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Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
JUNI / JULI / AUGUST
Juni
Fredag 1. – søndag 3.
Dalby Sommerfest
Søndag 3. kl. 9.30
Friluftsgudstjeneste ved
hallen
Søndag 3. kl. 12.30
Orienterings- og debatmøde om Dalby Torv ved
Sommerfesten
Mandag 4.
Elevfridag
Tirsdag 5.
Grundlovsdag – elev fri
Tirsdag 12. kl. 17-19
Sommerkoncert på
skolen
Fredag 29.
Sidste skoledag
Lørdag 30.
Sommerferien begynder

Juli
Søndag 1. kl. 9.30
Sognemøde i Kirken

August
Mandag 13. kl. 8.00
Skolen begynder
Søndag 19.
Strandgudstjeneste

Dalby Kirke

Dalby GF

7. årgang. Nr. 5
Juni/juli 2018
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Derfor skal hele familien til
Sommerfest
Dalby Sommerfest er en højt prioriteret weekend,
som er værdsat af hele familien, drengene Andreas
(13) og Rasmus (11) og os to forældre, Henrik og Vita.
Bedsteforældrene, der er seniorer, kommer også og
hygger med. I hverdagen løber vi fire til hver vores
sportsgrene. Som for alle andre familier er det et puslespil at finde tidspunkterne, hvor vi er sammen.
Sommerfesten er et af de tidspunkter, hvor vi har oplevelsen af at være sammen som familie og hygge os
blandt venner og bekendte.

Fortalt af Vita Lundgaard
til Mette Høi Davidsen
Foto: Arkiv
Vi nyder at være en del af
det aktive lokalområde.
Sommerfesten skaber sammenhold og gode grin,
både når vi slapper af i venners selskab med en øl ved
bordene, og når vi står på
vagt i grillen eller hjælper
med at sætte telte op,
inden det hele går løs.
Vores program
Fredag aften hygger vi og
spiser med. Vi er en del af
fredagshyggen. Drengene
spiller bold med vennerne
og ”hænger ud”, mens vi
voksne får en god snak. Jeg
ved, at det for mange bliver
en meget sen aften. Vi går
typisk, så vi også kan holde
til lørdag og søndag.
I år skal Andreas spille fodbold med sin klasse fredag

aften, lørdag skal Rasmus
med til fodboldturneringen Dalby Mølle Pokal,
mens Andreas skal spise
med hele 7. klasseårgangen

til fællesspisning. Vi må
selvfølgelig ikke glemme at
nævne straffesparkskonkurrencen ”Lort og lagkage”,
som afholdes lørdag. Her
er drengene også med. Det
er altid sjovt og festligt.
Henrik og jeg deltager typisk ved forskellige opgaver. Henrik hjælper med
opsætning af telte, jeg bager kage, vi har grillvagter
og serverer aftensmad på
børnecampingen. Det er
korte og overskuelige vagter, når vi alle hjælpes ad.
Det er en god måde at støt-

te op omkring arrangementet på.
Lørdag og søndag er der
også god tid at få en snak
på tværs af både venner og
bekendte i området. Vi nyder den afslappede stemning og håber på dejligt
solskinsvejr.
En anbefaling
Det er en weekend, som
både vi to forældre og de
unge mennesker ser frem
til år for år.
Vi ses til Dalby Sommerfest.
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Mor Vita og far Henrik holder fokus ved grillen ved sidste års sommerfest. De er med igen i år.

IDRÆT
Igen i år afholdes Dalby
Mølle Cup
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mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.
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Kom ind og vælg

BAGSIDEN
Bridge på skoleskemaet
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GANG I DIG OG DALBY: ÅRETS SOMMERFEST

7. klasserne holder stadig sammen

Om
AVISEN

Af Stina O. Krøller,
mor til Oliver
Fotos: Stina O. Krøller

Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

Der er 38 unge tilmeldt
holdet på årgang 2004. For
team 2004 er det lidt som
at gå i klub. Vi er tilmeldt
Dalby GF fodbold, hvor vi
betaler 50 kr. pr år. Hver
fredag har vi så banerne,

Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16

hvor vi mødes og spiller
fodbold, rundbold eller
bare hygger og snakker.
Vi kommunikerer via holdsport og har en facebookgruppe. Derudover er der
ca. et arrangement om måneden. Det er forskellige
børn og forældre, der byder
ind. Alle kan byde ind med
et arrangement, og alt er

- Godt koncept. Det gode er
bare at vi mødes.
Lars

Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen

- Det er virkelig godt, at Team
2004 eksisterer. Det er en god
måde at ses med de gamle
venner. Vi kan lave noget aktivt
sammen. Det er fedt, at så
mange forældre har lyst til at
involvere sig. Sjovt også at lære
nye at kende, for man kan jo
bare tage nye venner med, og
så er vi alle sammen. Fedt
Team.
Simon

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.

- Team 2004 er bare godt. Fedt
at samles og se de gamle. God
mulighed for at holde venskaber ved lige. Aktiviteter kommer ikke hele tiden, men ofte,
og det er fedt.
Oliver

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

c

Friluftsgudstjeneste ved hallen:
Søndag den 3. kl. 9.30
1. søndag efter trinitatis.
I forbindelse med Dalby Sommerfest.
Ved J.C. Bach Iversen. Kirkekaffe i sommerfestens
store telt. Se side 8.

