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Formand for skolebestyrelsen:

Vi får en spændende skole
Peder Damkjær mener, at den nye udvidelse af skolen
får et arkitektonisk ydre, der passer til de eksisterende bygninger, og nogle spændende løsninger inden
døre. Se mere om det nye skolebyggeri på side 2-3.

Af Lisa H. Kuang

Mandag 20.
Tilmelding åbner til
Dalby GF Gymnastik

Dalby Kirke

7. årgang. Nr. 6

Peder Damkjær, formand
for Dalby Skolebestyrelse er
ret begejstret for det forslag, som et enigt bedømmelsesudvalg har valgt til
udvidelsen af skolen. Et bedømmelsesudvalg bestående af både idrætsfolk,
skolefolk, politikere og forældre har haft fire forslag at
vælge imellem, og det er et
enigt udvalg, der har valgt
den løsning, som Dalby Tidende præsenterer på de
kommende sider.
- Der var mange positive elementer i de andre tre forslag, men jeg mener, at det
forslag, vi har valgt, er det,
som passer bedst til området.
Noget af det, som har været
vigtigt, er, at det nye byggeri
er med til at samle indskolin-

gen, så det ikke stikker af fra
det eksisterende byggeri. Jeg
synes også, at vi har fået
meget ud af forslaget, blandt
andet bygger man i to etager,
så man ikke tager areal fra
skolegården, siger Peder
Damkjær.
En flot overbygning
Skolebestyrelsesformanden er også ret glad for
den bygning, der skal huse
overbygningen i fremtiden.
- Der er lavet noget spændende med en atriumgård
med en stor trappe, som
bliver et naturligt samlingspunkt i bygningen, forklarer Peder Damkjær, der
især er begejstret for det
nye musiklokale på første
sal, der har glasfacade ud
mod artiumgården.
- Det er lukket, når det bru-

ges som musiklokale, men
samtidig kan man skubbe
væggen til siden, så der bliver en scene, som alle kan
se. Det er en spændende
løsning, som også giver
noget logistisk. Man behøver ikke flytte instrumenterne for at holde koncerter, siger han.
Få minusser
Der er rigtig mange plusser
ved det nye byggeri, men
der også et par enkelte minusser.
- Vi ville gerne have haft
nogle større faglokaler og
større klasselokaler. Vi har
fået det minimum, som vi
har bedt om, men der jo
ikke uanede mængder penge, så vi har ikke noget at
brokke os over. Vi kunne
altid have brugt flere penge,
men vi har fået en spændende planløsning frem for
større lokaler. Vi ville ikke
have en lang gang med klasselokaler, og det har vi heller
ikke fået. I stedet bliver det

sådan, at man kan koble tre
lokaler sammen, som munder ud i et fælles opholdsrum til eleverne. Det bliver
en stor skole, så det er godt,
at man kan dele det op i
mindre bidder. Overordnet
er vi rigtig godt tilfredse, og
entreprenøren har været
lydhør over for vores små justeringer, fortæller Peder
Damkjær, der understreger,
at et af de steder, hvor der er
blevet sparet, er på de udendørs arealer.
- Der er ikke blevet råd til
at lave meget udenfor. Vi
ville selvfølgelig gerne
kunne bidrage til Dalby
Torv projektet, men det
kan vi ikke. Vi har prioriteret bygningerne, for de
kan ikke laves om, mens
det er nemmere at forsøge
at få penge til at lave noget
udendørs. Men det er
spændende, og jeg synes, vi
har haft en god dialog med
Dalby GF, og at vi i fællesskab har fundet den rigtige
løsning.

SPEJDERNE
På sommerlejr

Læs side 4

IDRÆT
Tilmelding til ny
gymnastiksæson

Læs side 4-5

KIRKE
Masser af musik for
store og små

Læs side 7-8

Læs mere om skolens udvidelse
på side 2-3

Hvad kan
man gå t
il i Dalbyy??

