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APRIL
Tirsdag 3. kl. 19.00
Søren Peter Viborg: Når
du mister, før du mister.
Sogneaften om demens
Tirsdag 3.
Første dag for 53 børn
i Glidende overgang
Tirsdag 3.-6.
Trivselsdag og Grønt
Flagdage
Onsdag 4. kl. 19.00
Valgmøde til skolebestyrelsesvalg. Mødested:
Skoletorvet ved indskolingen
Lørdag 14. kl. 11-14
Beboerforeningens børneloppemarked i hallen
Onsdag 18. kl. 19.00
Fælles sogneaften med
Villy Søvndal og Herreværelset i Sdr. Stenderup
Kirke
Fredag 27. kl. 10.30
Konfirmation i Dalby
Kirke
Søndag 29. kl. 10.30
Konfirmation i Dalby
Kirke

Dalby Kirke
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Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Tved Vand er rent vand
At have rent vand i 2018 er ikke nok for bestyrelsen
for Vandværket i Tved. Vandet skal også være rent i
fremtiden.
Af Carsten Justesen
Foto: Arkiv
Der er igen fokus på forurening af vores drikkevand. Ikke mindst rester af
sprøjtegifte udpeges som
synderen. For eksempel bliver der fundet mange boringer rundt om i landet
med rester af chloridazon,
og der vil helt sikkert
komme flere stoffer til. I alt
regnes der med, at der findes ca. 580 stoffer, der kan
forurene vores drikkevand.
Bestyrelsen i Tved Vand
holder et skarpt øje med
udviklingen og følger løbende op med nødvendige
tiltag.

Opmærksom bestyrelse
I øjeblikket tester vi løbende for kolibakterier,
kimtal og sprøjtegifte. I
Tved Vand har vi ingen
problemer med disse. Vi
har dog gennem en årrække haft en lille forhøjelse af nitrit, ammonium
og turbiditet – vandets klarhed; uden dog at være i
nærheden af grænseværdierne. Dette problem forventes løst med vores nye
iltningsanlæg.
Gør mere end der kræves
Kravene til vandværkerne
er øgede, og med den nye
drikkevandsbekendtgørelse stiger kravene til test.

Tved Vand…
• leverer vand til ca. 700 husstande og enkelte virksomheder i Tved, Rebæk og dele af Mariesminde
• udpumper årligt ca. 70.000 m3
• koster kun kr. 5,00 excl. moms pr. m3. For husstanden koster det ca. 70 kr. at forbruge inklusive afgifter
og spildevandsafledning
• vandets hårdhed er 10 = middelhårdt
• tester løbende for 87 stoffer, og testresultaterne er
fine og ligger langt fra grænseværdierne. Der er ikke
fundet chloridazon i Tved Vand.

MAJ
Onsdag 9. kl. 15.00
Niels Bjerre: Fra Dalbydreng til opfinder

Dalby GF

7. årgang. Nr. 3

Du kan finde yderligere oplysninger om vandkvalitet
med mere på www.Tved-Vand.dk



 


 

  

  
    

  
  
   
  
   


GANG I DIG OG DALBY
Dalby Torv skal være
færdigt i 2020

Læs side 2

Der er ikke meget drama over det idylliske Tved Vandværk. Og
det er godt. Vandet er stadig rent, og bestyrelsen holder konstant
et øje med kvaliteten.
Fremover skal vi, udover
test på værket, også teste
hos tilfældige forbrugere.
I Tved Vand tester vi for
flere stoffer, end der kræves, da dette område prioriteres højt. Vi er naturligvis forberedt på de udgifter, som disse test vil medføre, og det er der taget
højde for i budgettet for
2018.
Tved Vand anvender selvfølgelig et anerkendt og
certificeret firma til at udføre den praktiske del af testen. I øjeblikket er det
Agrolab, der er Tved Vands
samarbejdspartner.
Lerkappe som hjælper
I forhold til sprøjtegifte har
vi en ekstra fordel, idet
Tved Vands boringer hen-

KIRKE
Årets konfirmander

ter vand fra vandmagasiner, der ligger i dalen ud
mod Vonsild. Disse vandmagasiner ligger under en
massiv lerkappe. Denne
lerkappe anses for at være
et godt værn mod sprøjtegifte. Der er dog ikke
nogen garanti, da ny forskning desværre viser, at der
kan opstå mikrosprækker i
en lerkappe.

Læs side 7

Forsyningssikkerhed
I tilfælde af at vores boringer skulle blive forurenet,
eller der bliver fundet
sprøjtegifte eller lignende,
har vi mulighed for hurtigt
at skifte til en nødforsyningslinje fra TreFor. Dette
skift kan ske uden gene for
forbrugerne.

Læs side 8 og 10

SKOLE
Skolebestyrelsesvalg

SKOLE
4.A samarbejder med
lokal virksomhed

Torsdag 17. kl. 19.00
Kirkens forårskoncert

Læs side 9

IDRÆT
Fejende flot gymnastikopvisning

Læs side 11

Se dagens 69’er på hjemmesiden, sammen med alle de
nye ”ud af huset” menuer.

beckmenu.dk

...laver du mad
i aften, skat ?

BAGSIDEN
Skousen har fået dobbelt så mange ansatte
på et år

Læs side 12

Dalby Tidende
Om
AVISEN
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Lisa H. Kuang,
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Dalby Torv skal være færdigt i 2020
Hvad er Dalby Torv, er vi ofte blevet spurgt. Det er
beskrivelsen af det ”grønne areal” ved gyngerne og
multibanen, som i den grad trænger til en opgradering, især når den gamle bygning med “klubben” og
fodboldomklædningsrummene er blevet revet ned.
Sidste år blev der samlet midler ind til at få flere legeredskaber til mellemtrinnet. Det blev til klatretårnet,
denne gang er det et noget større beløb, der skal indsamles.
Af de tre projektopstartende
ildsjæle Luise Jakobsen, Tove
Klingenberg og Jette Berg
Bruun.
Ill.: Felthaus Arkitekter A/S
I 2020 står overbygningen
klar til at modtage de første
elever, og da skal udendørsarealet også rigtig gerne stå
færdigt.
Der er ikke afsat penge til
dette i byggeprojektet udover
at aflevere det grønne areal

med en form for belægning.
Af denne årsag er ideen
om Dalby Torv opstået, og
det er håbet, at alle borgere i Dalby i fællesskab vil
lægge sig i selen for at indsamle midler til at kunne
udføre dette.
I samarbejde med Feldthaus Arkitekter er der blevet udarbejdet et flot prospekt, hvor der er lagt vægt
på at tilgodese aktiviteter
for alle aldersgrupper i


 
    
   
     
  

  
     

    
    
     

Sådan tilmelder du dig
   
  
  


     

Dalby sogn med vægt på de
unge i alderen 10-15.
Budgettet lyder på cirka 2,3
millioner kroner. Vi har indtil
videre samlet 69.500 kroner
ind svarende til cirka tre pro-

cent, så der er et stykke vej.
Pt. er vi tre ildsjæle med diverse gode sparringspartnere, der løfter opgaven. Vi
har ansøgninger ude til diverse fonde.