- Godt, vi stadig kan samles.
Peter
- Megagodt, men vi er for få
piger der møder op. Kunne
være virkelig fedt at flere piger
kom med.
Maria
- Teamet er godt, for så ser vi
hinanden mere. Dem fra forskellige skoler ses.
Liv Kirstine
- Godt og hyggeligt at ses. Fedt
at mødes.
Mikkel
- Fedt vi mødes. Herligt.
Marcus
- Jeg er ikke med hver gang,
men det er hyggeligt.
Rasmus

Menighedsrådsmøde: Onsdag den 20. kl. 17.30
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
4. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

- Teamet er godt, for det fastholder de unges netværk, så de
kan følge med i hinandens liv.
Derudover får de oplevet nye
ting sammen.
Judy, mor til Jamie
- De bliver trukket væk fra
skærmtid og synes, det er fedt
at hænge ud face to face.
Stina, mor til Oliver
- Stadig fedt sammenhold,
hvor de ellers er spredt efter 6.
klasse.
Peter, far til Jeppe
- Stærke venskaber bibeholdes.
Sjove og udfordrende aktiviteter for alle.
Jeanette, mor til Jeppe

Ved sommerfesten 2017 spillede Team 2004 fodbold: Børn mod voksne!

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Vores nye program er på gaden,
og turene kan også ses på vores
hjemmeside. Eksempler på ture...
ANDRÉ RIEU KONCERT
Fredag 22. juni • Pris 1350,-

Gudstjeneste: Søndag den 17. kl. 9.00
3. søndag efter trinitatis. Ved Maria Frederiksen.

På fredage kan man tit møde Team 2004 på multibanen.

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

Program 2018

JULI
Sognemøde: Søndag den 1. kl. 9.30
I kirken. Se omtale her på siden.
Team 2004 har flere gange booket hallen.
Gudstjeneste: Søndag den 1. kl. 10.30
5. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

muligt. Derved kan alles interesser komme i spil.

Gudstjeneste: Søndag den 8. kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

Alt er muligt
Er der nogen, der vil byde
ind med arrangementer, så
er det bare om at melde
ind på holdsport og i Facebookgruppen. Både forældre og børn.
Nogle gange møder 35 op
og nogle gange 3, så det er
ikke noget, man skal komme til hver gang.
Årgang 2005:
Vores 6. klasser nu
Nogen der kunne tænke
sig at være med til at starte
det samme tiltag op for
den nuværende 6. årgang,
inden de siger farvel til
Dalby Skole? Måske kan I
bruge Sommerfesten til at
snakke om det? Et af vores
første store arrangementer
var en fodboldkamp ved
sidste års sommerfest, hvor
børnene spillede mod deres forældre.
Glæder mig til at høre fra
jer alle med input. Kontakt
mig på:
stina@imexmeat.dk

Gudstjeneste: Søndag den 15. kl. 9.00
7. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

DE TURE
SPÆNDEN

OG GODE

ER i 2018
OPLEVELS

Sidste vinter sprang Team
2004 i fjorden.
Det har vi gjort
i Team 2004
Badminton
Gymnastik og spring
Windsurfing
Rundbold
Kage
Vinterbadning
Koncert
Svømmehallen
X-jump
Løb
Orienteringsløb
Besøg på efterskoler
Arbejdspladsbesøg
Yoga og Dans
Sportsfest sammen!

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.
SANKT HANS AFTEN Lørdag 23. juni • Pris 395 ,Bustur, middag, billet kat.1 og kaffe og kaffe.

HUMLEMAGASINET Søndag 24. juni • Pris 595,-

Bustur, kaffe og rundstykke, middag, entré og introduktion og kaffe.

VONSILD

AVERNAKØ Søndag 22. juli. • Pris 615,Bustur, kaffe og rundstykke, sejltur, brunch buffet og kaffe og kage.

ROSENFESTIVAL I BOGENSE Søndag 5. aug. • Pris 455,-

Tlf. 7556 6033

Bustur, kaffe og 1 rundstykke, middag og kaffe og kage.

DEN FYNSKE LANDSBY Søndag 19. aug. • Pris 550,Bustur, kaffe og rundstykke, middag og entré.

SEJLTUR PÅ EJDEREN Søndag 26. aug. • Pris 720,Bustur, kaffe og rundstykke, sejltur, frokostbuffet og kagebuffet.





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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ALLE UGENS DAGE 8-20

c

Gudstjeneste: Søndag den 29. kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING

Bustur, 2 retters menu og kaffe og kage.

c
c

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 22.
F.eks. kl. 9.00 i Sdr. Bjert eller 10.30 i Sdr. Stenderup
8. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum

Indkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
K
DANMAR

c

Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis. Ved Ditte L. Freiesleben.

Forældrene siger:

7. årgang siger:

Sommerfestgudstjeneste 3. juni

KALENDER
JUNI

Team 2004 blev dannet, da børnene sluttede 6. klasse
på Dalby Skole i sommeren 2017, og vores fantastiske
årgang skulle spredes til andre skoler og klasser. Tiltagene er lavet for at årgangen stadig har noget sammen, selv om de ikke længere ses hver dag og går i
klasse sammen. Men de bor stadig i Dalby og skal på
8. årgang måske konfirmeres sammen.

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

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

Traditionen tro flytter Dalby Kirke i det fri ved årets sommerfestgudstjeneste. Det faste udendørs husorkester Spillemænd af Guds
nåde medvirker naturligvis, i år sammen med kirkens ungdomskor og voksenkor, der senest slog sig sammen ved kirkens forårskoncert.
Vi ses uden for hallen søndag den 3. juni kl. 9.30!

Sognemøde 1. juli kl. 9.30
Det årlige sognemøde finder sted søndag den 1. juli
kl. 9.30 i kirken inden dagens gudstjeneste. Rundstykker og kaffe / te skaber en god anledning til at flytte
morgenmaden til hyggeligt selskab og høre nyt om
Dalby Kirke.