Onsdag 19.
Ole Sønnichsen fortæller
i præstegården om ”One
Dollar Man”

Aktivitet
-----------------Sted
-----------------Badminton
-------------------------Tid
------------------------------D
-----------------------------------albyhallen www.
Gymnast
Ko
ontaktp
------------------ K
------------------ dalbygff..dk
ik:
erson
--------Søndag
Hit-fit-da
----------------------Dalbyhal
Kontakt
---------------nce
len www ---------------------------Forældre
.dalbygf.
------------------ Mette Høi Dav --------------------------/barn
dk
idsen
Spring 0.
----------------------------------2
---------------1. klasse
-- --------- 7772222 / mhd@r
Man. 19.0
Yo
Y
oga
Irene Mo
efurb.dk
-----------------0 -20.00
rtensen
Tirs. 16.0
Rytmisk g
-----------------dgffg
0 -17
gymnast
ym. 1.-2.
7..00
ik1907@g
kla
Tirs. 17
Puslinge
7..00 -18.0
mail.com
4.-5. klass sse
0
e
Tirs. 17
Spring 2.
7..00 -18.0
klasse
0
Tidspunk
Spring 3.
-4. klasse
t kendes
ikke
Ons. 16.0
Spring 5.
0 -17
kla
7..00
Ons. 17
Herrehoc sse og op
Medinstr
7..00 -18.0
key
uktør ma
0
Ons. 18.0
ngles
Cirkeltræ
0 -1
ning
Ons. 19.0 9.00
-----------------0 -20.30
--------Ons. 20.3
Volley
-----------------0 -2
--------Tors. 18.3 2.00
To
------------ --------Kim Sønder
Dalbyhal
ønde gaa
0 -19.30
len
-----------------rd
Kidsvolle
-----------------y
Torsdag 1
To
----------------------------------D
9.30 -21.3
----- ---------------------albyhallen www.
0 Mor
-----------------Fodbold
ten Ande
------------------ kuv.dk
-----------------rsen
TTo
Børn, ung
orsdag 16
-----------------40434879
e, voksne
.30 -19.00
/ man@st ----------------------------------------Morten
-----------------atsskole.d
D
------------------albys baner
k
------------------Andersen
Bridge
------------------------------------40434879 / ma
Flere dag
----------------------------------D
------------------ n@statsskole.dk
e og tider
------------------alby Skole
----------------KFUM-sp
-----------------Kjjeld Jen
K
----------------------------------------eejjderne
sen
------------------Mandag
(w w w.m
-----------------Mariesmi
khjensen
ariesmin
tlff.. 20255
-------d e gr up p
n
@hotmai
d
--------e
5
,
--------Familie, u
-----------------e.dk) ju
-----------------l.dk
-------------------------09 Kirsten Buch
lve,
-----------------------------------niorr,, trop, senior
bjjerg
------------------ b
Flere dag
Ældremo
--------------------------e og tide
tion
----------------kirstenbuchb
bjjerg@ho
r
----------------------------------Susanne
Præstegå
--------tmail.com
J
ø
r
--------gensen
-----------------rden, Gl.
----------------Ridning
--------TTvved 23A
--------51644024
-------------------------- --------/ sfj@sam ----------Tirsdag 1
(ht tp:////dal
-----------------.sdu.dk
Dalby Rid
by - r i d e k l
5.00 -16.3 -----------------------ub.dk /DK
eskole
--------0
.aspx)
------------------------------------------G
--------i
t
t
e
--------G
u
-- --------ra
----------------------------------Flere dag
Kor
-----------------g
---------------------------e og tide
-------------- itte@gura.dk
r
Babyrytm
-----------------Signe Ha
-----------------ik
nsen
--------Børnekor
---------------------------------Præstegå
28875490
----------- --------rde
-Ungdom
-----------------Dalby Sko n, Gl. TTvved 23A
sig
sko
le
------------ nehugohansen@g
Tirsdag 1
Voksenko r 4. klasse -> Præ
Eva Schm
mail.co
-----------------0.15
stegårde
r
idt
n, Gl. Tv
TTo
Kvindeko
Kv
------------------m
orsdag 14
Tved 23A
Præstegå
51280231
r (hver 3.
.15
rden
-tors) Pr
TTo
-----------------orsdag 15 -15.00
organiste
æstegård , Gl. TTvved 23A
.30 -16.50
-----------------va@gmail
en, Gl. TTvv
TTo
Surf - win
orsdag 17
ed 23A
.com
-----------------17..00
dsurfing
TTo
SUP-Stan
orsdag 18 -18.00
-----------------Rebæk st
d Up Pad
.15-19.15
ran
-----------------le
-------------------------Rebæk st d
------rand
-----------------Onsdag k -------------------------------------------l. 17.15
----------------Tirsdag k
-----------------Facebook
-----------------l. 17
7..00
Ko
----------------------------------Facebook lding Windsurfin
----------------g Klub
SUP Ko
---------------------------------- lding Windsurfin
------------------ g Klub
----------------------------

GANG I DIG OG DALBY
Det kan du gå til

Læs side 9
Søndag 23.
Høstgudstjeneste

NB! Det endelige farvevalg for de nye bygninger er ikke foretaget endnu.
Atriumgården karakteriseres af skolebestyrelsesformand Peder Damkjær som den kommende overbygnings samlingspunkt. Bag en
glasfacade er det nye musiklokale, hvor væggen kan skubbes til side, så der bliver en scene alle kan se, og man ikke behøver flytte
instrumenter for at holde koncerter.