   

Vi skal have lavet fundraising lokalt i området også,
så har du gode ideer og
kontakter til, hvordan vi får
midler i hus kan du kontakte os på dalbytorv@
gmail.com



 


 

  

  
    

  
  
   
  
   


Rundvisning hos TV SYD

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

Gratis for medlemmer
Arrangementet, der også
byder på kaffe og kage, er

gratis for medlemmer af
Beboerforeningen af Dalby
Sogn. Pris for ikke-medlemmer: Kr. 75 kr.
Tilmelding
Tilmelding skal ske inden
mandag den 16. april til Per
Rosiak på tlf. 22 36 10 57 eller
på email: per@rosiak.dk
Tilmeldingen foregår efter
først-til-mølle princippet,
da der er plads til max 50
personer.
Vi mødes ved indgangen
kl. 18.35. Slut kl. 21.15.
I tilfælde af for få tilmeldinger (minimum 30 personer) vil arrangementet blive aflyst.

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.

Vandværk under udvikling
Vandværket opgraderes, og driften ændres. Det står
fast efter årets generalforsamling i Tved Vand.

Gordy Strømdahl ledte
igen Tved Vand sikkert
gennem den årlige generalforsamling på Den Gyldne Hane den 14. marts.
Mødet blev indledt med et
øjebliks stilhed til ære for
vores tidligere vandværksbestyrer og bestyrelsesmedlem Carl Poulsen, der døde
i december. Carl Poulsen
har bestyret vandværket
gennem 37 år med flid,
punktlighed og stort engagement.
Årsberetningen
Formand Søren Bolvig
fremlagde årsberetningen
og kunne berette om de
ændringer, der sker.
Da kravene til drift af vandværker gennem de sidste år
har været øgede, og formentlig vil være det i fremtiden, har det været natur-

Torsdag den 17. maj kl. 18.35: Oplev TV SYD, Media
Park 1

Kom med til en spændende rundvisning, oplev
TV SYD bag kulissen og få
et indtryk af, hvordan regionale nyheder og tv-udsendelser bliver til i TV
SYD’s nye hus. I vil vil
møde medarbejdere i gang
med aftenens nyheder og
se studiet, redigeringslokalerne og nyhedsredaktion.
TV SYD’s specialuddannede guider sørger for, at vi
får en behagelig og udbytterig aften.
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Børneloppemarked

Af Carsten Justesen

Af Per Rosiak

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

Oplev en hel hal fyldt med glade børn, som sælger bøger
og legetøj og meget andet spændende.
Gratis adgang. Alle er velkomne.
Elever fra Dalby Skoles 5. klasser sælger forfriskninger.

Til sidst en stor tak til alle
jer, der var inde og ”like”
vores ansøgning til Realdanias ”Underværker”. Vores
ansøgning er videre til bedømmelse. I løbet af foråret bliver det offentliggjort, om Dalby Torv er
blevet udvalgt.

Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

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

Lørdag 14. april i Dalby:

 
  
   
  


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.

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY

ligt for bestyrelsen at analysere de muligheder, der er
for fremtidig drift af værket.
Bestyrelsen har valgt, at
Kolding-firmaet
Vand
Schmidt A/S, der gennem
mange år har været leverandør til vandværket,
fremover skal stå for den
daglige drift og tilsyn af
værket. Vand Schmidt A/S
har stor erfaring på området og har naturligvis alle
de krævede certificeringer
og hygiejnekurser.
I den mellemliggende periode har Jan Johannsen
været behjælpelig med at
håndtere den daglige drift,
og det er hans fortjeneste,
at driften er fortsat uden
”bump”. Heldigvis fortsætter han, indtil Vand
Schmidt A/S har overtaget
driften.
I forbindelse med opgravningerne i Rebæk foretager

Vandværket nogle opgraderinger af ledningsnettet.
Vandværket er efterhånden
en ”ældre dame”, og derfor
blev der foretaget tekniske
opgraderinger i 2017 med
blandt andet et iltningsanlæg, og der vil også ske tekniske opgraderinger her i
2018 blandt andet med et
automatisk skylleanlæg.
Formanden redegjorde for
vandkvalitet og risiko for
pesticider med videre.
Valg til bestyrelsen
To nuværende bestyrelsesmedlemmer, Norbert Gregersen og Ove Lauritsen,
blev genvalgt efter kampvalg, og Jørgen Sall blev, ligeledes efter kampvalg,
valgt som 2. suppleant. 1 og
2. suppleanter deltager i
bestyrelsesmøder og arbejder i bestyrelsen, men har
ikke stemmeret.
Regnskabet
Kasserer Kjeld Hansen
fremlagde det reviderede
regnskab, der viser en

”overdækning” på kr.
180.000 for 2017. Overdækning er det, der regnskabsmæssigt svarer til
overskuddet, når der er
tale om en forsyningsvirksomhed. Økonomien for
2017 er helt på linje med
de foregående år.
Vandforbruget er fortsat
faldende i området pga. af
vandbesparelse i de enkelte
husstande. Tved Vand er
dog stadig i stand til at levere vandet ca. 20 % billigere end f.eks. TreFor.
Kassereren kunne berolige
de fremmødte med, at de
igangsatte moderniseringer
af vandværket ikke i 2018
vil betyde forhøjede priser.
Regnskab og budget blev
godkendt.
Det er væsentligt at bemærke, at den rå vandpris,
som forbrugeren betaler
på kr. 4,00 pr. m3, kun
udgør ca. 6% af det, som
en kubikmeter vand koster
for en husstand med afgifter og vandafledning til
Blue Kolding.

Vandets hårdhed
Under generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til vandets hårdhed og
muligheder for behandling. Spørgsmål til vandets
hårdhed dukker op med
jævne mellemrum, og det
er naturligvis noget, bestyrelsen holder øje med.
Tved Vand har to boringer,
hvor den ene har en hårdhed på 8 og den anden på
12. Vandet mikses fra de to
boringer, og derfor giver
det en hårdhed på ca. 10,
det vil sige middelhårdt,
hvilket er meget normalt
for Danmark, hvor der
flere steder er op til hårdhed 20. Fra Tved Vand er vi
begunstiget med meget
fint vand fra de to boringer
i forhold til kvalitet og
smag, så derfor er vi meget
påpasselige med ikke at
ændre på vandet.
Bestyrelsen bombarderes
af leverandører med tekniske løsninger, der kan nedsætte vandets hårdhed,
men hver gang vi får analy-

seret nærmere på løsningerne, viser det sig, at løsningerne har en række
bivirkninger eller i bedste
fald er virkningsløse og
dermed spild af penge.
Bivirkninger kan være ændringer af vandets smag,
skader på ledningsnet hos
vandværket eller de enkelte husstande, så derfor
er bestyrelsens indstilling i
øjeblikket, at de forbrugere, der ønsker at sænke
hårdheden i deres vand,
må gøre det med husstandsinstallation.
Samarbejder med andre
Bestyrelsen er medlem af
diverse foreninger og har
et samarbejde med andre
vandværker, hvorigennem
udvikling og nye tekniske
løsninger drøftes og evalueres.
Generalforsamlingen blev
overværet af ca. 30 personer, og i alt var 27 husstande repræsenteret. Der
blev sluttet af med smørrebrød og hyggeligt samvær.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Program 2018
Vores nye program er nu på gaden,
og turene kan også ses på vores
hjemmeside. Eksempler på ture...
BRØDREMENIGHEDEN I
CHRISTIANSFELD
Søndag 6. maj • Pris 510,-

Indkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
K
DANMAR

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,SPÆNDE

NDE TURE

OG GODE

SER i 2018
OPLEVEL

Ring og hør nærmere.

Incl. bustur, kaffe og rundstykke, middag, rundvisning og kaffe.

Programmet 17. maj
18.45 Ankomst og præsentation af TV SYD og tv-stationens hverdag
19.30 Aftenens udsendelse. Her serveres kaffe og kage
20.15 Rundvisning i huset: Studie, redigeringslokaler, nyhedsredaktion med mere
21.15 Tak for i aften

SYLT MED GUIDE
Incl. bustur, kaffe og rundstykke, færge, frokost,
Torsdag 10. maj • Pris 595,- guide, biltog, kaffe og kage.
SAMSØ
Incl. bustur, færge, morgencomplet guide,
Søndag 13. maj • Pris 675 ,- frokost incl.1 genstand, kaffe og kage.
FRØSLEVLEJREN OG GRÅSTEN Incl. bustur, kaffe og rundstykke, foredrag,
Pinsedag 20. maj • Pris 525,- middag, kaffe og 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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Dalby Tidende

DALBY SOMMERFEST

Dalby Tidende

KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE / DALBY KIRKE

Byggeri igen på sporet

Det nye forslag til sognehus er tegnet af Felthaus Arkitekter. Menighedsrådet fortsætter med Peter Secher som bygherrerådgiver.

Provstiudvalget i Kolding har netop godkendt de nye
tegninger for Dalby sognehus
Af Kristin Balslev Munksgaard, Menighedsrådsformand
Da Menighedsrådet i efter-

året 2017 valgte at sætte
byggeriet af Dalbys nye sognehus på pause på grund
af uforudsete fordyrelser af
det oprindelige projekt,

blev arbejdet med at udforme nye skitser straks sat
i gang.
De nye skitser, udarbejdet
af Felthaus Arkitekter, og
medfølgende budget er
netop blevet godkendt af
Kolding Provstiudvalg.

Den kommende proces
I den kommende tid venter gennemgang og godkendelse af de nye skitser
hos Kolding Kommune
samt hos Haderslev Stift og
stiftets tilknyttede konsulenter.

Derefter skal skitserne godkendes af Fredningsnævnet, da sognehuset ønskes
placeret på fredet jord.
Processen, hvor skitserne
gennemgås og godkendes,
er standardprocedure. Der
kan dog komme ønsker fra

myndighederne om tilpasninger, men Menighedsrådet forventer fortsat, at første spadestik til det nye Sognehus kan tages i 2018, og vil
informere løbende herom i
Dalby Tidende, så alle i sognet kan følge processen.

Shelty og eat-out mærket Med håbet som drivkraft
I år 2017/2018 tager ca. 20 junior, trop og senior spejdere fra Marensminde, Shelty og eat out mærket.

Fredag: Fest med nyt på menuen Fælles fodslag om sommerfesten
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Sæt X i kalenderen sammen med klassen, fodboldholdet, badmintonvenner-

ne, naboerne, løbeklubben
eller strikkeklubben fredag
den 3. juni. For I skal ud at
spise sammen og kan reservere et fællesbord i teltet.
Vi vil rigtig gerne, at I mel-

der jer til hyggen i teltet.
Traditionen tro har vi fredag aften hygge i et stort
festtelt med musik, fællesspisning, varmekanoner og
godt selskab. Børnene plejer at være på til musikken,
få en pølse eller lasagne
ved grillen og lege udenfor, mens de voksne rykker
sammen i teltet. Ud på aftenen og de små timer plejer vores ølvogn at blive
centrum for årets samlingspunkt med skål, rygklapperi, varme og knus.
Det er et rigtig godt sted at
møde hinanden i området.
Ny menu
Vi har i flere år fået helstegt pattegris. Menuen bliver i år ændret, så der er
forskellige menuer at
vælge imellem – det bliver
ikke helstegt pattegris.
Dette vil I høre mere om i
næste nummer af Dalby Tidende.
Fodboldafdelingen
har
sørget for at der placeres
nogle seniorkampe fredag
aften, så vi får god underholdning. Der er sørget
for, at fodboldspillerne kan
få varm mad, når kampene
er ovre.
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Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Sommerfestudvalget har
samlet alle de mange ideer
og ønsker, så vi i 2018 kan
skabe endnu et brag af en
Sommerfest sammen. Derudover kunne vi på vores
igangsættende møde med
stor glæde byde Rikke Bygebjerg Petersen velkommen i udvalget.
I kender måske Rikke fra
Sjov Fredag. Vi håber, at
hun må blive godt integreret og glæder os til at se
Rikke i både planlægningen og som en del af arrangementet den 1. - 3. juni. Vi
vil gerne invitere flere med
ombord som tovholdere,
da der er udskiftning på
holdet fra næste år.
Så hold jer ikke tilbage.
Kontakt mig på tlf.: 27 77
22 22 – eller email:
mhd@refurb.dk
Arbejds- og overskudsdeling
Fodboldafdelingen bliver
fra i år en større del af sommerfesten. Tidligere har
der været en arbejdsfordeling mellem Dalby Mølle
Pokal og Sommerfesten,

hvor vi har stået for hver
vores opgaver. Fra i år bliver dette anderledes, idet
det er aftalt, at sommerfestafdelingen og fodboldafdelingen får lige andele af
overskuddet.
Dalby GF ønsker fortsat at
støtte den sociale dimension i klubben på tværs af
afdelingerne samt vise sig
som en aktiv spiller i lokalområdet. Samtidig ønskes
der også at tage et hensyn
til fodboldafdelingens ønske om at tjene nogle
penge ved Dalby Mølle
Pokal til fodboldafdelingen.
De seneste år er overskuddet fra Sommerfesten gået
ubeskåret til køb af udendørs bordtennisborde ved
multibanen, bowling/spise-arrangement for alle
trænerspirerne I Dalby GF,
der er købt ramper, og der
skal købes udendørsmøbler til det kommende
Dalby Torv. Alt sammen
indkøb til fælles gavn for
hele området.
Fra Sommerfestudvalget
ønsker vi fodboldafdelingen velkommen. Det bliver
godt med nogle ekstra ressourcer på pladsen.

