneste

Dalby Kirke

7. årgang. Nr. 2

Torsdag den 18 januar begyndte vi at arbejde på vores musical. Vi startede
ovre i musiklokalet med at
synge de to første sange
»Vores by« og »Har i hørt
om Orla”. Efter vi havde
sunget de to første sange,
gik vi hver til sit. Musikerne
blev i musik, mens resten
gik over i 6.b, hvor vi lavede

en fælles gennemgang.
Efter gennemgangen gik vi
ned i hallen og begyndte at
øve stykket fra starten. De,
som ikke var på, sad og tegnede deres karakter, så vi
kunne se, hvilke rekvisitter
de manglede.
Rollehæfterne fik vi før jul
så vi kunne øve dem i juleferien. Hermed var vi godt
forberedte, da vi startede
processen den 18 januar.
Da vi startede med at øve,
var vi meget indelukkede
og spillede ikke særlig meget skuespil. Det blev bedre
og bedre for hver gang vi
øvede, og vi levede os mere
ind i rollen. Det var svært
for mange at leve sig ind i
rollen, da der var mange
grænser at overskride. Nogle skulle være sure, skrappe, seje og truende, det var
svært at sætte sig ind i.
Efter vi havde øvet det i en
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Alt om sommerfesten
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uge flyttede musikholdet
ind i aulaen, så vi kunne
øve det med musik på. Vi
rettede de allermindste
fejl, så det blev helt perfekt.
Teaterforestillingen torsdag den 1. februar
Af elev Anna Kramer Hansen,
6.B

Da klokken blev 18.00 skulle vi mødes på Kolding Teater. Forestillingen begyndte
klokken 19.00, så vi var der
en time før, så vi kunne gøre os klar.
Først klædte vi os på, og så
skulle vi sminkes. Vi blev
sminket af nogle frivillige

forældre og søskende, så
tak for det.
Da der begyndte at komme
flere og flere gæster til forestillingen, blev man mere
og mere nervøs og spændt,
og man var bange for, at
man lavede en fejl på scenen. Inden man gik på scenen, skulle man sørge for,
at alle ens rekvisitter var
klar. Man skulle også sørge
for, at ens mikrofon var
tændt, når man gik ind på
scenen, så man kunne høre en. Når man ikke var inde på scenen, skulle man
sørge for, der ikke var lyd
på ved at trykke på muteknappen. Og så blev klokken 19.00, og Henrik begyndte sin lange tale. Efter
den begyndte forestillingen. Da forestillingen var
færdig, og alt var gået godt,
fik vi en rose af skolen.
Nogen fik også af familien
og venner. Efter det gik
man ud i kostumerummet
og klædte om. Så fik vi en
meget lækker sodavand.
Og så måtte vi tage hjem.

KIRKE
Folkekirkens nødhjælp
samler håb ind
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KIRKE
Sognerejse går til
Wittenberg
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SKOLE
Børnene designer
brætspil

Lørdag 14. kl. 11-14
Beboerforeningens børneloppemarked i hallen
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IDRÆT
Gymnastikopvisning
i hallen
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BAGSIDEN
Ny leder af daginstitutionen Tved
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chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
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Henrik Nielsen,
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for idræt
Judy Knap Reimer,
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DALBY SOMMERFEST 1. – 3. JUNI 2018

Dalby Tidende

DALBY SOMMERFEST 1. – 3. JUNI 2018

Hvem gør hvad til årets Sommerfest?
Hvordan er opgaverne fordelt mellem skolens mange
klasser og andre aktive i Dalby? Flere har spurgt til,
hvilke opgaver de forskellige klassetrin på Dalby
Skole har, og hvad man ellers kan hjælpe med. Det er
rigtig positivt og dejligt med ekstra hænder, så det er
sjovt for os alle. Men der er også plads til mange
andre hjælpende hænder. I denne artikel er fokus dog
på de forskellige klassetrin på skolen.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos side 2-3: Arkiv
Det er fantastisk, som Dalby har vokseværk. Det medfører, at der nu er flere
klasser på skolen, som vi
kan aktivere ved vores fælles Sommerfest den 1.-3.
juni. Hvor bliver der meget
at glæde sig til!
Vi vil gerne bede jer alle
om en hjælpende hånd: Seniorer, forældre og børn.
Vi har brug for hjælp til at
bage, stille telte op, hjælp
til børnecamping, servering og rydde op. Som sidste år laver vi Doodles, hvor
man kan skrive sig på en
bestemt opgave i et givent
tidsrum. Sommerfestudvalget vender tilbage med
dette. Alternativt er I altid

velkommen til at kontakte
mig på tlf.: 27 77 22 22.
Alle klasser hjælper til
Vi vil i år involvere flere
klassetrin end tidligere, for
vi vil gerne vise børnene
vigtigheden af, at vi løfter i
flok. Sanne Frees vil kontakte forældre fra de forskellige årgange og hjælpe
til at igangsætte arbejdet,
men her er en oversigt.
0. klasserne
De yngste skolebørn og
deres forældre står for at
sætte plakater op på pap og
sætte dem op i lygtepæle
og busskure på angivne placeringer. Plakaterne kan
klargøres i god tid, men
opsætningen må først ske
14 dage før afholdelse af
Sommerfesten.
Tilsvarende sørger 0. klasserne efter Sommerfesten
for, at plakaterne tages ned
igen. Der oprettes et hold
til at lime Sommerfestplakater på pap, et hold til at
opsætte plakater og et hold
til at nedtage plakater. 0.
klasserne må rigtig gerne
være kreative med ekstra
skilte til caféen mv.
1. og 2. klasserne
Børn og forældre i 1. og 2.

klasserne laver en til flere
workshops af 2 timers varighed. Emnet er legeplads /
legeredskaber under udvikling. Vi forestiller os, at
nogle af klasserne allerede
kan gå i gang fredag eftermiddag, så børnene også
kan deltage i Dalby Mølle
Cup, såfremt de spiller fodbold. Tidspunkt for afholdelse af workshops aftales
med 1. og 2. klassernes forældreråd.
Klasserne får tildelt arbejdstegninger samt planker, som skal saves i mindre
stykker og placeres efter
angivne mål. Vi vil gerne
have lavet en træpalisadekant ved en del af den
kommende tarzanbane ved
Dalby Torv. Vi sætter en
indsats ind i forhold til at
skabe det fremtidige Dalby
Torv.
Klasserne skal hver lave en
del af den kant. Estimeret
workshop 1½-2 timer.
Bagefter kan I nyde indsatsen og slappe af resten af
Sommerfesten.
3. klasserne
Også 3. klasserne og deres
forældre står for en praktisk workshop med det formål at skabe noget varigt
for sognet og børnene,
nemlig nogle mindre ram-

per til at skate på eller køre
med løbehjul på. Ramperne er købt og skal blot
samles.
Derudover hjælper 3. klasserne med at flytte borde
og stole til festteltet. Opsætning af borde og stole
sker torsdag den 31. maj kl.
17, mens nedtagning af
borde og stole sker søndag
den 3. juni kl. 15. Der skal
bruges 2 biler med trailer
både torsdag og søndag.
4. klasserne
Når vi kommer op til 4.
klasse, inddrages børnene
aktivt i selve Sommerfestens åbne aktiviteter. Det
bliver i opgaverne omkring
børneboden. Der er dåsekast og fiskedam og måske