GANG I DIG OG DALBY
Glimt fra sommerfesten-

Læs side 10-11

mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg

PORTRÆT
Sommerfest:
Stafetten gives videre

Læs side 12
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Om
AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
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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.
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Dalby Skoles udvidelse
Det bliver en flot og funktionel udvidelse af Dalby
Skole og Dalby GF, som bliver bygget over de kommende to år. Vinderprojektet, som entreprenøren Jakobsen og Blindkilde A/S står for med assistance fra
NOVA 5 arkitektfirma og OBH Rådgivende Ingeniører,
opfylder de funktionsbehov, som Dalby Skole og
Dalby GF har beskrevet til skolens udvidelse til og
med 9. klassetrin i tre spor og til Dalby GF’s tidssvarende klub- og omklædningsforhold.
I det følgende er nybyggeriets forskellige dele og
tidsplan beskrevet.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Det første, der etableres, er
en ny parkeringsplads til
124 biler ud mod og med
indkørsel fra Ankershusvej.
I første omgang etableres
den som grusparkeringsplads i løbet af efteråret
2018. Dermed kan der
etableres byggeplads for
det nye byggeri, hvor den
nuværende
grusparkeringsplads med indkørsel
fra Dalbyvej er placeret.
Den nye parkeringsplads
vil ved afslutning af byggeperioden blive asfalteret og
belyst. Efter byggeriets færdiggørelse vil der blive genetableret cirka 40 parkeringspladser ud mod
Dalbyvej. Afsætningspladsen (”Kis-and-ride”-rundkørslen) ved Dalbyvej
berøres ikke af byggeriet.

Indskolingsudbygning
Indskolingens 0.-3. klasser
mangler plads til skolens 3.
spor og til lokale for
GLO/SFO. Derfor bliver
der lavet en tilbygning i to
etager med fem klasselokaler og et fællesrum til ophold og fortælletime.
Tilbygningen placeres i forlængelse af den gamle gymnastiksal ud mod Dalbyvej.
Dette byggeri er planlagt til
igangsætning ved det kommende årsskifte og til aflevering
ved
årsskiftet
2019/20.
Dette byggeri vil strække
sig over en del af nuværende skolegård, der fremover vil blive noget mindre.
Derfor vil skolen efterfølgende udvide det befæstede areal på den
modsatte side af indskolingen, så pladsen, hvor der

midlertidigt er opsat pavillon, og en del af naturlegepladsen bliver legeområde
med fast un- derlag.
Skolen får nyt madkundskabslokale i den kommende udskolingsbygning,
og det nuværende madkundskabslokale, der ligger
i indskolingsafdelingens
kælderetage, frigøres til
ekstra musiklokale for de
yngste klasser og til SFOrytmik og udfoldelse i SFOtiden.
Nybygning til 6.- 9. klassetrin, faglokaler, personale og skolens kontor
Der etableres, som vist på
illustrationerne, en helt ny
bygning i to etager til skolens 6.-9. klassetrin med
faglokaler til musik, billedkunst og madkundskab
samt til pædagogisk læringscenter (skolebibliotek),
personale- og teamlokaler
og til skolens kontorer til
sekretær, skoleleder og afdelingsleder.
I denne bygning er der
tænkt en spændende funktionsløsning for et nyt musiklokale, der er hævet
noget over resten af 1. sal
og med mulighed for til arrangementer at ”åbne” op

og spille ud mod et fællesrum, der strækker sig fra
stueplan over en bred opholdstrappe til område på
1. sal.
Nybygningen for 6.-9. klassetrin vil efter planen også
blive påbegyndt ved årsskiftet 2018/19 og blive klar til
brug i begyndelsen af
2020.
Ungemiljø
Det har været vigtigt for
skolen, at vores udbygning
til 6.-9. klassetrin indbyder
de unge til et miljø, hvor
der er flere muligheder
for ophold og arbejde i
fælles og i mindre grupper, og hvor rammerne
giver lyst til at få medindflydelse og medansvar for
indretning og brug. Det
giver det nye byggeri mulighed for.
Øvelseshus, Gambo og
Dalby Torv
Den ældre, men solide bygning, Øvelseshuset, hvor vi
nu har skolens musiklokale, bliver efter ombygning til skolens nye fysik/
kemi-lokaler.
Gambo-bygningen, hvor vi
aktuelt har skolen PLC, vil
fremover blive indrettet til