Mange frivillige
Der er mere end 200 personer, som hvert år hjælper
til at gøre sommerfesten og
den traditionsrige fodboldturnering Dalby Mølle Cup
til en succes. Bliv endelig
ved med det. I gør alle en
forskel.
En særlig tak skal lyde til
vores præst Jens Christian
Bach Iversen, der sikrer information til alle i Dalby Tidende, og til Else-Marie og
Morten Stærmose, der er i
år tilbage som en del af
børnecampingen. Morten
hjælper endvidere med opsætning af annoncer for
sommerfesten. Tak for
hjælpen.
Det er vores ambition, at
Dalby Sommerfest skal
være et socialt arrangement, som vi alle, unge
som ældre, ser frem til år
efter år. Vi glæder os til en
god sommerfest med dejligt vejr!

Af: Trop/senior spejder William Hilker Madsen
Foto: Privat
Det var tilbage i sensommeren 2017, at en gruppe
spejdere fra Mariesminde
besluttede at de ville tage
shelty- og eat-out mærket.
- Vi startede tilbage i september, hvor vi overnattede i Give.
- Når vi ankommer til en
shelterplads, starter vi med
at dele shelterne op, som
regel er der mellem 2 og 4

sheltere på den plads vi har
udvalgt.
- Vi plejer at dele spejderne
op i alder og enhed.
Når vi har indrettet os, tænder vi bål og begynder at
lave mad. Vi spiser typisk
ved 20-tiden, og går i seng
mellem 21:30 og midnat.
Indtil nu har vi har sovet i
Ferup, Bindeballe, Houens
odde, Stenderup, Harte og
senest Skærbæk, de næste
ture går til Middelfart, Trellenæs og Kirstinelyst. Billederne her er fra Skærbæk.

FAKTA
Shelty-mærket er meget
simpelt: Du skal sove i
shelter en gang om måneden, 12 måneder i streg,
og den samme shelter må
kun benyttes en gang.
Eat-out mærket går ud på
at du laver mad i naturen
på bål, eller trangia en
gang om måneden, 12
måneder i streg, der skal
indgå to elementer i madlavningen, og den samme
ret må ikke laves flere
gange.

Samtale og koncert med
Villy Søvndal og Herreværelset
Der er kendte 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.
Villy Søvndal og Herreværelset slår vejen forbi.

Villy Søvndal står fast: 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.” Derfor er
”Med håbet som drivkraft”
titlen på den bog, han har
skrevet i samarbejde med
forfatter Ole Sønnichsen,
Bjert Vesterskov.
Samtale
Ole Sønnichsen følger
Villy Søvndal ind på hans
personlige beretning fra
det globale politiske ma-

skinrum med afstikkere til
hans opvækst, rejser rundt
i verden og aktive tid i Kolding.

Koncert
Efter pausen får Villy Søvndal selskab af sine venner
fra Herreværelset, brødrene Niels og Jens HjortPetersen. De begyndte at
spille sammen i seminarietiden og har nu fundet
sammen musikalsk igen.

Med håbet som drivkraft.
Sådan hedder Villy Søvndals
bog om et langt liv i politik,
der netop udspringer i håbet
om, at det er muligt at gøre en
forskel. Det bliver også overskriften, når Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup holder fælles
sogneaften onsdag den 18.
april kl. 19.00 i Sdr. Stenderup Kirke.
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Årets konfirmander

APRIL

Fredag den 27. april 2018 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke

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

Andrea Munk Nørreg. Bach
Gydeledvej 60

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.
Se side 7.

Mathilde Straarup Iversen
Idyl Allé 1

Silja Hyllested Berthelsen
Engen 15

Sebastian Tophøj Johansen
Skovgærdet 31

Frida Porse Brødsgaard
Dalbyvej 83

Cornelia Q. Hyldedal Nielsen
Agervænget 3

Laura Vesti Grundahl
Goldbæk Alle 10

Lasse Vissing Rasmussen
Bakkegærdet 26

Kristian Badst. Risengaard
Nellikevej 7

DØBTE

Sofus Kr. Safarkhanlou
Stranden 44

25. februar
Victoria Erichsen
Ollendorff
Skellet 4
4. marts
Isolde Boysen Vogensen
Dalby Møllevej 10

Menighedsrådsmøde: Torsdag den 5. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
1. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 15. kl. 9.00
2. søndag efter påske. Ved Tine Illum.

c

Fælles sogneaften med Villy Søvndal
og Herreværelset:
Onsdag den 18. kl. 19.00
I Sdr. Stenderup Kirke. Fælles for Dalby, Bjert og
Stenderup.
Se side 5
Lørdags-dåbsgudstjeneste:
Lørdag 21. april kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Søndag den 22. kl. 10.30
3. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

c

Konfirmation: Fredag den 27. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.
Konfirmation: Søndag den 29. kl. 10.30
4. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.

Gudstjeneste: Torsdag den 10. kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag. Ved J.C. Bach Iversen.

25. marts
Aya Elna Holme Hosbond Mølbæk
Christianshave 31

En lokal flagdag
En opfordring: Gør de to konfirmationer til flagdag
i hele sognet, så dagen bliver ekstra festlig for konfirmanderne. Aftal med naboen, hvis du er bortrejst
i Bededagsferien.

Jack Almfort
Skovly 12

Søndag den 29. april 2018 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke
Caroline Bonef. Andersen
Dalbygade 53

Cecilie Bøving Byrialsen
Goldbæk Alle 9

Kristian Korsg. Lautrup
Skovly 24

Laura Storbjerg Andersen
Idyl Allé 8

Ida Fabienke Grundahl
Forsytiavænget 13

Frederik Lykkesb. Nielsen
Chr. Schous Vej 8

Sille Ejsing Andreasen
Romerparken 16

Mads Holm-Søberg
Stranden 29

Sofie Møller Nielsen
Goldbæk Alle 13

Tobias Rokkj. Bonnichsen
Dalen 1

Maria Lyneb. Hussmann
Frederik 2 Vej 31

Alberte Flaskager Stentoft
Lundgærdet 17

Olivia Kristine Bork
Idyl Allé 15

Søren J. Homann Kjær
Goldbæk Alle 38

Karl Emil Stærmose
Goldbæk Alle 6

VIEDE OG VELSIGNEDE
Lisbeth Stenger Lund &
Kasper Holm Lund
Dalby Møllevej 21

1. marts
Søren Kristian Sørensen
Skovly 10

Konfirmationsdatoer
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke Store Bededag fredag den 17. maj 2019 kl. 10.30.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke søndag den 19. maj 2019 kl. 10.30.
Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen. Torsdage kl. 13.30-15.00 for de Dalbykonfirmander, der går på Brændkjærskolen. Går man på andre skoler og ønsker at blive konfirmeret i Dalby
Kirke, kontakter man sognepræst Jens Christian Bach Iversen.
Man forberedes altså på kryds og tværs af de gamle Dalby-klasser, men konfirmeres sammen med kammeraterne
fra de gamle Dalby-klasser.
Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk

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.