andre aktiviteter, som 4.
klasserne har fundet på.
Opgaven består i at bemande børneboden, at
pakke de mange præmier
ind, som Sommerfestudvalget har købt, samt at lave
kreative skilte til børneboden. Sommerfestudvalget
sørger for et telt.
4. klasserne udnævner endvidere én forældre til at
være konkurrenceansvarlig
for høvdingeboldkonkurrencen og én forældre til at
være ansvarlig for petanque-turneringen. Klasserne hjælper med at
markedsføre konkurrencerne og finde deltagere.
6. klasserne og voksne må
deltage i høvdingeboldkonkurrencen, mens petanque-turneringen er for
voksne/seniorer.
5. klasserne
Også 5. klassernes børn
kan træde til aktivt og varetage opgaver i forbindelse
med Sommerfestens aktivi-

teter. I år har de, sammen
med deres forældre, ansvaret for flødebollemaskinen
og Torwand.
5. klasserne er kreative
med at lave skilte til deres
stand.
Derudover løber klasserne
med resultatsedler for Dalby Mølle Cup.
6. klasserne
Endelig er der 6. klasserne,
der sammen med deres forældre, varetager opgaverne
i og omkring caféen. Sommerfestudvalget forestår
indkøbet, mens elever og
forældre sørger for salg i
og uden for festteltet. Der
kan sagtens være et større
salg ude ved banerne. Vi
har i flere år prøvet med en
lille salgsvogn. I år har vi aftalt med fodbold, at vi prøver med salg fra resultatteltet i stedet for salgsvognen. Det vil være et mindre
udvalg af varer. Slå kreativi-

teten løs!
Også her er der en markedsføringsopgave for at
synliggøre caféen og ”minicaféen”.
Spørgsmål?
Har I spørgsmål allerede
nu, er I velkommen til at
kontakte Mette Høi Davidsen tlf.: 27 77 22 22.
Hvad sker der med indtægterne?
Vi har haft en god snak
om, hvorvidt klasserne skal
betales for deres deltagelse
i aktiviteterne. Konklusionen er blevet, at overskuddet fra Sommerfesten
hvert år går til fælles initiativer på tværs af skole,
Dalby GF og området som
helhed. Vi har eksempelvis
købt udendørs bordtennisborde, og der er fra sidste
års overskud sat kr. 40.000,af til udendørsmøbler ved
hallen.

Banko flyttes
Banko vil i år blive afholdt i efteråret og altså ikke i
tilknytning til Sommerfesten.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Vi har i mange år afholdt
banko som en del af Sommerfesten. Det har været
opstarten på festlighederne. Bankospillet har
været med til at finansiere
Sommerfesten og været
grundlaget for at muliggøre begivenhederne.
Det har været hyggeligt og
en kæmpe succes med rig-

tig god opbakning. Dog
har vi også kunnet mærke
en stor træthed blandt børnene, når vi går hjem søndag efter fire dages sommer fest. Det er mange dage at være i gang, hvor sengetiderne ikke helt overholdes.
I år vil vi derfor undlade at
afholde banko torsdag aften. Så må vi se, om dette
er fremgangsmåden for de
kommende år.

Tilmeldinger
til Sommerfest
via MobilePay
De mange forskellige tilmeldinger til Sommerfesten
har givet et behov for forenkling. Derfor vil tilmelding til bestemte aktiviteter ske via MobilePay

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Vi har flere forskellige tilmeldinger i forbindelse
med Sommerfesten. Det
gælder blandt andet børnecamping og spisning fredag aften.
Forenkling = MobilePay
Vi har lært af vores erfaringer fra tidligere år og har
valgt nu at forenkle tilmeldingerne, så de sker via
MobilePay.
At tilmelde sig skal til enhver tid være let og ikke besværligt!
Børnecamping
Derfor vil tilmelding til
Børnecamping, lørdag den
2. juni – søndag den 3.
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juni, ske ved overførsel af
DKK 90,- til nr. 69026 med
kommentar: ”Barnets navn”
/voksen kontakttlf.nr. /
”A” (hvis lasagne) eller ”B”
(hvis fransk hotdog).
Fredagsfesten
Tilmelding til fredagsfesten vil ske ved overførsel
af DKK 150,- til nr. 70382
med kommentar: ”Navn”,
”C” (hvis spise kl. 18.30)
eller ”D” (hvis spise kl.
20.30).
Vi vil i næste nummer af
Dalby Tidende fortælle om
menu, og hvornår I senest
skal tilmelde jer.
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Lørdag 14. april:

På Facebook
Se mere på Facebook på:
beboerforening for Dalby sogn

Dalby børneloppemarked
Dalby Beboerforening og 5. klasserne fra Dalby skole
inviterer til børneloppemarked i Dalbyhus (hallen)
lørdag den 14. april kl. 11.00 - 14.00.

Af: Per Rosiak
Fotos: Susanne Rosiak
I Dalby Beboerforening er
vi igen blevet klar til at gentage de sidste mange års
succesrige Dalby børneloppemarked i samarbejde
med Dalby skole. Det er 16.
gang, vi afholder det traditionsrige loppemarked.
Gratis adgang
Alle er selvfølgelig meget
velkomne til at komme i
Dalbyhus, Dalbyvej 118.
Så mangler du noget på dit

eget børneværelse? Eller
står du og mangler noget
til, når børnebørnene kommer på besøg? Så kig forbi
og få gode ideer og gør en
rigtig god handel.
Vi håber igen på massiv opbakning både foran og bag
standene, så tag gerne familie og venner med.
Vær kræmmer for en dag
Standene er bemandet af
børn, som har tilknytning
til Dalby Sogn på den ene
eller den anden måde.
Så se at få ryddet op på dit

værelse, og tilmeld dig en
stand ved det årlige børneloppemarked i Dalbyhus,
så du kan få solgt det, som
du er vokset fra, og tjene
nogle penge. Standen er
gratis for dig, og du beholder selv alle pengene fra
dit salg.
Forældre må gerne hjælpe
børnene.

Folkekirkens Nødhjælp samler håb ind
Søndag den 11. marts står i håbets tegn hos Folkekirkens Nødhjælp og indsamlingsledere i hele landet.
Den årlige indsamling sætter fokus på innovative og
bæredygtige projekter, der trodser klima-udfordringer og giver håb for fremtiden.

Der mangler mad i flygtningelejren Kakuma i Kenya. Men der er håb. Og
det i noget så uventet som
opdræt af fårekyllinger.
Men hvordan kan fårekyllinger gøre en forskel?

5. klassernes bod
Der kan købes kaffe/vand
og div. bagværk ved 5. klasses bod, som forældre har
bagt til /sponseret til dagen.
Overskuddet fra deres salg
går til klassens lejrtur, så
støt dem gerne.