DALBY skole
natur/teknologi- og biologi-undervisning.
I området ud for Øvelseshuset mod multibanen vil
der blive etableret udeværksteder for naturfagsundervisningen.
Som en del af ombygningsprocessen vil den gamle
skolebygning med værested og gamle omklædningsrum blive revet ned.
Her vil skolen i samarbejde
med de lokale kræfter i
Dalby Torv-initiativet etablere lege- og opholdsfaciliteter for skolens elever, for
fritidsbrugerne og områdets familier.
Dalby GF
Dalby GFs nye klubbygning
med blandt andet klublokaler og omklædningsrum
vil blive bygget i tilknytning
til hallens eksisterende omklædningsrum. Klublokalerne vil blive etableret i to
etager og få udsyn til boldbanerne. Byggeriet vil blive
indrettet, så der både for
klubbens hold og skolen vil
være adgang til hallens nuværende omklædningsrum
samt tilføjet fire ekstra omklædningsrum og dommeromklædningsrum til
Dalby GF.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen

Klubbens byggeri er planlagt til start i efteråret 2019
og til færdiggørelse i foråret 2020.
Klubbygningen bliver placeret, hvor der aktuelt
midlertidigt står to pavilloner med i alt fire klasselokaler til skolens 5. og 6.

Der kom fire gode forslag til udvidelsen af Dalby
Skole, men både Kristina Jørgensen og Søren Rasmussen, begge DF, er enige om, at det er et rigtig
godt forslag, som nu har vundet udbudsrunden.

Både formand for fritidsog idrætsudvalget Søren

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

NB! Det endelige farvevalg for de nye bygninger er ikke foretaget endnu.

Udbygning, der har
været ønsket og ventet
længe
Udbygningen af Dalby Skole har været en del af Kol-

ding Kommunes skoleudbygningsplanlægning igennem rigtig mange år. Den
var skitseret allerede, da
den nuværende mellemtrinsbygning med idrætshallen blev bygget i 2002-03.
Det er Dalbys store boligudbygning i de seneste år, der

har fået Koldings Byråd til
at beslutte udbygningen.
Nu er vi så langt, at planerne er lavet færdig og
byggeriet skal i gang i det
kommende skoleår. I byggeperioden kommer der
en hel del bøvl med rokeringer, manglende plads og

nødløsninger.
Men det er udfordringer, vi
gerne tager med, når vi
kan se frem til at undervise
og være meddannende af
vores unge elever i hele folkeskoleforløbet i en funktionel og spændende skolebygning.

Politikere: Vi er kommet rigtig godt i mål
Af Lisa H. Kuang

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

klassetrin. Disse pavilloner
vil blive flyttet, når klubbyggeriet igangsættes.

Søren Rasmussen, DF, formand for fritids- og idrætsudvalget.

Rasmussen, DF, og formand for børne- og uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen, DF, er rigtig glade
for det projekt, der nu ligger klar for skoleudvidelsen
med en overbygning og nye
faciliteter til Dalby GF.
Søren Rasmussen, der har
siddet med i projektstyregruppen, er begejstret for
det færdige projekt.
- For mig er det vigtigt, at
det er et projekt, som både
skole og Dalby GF kan
bakke op om, og det har
de gjort med vinderprojektet, siger Søren Rasmussen.
Ifølge udvalgsformanden
er der god grund til at
være glad for, at der nu
kommer en udvidelse af
skolen og nye klublokaler
til idrætsforeningen.

- De gamle lokaler, som
Dalby GF har nu, kan vi
slet ikke være bekendt. Det
er jo nærmest slum, siger
Søren Rasmussen, der glæder sig til, at de mange aktive i idrætsforeningen kan
tage de nye faciliteter i
brug.

Karina Jørgensen, DF, formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Glæde over skolen
Også Kristina Jørgensen,
der er formand for børneog uddannelsesudvalget er
tilfreds med, at der nu endelig kommer en overbygning til Dalby Skole.
- Jeg har været så heldig at
sidde med i bedømmelsesudvalget, og jeg synes, det
er fire gode forslag, vi har
fået at vælge imellem. Det
har været spændende at få
skolens mening om, hvilket projekt der giver mest
mening for både lærere og
elever i hverdagen. Det er
trods alt dem, der skal
bruge det, siger Kristina
Jørgensen, der også er glad
for, at idrætsforeningen er
tilfredse med deres nye
klublokaler.
Tilbudsgiverne pressede
Hun mener, at både idrætsforening og skole godt kan
begynde at glæde sig til, at
byggeriet står færdigt.