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.
Quedlinburg i Harzen
Unesco-byen i det østlige
Harzen, som til lejligheden
forventes at iklæde sig de
smukkeste efterårsfarver.

Sogneaften om demens
• 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

Find kalenderen frem og
noter disse særlige gudstjenester og arrangementer i Dalby Kirkes
regi.

Onsdag 9. maj kl. 15.00
Niels Bjerre: Fra Dalbydreng til opfinder
Torsdag 17. maj kl. 19.00
Forårskoncert

I den fremragende film ”Luther – hans vision ændrede verden”,
er det skuespilleren Joseph Fiennes, der som Luther slår de 95
teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg.

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.
NB! Prisen vil ud over 5 overnatninger også inkludere:
Bus alle dage, morgenmad og aftensmad, alle entréer og
rundvisninger.

Når du mister, før du mister
Søren Peter Viborg fortæller om årene sammen med sin kone Hanne, fra hun som 52årig fik konstateret Alzheimers demens, til
hun døde i fjor i en alder af 64.
Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål og diskutere demens.
Arrangementet finder sted i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A.
Alle er velkomne.

Sæt X
Der vil i løbet af forsommeren blive lagt flere planer
for efteråret. De vil naturligvis også komme til at
fremgå af Dalby Kirkes kalender.

Sogneaften 3. april kl. 19.00

Den kommende konfirmand medbringer sin mor eller far samt sin dåbsattest – eller husker sit CPR-nummer.

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.

Er man interesseret, så
kontakt Jette Juhl senest
den 1. maj 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.

Erfurt
Klostret i Erfurt, som Luther lod sig indskrive på
efter sin oplevelse i tordenvejret.

1. februar
Svenaage Laasholdt
Iversen
Møllegærdet 11

Tirsdag den 22. maj kl. 19.00 – 20.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste:
1. september kl. 10.00

Tilmelding: Senest
1. maj

DØDE OG BEGRAVEDE

Indskrivning til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2018-2019 for de nuværende 7. klasser

c

Sognerejse til Wittenberg
6. – 11. oktober 2018

Eisleben og Mansfeld
Luthers fødehjem og huset,
hvor han voksede op.

Konfirmation 2019 i Dalby: Indskrivning

MAJ
Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 10.30
5. søndag efter påske. Ved Tine Illum.

Nyt om
NAVNE
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Søndag 20. maj kl. 10.30
Pinsedag: Gudstjeneste på
alverdens sprog
Søndag 3. juni kl. 9.30
Friluftsgudstjeneste ved
Dalby Sommerfest
Søndag 19. august kl. 10.30
Strandgudstjeneste på
Rebæk Strand for hele
familien
Søndag 2. sept. hele dagen
Udflugt til Ribe sammen
med Sdr. Bjert: Gudstjeneste i Domkirken, byrundvisning m.m.
Søndag 23. september
kl. 10.30
Høstgudstjeneste for hele
familien
6. – 11. oktober
Sognerejse til Wittenberg
28. oktober kl. 16.00
Spaghettigudstjeneste

Vejviser
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
Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
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

4. november kl. 19.00
Musikgudstjeneste Allehelgen med mulighed for
at tænde lys på kirkegården.
11. november kl. 10.30
Fælles musikgudstjeneste i
Sdr. Bjert Kirke i anledning af 100-års dagen for
1. verdenskrigs afslutning

Kilde: http://www.videnscenterfordemens.dk

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 4
April 2018
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Nu er der valg til skolebestyrelsen
Dalby Skole går en fantastisk spændende tid i møde
med en overbygning på vej – i skolebestyrelsen ser vi
frem til de opgaver der følger med. Der er valgmøde
på Dalby Skole onsdag den 4. april klokken 19.

Af Sidse Østergaard, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem.
Mor til Selma i 2.A
Hvordan skaber man det
bedste unge-miljø på en
skole der hidtil har skullet
sige farvel til eleverne,
mens de endnu var ”børn”?
Hvilke traditioner passer til
udskolingen i tråd med
dem, vi har for den øvrige
skole? Hvordan med lejrskoler, hvad er den bedste
løsning?
Dette er blot nogle af de
spændende punkter vi i
skolebestyrelsen skal tage
stilling til sammen med
skolens ledelse.

Nye og gamle
Så nye forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
skal ikke regne med støvede status quo møder,
men kan derimod se frem
til at være med til at diskutere og definere den overbygning som vores børn
har glæde af fremadrettet.
På Dalby Skole er der forskudte valg til skolebestyrelsen, hvilket betyder, at nye
medlemmer bliver budt
velkomne af mere rutinerede kræfter. Og der er
både plads til og brug for
dig. Sammen arbejder vi
for den allerbedste skole
under de givne rammer.

I år er 4 ud af 7 forældrevalgte på valg. Valget foregår i foråret, og man indtræder i bestyrelsen til august ved det kommende
skoleårs start. Valgperioden er fire år.
Med i to år
Jeg har nu været i gang
med skolebestyrelsesarbejdet i knapt to år. Til forskel
fra flere af de andre medlemmer har jeg ikke en lærerfaglig eller pædagogisk
baggrund. Og hele det
kommunale univers har
været ukendt for mig. Men
netop vores forskellige baggrunde ser jeg som en
styrke, fordi vi alle har hver
vores tilgang til diverse problemstillinger. Der er plads
til, at alle bliver hørt, og vi
kan bruge hinandens vinkler i diskussioner.

Sund fornuft
At arbejde i Skolebestyrelsen er ikke svært eller forkromet, det er sund fornuft. Det er meningsudveksling og stillingtagen
om emner, der har en direkte påvirkning på vores
børns skolegang.
Der er deltagelse i cirka
otte bestyrelsesmøder om
året. Du kommer med et
positivt, åbent sind og giver
dine holdninger tilkende.
Indsigt og medindflydelse
Du får til gengæld stor indsigt i, hvad der rører sig på
dit barns skole. Medindflydelse på hvordan procedurer og retningslinjer udformes. Kendskab til andre
engagerede forældre, medarbejderrepræsentanter og
ledelsen.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen

Valgmøde i april
Så kig i din kalender. Har
du 2-3 timer tilovers en
hverdagsaften otte gange
om året? Har du lyst til at
smide dine personlige ressourcer ind i puljen? Har
du en interesse i dit barns
skole? Så er det netop dig
vi har brug for.
Der er valgmøde på Dalby
Skole onsdag den 4. april
klokken 19.