Af menighedsrådsformand
Kristin Balslev Munksgaard
Foto: René Vestergaard Nielsen
Vi håber at se mange til det
årlige sognemøde, som i år
byder på både tilbageblik på
sogneturen til Rom i 2017
og information om den forestående sognetur til Wittenberg. Vi kommer bag kulissen og hører nærmere
om overvejelser og valg af
destinationer for sådanne
ture. Menighedsrådets næstformand Jette Juhl fortæller
om sit arbejde med at arrangere alt det praktiske til så-

danne ture – og hvorfor
hun synes, det er sådan en
vigtig aktivitet for sognet.
Måske du kan komme med
gode bud på, hvor den
næste sognetur kan føre os
hen? På sognemødet berettes ligeledes kort om årets
gang, og regnskabet for
2017 fremlægges.
Endelig fremvises de tilpassede tegninger for vores nye
sognehus, og der gives en
opdatering på den forsinkede byggeproces, hvor vi
netop nu venter på stiftets
behandling af projektet.
Alt sammen til servering af

AUGUST

LØRDAGSDÅB

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.

en god kop kaffe / te og et
frisksmurt rundstykke søndag den 1. juli kl. 9.30, så
man efterfølgende kan hol-

de gudstjeneste sammen
med dem, der møder op til
gudstjenestestart kl. 10.30.
Alle er velkomne.

Sognemødets dagsorden
Sognemødet, som vi kalder det i Dalby, hedder egentlig
officielt ”menighedsmøde”. Programmet er således:

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 5.
F.eks. kl. 9.00 i Sdr. Stenderup eller 10.30 i Sdr. Bjert
10. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum

Næste lørdags-dåbsgudstjenester:
1. september kl. 10.00
17. november kl. 10.00

På årets sognemøde fortæller menighedsrådets næstformand Jette
Juhl om sognerejsen ”Dalby indtager Rom 2017”, og om hvorfor
sådanne aktiviteter er vigtige for et sogn som Dalby. Billedet er
fra Peterspladsen.

Sogneudflugt til Ribe søndag 2. september. Den fælles sogneudflugt med Sdr. Bjert sogn går i år til Ribe. På programmet står
blandt andet gudstjeneste og rundvisning i Domkirken, middag
og guidet byvandring.

9:30 Velkomst, kaffe og
rundstykke
Formand Kristin B. Munksgaard

10:10 Årets gang 2017 og
sognehus
Formand Kristin B. Munksgaard

9:40 Sogneture i Dalby
Næstformand Jette Juhl

10:25 Klargøring til gudstjeneste
Alle

10:00 Regnskab 2017
Kasserer Jan Lottenburger

Strandgudstjeneste 19. august

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 6
Juni - juli 2018
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.

Strandgudstjeneste: Den traditionsrige strandgudstjeneste ligger søndag den 19. august kl. 10.30. I fjor satte en gevaldig tordenbyge
en stopper for præstens prædiken. Men spejderne, musikerne og alle de mange deltagere klarede skærene. Det gjorde de efterfølgende
grillpølser også. Alle håber på bedre vejr i år.
3
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Orienterings- og debatmøde om Dalby
Torv og Beboerforeningen. Mød op!
Vi vil gerne gøre en forskel for vores lokalområde.
Det gælder både Beboerforeningen og de frivillige
omkring Dalby Torv. De arbejder med hvert sit projekt, men vil rigtig gerne have flere involveret. Kom
og deltag i mødet med de aktive søndag den 3. juni
kl. 12.30 ved sommerfesten.

Af Mette Høi Davidsen
Vi håber naturligvis at kunne sidde i det gode vejr
uden for festteltet til visions- og debatmødet, men
uanset hvor vi er, vil vi
gerne have dine gode
input og forslag til, hvad vi
skal gøre.
Dalby Torv: Vores allesammens aktivitetsområde
Dalby Torv er arbejdstitlen på det store aktivitetsområde, der skal skabes,
hvor de gamle omklædningsfaciliteter for Dalby
GF i dag står placeret. De
gamle bygninger, herunder Værestedet, skal rives
ned forbindelse med den
kommende udvidelse af
Dalby Skole. Den nye skole vil være under opførelse
frem til sommeren 2020.
Nu har vi muligheden for
at påvirke et aktivitetsområde i hjertet af Dalby.
Arealet grænser op til
multibanen og er derfor
et stort aktiv for både
Dalby GF, skolen og lokalområdet. Vi skal fra nu af
og frem til sommeren
2020 hjælpe hinanden
med at realisere ønskerne
for området, gøre det attraktivt for områdets beboere, skole og Dalby GF.
Det kan blive her de unge
mødes, gymnastik kan
bruge redskaberne i deres
træning og fodbold kan
bruge redskaberne til en
anderledes træning/opvarmning.
Under sommerfesten vil vi
som sidste år holde et ori-

4

enterings- og debatmøde.
Vi vil gerne fortælle, hvor
langt vi er nået i arbejdet
det sidste års tid. Endelig
håber vi på, at der er nogle
aktive mennesker i vores lokalområde, som har lyst til
at deltage i arbejdet.
Har I ikke mulighed for at
deltage, må I også rigtig
gerne komme over og fortælle, hvad du/I kan bidrage med i projektet. Det
kan være, at du har en god
relation til entreprenører,
at du er god til at skrive ansøgninger til fonde, at du
er en dygtig projektleder
eller en ildsjæl, der gerne
vil gøre en forskel for vores
lokalsamfund.
Vi vil gerne bede om hjælp
til, hvordan vi organiserer
det bedst? Hvem kan
hjælpe os med at nå i mål
og skaffe både penge og
ressourcer til at få udført
arbejdet.
Beboerforeningen i
Dalby Sogn
Beboerforeningen
blev
oprindeligt startet, da
Dalby Skole var lukningstruet i 1980’erne. Vi har
også arbejdet for at samle
penge ind til hallen. Sidenhen er fokus ændret til at
arbejde for sammenhold i
lokalområdet. Foreningen
forestår hvert år en række
virksomhedsbesøg, afholdelse af banko i det sene efterår og børneloppemarkedet.
Både banko og børneloppemarkedet plejer at trække fulde huse.
Det er vigtigt for Beboerforeningen at sikre en udvik-


   

 
    
 




 
 

   
 
  
 