- Der har været en rigtig
god dialog, og selv om der
ikke skal herske tvivl om, at
det kunne være megafedt,
at der var mange flere
penge at gøre godt med, så
er der kun de penge, der
er. Tilbudsgiverne har været pressede, for vi har
spurgt, hvad de kunne tilbyde for den pose penge,
der har været til rådighed.
Men både skolen og idrætsforeningen har været meget konstruktive og set på
funktionalitet og på om,
der er steder, hvor man
kan bygge mere hensigtsmæssigt. Jeg synes, der har
været rigtig stor fleksibilitet
fra alle parter, siger Kristina Jørgensen, der understreger, at det vigtigste har
været at få de krav, der har
været til lokalerne gennemført i projektet.
- Jeg synes, vi er kommet
rigtig godt i mål, siger formanden.

Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær
(formand)
Carsten Reinert
Stine Weltstrøm
Signe Thorsø Pedersen
Sidse Østergaard
(1. suppleant 2016-20)
Allan Schütt
Jakob Saltoft
Pia Kristensen
Theresa Nielsen
(1. suppleant 2018-22)

_____________________

Det sker
August
Mandag 13. kl. 8.00
Første skoledag. Alle elever møder i skolegården
til fælles velkomst og
morgensang

V.oIgEvRi eSlsKkeOr hUvidSeEvNarer
..

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

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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DALBY GF / MARIESMINDE-SPEJDERNE

Affaldsindsamling
Hvert år afholder Danmarks Naturfredningsforening
en indsamling af affald i naturen, og igen i år deltog
Dalby skole i Affaldsindsamlingen.dk, og der var en
del affald at samle.
Af lærer og naturfagsvejleder
Liza Beck
Foto: Liza Beck
Dalby skole indsamlede i
alt 40,5 kg affald i skolens
nærområde, hvilket satte
gang i mange tanker og
spørgsmål fra eleverne.
Her er nogle af de tanker
og kommentarer som elever fra 2.b havde under og
efter indsamlingen.

Børnenes kommentarer
Oscar synes, at det er godt
at samle affald i naturen, så
dyrene ikke dør.
Emilie synes, at kommunen skal sætte flere skraldespande op.
Alma siger, at jo flere skraldespande,
jo
mindre
skrald. Jeg har selv en pose
i lommen når jeg går hjem
fra skole, så samler jeg
skrald op.

Gymnastik i Dalby GF: Hold og træningstider 2018/19
Holdene starter op fra uge 36 (3. september 2018) I Opvisning: 30. marts 2019

Freja synes, at alle der ser
noget skrald skal samle det
op og smide det ud i en
skraldespand.
Victoria og Christine er
enige om, at man kan tage
en skraldepose med, når
man går en tur i naturen.
Jasmin synes, at det er synd
for dyreungerne, der dør,
fordi der ligger meget affald og især dåser.
Flere elever undrede sig
meget over, hvorfor der var
så meget affald i naturen.

Mandag

For mange metaldåser
I 2.b snakkede de om hvilken betydning det har for
naturen og især dyrene,
med alt det affald der bliver smidt eller tabt i naturen.
Herefter gik de på jagt
efter alt det affald vi kunne
finde og desværre samlede
2.b 20 kg affald på knap 2
timer. Det var lige fra cigaretskod til hjulkapsler, men
den helt store synder var
metaldåser.

19.00 ʹ 20.00

Hit Fit Dance i hele hallen

Mie Bach Iversen

16.00 ʹ 17.00

Forældre/barn

Hans Jørgen Frehr Holdt

17.00 ʹ 18.00

Spring: 0. ʹ 1. klasse

Anita Mikkelsen, Lene Frølund og Anja Lene
Røjkjær Olsen

17.00 ʹ 18.00

Yoga

Jette Berg Bruun

Kan ses 20. aug.:
www.dalbygf.dk

Rytmisk gymnastik: 1. ʹ 2. klasse

Mathilde Wichmann og Alberte Duelund Kragh

Tirsdag

16.00 ʹ 17.00

Puslinge: 4 ʹ 5 år

Anita Lausten og medinstruktør ͙͕ƐĊďůŝǀĞƌ
holdet oprettet (kontaktinfo: Se nederst)

17.00 ʹ 18.00

Spring: 2. klasse

Martin Stubkjær og Malene Paulsen

18.00 ʹ 19.00

Spring: 3. ʹ 4. klasse

Martin Overgaard og medinstruktører

19.00 ʹ 20.30

Juniorspring: 5. klasse og op
1) Jeg træner rytme
2) Jeg træner rytme og lidt spring
3) Jeg træner spring

Søren Madsen, Uffe Lunddorf, Ditte Hulgaard
m.fl.