5.B har arbejdet med robotprogrammering
5.B har haft besøg af Frederik Bo Christensen, der er
digital læringskonsulent. Vi har arbejdet med programmering af robotter.

Af lærer Charlotte Jacobsen
Fotos: Dalby Skole
Efter gennemgang af, hvad
en robot var og hvordan
man bruger den rundt om i
verden, skulle eleverne selv
i gang med at arbejde med
at programme robotter.

Der var en regel: Hvis man
ikke kan finde ud af det,
skal man prøve igen, hvis
man ikke kan igen, så prøv
igen, men prøv noget nyt.
Der blev arbejdet og eksperimenteret en masse.
Elevene har været glade for
forløbet.

Ane Hvelplund Overgaard, Signe Kehlet og Malou Rubenius,
5.B programmerer robotten.

- Det har været skide fedt at
lære at programmere robotter, siger Frederik og
Marcus.
- Det har været rigtig sjovt
at arbejde og programmer
med vennerne, mener Andreas, Christian og Philip.
- Det er fedt, at man selv
skal finde på hvad robotterne skal gøre, siger Mathilde og Stella.
- Jeg synes, at det var sjovt
at arbejde med robotter, og
det er vildt, hvad robotter
kan i dag, fortæller Bertram.
- Vi har fået vores robot at
hente et glas vand. Vi synes,
at det var sjovt at lege med
robotter, fortæller Christopher og Victor.
Fede eksperimenter
- Det var sjovt at programmere og fedt, at vi fik lov at
eksperimentere selv, udtaler Kasper og Rasmus.
Kort summeret siger 5.b, at
det har været super fedt at
arbejde med robotter, for
vi lærte at sætte ting sammen.

DALBY skole

SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer:
Peder Damkjær
(formand),
Tove Klingenberg,
Luise Jakobsen,
Jette Berg Bruun,
Carsten Reinert,
Stine Weltstrøm,
Signe Thorsø Pedersen,
Sidse Østergaard
(1. suppleant)

Entreprenørskab og samarbejde med virksomhed hjælper 4.A til udlands-studietur
4.A har været i gang med spare sammen til en studietur. De har blandt andet haft et samarbejde med en
virksomhed og udarbejdet en folder.

Af Jette Carlsen, klasselærer
Fotos og folder: Dalby Skole
I forbindelse med vores
skemafri periode i januar,
har 4.A blandt andet været
angrebet af ”entreprenørskab”. I et kort forløb har
eleverne øvet sig i at være
opmærksomme, nysgerrige og nyskabende.
Opgaverne er blevet inspireret af opgaver fra Fonden for Entreprenørskab
(tidligere Young Enter-

prise). Egentlig fra et forløb henvendt til forældre,
men i vores tilfælde tilpasset til et forløb i skolen.
I vores tilfælde er det brugt
som forløberen til et virksomhedsbesøg.
Som noget helt særligt skal
vi sælge et af virksomhedens produkter. Anledningen er beskrevet herunder.
Derfor har vi også været involveret i at designe logo,
tekst til etiketten og til en
lille folder.

Et godt tilbud på maling
Af Laura Lindskov, 4.A
4.A vil gerne på studietur
til udlandet. På studieturen skal vi lære om kultu
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Det sker
Tirsdag 3. juni
Første dag for 53 børn i
Glidende overgang
Tirsdag 3.-6. juni
Trivselsdag og Grønt
Flag-dage
Onsdag 4. juni kl. 19.00
Valgmøde til skolebestyrelsesvalg. Mødested:
Skoletorvet ved indskolingen.

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

0DOLQJHQ DQYHQGHV S§ EOD WDSHW JODVY¨Y ĆOW RJ SXGVHGH Y¨JJH L K\JJHOLJH VWXHU
stangsmarte værelser, gange og enttreer osv.
'HQHUVLONHPDWLJODQVPLQXVRJUHQJºULQJDIEHVNLGWHEDYLDQĆQJUHWºUUHV
af med en våd klud.
Du kan rull
rulle
m 30
30-50
e derudaf på mellem
50 m2 væg med en 5 ltr spand.
Mens den ttørrer, til du kan male
e anden gang, kan du bl.a. nå at drikke et par fadøl, få
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DREAMTEAM
Dreamteam vil gerne på studietur
til udlandet. På studieturen skal
vi lære om kulturen, historien og
traditionerne. Vi skal også lære at
VQDNNHVSURJHWLODQGHW9LĆNLGHHQ
om en studietur i begyndelsen af
anden klasse, og så begyndte vi
ellers at samle penge sammen. Vi har
sunget, solgt juletræer og skal nu
sælge maling.

DR
REAMTEA
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VÆGM
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MALING G
GL . 5
KR 150 FOR 5 LT
LTR

Malingen er vandbaseret og lavet på
Nowocoat (vi har selv tappet den).
Den er råhvid så hvis I lige har en
væg der skal peppes op, så har vi
helt klart et tilbud her.

STØT OS S Å VI FÅR EN
OPLEVELSE F OR LIVET
DREAMTEAM
AM VÆ GMALING

TEKNISKE DATA
TA

Vores klasse harr selv været med til at
designe etikette,
e, logo og tekster.
tekster Vi har
været på fabriksbesøg
sbesøg hos Nowocoat
og selv sat etiketter på spande og tappet
malingen.
Alle penge går til vores klasse-kasse og
studietur til udlandet.

•
•
•
•
•
•

Indendørs vægmaling
Vandbaseret
Råhvid RAL 9010
Glans 500 minus 495
Rækker til 30-50 m2 væg pr spand
Tørretiden tager ca et par fadølstid
eller en kop kaffe og kage

BESTIL MALINGEN P
PÅ
Å WWW.DALBYSKOLE.DK
AFHENT HOS MIL
LT
TON, DALBYVEJ 110 EFTER AFT
TA
ALE

Tjek vores webside www.dalbyskole.dk

DREAMTEAM
DALBYSKOLE

Virksomhedsbesøg på Nowocoat
Af Christian Hylsebeck Jørgensen, Nicklas Ngyen, Jakob Høi
Davidsen og Rasmus Paaske
Jørgensen, 4.A
4.A har været på virksomhedsbesøg på en fabrik,
der hedder Nowocoat. Fabrikken fremstiller maling.
Den har så lavet vores egen
maling.
Vi startede med at gå hen
til rundkørslen. Så kørte vi
med forældrenes biler til
fabrikken. På fabrikken tog
Milton og hans mor Nina
godt imod os.
Da vi kom derover fik vi en
T-shirt, hvor der stod NOWOCOAT og en kasket,
hvor der også stod NOWOCOAT og en nøglering,
hvor der stod det samme.

_____________________

Signe Dixen, Alberte Johansen og Marinelle Lorentzen tjekker om
de har programmeret robotten rigtigt.