Fårekyllinger mod fejlernæring
23-årige Christine Aketch
er med i et pilotprojekt hos

Folkekirkens Nødhjælp,
hvor flygtningekvinder i
Kakuma-lejren i Kenya lærer at avle fårekyllinger.
Man må ikke holde kvæg,
men insekter er også fulde
af protein, kan leve i varmt
klima og kræver meget få
ressourcer. Når de er fuldvoksne, males de til mel og
bruges i kiks eller grød til
fejlernærede børn.

Giv håb
Tag godt imod de indsamlere, der ringer på døren
søndag den 11. marts i tidsrummet 10-13 (cirka).

- Jeg fik et chok første
gang, jeg smagte på en af
de søde kiks og hørte, hvad
der var i. Men det er et
godt initiativ. Der er alt for
mange fejlernærede børn i
lejren, og jeg er glad for, at
mit nye arbejde er med til
at gøre dem sundere”, fortæller Christine Aketch,
der arbejder med både insekter og landbrug i Kakuma-lejren.
Hun kom selv til lejren som
et-årig, da hendes familie
blev spredt under flugten
fra Sydsudan. Et forsøg på
at rejse tilbage endte med
en ny flugt i 2012. Nu bor
hun i Kakuma med sin søster og sine to små børn.
Nye veje til håb
- Nødhjælp er meget mere

Bliv indsamler
Meld dig som indsamler hos Jette Juhl
på 27 63 25 77 eller jettejuhl01@gmail.com
Eller brug blivindsamler.dk
end vandflasker, der kastes
ud fra lastbiler. I kapløbet
med klimaforandringer,
sult og nød skal der hele
tiden tænkes i innovative og
bæredygtige baner. Det er
det, vi gør, når vi underviser
i at dyrke køkkenhaver på
højkant for både at spare
vand og firedoble høsten.
Eller at avle fårekyllinger til
at spise. Og når vi i Nepal
leder vandet fra oversvømmede marker ud i en kunstig fiskesø og skaber
bæredygtig indtægt af klimaforandringer, siger kampagneleder for sogneindsamlingen, Loa Bendix.

Med håbet som drivkraft

Sådan tilmelder du dig
Sådan får du en stand på årets børneloppemarked i Dalbyhus / hallen
lørdag den 14. april kl. 11.00 – 14.00. Sidste tilmelding: 12. april
• Skriv til per@rosiak.dk eller sms til 22 36 10 57.
• Ved tilmeldingen oplyser du kontaktnavn på den / dem, der står i boden.
• Der er et bord på cirka 1 x 2 meter per barn.
• Ved tilmeldingen får du et kontrolnummer.
• Der er 64 stande, som bliver fordelt efter først til mølle princippet.
• Beboerforeningen garanterer blot, at der er en plads, når du kommer.
• Beboerforeningen garanterer blot, at der er en plads, når du kommer.
• Ved ankomst finder du selv en plads lige der, hvor du ønsker at stå.
• Sidste frist for tilmelding er torsdag den 12. april.
• Du skal selv sørge for at få alle dine ting ind i hallen, som er åben fra kl. 10.00.
• Husk også at rydde op efter dig, når vi er færdig.

Samtale og koncert med Villy Søvndal og Herreværelset
Der er lutter lokale kræfter på plakaten, når Dalby,
Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup holder fælles sogneaften
onsdag den 18. april kl. 19.00 i Sdr. Stenderup Kirke,
hvor Villy Søvndal og Herreværelset slår vejen forbi.

Tved Vandværk
Generalforsamling
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.30
på restaurant ”Den Gyldne Hane”
Dagsorden ifølge 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
a. Ove Lauritsen og Norbert Gregersen modtager genvalg
b. Suppleant søges
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

”Med håbet som drivkraft”
er titlen på Villy Søvndals
bog, som han er skrevet i
samarbejde med forfatter
Ole Sønnichsen, Bjert Vesterskov, og hvis pointe kan
opsummeres i budskabet:
Vi må aldrig holde op med
at tro, at vi kan gøre verden
til et bedre sted at leve
trods diktaturer, krige,
flygtningestrømme og terrorangreb.
Samtale
I sogneaftenens første del
vil Ole Sønnichsen og Villy
Søvndal begive sig ind på

dige. Og mon ikke det hele
krydres med tilsvarende
kommentarer og henvisninger til gamle dage?

Vel mødt til en øjenåbnende sogneaften med
godt til øregangene.

Årets indsamling har parolen ”Vi samler håb ind”. Og
der er håb på flere planer.
- Projekter som de her skaffer nogle af verdens fattigste mennesker nye, bæredygtige kilder til mad og
indtægt. Samtidig hjælper
det dem med at tilpasse sig
klimaforandringerne i deres del af verden. Det er
noget af det, vi samler ind
til søndag 11. marts. Jeg
håber, mange vil gå en rute
eller støtte, når det ringer
på døren, så vi igen i år får
et godt resultat i Dalby
sogn,” siger indsamlingsleder Jette Juhl.

Innovativ nødhjælp. Som fårekyllingeavler i Folkekirkens
Nødhjælps projekt i Kakumaflygtningelejren i Kenya bidrager 23-årige Christine Aketch
til produktionen af disse kiks.
Blot 150 kr. kan give en flygtning en insektfarm. Foto:
Mathilde Utzon.

Familiegudstjeneste
i Dalby Kirke 25. marts
Palmesøndag kl. 10.30

Villy Søvndals personlige
beretning fra det globale
politiske maskinrum med
afstikkere til hans opvækst,
rejser rundt i verden og aktive tid i Kolding.
Herreværelset
Efter pausen får Villy Søvndal selskab af sine venner
fra Herreværelset, brødrene Niels og Jens HjortPetersen, i den trio, som
startede med at spille sammen i seminarietiden, og
som nu er genopstået.
De spiller sange, som de
finder sjove og underfun-

Herreværelset. Den fælles sogneaften 18. april byder også på en
oplevelse, der nok mest kan genrebestemmes som en ”kommenteret
koncert”, når Villy Søvndal efter pausen får selskab af gamle venner, der nu igen har fundet sammen om musikken.

På bestyrelsens vegne

Langfredag i Dalby Kirke

Søren Bolvig
Formand

Violinist Meike F. Franke kan høres ved Langfredagsgudstjeneste i Dalby Kirke.
Ved musikgudstjenesten
Langfredag den 30. marts
kl. 14 medvirker violinist
Meike Fomsgaard Franke.
Hun er uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium i 2016, hvor hun har
studeret hos Arne BalkMøller.
På repertoiret Langfredag
er blandt andet musik af J.
S. Bach og Tomaso Albinoni.
Ditte Freiesleben, som
mange kender som præst i
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Forårets minikonfirmander og kirkens ungdomskor
medvirker.
Fejring af årets dåbsjubilarer.
Alle er velkomne.

kirken, medvirker som solosanger. Og kirkens tidligere organist, Signe Ladekær Johansen, står for oplæsning sammen med sognepræst J.C. Bach Iversen.
Se også side 7.
Meike F. Franke kommer oprindeligt fra Thy, men bor nu lidt
uden for Esbjerg. Hendes violin er en tysk kopi af en Vuillaume. Kendere vil notere sig
det særlige, at violinen er med
tarmstrenge.
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Sogneaften 3. april kl. 19.00

KALENDER
MARTS
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 11. kl. 10.00 – 13.00
Med start og afslutning i præstegården.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 14. kl. 19.00
I præstegården.
Sogneaften om Martin Luthers hovedskrifter:
Torsdag den 15. kl. 19.00
Ved Jens Christian Bach Iversen. I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 18. kl. 10.30
Marias bebudelses dag. Ved Tine Illum.
Familiegudstjeneste: Søndag den 25. kl. 10.30
Palmesøndag med dåbsjubilæum.
Mini-konfirmanderne medvirker. Se side 5.
Ved J.C. Bach Iversen.