Herrehockey

Kim Søndergaard

Af Hanne R. McCollin
Fotos: Tomas Vahlkvist
Hvordan laver man sit eget
lille paradis? Det er i virkeligheden en meget simpel
opskrift. Den kræver bare
de rette ingredienser og
den rette tilberedning.
Selve opskriften
Man tager 15 ulve, 3 juniorspejdere, 6 tropspejdere, 4
seniorspejdere og 7 spejderledere. Det er en fordel,

hvis de fleste har været
spejdere sammen i nogle
år.
Så placerer man dem i naturen i en lidt øde egn som
for eksempel Enebærodde
på Nordøstfyn. Der efterlader man dem i en uges tid
med telte, aktivitetsmaterialer og rigelig mad.
Og så sker det!
Det lille paradis
Paradis er, når nye venskaber opstår på tværs af for-

skelligheder, fordi alle
bærer samme grønne uniform.
Paradis er at være fælles
om store og små udfordringer, hvad enten det er at
smage muslinger for første
gang eller gennemføre en
lang hike i sommerens
hede.
Paradis er, når alle hygger
sig på stranden i aftensolen
og glemmer, at det egentligt er sengetid.
Desværre kan paradis hverken fryses eller gemmes i
kagedåser. Det skal nydes i
øjeblikket. Og så kan minderne til gengæld vare hele
livet.

Her ankommer Mariesmindegruppens ulveunger til lejren efter en god lang gåtur. Siden kom de
på en endnu længere hike. Spejdere klarer udfordringer, mange andre ikke kan.
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Dalby GF’S gymnastikafdeling er under en fantastisk
positiv udvikling med over 300 gymnaster og 40 frivillige instruktør og hjælpere, som igen udbyder en
bred vifte af gymnastikaktiviteter i hallen.
NB! For at udbyde alle holdene mangler vi en medinstruktør til puslingeholdet. Håber det er dig!
Her kan du læse om holdene og tilmeldingen.
Se tidspunkt og instruktører i skemaet side 4.

Cirkel- og intervaltræning

Anne Guldbrandsen

Den nye sæson i Dalby GF’s gymnastikafdeling starter den
3. september 2019.
Man kan tilmelde sig fra 20. august. Tilmelding og betaling fortages via www.dalbygf.dk
Forældre/barn-holdet

lige noget for dig. Gennem smil og leg vil du komme til
at bevæge dig rytmisk samtidig med, at vi arbejder med
en serie til gymnastikopvisningen.
Vi glæder os til at give jer en god oplevelse, få pulsen op
og smilet frem på læben ved at lave en masse rytmisk gymnastik

18.30 ʹ 19.30

Jeg træner rytme
Jeg træner rytme og lidt spring
Jeg træner spring
Som noget nyt vil juniorholdet gerne have et rytmehold,
som træner sam- men med og ved siden af juniorspringholdet. Du kommer på samme tid, og opvarmningen er
sammen med alle juniordeltagere og en fælles serie. Herefter øver du flere serier på rytmeholdet, mens springerne øver deres spring. Alle er med til opvisningerne.
Du kan også være med til mest rytme og lidt spring.
Kom og vær med på holdet, hvor vi giver den gas med
grundlæggende springøvelser og bygger videre på det
lærte. Nøgleordet er styrke, rytmik, spring og ikke mindst
sjov og ballade.
Max indsats og træning med masser af redskaber.
Herrehockey
Vintertræning for mænd i alle aldre, som vil have sved på
panden og finde lattermusklerne frem hver onsdag aften.
Hockeystave har vi.

Spring: 0. – 1. klasse
Yoga
Holdet er for dig, der har lyst til at få øget ro, kropsbevidsthed og styrke. Der vil blive arbejdet med vejrtrækning og balance. Du bliver guidet grundigt gennem
øvelserne, og der er god tid til at komme ud og ind i bevægelserne. Yoga giver øget kropsbevidsthed, smidighed
og oplevelsen af ro. Lad tankerne tømmes og lad overskudsdepoterne blive tanket op.
Medbring et tæppe, evt. egen yogamåtte (kan også lånes)
og evt. yogaklodser/ bælte. Max 30 på holdet.