  
 
  



  
  
    
  



   
   
    
   




 

 
 
   
  



ling i tråd med områdets
udvikling. Vi vil rigtig gerne
have input til, hvad du synes, der kan gøre en forskel.
Vi har også brug for nye
unge kræfter til at bære
vores arrangementer i samarbejde med skolens klasser.
I øjeblikket arbejdes med
Dalbyvej, som Beboerforeningen fortsat anser for at
være en farlig skolevej. Der
arbejdes for ved lokal
hjælp at lave en cykel og
gangsti fra Dalby Møllevej
til Krogen. En sti tilsvarende den sti, der tidligere
er blevet anlagt rundt langs
vejen ved kirken.
Der arbejdes også med
stier andre steder i sognet.
En fra Idyl ved Ankerhusvej til rundkørselsen, hvor
de dybe grøfter kunne rørlægges for at opnå plads
til stier langs vejen. En anden sti fra Mariesminde
over Møllebækken og op
til kirken. En tredje sti fra
det nye boligområde langs
Goldbæk til Allen. Med
tiden forventes flere stier
at komme på programmet.





erforeningen håber vi at se
mange til orienterings- og
dialogmødet søndag kl.

FESTPLADSEN
FREDAG DEN 1. JUNI
17.30 - 18.30

Fodboldkamp: Dalby GF Senior Old Boys

19.00 -

Fodboldkamp: Hyggebold

19.00 -

Fodboldkamp: Dalby GF 7. klasserne

18.00 -

Aftensmad / hygge /musik
Fadølshanerne åbnes, og aftensmaden serveres. Teltet er klar til fest og musik ved Rocktoget. Borde og stole til hygge med familien,
vennerne, klassen og naboerne.
Vi håber, I alle vil bakke op omkring en god
aften.

 
 



Fælles opfordring
På vegne af de aktive bag
både Dalby Torv og Bebo-

DALBY SOMMERFEST 1. JUNI - 3. JUNI 2018
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Gang i grillen
Vores erfaring er, at børnene leger ude,
så vi tænder grillen for de unge.

   

12.30-13.30 ved sommerfesten.
I finder os ved festteltet.

Vær med i senior petanque-turneringen
Sidste år var vi under 10 deltagere i petanque-turneringen. Det håber vi at gøre bedre i år. Festlighederne
finder sted på petanque-banen til højre for festteltet.
Kom lørdag kl. 13.45, det vil sige 15 minutter før start,
og bliv skrevet op til deltagelse. Der er en dejlig afslappende og hyggelig stemning.
Af Ole Davidsen
Man skal bare gøre som i
fjor, hvor vi mødte op ved

petanque-banen. Michael
fra fodbold var både dommer og deltager. Til trods
for sit store konkurrence-

gen, var Michael rimelig
fair i sin bedømmelse. Jeg
regner med, at han møder
op til en revanche i år. Vi
håber på, at se mange til
arrangementet.
Vores præst Jens Christian
er vel også ved at have en
alder, hvor han har mulighed for at deltage…

OBS!

TILMELDING TIL TO TIMERS FRIVILLIGHED til gavn for vores egne børn og unge i sognet,
f.eks. bage kage, stå i bod, være campingvagt m.v.: Brug Doodles på www.dalbygf.dk.
Alternativt: Kontakt Mette på tlf.: 27 77 22 22 / mhd@refurb.dk

Deltagelse og ansvar: Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.
Dalby Møllepokal: Tiderne for Dalby Mølle Pokal er vejledende i forhold til hvor mange hold, der tilmelder sig, og hvorvidt nogle rækker bliver slået sammen.
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FESTPLADSEN
LORDAG DEN 2. JUNI

DALBY SOMMERFEST 1. JUNI - 3. JUNI 2018

FESTPLADSEN
LORDAG DEN 2. JUNI

09.00 - 16.00

Dalby Mølle Pokal
U5+U6 mix, U8 piger og drenge, U10
piger og drenge, U12 drenge.

10.00 - 18.00

Boder og Torwand

10.00 - 16.00

KFUM-spejderne Mariesminde
Sjove udfordringer og klassiske
spejderaktiviteter

11.00 - 13.00

Huset Venture: Second-hand tøj
Salg af second-hand tøj tilrettet
af designere

11.00 - 13.00

SFO-aktiviteter

11.00 / 12.00

KFUM-spejderne Mariesminde
leder byggeri af ramper
Med 3. klasserne

Boder

11.00 - 22.00

Grill og café

14.00 -

Petanque på græsbane
For voksne (seniorer). Kom og vær med.
Forhåndstilmelding på tlf.: 28 80 34 34.

14.30 - 17.30

Hyggemusik ved Lasse på guitar

15.00 -

Høvdingebold
(fra 6. klasse og op)
Forhåndstilmelding på
tlf.: 28 80 34 34.

17.00 – 20.00

Åben hal. Spring- og legeland

18.00 -

7. klasserne: Aftensmad i teltet

19.00 -

Lort eller lagkage
Skyd på mål.
Stor pokal til vinderen.
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HUSK
Tilm

Børnecamping

elding

BORNECAMPING
Dalby Mølle Pokal

15.30
- søndag 9.30

orhånds
tilmeldin
g

Fodboldkamp: Dalby GF Serie 4

Aftenhygge

Høvdingebold

HUSK
F

16.00 -

20.00 -

Torwand

Hygge

Åben hal

LIVE musik

Snobrød hos spejderne

15.30

Børnecamping
Pris: kr. 90,- (inkl. mad)

07.00

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

Børnecamping er for børn med tilknytning
til Dalby Skole eller Dalby GF.
Børn til og med 14 år!
Tilmelding og betaling senest 30. maj
via MobilePay: 69026

09.30

Alle telte fjernet

Tjek-ind
Udlevering af armbånd, der bæres hele
tiden og vises ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads
(skel mellem 3. og 4. kl.).