Du har købt den bedste maling, som
m du kan få i Danmark, og du har ikke levet før, du har
prøvet denne vægmaling. Du kan male
m
med den derhjemme på din væg, HVIS din mor
ikke er hjemme, for mødre vil have sorte vægge, og denne maling er råhvid, det er også
GHWGHćHVWHIRUHWU¨NNHU

MALING SÆLGES

Rasmus Schrader og Kasper Wichmann afprøver deres program.

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING
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Så skulle vi ud og opleve fabrikken.
Da vi kom tilbage til mødelokalet, skulle vi lære at
lave malingen og putte det
på et prøvekort og glatte
det ud med en metalting,
der hed en knogle. Så kunne man se, hvor godt den
dækker.
Vi blev vist rundt
Nina viste os rundt på fabrikken. Vi satte vores ting
i mødelokalet. Vi satte etiketter på spandene, de andre tappede maling i spandene. Vi lagde mærke til, at
det var lidt hårdt at tappe
maling i spandene. Bagefter fik vi madpakker og
kørte hjem.

Lavede det næsten selv
Det startede sådan. Vi blev
vist rundt på fabrikken. Vi
var inde på et laboratorium, hvor vi fik en masse
at vide om malingen.
Og så skulle vi tappe selve
malingen. Det startede
med, at vi blev delt i fire
hold, hvor hold et og to
skulle sætte etiketter på

spandene, og så skulle hold
tre og fire tappe, og efter
det byttede vi. Malingen
havde vi dog ikke selv lavet.
Det havde vi maskiner til.
Forinden havde vi forberedt os på den måde, at vi
skulle lave et logo til etiketten.
Du kan købe den maling,
vi har lavet.

Fakta om NOWOCOAT
Der er 45 medarbejdere på fabrikken.
Der er 4 robotter. Der er 5 automatiske tappelinjer.
Man skal have 20 forskellige ingredienser for at lave
vores maling.
Der er 6 blandemaskiner, hvor der kan være 3.000 liter
i de 3 små og 8.000 liter i de 3 store.
Der er 4 tanke til råvarer, der kan rumme 20.000 liter.
Der er 10 trucks og en lastbil.
Der er 900 ingredienser på lager.
Der kan produceres 60.000 liter per dag. Det betyder,
at der kan males cirka 1.000 hjem om dagen med malingen.
9
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53 nye børn i Dalby Skoles Glidende overgang
Så er holdet samlet til Dalby skoles ”Glidende overgang” tyvstarterne, og vi har en plan, og vi er klar.
Klar til at tage imod de 53 nye børn. Lokalerne og
garderoberne står ny opsat, og spændingen stiger, jo
nærmere vi kommer tirsdag den 3. april klokken 8.00.
Af pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Foto: Leon Jensen
Tyvstarterne, som vi kalder
vores børn i Glidende over-

gang, starter hver morgen
klokken 8.00. Børnene har
mulighed for at møde i
morgen-SFO fra klokken
6.35. En medarbejder fra
Glidende overgang vil hver

dag møde ind klokken
7.00, så der hver dag er et
kendt ansigt fra morgenstunden. Når klokken ringer klokken 8.00, mødes vi
i vores klasselokale og starter vores dag samlet.
Vi starter altid med fælles
morgensamling og gennemgår dagen i dag via et
ugeskema. Efter en god opstart deltager vi også i sko-

Skolebestyrelsesvalgmøde
onsdag den 4. april 2018 kl. 19 på Dalby Skole
Der er ordinært valg til Dalby Skoles skolebestyrelse her i foråret, som
der ligeledes er til alle folkeskoler i landet.
Dalby Skoles skolebestyrelse har forskudte valg, hvor der vælges fire
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer ved de ordinære valg og
tre ved de forskudte valg, næste gang i 2020.

lens fælles morgensang
med resten af indskolingen.
Forskellige aktiviteter
Hver dag planlægger vi forskellige forløb for børnene
med forskellige aktiviteter
både inde og ude, og desuden planlægger vi også
med tid til at lege og lære
hinanden at kende. Vi spiser madpakker, når vi synes
det passer ind i dagens program. Vi afslutter dagen i
Tyvstarterne
klokken
14.00, hvor vi fortæller
hvilke aktiviteter, der tilbydes i SFO. Resten af eftermiddagen er vi sammen
med de andre børn. De
voksne fra glidende overgang følger med i SFO, så

der hele tiden er kendte
ansigter. Som tryg base har
GLO-lokalet også åbent i
SFO-tiden.
I Glidende overgang, har vi
valgt at have fokus på skoleparathed, natur, leg og
bevægelse. Det betyder, at
vi blandt andet skal arbejde
med tal og bogstaver, former og figurer. Vi skal lege,
være kreative og aktive,
have naturoplevelser og
øve os i at være sammen på
en god måde.
Eget lokale
Tyvstarterne holder til i
eget klasselokale, men vi
skal også være meget på
jordstykket, hvor bålhytten
og Birkely bliver vores faste
base om formiddagen. Vi

kan og vil desuden bruge
resten af skolens lokaler, så
vores muligheder bliver så
mangfoldige som mulig.
Vi er otte medarbejdere tilknyttet Tyvstarterne - fire
faste SFO-personaler, en
pædagog fra hver af børnehaverne Tved og Mariekjær, en nyansat pædagog
og en medhjælper. Det betyder, at vi dagligt vil være
cirka seks voksne sammen
med børnene om formiddagen.
Jeres barn skal have en
taske med, der kan bruges
til tur. Skoletasken skal
vente til de starter i skole til
august.
Vi er klar til at modtage de
53 nye tyvstartere på Dalby
skole.
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Dalbyopvisning – mens
børnene sov til middag
I år havde gymnastikforeningen valgt at lægge opvisningen om eftermiddagen, hvor den tidligere allerede
er startet kl. 11.00. Den eneste forskel dette medførte
var, at de helt små gymnaster ikke kunne være med
pga. middagslur.
Af: Judy Reimer
Foto: Judy Reimer
Forældre/barn holdet var
som sagt ikke fuldtalligt,
men alligevel blev det den
største gymnastikopvisning
i klubbens nyere historie.
Godt 300 gymnaster er i
dag i Dalby gymnastikfor-

ening og rigtig mange af
dem var i år på gulvet, for
at vise deres evner.
Som noget nyt i år var rytmeholdet kommet op at
stå, og de viste en flot rytmeserie, med bl.a. gulvøvelser og vimpler.
Mie Bach Iversens ”Hit Fit
Dance” piger var også på

gulvet for første gang, hvor
de gav os en forsmag på de
glade trin de laver til høj
musik fra bl.a. 80’erne.
Rigtig mange gymnaster
havde taget forældre og
bedsteforældre med i hallen til en festlig og flot opvisning. Dalby havde i år
inviteret DGI Sydøst 10-14
holdet, som flot viste os serier og spring, som de øver
i Aagaard hele vinteren. På
dette hold deltager flere
gymnaster fra Dalby.