Torsdag
Tilmelding og betaling
Fra 20. august på: www.dalbygf.dk

Spørgsmål?
Kontakt Irene Mortensen: dgfgymnastik1907@gmail.com

For børn fra 1 år og indtil de skal i børnehaveklassen,
med fokus på de 1-3 årige.
Kan du gå, løbe og klatre og lide at lave gymnastik sammen med mor og far, så kom og vær sammen med mange
andre, der har det på samme måde som dig. Vi råder over
hele hallen, hvor vi leger mange forskellige bevægelseslege med f.eks. balloner, lagner og bamser.
I den sidste halve time tager vi alle redskaberne frem,
hvor du får lært at hoppe ud fra højder, slå kolbøtter,
trille og krybe under og over Mød op med mor, far eller
Bedste.
Hvert barn i familien skal betale kontingent.

Opskrift på paradis
KFUM-spejderne fra Mariesminde drog i sommervarmen på en paradisisk sommerlejr på Enebærodde ved
Odense Fjords munding.

Gymnastikprogram sæsonen 2018/19

Af Irene Mortensen
Fotos: Hans Christian Hartung og Judy Reimer

Onsdag

20.30 ʹ 22.00

Dalby Tidende

DALBY GF

For piger og drenge, der har lyst til og måske lidt erfaring
med springgymnastik.
Vi lægger vægt på højt tempo, og træningen består af
både af rytme, motoriske udfordringer og spring. Der er
mulighed for at lære de grundlæggende elementer i
spring og at øve sig på airtrack, minitrampolin og måttebaner med hallens mange redskaber.

Hit Fit Dance

Spring: 2. klasse

Puslingeholdet: 4 – 5 år
Efterlysning: Medinstruktør!

Tropspejdere, Seniorspejdere og ledere slapper af ved spidsen af Enebærodde. I baggrunden ses
Hindsholm på den anden side af Odense Fjords snævre munding. Fyret viser sejlende på rette vej.
Vi skal lave gymnastik uden mor og far. Mor og far er kun
med de første to gange. Herefter skal du selv kunne være
i hallen med dine kammerater. Vil du stadig gerne have
mor og far med, er du velkommen på forældrebarn-holdet.
På puslingeholdet skal vi bruge hele rummet til at bevæge os i. Vi starter altid med en løbeaktivitet, hvor pulsen kommer op, og du bliver forpustet. På springbanerne
skal alle børnene udfordres på deres grovmotoriske færdigheder, så som løbe, hoppe, hinke, trille, rulle mm.
Der vil også være fokus på behændighed/balance og legende styrketræningsøvelser f.eks. gå balance, bære /
holde sin egen vægt på / i armene, træne balancesans
ved at svinge, trille og rulle. Alle børnene skal lære at
indgå i løsningen af en fælles opgave. F.eks. hjælper alle
med at pakke redskaberne væk efter hver træning. Denne
fælles opgave skal skabe forståelsen af at løfte i flok, for
at fungere som en fælles gruppe.

Den sidste dag grillede spejderne 25 kg lam på stranden og serverede det for alle de fremmødte forældre, der kom for at hente deres børn. Her vender Kaj Vahlkvist og gruppeleder Susanne F. Jørgensen lammet.

Rytmisk gymnastik både for drenge og piger
Går du i 1. -2. klasse, og har du lyst til at prøve kræfter
med dans og rytmisk gymnastik samt har lyst til at bevæge
din krop til god musik og lære gymnastik, så er dette hold

Her lægges der også vægt på højt tempo. Træningen består af både af rytme, motoriske udfordringer og spring.
Der er mulighed for at lære de grundlæggende elementer i spring og dygtiggøre sig på airtrack, minitrampolin
og måttebaner med hallens mange redskaber.
Spring: 3. – 4. klasse Du kommer til spring, fordi du
har lyst til at få sved på panden, finde venskaber og så
selvfølgelig arbejde videre med de grundlæggende
spring. Der er også plads til dig, som måske aldrig har
gået til spring før.
Grundlæggende fysisk træning er også en vigtig del af
træningen: Muskelstyrke, smidighed, hurtighed, balance
og koordination.
Juniorspring: Fra 5. klasse og op.
Nu med rytmehold

For danseglade damer i alderen 20-70 år. Det kræver ikke,
at du er dansemus eller har gået på danseskole, da koreografierne er helt simple.
Hit Fit Dance er udviklet af Marianne Eihilt og Mija Kennedy og tager udgangspunkt i den musik og dansestil, der
var fremme på det givne tidspunkt. Så vi danser til hits
fra 60’erne, 70’erne, 80’erne og frem til nyere hits. Du
kommer helt sikkert til at svede og skråle med! Musikken
giver dig lyst til at give den gas og gør dig glad i låget!
Cirkel- og intervaltræning