Musikgudstjeneste: Fredag den 30. kl. 14.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen.
Medvirken af solister. Se side 5 og 7.

APRIL

Gudstjeneste: Mandag den 2. kl. 10.30
2. påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.

c

Sogneaften ”Når du mister, før du mister”:
Tirsdag den 3. kl. 19.00
Om at leve med en dement. Ved Søren Peter Viborg.
Menighedsrådsmøde: Torsdag den 5. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
1. søndag efter påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.

c

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste:
Lørdag 21. april kl. 10.00

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og
præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984. Og sig,
turen går til Dalby Kirke/Præstegård.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 3
Marts 2018
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Den 24. juli i fjor mistede
Søren Peter Viborg sin 64årige kone Hanne. Men
han mistede hende på
mange måder år forinden.
Tirsdag den 3. april fortæller Søren Peter Viborg i
Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A, om, hvordan det er at
leve med en dement.
Hanne Viborg var et livstykke med power og nærvær, men kort efter hun
fyldte 50, begyndte hun
selv og Søren Peter at konstatere små forandringer i
hendes hverdag. Og som
52-årig fik hun, der selv
havde passet og plejet be-

boerne på Vonsildhave,
konstateret Alzheimer demens.
Søren Peter Viborg fortæller om, hvordan han og
Hanne tacklede situationen og illustrerer det med
glimt fra hverdagen, der
bød på både gråd og latter.
For Hannes ukuelighed og
livsgnist var ikke sådan at
slå ned, selv om hun gradvist forsvandt længere og
længere fra sin familie og
alle andre.
Der bliver også mulighed
for at stille spørgsmål og
diskutere demens.
Alle er velkomne.

Sogneaften om demens
Dalby Præstegård inviterer til en aften med temaet demens. Vidste du, at:
• Op mod 87.000 personer i Danmark menes at have
en demenssygdom. Heraf menes omkring 50.000 at
have Alzheimer
• 3.000 personer under 65 år har en demensdiagnose
• Omtrent 7.700 nye tilfælde af demens konstateres
hvert år
• Op imod 300.000-400.000 danskere er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom
Kilde: http://www.videnscenterfordemens.dk

Gudstjeneste: Torsdag den 29. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.

Festgudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.

Når du mister, før du mister

Kolding Natkirke er et fælles projekt i Kolding Provsti.
I anledning af natkirkens
10 års jubilæum står biskop
Marianne Christiansen for
aftensangen kl. 20.00.
Kl. 22.00 er der stemningsfuld ortodoks korsang.
I løbet af aftenen, der
strækker sig fra kl. 19.30 –
23.00, byder natkirkens frivillige på et glas bobler og
lidt sødt til ganen i kirkecafeen.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
2018
27. januar
Alfred Lindbæk-Luk
Bakkevænget 11
Naya Skov Schmidt
Jønsson
Lupinparken 5
Oliver Bech Mathiesen
Enevold Sørensens Vej 25

Sogneaften 20. marts

Luther: De største kampe
500 års reformationsjubilæum i 2017: Dalbys sognepræst J.C. Bach Iversen præsenterer ved en række
sogneaftener den store reformator Martin Luther.
Den planlagte aften om Luthers største kampe måtte
i november aflyses og blev erstattet af en film om
Luther. Nu bliver gennemføres aftenen om Luthers
største kampe og vigtigste stridsskrifter. Det sker tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i Dalby præstegård, Gl.
Tved 23A.
Hvad var det, kirken stod
for dengang? Hvad var det,
Luther protesterede så
voldsomt mod?

Hvorfor var det for Luther
et spørgsmål om liv eller
død? Og hvorfor var det tilfældigheder, der gjorde, at

DØDE OG BEGRAVEDE

Søren Peter Viborg er født og opvokset i Dalby og har boet i sognet
næsten hele sit liv. Mange vil kende ham fra Dalby GF. Til daglig er han direktør i Gühring, som producerer og sælger værktøj
til maskinindustrien. Og så dannede han par med Hanne gennem næsten 50 år. Her ses de sammen med barnebarnet Frida.
Tirsdag den 3. april kl. 19.00 fortæller Søren Peter Viborg i
Dalby Præstegård om at leve med en dement.

Altertavlen i Wittenberg Bykirke, malet og opsat året efter Luthers
død, hvor reformationens hovedpersoner figurerer sammen med
byens borgere.

Festgudstjeneste Påskedag
Påskedag er der festgudstjeneste med stor musik i
Dalby Kirke kl. 10.30.
Man kan godt begynde at
glæde sig. Som ved de tre
eftermiddagsgudstjenester
juleaften får kirkens organist Eva Schmidt påskedag
selskab af en trompetist.
Det bliver stort og festligt,
sådan som det hører en påskedag til. For vi skal på kristendommens største festdag fejre, at lyset banede

han ikke mistede livet i en
kamp, der ikke kun var en
kamp på ord?
Dalbys sognepræst Jens
Chr. Bach Iversen præsenterer de vigtigste stridsskrifter og bekendelser i kampen mod den daværende
katolske kirke. Det vil blive
tydeligt, at vores tids religiøse satire og hårde tone
mellem politiske modstandere langt fra er nye opfindelser.

Wartburg. Sognerejsen til Wittenberg tager deltagerne med på
en fascinerende rundvisning på borgen Wartburg. Her levede
Luther i skjul næsten et år under dæknavnet Junker Jörg, efter
han var blevet erklæret fredløs på Rigsdagen i Worms i 1521.
Det var Luthers beskytter, kurfyrst Frederik, der havde arrangeret
et fingeret overfald, hvorefter Luther forsvandt. Hans venner i
Wittenberg anså ham for dræbt af pavens eller kejserens folk,
men imens oversatte Luther hele Det nye Testamente fra græsk
til tysk og udarbejdede en prædikensamling på tysk. Disse to værker medvirkede sammen med den nyopfundne bogtrykkerkunst
til, at Luthers tanker blev spredt rundt i tyske byer og delstater.