18.00 – 19.00

Aftensmad

00.00

Ro på pladsen

Opsyn og ansvar
2 lejrchefer eftermiddag/ aften.
2 vågne voksne om natten.
Dog: Overnatning er forældres eget ansvar.

Rygning, alkohol, energidrik = Bortvisning!

Deltagelse og ansvar: Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.
Dalby Møllepokal: Tiderne for Dalby Mølle Pokal er vejledende i forhold til hvor mange hold, der tilmelder sig, og hvorvidt nogle rækker bliver slået sammen.
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Kom og hep ved Dalby Mølle Pokal

FESTPLADSEN
SONDAG DEN 3. JUNI
09.30 - 10.30

Dalby Tidende

DALBY SOMMERFEST

Igen i år er vi i Dalby GF Fodbold klar med afvikling af
Dalby Mølle Pokal i forbindelse med sommerfesten.

Af Gitte Thomsen
Fotos: Arkiv

Friluftsgudstjeneste ved J.C. Bach Iversen,
Spillemænd af Guds nåde og kirkens
ungdomskor og voksenkor
Kirkekaffe.

10.30 - 15.30

Dalby Mølle Pokal
U7 mix, U8 piger og U8 drenge,
U11 piger og U11 drenge.

10.30 - 15.30

Boder og Torwand, grill og café

11.00 - 13.00

CrossFit Pitstop i aktion: Kom og vær med

12.30 - 13.30

Dalby Torv og Beboerforeningen
Orienterings- og dialogmøde:Input til Dalby
Torvs Venner og Beboerforeningen.

Allerede 14 dage før tilmeldingsfristen rundede vi de
80 tilmeldte hold, som vi

husede sidste år.
I alt er vi nået op på hele
107 hold. Det betyder omkring 750 glade fodboldbørn mod cirka 500 sidste
år. Og dertil kommer na-

turligvis børnenes trænere,
familier og andre tilskuere.
Så vi har høje forventninger til en festlig og travl
weekend på banerne.
28 hold fra Dalby GF
Dalby GF er selv vokset en
del og stiller i år med 28
hold. Så kom op og hep på
vores lokale piger og
drenge.

Friluftsgudstjeneste


 %  
  
 
  +,%
+.%    !

  
   
 '
 

Hygge ved sidste års sommerfest. Ikke engang regn kan ødelægge stemningen.
Dalby Mølle Pokal

N
E
S
U
O
K
S
VI ER er hvidevarer
...og vi elsk

BARE
ROLIG
O
Vi er ikke farlige...

Et besøg hos TTa
andlægerne Sydcentret skal være en god oplevelse og det bliver det fordi vi altid gør os umage, og vi giver os go
od tid.
Ring til os og hør, hvordan også du kan
blive glad for at gå til tandlæge.

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Salg af vintage tøj med
strejf af design
Huset Venture besøger Sommerfesten og sælger
deres kreationer lørdag den 2. juni i tidsrummet kl.
10-13. De indsamler kvalitetstøj, der er brugt. Tøjet
redesignes og gives nyt liv.
Fortalt af Maj Stavnager Hansen til Mette Høi Davidsen
Foto: Huset Venture

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

Kolding
Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Butikken på Dieselvej
emmer af kreativitet og
vilje. Ude bag ved butikslokalet sys der til den store
guldmedalje. Der måles op
og redesignes i den helt
store stil. Der skal nemlig
produceres og forberedes
på bedst mulige vis til butikken på Dieselvej og nu
også til Dalby Sommerfest.
Huset Venture bygger på at

skabe arbejdspladser til
mennesker i fleksjob. Personer, der ikke kan arbejde
på fuld kraft, men med et
job sagtens kan bidrage til
samfundet. De er med til at
skabe de redesigns til tøjet,
som sælges i butikken og
nu også ved årets sommerfest.

Pitshop laver CrossFit
ved Dalby Sommerfest
Af Betina Frandsen, CrossFit
Pitstop Kolding
Vi er netop flyttet til Dalby,
og vi glæder sig til at være
en del af Sommerfesten,
hvor vi kan møde nogle af
kvarterets beboere. Målet
med at deltage i sommerfesten er at skabe en fed
stemning gennem CrossFit,
som består af funktionel
træning for hele familien.

Vi inviterer derfor alle,
som har lyst til at deltage,
med til en sjov måde at bevæge sig på. Det sker søndag den 3. juni kl. 11.00
ved siden af festteltet. Vi
håber på, at I er friske på at
prøve det af.
Vi tager en stor del af vores
udstyr med, så I kan afprøve det gennem nogle
små og sjove konkurrencer. Kom frisk og vær med.

Sådan hjælper du
Har I kvalitetstøj, som skal
ud, kan I aflevere det til
Huset Venture på Dieselvej.
9
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Dalby SFO drager afsted til Niraham
Torsdag den 21. juni drager 2. årgang fra Dalby SFO
af sted til det sagnomspundne Niraham. Niraham er
en rollespilsverden. Der kommer SFO’er fra hele Kolding kommune. Sidste år var der 548 børn. I år er der
pt. 550 børn tilmeldt, og der kommer flere til.