Valgperioden for forældrevalgte medlemmer er fire år.
Alle forældre, der har børn på skolen i det kommende skoleår, er valgberettigede og kan stille op som kandidat til skolebestyrelsen.
Ønske om at være kandidat til skolebestyrelsen skal meddeles til skolelederen senest den 13. april 2018 klokken 12.00.
Der afholdes valgmøde på Dalby Skole onsdag den 4. april kl. 19.00.
Mødested: Skoletorvet i indskolingen.
Her vil skolebestyrelsesformanden kort orientere om skolebestyrelsens
arbejde og skolelederen vil orientere om valgproceduren.
Forældre, der ønsker at være kandidater til skolebestyrelsesvalget, kan
give meddelelse herom på valgmødet.
Den nyvalgte skolestyrelse tiltræder til det nye skoleår til august 2018.
Venlig hilsen
Henrik Nielsen, Skoleleder

GLO-staben er klar. Fra Venstre; Pædagog Helene Sørensen (Dalby Skole), PAU Rigmor Dalsgaard
Thimer (Gl. Tved - daginstitution), Pædagog Bettina Grünzig Shelde (Dalby Skole), medhjælper
Iben Højrup Kodal (Dalby Skole), pædagog Louise (Dalby Skole), Pædagog Lotte Tolstrup (Dalby
Skole), Pædagog Helle Friis.(Mariekjær - daginstitution). (Ikke med på billedet: pædagog Mette
Steen Sørensen (Dalby Skole).

N
E
S
U
O
K
S
VI ER ker hvidevarer
...og vi els

SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og weekend
27 63 08 28
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VONSILD
Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20

DGI Sydjylland – et hold
med Dalbygymnaster
DGI Sydøstjylland 10-14 og junior er begge store hold,
som træner i Aagaard hver søndag aften. I dette forår
har hvert hold, som består af cirka 100 gymnaster cirka 10-12 opvisninger fordelt på syv weekender. Dalby
har gymnaster med på hvert af holdene.
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer

Kolding
Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Den første opvisning var på
Aagaard Efterskole, hvorefter opvisningsplanen startede i DGI huset i Vejle,
hvor begge DGI hold opvi-

ste henholdvis lørdag og
søndag 3. og 4. marts.
Herefter er der opvisninger stort set hver weekend
frem til start maj.
Juniorholdet såvel som 1014 holdet er inddelt i et
spring- og et rytmehold,

hvor selv opvisningen er
bygget op som et miks af de
to hold, så de er på gulvet
hver for sig og sammen.
Det er et smukt syn, når de
100 gymnaster, ensartet og
dog forskelligt, giver fællesoptræden på gulvet.
Der er et stort sammenhold mellem Dalbyspringerne og rytmepigerne på
holdene, og de oplever
samtidig at få venskaber på
tværs af aldre og skoler.
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To indehavere har fordoblet medarbejderstablen på kun et år
Skousen på Platinvej er en forretning, hvor der sker
udvikling hele tiden. De to indehavere har succes
med at satse på god service, kvalitet og på at være
fleksible.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Dalby Tidende
Selvom Klaus Olesen og
Thomas Sørensen kun har
haft Skousen på Platinvej i
et år, har de allerede fordoblet antallet af medarbejdere og udvidet butikken med endnu et lokale
til deres nyoprettede erhvervsafdeling.
Der er så meget gang i butikken, at det er mere undtagelsen end reglen, at de

to ejere af butikken går
hjem, når butikken lukker
klokken 17.30.
- Vi har meget travlt, og
derfor har vi også været
nødt til at oprette en erhvervsafdeling og ansat
Janne til at tage sig udelukkende af erhverv, fortæller
Thomas Sørensen, der
samtidig lige hilser på den
58-årige Janne, der i samme øjeblik træder ind ad
døren.
- Vi har ansat netop hende,

fordi hun har en lang arbejdserfaring og er god til
at snakke med arkitekter
og andre fagfolk, siger han.
Mange kompetencer
Både Klaus, der er 52 år, og
Thomas, der er 37 år, bringer da også relevante erfaringer med til den fælles
forretning. Klaus har arbejdet 34 år i hvidevarebranchen i forskellige butikker
i Kolding og omegn, og
Thomas har blandt andet
tidligere ejet og drevet renseriet i Adelgade i Kolding. De to er i familie med
hinanden, men det er
deres forskellige kompe-

tencer og indgange til forretningen, der gør, at de to
har så meget succes. Thomas tager sig primært af erhvervsafdelingen og opsøgende salg, mens Klaus tager sig af butikken med de
private kunder.
- Det er helt klart en fordel
at være to, så der altid er
nogen på arbejde. Vi holder ikke fri samtidig. Men
vi er også gode til at supplere hinanden. Thomas
har mange ideer, mens jeg
nok er den, som holder lidt
igen ind i mellem, siger
Klaus.
Enige om forretningen
Til gengæld er de begge
enige om, hvordan forretningen skal køres.
- Vi har så at sige fingeren
på kogepladen. Vi er fleksi-

ble, servicen skal være i
top, og der skal være kvalitet i det, som vi gør. Vi er
ikke et supermarked inden
for hvidevarer. Vi er fagfolk
og ved, hvad vi har med at
gøre, og vi tager altid en
dialog med kunderne om,
hvad de har brug for. Det
er ikke altid, at kunden har
brug for det dyreste produkt, eller kunderne har
det samme behov, siger
Klaus, der understreger, at
de også har gode medarbejdere, der også er fagfolk.
- Vi har tre udkørende biler
og et eksternt firma at
trække på, siger Klaus.

vigtigt at have baglandet i
orden. Thomas har to mindre børn, men heldigvis
også en familie, der bakker
op om projektet.
- Ellers kunne det ikke lade
sig gøre, for man skal også
huske at holde fri en gang
imellem, siger Thomas.
Første april holder butik-

ken et års fødselsdag, men
der har været så travlt, at de
to indehavende ikke har
haft tid til at arrangere en
fødselsdag.
- Men vi holder selvfølgelig
lidt fødselsdag med vores
kunder, og jeg skal nok
finde på noget på dagen,
siger Thomas.

Familien med
Med sådan en travl hverdag og en forretning, der
kører i et højt gear, er det

Blå bog

Blå bog

Skousen på Platinvej

Klaus Olesen er 52 år.
Har to børn på 23 og 17 år.
Bor i Kolding.
Har arbejdet med hvidevarer i 34 år i forskellige
butikker i Kolding og omegn.

Thomas Sørensen er 37 år.
Har to børn på 7 og 4 år..
Bor i Vonsild
Har været selvstændig og blandt andet været bestyrer
i Skousen i Fredericia.

De to overtog butikken 1. april 2017.
Siden overtagelsen er de gået fra 4 til 8 medarbejdere
Står for kvalitet, fleksibilitet og høj service.
Skousen matcher altid den laveste netpris.
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