Sognerejse til Wittenberg
6. – 11. oktober 2018

2017
21. januar
Greta Egeberg
Agervænget 17

Kolding Natkirke har 10 års jubilæum
Fredag den 23. marts
2018 fejrer Kolding Natkirke, som har til huse i
Skt. Nicolai kirke og er
Haderslev Stifts eneste af
slagsen, at den har eksisteret siden påsken år
2008.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

sig vej ned i det mørkeste
mørke og fordrev det, så
det ikke er livet, der ender
med død, sådan som det ellers hedder sig, men døden, der ender med liv.
Et nyt liv begynder
I det kristne kirkes yngste
tid var det fast praksis at
holde dåb påskenat. Sådan

ville kirken illustrere, at
der påskemorgen vokser et
nyt og uudslukkeligt liv
frem, som mennesker får
del i.
Også i Dalby kan vi glæde
os over dåb ved årets påskegudstjeneste søndag den 1.
april og får på den måde
anskueliggjort, at det nye
liv vinder frem.

Musikgudstjeneste
Langfredag
Dalby Kirke
30. marts kl. 14.00

Så ligger det fast: Dalby Kirke arrangerer sognerejse i Luthers fodspor til reformationsbyen Wittenberg. Rejsen bliver med fast bus, som vi beholder hele turen, og
kommer til at ligge i dagene 6. – 11. oktober.
Rejseledere er menighedsrådsmedlem Jette Juhl og sognepræst Jens Christian Bach
Iversen.
Glimt af programmet
• Wittenberg. Luthers bolig samt den gamle bys kirker: Slotskirken, hvor Luther
slog sine 95 teser op på døren, og bykirken, hvor han prædikede.
• Eisleben og Mansfeld. Luthers fødehjem og huset, hvor han voksede op.
• Erfurt. Klostret i Erfurt, som Luther lod sig indskrive på efter sin oplevelse
i tordenvejret.
• Wartburg. Borgen, hvor Luther i knap et år levede i skjul af frygt for, at kejseren
og paven ville slå ham ihjel, og tilbragte tiden med at oversætte Det nye Testamente til tysk. Se foto af Wartburg øverst på siden.
Foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid= 2158182
• Quedlinburg i Harzen. Unesco-byen i det østlige Harzen, som til lejligheden
forventes at iklæde sig de smukkeste efterårsfarver.
Pris – og hvad den inkluderer
Den endelige pris ligger ikke fast endnu, men der arbejdes med en cirkapris på kr.
5.000,- pr. person i dobbeltværelse og kr. 6.000 pr. person i enkeltværelse. Den endelige pris afhænger blandt andet af, hvor mange deltagere vi bliver, for busprisen
er den samme, uanset om vi er 30 eller 50.
NB! Prisen vil ud over 5 overnatninger også inkludere: Bus alle dage, morgenmad
og aftensmad, alle entréer og rundvisninger.
Tilmelding og nærmere information
Er man interesseret, så kontakt Jette Juhl på tlf.: 27 63 25 77 – eller på e-mail:
jettejuhl01@gmail.com
De 30 først tilmeldte er garanteret plads på sognerejsen. Kommer der flere, vil Dalby
Kirke forsøge at skaffe flere værelser. Af samme grund ønsker vi hurtigst muligt en
tilkendegivelse fra interesserede.
Turen er fortrinsvis for folk fra Dalby eller med relation til Dalby. Hvis der er ledige
pladser, fylder vi naturligvis op med interesserede.
Der vil efter sommerferien blive afholdt en forberedelsesaften om rejsens indhold
og program.
Mere i næste nummer af Dalby Tidende.

Medvirkende
Orgel: Eva Schmidt
Violin: ?????????
Sang: Ditte Freiesleben
Læsning: Signe L. Johansen
Læsning: J. C. Bach Iversen
Langfredagsberetningen i Lukasevangeliet
læses i sin helhed, vekslende med fællessalmer
og smuk musik og solosang.
Krucifikset fra Dalby Kirke stammer fra omkring år 1500.
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En tur rundt i Kina Skolebestyrelsesmedlem:
Alle Dalby Skoles klasser har arbejdet med temaer i et
anderledes skema i to uger mens 6. klasserne forberedte årets musical den 1. februar. Skolens 2. klasser
har arbejdet tværfagligt med Kina som emne.

Af lærer Line Cenholt Aaskov
Fotos side 8-10:
Judy Reimer/Dalby Skole
På anden årgang har eleverne arbejdet med Kina,
som emne for de skemafri
uger. Eleverne har arbejdet
i flere forskellige værksteder, som hver bød på forskellige ting og oplevelser.
I et af værkstederne skulle

eleverne bygge en kæmpestor drage ud af skotøjsæsker. Den skulle være så
stor, at mange af børnene
kunne gå under dragen, så
vi kunne få den til at danse
til vores store nytårsfest.
Det blev til tre store, flotte
drager i alt, som nu bliver
udstillet på gangen ind til
skolekøkkenet.

Jeg har overhovedet
ikke fortrudt
Det er nu mit andet år i skolebestyrelsen som forældrevalgt medlem, og jeg har ikke et øjeblik fortrudt,
at jeg stillede op.
Af Stine Weltström, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem,
mor til Storm Emil i 4.A og
Sejer i 2.A
I folkeskolens formålsparagraf står der, at skolen skal
løse sin opgave i samarbejde med forældrene.
At træde ind i skolebestyrelsen er en måde, hvorpå
den enkelte forælder kan
få indflydelse på sit barns
skolegang, og en måde
hvorpå vi rent faktisk kan
lave skole med skolen. For
vi som forældre har noget
at skulle have sagt.
En anden måde forældrene kan vise deres engagement og ønske om samarbejde med skolen på, er
ved at vise interesse og nysgerrighed for, hvad barnet
lærer og oplever i skolen.

Støt op om fællesskabet
At støtte op om klassens
fællesskab og de initiativer
og aktiviteter klassens forældreråd, lærere og pædagoger kommer med, betyder utroligt meget.
Den måde vi som forældre
omtaler skolen, børnenes
klassekammerater og deres
forældre på, er altafgørende for, hvordan børnene
træder ind i det fællesskab,
som skolen er.
Det er i mine øjne meget
vigtigt, at vi forældre med
vores handlinger, spørgsmål og nysgerrighed viser
børnene, at skolen er vigtig, og at vi som forældre
støtter op.
Ikke altid enige
I skolebestyrelsen er vi selvsagt ikke altid enige om de

2. klasserne holder kinesisk festmiddag.
Af pædagog Rene Mølgaard
Sørensen og pædagogisk assistent Jesper Andersen

at komme i kamp. De så sig
ikke tilbage og gik ubesejret igennem turneringen .
Pigerne spillede en brandgod finale mod Lyshøj
SFO, Dalbys piger vandt og
stod til sidst med pokalen.

Piger så sig ikke tilbage
Så var det pigernes tur til

Skoleleder
Henrik Nielsen

SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Stine Weltström
mange forskellige emner,
vi drøfter, men jeg oplever,
at der altid er en god tone
og stemning, og at alle i
skolebestyrelsen har et
ønske om, at alle kommer
til orde og bliver lyttet til.
I år er der valg til fire pladser ud af skolebestyrelsens
syv forældrevalgte medlemmer, så måske du skulle
over veje, om det var noget
for dig?
I kan følge med i Dalby Tidende og på skolens intranet.