Af pædagog Rene Sørensen
Fotos: Rene Sørensen
Der har været enorm tilslutning til dette arrangement i vores SFO, og vi
drager af sted med 42 børn
og 3 voksne. Den 21. juni
tager vi af sted klokken
08.30 og er først tilbage
klokken 16.30.
Niraham ”ligger” placeret
ude ved Houens Odde
Spejdercenter. Rollespilsuniverset er udviklet af rollespillere i hele landet over
mange år. Det univers har
styregruppen for arrangementet har fået lov til at
bruge.
Meget forskelligt
I denne verden er der et
utal af lande og forskellige
racer.
Den mest udbredte race er
menneskene, hvor der er
forskellige kulturer. Men-

neskene har deres egen
særegne kendetegn alt
efter område og oprindelse. Det kunne fx være
mennesker fra Romerriget,
vikinger, riddere osv.
Menneskene udnytter ofte
de andre racers stridigheder til at overtage lande og
riger. De allierer sig kun,
hvis det er for egen vindings skyld, da de ikke har
den samme raceloyalitet
som de andre racer. Vi fra
Dalby SFO tager afsted som
mennesker. Vores udtryk
vil være en god blanding af
riddere og vikinger.
Elverne er der
Derudover er der tre slags
elvere: skovelvere, højelvere og vildelvere. Elverne er
stædige og vil helst ikke
omgås de andre racer. De
andre racer ser dem som
arrogante.
Der findes også dværge på

Niraham, som bor under
jorden og er et meget stolt
og ærekært folk. De er hidsige og bryder sig ikke om
de andre racer. De lever
under jorden, og når de
kommer frem, er det altid i
en flok og kraftigt bevæbnet.
Sortelverne er et mørkt og
dystert folkefærd, som
lever i underverdenen.
Sortelverne er meget krigslystne og bekriger ofte de
andre racer. Derfor frygter
de andre racer dem også.
Sortblodsfolket er en fællesbetegnelse for orker, gobliner og trolde. De tre
adskilte racer har deres interne stridigheder men
holder sammen imod de
andre racer.
Orkerne er brutale og primitive, goblinerne er små og
klarer sig med snuhed frem
for råstyrke, troldene er de
største og stærkeste samt gør
lige, hvad der passer dem.
Kampe
Rammen er derfor sat til en
dag med masser af kampe
rundt i skoven, hvor de forskellige racer vil udkæmpe

DALBY skole

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
hinanden på kryds og
tværs. Nogle racer vil alliere
sig for at vinde slaget eller
erobre et rige, andre vil udkæmpe deres modstandere
alene. Dog er hele skoven
ikke en stor krigszone, der
findes også en rollespilsby
som hedder Barazel. Barazel er et fristed for krigerne, som har brug for et
hvil samt mad og drikke.
Man kan sige, at byen er
det civile område. Man kan
godt spille rollespil uden at
slås. Byen kan sammenlignes med et middelaldermarked, hvor der er kro,
boder, der sælger alt mellem himmel og jord, gøglere, byvagter med mere.
Forberedelserne i Dalby
SFO
I ugerne op til denne store
dag er forberedelserne
startet. Børnene er i gang
med at lave sværd, skjolde,
kostumer, bælter, tasker og
fremstilling af forskellige
ting, der skal sælges i vores
bod i rollespilsbyen Bara-

zel. Alle disse ting kan børnene lave i SFO-tid, hvor vi
har lavet nogle forskellige
værksteder, så alle børn
har mulighed for at gøre
sig klar til denne rollespilsdag. Der er blevet gjort
meget ud af, at børnene er
med i hele processen, og
det er dem, der står for at
fx lave deres eget sværd og
deres eget kostume.
Børnene i vores SFO er
meget engageret og iderige. Der er kommet utallige gode ideer til, hvordan
tingene kan laves, samt
hvad der skal sælges i vores
boder. Det har været en
sand fornøjelse at se børnene fordybe sig i klargøringen op til denne dag.
Kamptræning
Vi har også skulle træne til
de mange kampe, der vil
være denne dag. Derfor
har vi været på jordstykket
og i skoven for at træne
kampsituationer, som vi
kan ende i på dagen. Vi
har valgt netop dette sted

for, at det skulle være så autentisk som muligt i forhold til terrænet og
krigszonen ude ved Houens Odde.
Det har været hård træning, så vi ikke skulle risikere at blive slået ihjel alt
for mange gange på slagmarken. Hvis det utænkelige skulle ske, at vi blev
ramt af et vildtfarende
sværd fra en sortblodselver,
så findes der heldigvis medicinmænd og en genoplivnings-remse. Med genoplivningsremsen, så opstår vi fra de døde og kan
kæmpe videre. Men først
når remsen er sagt tre
gange.
Både børn og voksne glæder sig til en hel dag i rollespillets tegn. Der er store
forventninger til denne
dag, og vi kommer selvfølgelig og aflægger rapport
til Dalby Tidende, når vi
vender hjem fra slagmarken stolte og med hovedet
højt.
Angriiiiib!

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 sker
Juni
Mandag 4. og tirsdag 5.
Elevfridag og Grundlovsfridag. (Skolens SFO har
også lukket)
Tirsdag 12. kl. 17-19
Sommerkoncert. Husk
picnickurv – sodavand
kan købes.
Fredag 29.
Sidste skoledag – afsked
med 6. klasser
Lørdag 30.
Elevernes sommerferie.
(SFO har åbent undtagen uge 29 og 30)

August
Søndag 12.
Sidste feriedag
Mandag 13.
Første skoledag efter ferien
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DALBY SKOLE / DALBY GF

Skolebestyrelse og medarbejdere
forbereder 7.-9. klasser
Byggeriet af Dalby Skoles udvidelse til tre spor og 7.9. klasser er ved at blive helt fastlagt med byggestart
ved årsskiftet 2018/19 og færdiggørelse inden sommeren 2020. De første klasser, der kommer til at fortsætte i Dalby Skole kommende udskolings 7. klasser
til august 2020, bliver vores nuværende 4. klasser.
Skolens bestyrelse, medarbejdere og ledelse er trukket i arbejdstøjet for at skabe profilen, rammerne og
indholdet for den kommende udskoling.

Af skoleleder Henrik Nielsen

innovative og fremlægge.

Dalby Skoles egen udskoling med 7.-9. klasse har
været ønsket og ventet i
mange år. Nu er den fastlagt, og vi starter til august
2020, hvor vores nuværende 4. klasser bliver de
første elever, der i nye rammer starter i udskolingens
7. klasser.
To år kan godt virke som
lang tid til forberedelse.
Men vi vil gerne være godt
forberedte og skabe gode
rammer. Derfor arbejder
skolebestyrelse, ledelse og
medarbejdere med inddragelse af eleverne i løbet af
det kommende efterår på
at lægge profilen, hovedindholdet og de nye rammer klar. I starten af 2019
kan vi så fremlægge og
have dialog om vores planer med forældre og elever
til skolens kommende 7.-9.
klasser.

Ungdomsuddannelsesparathed
Udskolingens 7.-9. klasse
skal have sigte på, at eleverne bliver parate til at
vælge og gennemføre en
ungdomsuddannelse efter
folkeskolen. For rigtig
mange elever kommer valg
af ungdomsuddannelse også til at pege frem mod
fremtidigt erhvervsvalg. Vi
vil på Dalby Skole give eleverne en alsidig, grundig
og konkret indsigt i de
mange forskellige muligheder for ungdomsuddannelse og erhvervsvalg.
Mange kender mest til det
almene gymnasium og kun
lidt til andre ungdomsuddannelser og de erhvervsmuligheder, de kan åbne
dørene til. Vi har ambition
om at samarbejde med
både erhvervsvirksomheder
og de forskellige studieforberedende ungdomsuddannelser såvel som de
mere erhvervsrettede ungdomsuddannelser indenfor
handel, kommunikation,
håndværk og industri og
herigennem give eleverne
viden og erfaringer, der
hjælper dem til at blive klar
til
ungdomsuddannelse
med en mere alsidig baggrund. Vi ønsker også at
hjælpe eleverne til at blive
mere robuste til at arbejde
med de forhindringer, alle
mennesker møder, også i
deres studie- og erhvervsliv.

Alle er inddraget
Skolebestyrelsen inddrog
allerede for tre år siden forældre, medarbejdere, elever og lokale foreninger i
et visionsforløb for Dalby
Skole. Det kom der bl.a. en
sjov animationspræsentation ud af. (Den kan ses via
dette link: https://vimeo.
com/148337040).
Nu skal give visionen en
mere konkret udtryk. Det
vil vi gøre på skolen i efteråret:
Faglig profil
Dalby Skoles elever skal ligesom andre skolers elever
blive så dygtige, som de
kan. Men vi vil ikke kun
måles på afgangsprøvekarakterer. Vi vil have fokus
på, at vores elever kan anvende deres viden og arbejdsmetoder
gennem
meget bevidst fokus på at
veksle mellem undervisningsformer med vægt på
ny faglig læring og projektog temaarbejde. Vi vil have
fokus på udvikling af deres
kompetencer til at samarbejde, problemløse, være

Traditioner
Dalby Skoles profil er
blandt andet kendetegnet
ved vores traditioner som
morgensang, for- tælletimer, skolefest, skuespil,
musical,
bedsteforældredag, Grønt Flag, trivselsdag og sommerkoncert.
Med udvidelsen af skolen
skal vores traditioner gentænkes, bevares eller fornyes i et skoleforløb fra 0.
til 9. klassetrin.
Lejrskoler og evt. udveksling
Lejrskoler, ophold i Vingstedcentret og overnatninger er en del af skolens

profil. Med udskolin- gens
7.- 9. klasser skal vi gentænke vores lejrskoler og
blandt andet overveje om
elevernes udsyn mod nabolande og andre kulturer
skal understøttes af andre
lejrskoler eller udvekslinger.
Ansættelser og kompetenceudvikling
Med 7.-9. klassetrin og tre
spor bliver Dalby Skole en
mellemstor folkeskole, og
vi skal derfor også ansætte
flere lærere og pædagoger.
Vi har ikke noget princip
om faseopdeling med totalt lærerskift fra indskolin-

gens 3. til mellemtrinnets
4. klasse i dag. Det planlægger vi heller ikke skal ske
fra mellemtrinnets 6. klasse
til udskolingens 7. klasse.
Vi har en del lærere på
Dalby Skole, der både har
linjefag, undervisningserfaring og mod på også at undervise i udskolingen.
Derfor planlægger vi, at de
kommende års nyansatte
lærere både vil indgå i
vores team i indskoling,
mellemtrin og kommende
udskoling sammen med
vores nuværende dygtige
lærer- og pædagogpersonale.

Spil Kidsvolley i Dalby!
Årets kidsvolleysæson er slut. Det har været super
sjovt, og jeg vil helt klart anbefale kidsvolley. Efter
sommer starter vi igen første torsdag i september kl.
17.15.

Af: Sidsel Andersen
Fotos: Privat
Vi har været til flere stævner i løbet af sæsonen og
hver gang får man medaljer. I år har jeg fået to guldmedaljer og en bronzemedalje i level 2 kidsvolley.
I Kidsvolley er man 4 spil-

lere på banen. Man skal
huske at gribe bolden og så
kaste den over nettet, så
det andet hold ikke kan
gribe den. Griber man ikke
bolden, dør man og skal gå
ud.
Dine holdkammerater kan
så befri dig, ved at gribe
bolden tre gange. Er man

selv på banen er det om at
kaste bolden langt ned i
banen, så modstanderne
også skal kaste langt.
I Dalby spiller vi level 1, 2,
3, og 4, det vil sige at man
kan spille fra første klasse
til femte klasse. Fra sjette
klasse skal man spille teenvolley.
Det foregår fra næste
sæson i den anden volleyball klub i Kolding, KVK.
Kom og spil med os. Vi
starter igen første torsdag i
september kl. 17.15.