Pigerne blev hyldet dagen
efter i SFO. Der var rød
løber, ”champagne”, popcorn, klapsalver og jubel.
Flot kæmpet af piger og
drenge fra Dalby Sfo.

Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
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 hele startede med, at vi
mødtes ovre i musiklokalet,
hvor vi skulle lære alle de
sange, vi skulle synge sammen. Derefter skulle musikholdet, der bestod af ni
drenge og to piger , spille,
og resten skulle over i aulaen og enten lave kulisser
eller lave teater. Musikhol-

det blev i musiklokalet,
hvor vi skulle lære at spille
de to første sange: Vores by
og Orla-sangen, men inden
det spurgte Mads os, om vi
ville spille trommer, keyboard og klaver eller bas og
elguitar/strengeinstrumenter. Vi måtte selv vælge,
hvad vi ville på. Og sådan
blev vi med at gøre, indtil vi
kunne alle sangene.

Kulisser til Orla
frøsnapper

Musicalens store bagtæppe
Af elev Josephine Andersen 6.A
Dagen inden musicalforberedelserne startede lærer ne med at hente det gamle
bagtæppe fra sidste år.
Næste dag skulle vi også begynde på bagtæppet. Vi

brugte hele den dag på at
male det over med hvidt,
det var cirka 2-3 lag.
Da vi var færdige med det,
gik vi ned i hallen og
hængte bagtæppet op i skillevæggen. Katrine hentede
en overhead, så vi kunne

begynde at tegne det op. Vi
skulle være færdige med at
tegne om fredagen, så vi
kunne begynde at male om
mandagen. Da vi kom i
skole mandag morgen, begynde vi så male selve illustrationen på bagtæppet.

Orla Frøsnapper Musical – Musikholdet
Af elev Magnus Strømgaard
Sørensen, 6.A
På musikholdet startede vi
med at mødes i musiklokalet sammen med skuespillerne. Vi startede med at
synge de to første sange
”Vores by” og ”Har i hørt

om Orla”. Derefter smuttede skuespillerne, og vi
begyndte på musikken. Inden vi helt begyndte med
musikken lavede vi kageordning. Derefter begyndte vi så på musikken. Vi
startede med at dele os ud
på instrumenterne. Så fik

vi et ark med akkorder og
noder. Christina hjalp keyboard- og klaver-spillerne,
og Mads lærte basserne og
guitarerne, hvad vi skulle
spille, og så kunne vi det
hele til slut.

Det sker
Lørdag 24. marts
Påskeferie begynder
Mandag 2. april
Påskeferie slutter

Dalby SFOs guldpiger.

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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Af elev Anton Winther Jensen,
6.B

_____________________

Mandag den 29. januar var
der fodboldturnering for
alle SFO-er i Kolding.
Dalby SFO deltog med et
drenge- og et pigehold.
Drengene fra 2. og 3.
klasse spillede sig til finalerunder ne. I finalerunder ne brændte de for mange
chancer og måtte nøjes
med et 1 point. Det var desværre ikke nok til at gå videre. Rigtig flot spil af
drengene og godt kæmpet.

Den kinesiske drage på tur med 2. klasserne.

Musik til musicalen

Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund

Dalby SFOs piger løb med pokalen
SFO’en var til fodboldturnering og både drengene
og pigerne var på banen.

DALBY skole
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Af elev Sofie Støjer, 6.A
Jacobs mor skulle have et
stakit ved sin have. Der var
et stakit fra en af de andre
musicals, som vi fik malet
hvidt, og så skar vi nogle
blomster og lidt ukrudt ud
i pap. Så malede vi også
blomsterne og satte dem
på stakittet.
Jacob og Maya skulle bruge
nogle flipovers i starten,
som vi lavede ud af gamle
valgplakater, og så tapede
vi dem sammen. Vi malede
Jacob og Maya, der rutsjede ned ad bakken om
vinteren og smeden med
sit æbletræ og nogle andre
billeder.
Ligesom med stakittet havde vi cirkusvognen fra en
anden musical, vi skulle bare male den som en cirkusvogn. Vi malede den stribet
på en af siderne og skrev
»Cirkus Benito« på døren.
En af siderne var åben, så vi

klipsede et stykke grønt
stof over den åbne side, så
man ikke kunne kigge
igennem. Da vi skulle lave
vægtstangen, tog vi en tyk
pind og satte hønsenet
uden om to kugler der sad
i hver sin ende af pinden.
Vi lagde et tykt lag papmache uden på hønsenettet
og malede det sort, da den
var tør. Da den sorte maling var tørt, skrev vi 700 kg
på den.
Da vi skulle lave kanonen,
tog Allan to plader, som
han skar ud som en kanon,
og så lavede han en plade
på bagsiden så Orla kunne
ligge i kanonen. Så begyndte vi at male den og
tegne op i de farver, den
skulle være. Allan satte hjul
under den, så vi nemt
kunne flytte den ind og ud
af scenen. Vi syntes den så
lidt kedelig ud, så vi satte
nogle stjerner på, og så var
den færdig.

Smedens hus
Af eleverne Demi Denis og
Anna Winther Jensen, 6.A
Vi startede med at male
smedens hus helt mørkegrønt, og malede døren
mørkeblå. Derefter malede

vi smedens skilt rødt og
skrev smed med sort, det
tog ikke så lang tid. Da vi
skulle i gang med slagterens hus, tog vi bare en kulisse fra Grease, og malede
vi High School over med

sort. Da vi havde malet
halvdelen, løb vi tør for
sort maling, men så malede
vi bare den anden halvdel
med mørkebrun. Derefter
satte vi et slagterskilt på, og
så var slagteren færdig.

Det tog en del tid at male,
så nogle elever blev efter
skole. Da vi var færdige
med at male, tog vi en sort
sprit tuds og tegnede omridsene op.

Det var en
god dag musicalen og
generalprøve
Af elev Clara Gylnæs, 6.A
Vi startede torsdag den 18.
januar. Vi startede alle over
i musik, hvor vi skulle synge
to sange, som musikholdet
skulle øve. De første sange
var ”Vores by” og ”Har i
hørt om Orla”. I alt skulle
vi øve syv sange, og vi havde
cirka en uge til at lære alle
sangene. Efter en uge, hvor
vi øvede sangene, rykkede
vi alle musikinstrumenterne over i skolens aula og
spillede sammen med skuespillerne.
Mandag morgen var der
morgensang, hvor vi skulle
spille tre af de sange, vi
havde øvet. Derefter fortsatte vi med at spille det
igennem. Tirsdag skulle vi
også pakke tingene sammen, så de kunne komme
op på teateret. Onsdag
skulle vi møde oppe på teateret og gennemspille det
igen. Torsdag skulle vi lave
generalprøve
klokken
12.00, og om aftenen skulle
vi så opfører skuespillet for
alvor. Da vi var færdige, fik
vi en rose af skolen, og så
skulle vi hjem. Fredag fik vi
fælles morgenmad og derefter gik dagen med at
rydde op, så vi fik tidligt fri.
9
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Design af brætspil er en innovationsproces
På Dalby Skole har eleverne hver uge en 65 minutters
lektion, hvor de selv har valgt et profilfag med praktisk-musisk eller naturfagligt indhold. I Indskolingen
har der i efteråret været gang i et hold, der selv har
designet brætspil.