Ungemiljø
Udskolingens elever skal
være med til at skabe et
godt ungemiljø på og
udenfor skolen. Det vil vi
understøtte ved at skabe
rammer for de store elevers
indflydelse på indretning,
udsmykning, adfærdsregler, fritidsadgang, medbestemmelsesorganer, arrangementer med mere. Indflydelse og medansvar hænger sammen. Derfor skal
de unge også have medansvar for lærings- og ungemiljøet i skolens udskoling.
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Anna og Niels har sat bridge på skoleskemaet
To pensionerede lærere Anna Ravn og Niels Eck, der
har taget ekstrauddannelse i at undervise i kortspillet
bridge, har siden jul undervist mellemtrinnet på
Dalby Skole helt frivilligt. Hver fredag lige efter frokost står der kortspil på skoleskemaet.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Dalby Tidende
Snakken går livligt ved de
tre borde, hvor elever fra 5.
og 6. klasse spiller kort. Der
bliver grinet, mens godmodige drillerier fyger hen
over bordet i samme tempo, som kortene bliver kastet ned på bordet.
Det er elever fra mellemtrinnet 4.-6. klasse, der har
profilfag, hvor de lærer at
spille bridge. Hver fredag
efter frokost underviser
Anna Ravn og Niels Eck,
der begge er pensionerede
lærere, Anna fra folkeskolen og Niels fra handelsgymnasiet, eleverne i at
melde de rigtig meldinger
ud fra de kort, de sidder
med på hånden. De skal
også huske at tælle kortene, tælle point og ikke
mindst koncentrere sig om
spillet.
Meget aktiv
Anna, der både er meget
aktiv pressechef, spiller og
underviser i Kolding Brigde center og som har un-

dervist i bridge på flere af
Koldings folkeskoler, er
ikke i tvivl.
- At holde koncentrationen, er nok det, som er
sværest for børnene. Men
jeg husker det fra mine 44
år som lærer i folkeskolen.
Man skal lige holde lidt fast
i børnene, når man underviser i timerne fredag eftermiddag, siger Anna.
For det kræver sin underviser at få børn til at lære at
spille bridge. Niels, der ikke har været i gang med at
undervise i bridge så længe
som Anna, er enig i, at det
kan være svært for børnene
at koncentrere sig om kortene.
- Derfor er det også godt, at
vi er to lærere, for så kan vi
begge hjælpe til ved bordene, siger Niels.
Først lidt teori
Der er i alt tre borde, hvor
børnene er i gang med at
spille kort. Først er der
teori og regler, der bliver
gennemgået på tavlen, og
bagefter kan børnene som
regel nå at spille 3-4 spil på

de lektioner, de har til rådighed.
- Det fantastiske ved bridge
er, at det er et spil, der kan
spilles på så mange planer.
Men lige gyldigt på hvilket
plan, man spiller, så er der
så mange gode ting ved
bridge. Det stimulerer hjernen og styrker koncentrationen og dermed forbedrer det også evnen til at
lære, siger Anna, der fortæller, at mange tror, at
bridge er et svært spil, og at
man skal være god til matematik for at kunne spille
bridge.
- Det kræver da også lidt
matematisk sans, men man
kan sagtens spille bridge,
selv om man ikke er særlig
god til matematik. Det vigtigste er at koncentrere sig
om spillet, siger Anna, der
altid har kunnet lide at
spille kort.
- Jeg kommer fra et hjem,
hvor der altid blev spillet
meget kort. Jeg husker stadig, hvordan jeg sad med
ved bordet, når min far og
farfar spillede kort derhjemme, fortæller Anna,
der også altid har spillet
noget med en bold.
Det er både blevet til tennis, håndbold og lidt fodbold. I dag spiller den
84-årige Anna krolf og går
til gymnastik, mens Niels,

Børnene har selv fået lov til at danne grupper. Anna er en opmærksom lærer, der sidder med ved
bordet, når det er tid til at spille. Markus 6A, Magnus 6A, Jeppe 6B og Kristoffer 6A når ofte at
spille flere spil.

Hverken Anna eller Niels får noget for at undervise børnene i
bridge, og derfor havde skolen købt en gavekurv til dem begge.
Magnus 6A giver en overrasket Anna kurven.
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Niels og Anna står klar til at give et par gode tips til Oliver 5A, Max 5A, Amandus 4B og Jonas
5A.
der er 71 år, spiller golf ved
siden af bridgespillet.
Konkurrencemennesker
Niels og Anna er dog helt
enige om, at de spiller for
at vinde.
- Vi er helt igennem konkurrencemennesker, fastslår Niels.
Der opstår også konkurrence blandt børnene, når
de spiller bridge, men de
er også ret enige om, at det
er både sjovt og hyggeligt
at spille bridge, men også
lidt svært.
- I starten var der en hel del
at holde styr på. og der er
også nogen ting, der er
svært. Men det lød interessant, så jeg valgte bridge
som profilfag, fortæller
Emil fra 6.b.
Både Niels og Anna synes
også det er sjovt at undervise i bridge, også selv om
de to tidligere lærere ikke
nødvendigvis får rekrutteret nye medlemmer til
bridgeklubben ved at undervise på Koldings folkeskoler.
- Selv om børnene ikke
kommer videre nu, så kan
det være, at de kommer til
at spille bridge på et senere

Niels blev glad, da Markus 6A gav ham kurven.

tidspunkt i livet, hvor de
husker tilbage på spillet

som sjovt og hyggeligt, siger Anna.

Der er kun én pige, nemlig Edona 5A på holdet. Hun spiller med
Lasse 6B, Emil 6B og Mathias 6B. Anna tror, at pigerne er blevet
skræmt væk, fordi de tror, at man skal være god til matematik.
Men man skal bare være god til at huske.

Spejdere blev
nr. 6 ved DM

Fem friske KFUM-spejdere fra Mariesminde-gruppen opnåede en
flot 6. plads ved DM i Spejder. Mesterskabet blev afviklet på Houens Odde i pinsen og havde deltagelse af 33 patruljer fra hele
landet, der dystede i både klassiske og moderne spejderaktiviteter.
Hele Mariesminde-gruppen er stolt af de fem dygtige spejdere i
patruljen ”Campisterne”. / SFJ