Af lærer Camilla Mørch
Jørgensen
Siden sommerferien har et
blandet hold af elever fra
1.-3. klasse været samlet
hver onsdag til profilfag. Et
af de fag eleverne har haft
mulighed for at vælge i den
forgangne periode var ”Design af brætspil”.
Profilfagets formål var at
give eleverne mulighed for
at følge deres egen designproces og derved udvikle
deres innovative og kreative kompetencer. At få design ned i børnehøjde og
åbne elevernes øjne for, at
der er mange måder at løse
opgaver og problemer på.
Mange ideer
Lige fra første møde var
alle elever foretagsomme,
idérige og samarbejdsvillige. De var meget optaget

af efter grundig forklaring
at vælge, hvilken rolle de
mente at kunne udføre i en
gruppe. Om de mest var
idérige, kreative med deres
hænder eller teoretikere,
der gerne vil skrive og læse.
Alt efter alder og læringsprofil blev de 20 elever fordelt i grupper.
I forløbet har eleverne
været igennem en designproces. Fra at skulle opdage og forstå, over drømme og nytænkning til endelig produktion og delen af
ny viden. Det der har fyldt
mest i processen har klart
været den praktiske kreative proces, og mange ting
er blevet ændret i planen
undervejs.

have afprøvet deres egne
og andres spil sammen
med et andet profilhold,
fik en masse nye ideer til at
ændre og forbedre deres
spil.
For nogle elever har processen været langsommelig. De vil ”bare” gerne i
gang. Men da en del af
faget også var at blive opmærksom på processen,
måtte vi slå bremserne i og
følges ad.
Vi startede med at spille en
masse forskellige brætspil i
blandede grupper. Gode
og dårlige ting ved spillene
blev italesat og herigennem blev drømme og
ideer til egne spil langsom
plantet. Herefter var der
en lang proces med at videreudvikle, skitsere og kassere ideer.
Stort ejerskab
Igennem hele forløbet har
eleverne haft stort ejer-

Dalby i Willingen
For nogle var vinterferien 2018 første gang i Willingen Upland, mens det for andre var både 3. og 6.
sæson her. Fælles for alle var et ønske om en aktiv
ferie med frihed, højt til himlen og børn i alle aldre
som hygger på kryds og tværs af færdigheder, aldre
og ønsket om alenetid eller fællesskab.

Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer
I alt var vi 45 mennesker
onsdag klokken 13.00 i uge
7, hvor vi kunne aftale tid til
fællesfoto. En familie var
lige ankommet 15 minutter
forinden, mens en anden
kørte hjem kort efter fotoshootet. Nogle familier
boede sammen i stort lejligheds-inddelt-hus, mens andre boede selv på hoteller, i
små huse/lejligheder eller
private
indkvarteringer
booket igennem Air-bnb
eller booking.com.
Ida, Caroline, Andrea og Peter afprøver deres brætspil.
skab, og de fleste eleverne
udtaler sig også om, at det
gode ved profilfaget var, at
de selv måtte bestemme.
En vigtig følelse, der har
medfødt stor motivation.
Derudover har den skabende del af processen,
hvor eleverne har arbejdet
på egen hånd med forskellige materialer, været noget af det de fleste elever
ser tilbage på med stor
glæde.
Efter endt forløb, har de
elever, der ønskede det,
haft deres brætspil med
hjem for at afprøve dem
med deres familie.

Prøver deres egne spil
At det at designe er en cyklisk proces kunne eleverne erfare, da de efter at

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk

Jens Overgaard, 2C og Andrea Ravn, 3A med deres brætspil.

Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
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Willingen er et mindre
skiområde, som ligger 600
kilometer fra Kolding.
Inden fotoet blev taget, fik
mange af os en fælles kop
kaffe eller øl på hyggestedet Vis. Vis ligger lige i
bunden af Sonnenliften,
hvor mange boede små 500
meter fra.
Telefoner og lifttid
Børnene lavede hurtigt
snapgrupper, hvor de aftalte at mødes til kælkning
om aftenen, tidligt ski om
morgenen, eller om de i år
skulle stå på snowboard

Så starter vi snart op
igen med Sandkassefodbold
Træningen starter tirsdag
den 3. april 2018 klokken
16.30 ved hallen.

Af Gitte Thomsen
Foto: Dalby GF
Sandkassefodbold er som
udgangspunkt for de børn,
der fylder fem år i 2018 og
som sammen med et forældre-træner team skal starte
som U6 til efteråret. Det er
min erfaring, at det er den
aldersgruppe, der får mest
ud af træningen og begynder at forstå fodbold som
en holdsport.
Yngre er også meget velkommen, og jeg har de seneste sæsoner set børn ned
til tre-årsalderen, som gerne
vil være med. Dette er dog
på nogle lidt andre præmisser og med meget forældredeltagelse. Vi kan jo kalde
det far-barn-fodbold.
Deler holdene op
Jeg vil i år have mere fokus

VONSILD
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på at dele op efter alder og
tage mig af de 5-årige og
overlade de yngre til forældrene. Jeg hører meget
gerne fra forældre, som
kunne tænke sig at være
med til at koordinere træningen/legen.
Vi har i Dalby GF nogle
fantastiske faciliteter og
med vores tre bold-baner
og mange remedier, har vi
mulighed for at lave nogle
supergode rammer for fodboldspillet, som er både
sjove og udviklende. Det
kræver blot nogle hænder
til at stille banerne op, så
det forventes, at forældre
er klar til at møde op og
hjælpe til.
Jeg glæder mig til endnu
en herlig sæson med nogle
fodboldglade børn og
voksne.
Kontaktinfo: Gitte Thomsen,
mobil 22 46 79 30, mail:
gbot84@gmail.com

eller ski, mens de voksne
lidt mere gammeldags havde en messengergruppe,
hvor vi kunne holde styr
på, hvem der var hvor og
hvornår.
Mht. skærmtid havde mange af dalbyfamilierne indført regler om, at når lifterne var åbne, så var telefonerne/ipads lukkede.
Det var dog ikke altid nødvendigt, da det var tydeligt
at fornemme, at børnene
virkelig blev lokket af de
dejlige pister, og udfordringen med skisporten og lære at blive bedre, hurtigere
eller bare slå sig mindre.
Og der var børnene gode
for hinanden.
Fællesskab og
ansvarlighed
Børnene passede tydeligvis
på hinanden, og området

var så småt, at de selv kunne finde rundt efterhånden. Det samme gjaldt
skiskole. Det blev stort set
ikke brugt, da børnene var
rigtig gode til at lære hinanden teknikker. 2018 var
for flere af børnenes vedkommende det første år på
snowboard, og færdighe-

derne blev givet videre fra
de ”gode” til nybegynder ne, hvilket ikke kun betød,
at alle blev bedre og trygge
ved det nye, men også styrkede kammeratskabet og
sammenholdet.
Børnene stortrivedes
Hvorvidt der igen kommer

masser af Dalbyfolk til Willingen i 2019 vides ikke.
Der er ingen aftaler på forhånd, men mon ikke vi alle
sammen nød at se, hvordan børnene stortrivedes
og os forældre syntes da
også, en enkelt afterski øl i
Dalbys selskab var hyggeligt.

Lørdag 17. marts kl. 13.30
Forårets gymnastikopvisning
Lørdag den 17. marts kl. 13.30 byder på en udfordring i luksusklassen, når rigtig mange gymnaster og
deres familier alle skal proppes ind i Dalbyhallen.

Af Irene Mortensen
Fotos: Arkiv
Vores lykke er at have rigtig
mange gymnaster i Dalby
GF, hvilket betyder, at vi
også får mange tilskuere til
den årlige gymnastikopvisning. Men vi er derfor også
nødt til at bede alle om at

være opmærksom på vores
udfordring med pladsmangel, som betyder at nogle af
pladserne er stående på
balkonen.
Flot program
Dalby GF glæde sig til at
vise jer et flot og varieret
program med rigtig mange

spring-serier samt besøg af
gæsteholdet fra DGI Sydøstjylland, som nogle af
vores egne Dalby springere
fra 4.-6. klasse er med på.
Der er et ønske om at vise
alle gymnastikafdelingens
hold på gulvet, inklusiv
voksenholdene, så det bliver spændende, om vi får
en yogamåtte at rulle ud i
samklang med en hockeystav eller rytmer fra HitFit
Dance.
Hvem ved?

Fortæring
Der vil være muligt at købe
boller, kaffe m.m. i cafeen
Entré
30 kr. betales kontant ved
indgangen eller med MobilePay.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Program 2018

Indkøbsture til Fleggaard

Vores nye program er nu på gaden,
og turene kan også ses på vores
hjemmeside. Eksempler på ture...
DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER
Lørdag 17. marts • Pris 295,-

DEJLIGE
K
DANMAR

Incl. bustur, kaffe og rundstykke.
SPÆNDE

ULRIKSHOLM SLOT
Søndag 25. marts • Pris 590,GOTTORP SLOT OG SLESVIG
Søndag 15. april • Pris 580 ,FOLKETINGET
Torsdag 3. maj • Pris 850,-

NDE TUR

E OG GOD

LSER
E OPLEVE

i 2018

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

Pris pr. person 75,Ring og hør nærmere.

Incl. bustur, kaffe og rundstykke, middag, éntre, rundvisning og kaffe.
Incl. bustur, kaffe/rundstykke, éntre,
rundvisning, middag og kaffe/kage i bus.
Incl. bustur, kaffe og rundstykke, frokostbuffet, guidet rundvisning og kaffe/kage.

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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Ny leder: Vi kan aldrig blive for dygtige
Jane Ciecielski er ny leder for daginstitutionen Tved .
Hun overtager en veldreven institution med dygtigt
personale, som hun glæder sig til at arbejde sammen
med.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Da den 42-årige Jane Ciecielski overtog ledelsen af
daginstitutionen Tved, der
både har vuggestue, almen
børnehave, musikbørnehave og idrætsbørnehave under samme ledelse, var hun

slet ikke i tvivl om, at de
forskellige enheder hviler
på et solidt fagligt grundlag, og at det er nogle dygtige folk, som arbejder i
institutionen.
- Da jeg søgte jobbet, var
jeg selvfølgelig inde og researche på stedet, og allerede på hjemmesiden skin-

Blå bog
Navn : Jane Ciecielski
Alder: 42 år
Børn: To børn på 18 og 20 år
Bopæl: Esbjerg, hvor hun er født og opvokset
Uddannelse: Uddannet pædagog, diplomuddannelse
i ledelse
Job: har arbejdet på special institution med børn med
særlige behov, har fra 1. Februar 2012 været pædagogisk leder i en almen institution i Esbjerg, inden hun
1/1 2018 overtog jobbet som leder af Daginstitutionen
Tved, Musikbørne- haven og Idrætsbørnehaven

ner fagligheden igennem,
ligesom man kan se, at børnene er i fokus, og at udvikling bliver prioriteret,
siger Jane.
Hun kommer fra en stilling
som pædagogisk leder af
en daginstitution, der ligesom institutionen i Tved
har tre huse – et sted, hvor
hun var meget glad for at
være.
- Jeg havde en god stilling,
så jeg kunne godt tillade
mig at være kræsen. I Esbjerg var jeg leder for medarbejderne, og her bliver
jeg også leder for lederne,
og det er noget som jeg
meget gerne vil arbejde
med, siger Jane, der også

søgte stillingen i Kolding
på grund af attraktive arbejdsforhold.
Bor privat i Esbjerg
Jane, der bor i Esbjerg med
sine to børn på 18 og 20 år,
kommer fortrinsvis til at
have kontor i Tved, hvor
hun deler kontor med
souschef Birgitte Boisen.
Selv om det hele stadig er
fortrinsvist nyt, så er Jane
ikke i tvivl om, hvor en del
af fokus skal være. Hun vil

prioritere udvikling højt.
- Som sagt så har vi allerede
en velfungerende organisation, så vil jeg se på, hvordan vi kan blive endnu
dygtigere. Jeg skal sammen
med medarbejderne fastholde den fokus, der er på
kvalitet og bygge videre på
det stærke fundament, der
er. Og jeg glæder mig til
samarbejdet med forældrene, som også er noget, som
jeg vægter højt. Forældrene er vores kunder, og de
har aktivt valgt os til, så der
skal vi selvfølgelig have en
aktiv rolle. Men ellers vil
jeg bare slå ørene ud og

være nysgerrig på det hele,
siger Jane.
Mange kompetencer
Noget af det Jane også synes er en stor fordel ved at
have flere forskellige enheder er, at der er mange forskellige kompetencer samlet i de tre enheder.
Der foregår ombytning af
job, hvor for eksempel en
medarbejder fra Musikbørnehaven i januar arbejdede

en måned i institutionen i
Tved, og hvor man så kan
bruge de særlige kompetencer, den pågældende
har i forhold til de børn,
som er i Tved.
- Vi skal hele tiden udfordre hinandens praksis, for
det er børn vi arbejder
med, og vi skal hele tiden
reflektere over det, som vi
gør. Vi kan aldrig blive for
dygtige i det her fag, siger
Jane.

Daginstitutionen Tved
Er en aldersintegreret institution med vuggestue og børnehave. Vuggestuen har 22
børn fordelt på to stuer. Børnehaven har 42 børn også fordelt på to stuer.
Idrætsbørnehaven har 22 børn, og Musikbørnehaven har 21 børn.
Børnehaven har særligt fokus på udeliv og sociale kompetancer.
Vuggestuen har fokus på omsorg, nærvær og tryghed, fokus på at primærvoksen er
tilknyttet det enkelte barn ved indkøring for at lette overgang fra hjemmet til hverdagen i institutionen.
Der er 17 ansatte i Tved og fem ansatte i både Musik- og Idrætsbørnehaven.
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