For friske kvinder og mænd, der vil i form hurtigt, styrke
kroppens muskler og have bedre kondi- tion. Alle kan
være med uanset alder, vægt, form og niveau. Det smarte
ved cirkeltræning er, at man ikke behøver udstyr, men
træner med sin egen kropsvægt og styrke. Et program
kan stykkes sammen på et utal af måder, og et basalt program eksempelvis bestå af 6 stationer med 30 sekunders
træning – 15 sekunders pause med fire omgange.
Der vil være plads til hygge og grin, og det lokale samvær
er i højsædet. Afhængig af vejret, foregår træningen både
ude på græs og inde i hallen. Medbring en træningsmåtte.
Se eksempler på:
www.motion-online.dk/traeningskort-egen-kropsvaegt
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2. september: Turen går til Ribe

KALENDER
AUGUST

Den årlige fællesudflugt for Dalby og Sdr. Bjert byder
på en lidt morgenfrisk afgang kl. 8.15 med kaffe og
rundstykker i bussen. I dagens anledning forlægger vi
nemlig gudstjenesten til Ribe Domkirke.

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 5.
kl. 9.00 i Sdr. Stenderup eller 10.30 i Sdr. Bjert
10. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum
Gudstjeneste: Søndag den 12. kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis. Ved Maria Frederiksen

c
c

Strandgudstjeneste på Rebæk Strand:
Søndag den 19. kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Grill på stranden.
Gudstjeneste: Søndag den 26. kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 28. kl. 19.00
I præstegården.

SEPTEMBER
Lørdags-dåbsgudstjeneste: Lørdag den 1. kl. 10.00
Ved. J.C. Bach Iversen

Vores venner fra Bjert samler os op ved Dalby Kirke
kl. 8.15 og har kaffe, te og
rundstykker med til os, så
vi indtager kirkekaffen før
dagens gudstjeneste.
Vi forventer at være retur
kl. 17.30 en god portion
oplevelser, hygge og god
mad rigere.
Gudstjeneste og rundvisning i Domkirken
Første stop bliver gudstjenesten i Ribe Domkirke kl.
10, der bliver særlig festlig,
da den indgår i Ribes årlige

Gudstjeneste i en anden kirke: Søndag den 2. i Ribe
Domkirke kl. 10.00 (årets sogneudflugt) – eller i Sdr.
Stenderup kl. 10.30.
14. søndag efter trinitatis. Ved Ribe-præst
– eller Maria S. Frederiksen

c

Gudstjeneste: Søndag den 9. kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen og Ditte Freiesleben.
Menigheden siger velkommen til kirkens nye konfirmander.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjenester:
17. november kl. 10.00

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og
gangbesværede til det, der foregår i kirke
og præstegård. Ønsker man at benytte
kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27
00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984. Og
sig, turen går til Dalby Kirke/Præstegård.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 7
August 2018
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Rued Langgard Festival,
der er en hyldest til komponisten byens tidligere
Domorganist, der også var
en stor komponist.
Efter gudstjenesten bliver
der en guidet rundvisning
i Domkirken, hvor vi selvfølgelig skal se Carl Henning Pedersens abstrakte
udsmykning.
Middag og guidet byvandring
Vi skal naturligvis også
spise middag et sted i byen,
og når vi er blevet godt
mætte, får vi en guidet
rundtur i byens små gader.
Ruten går selvfølgelig omkring den berømte Stormflodssøjle. Og vi skal også
se Hans Tausens hus, hvor
den danske reformator og
senere biskop boede, og
Tårnborg, hvor den store
salmedigter og biskop
Hans Adolph Brorson
boede de sidste 20 år af sit
liv.

Det er en helt særlig Dalbytradition, som ikke findes
noget andet sted i landet.
Første søndag efter skolestart rykker kirkens medarbejdere i det fri til
strandgudstjeneste med en
sommerklædt menighed,
der har lyst til at fejre gudstjeneste under andre forhold end de sædvanlige.
De lokale KFUM-spejdere
deltager med faner.

Lyder det som noget for dig, så ring for info til Eva
Schmidt på 51 28 02 31 og aftal tid til en kort optagelsesprøve. Du kan også sende en e-mail til:
organisteva@gmail.com

Dalby Ungdomskor

Dalby Voksenkor

Ribe på egen hånd
Inden bussen vender
hjemad kl. 16.15, bliver der
mulighed for at udforske
Ribe selv.

Måske med et besøg i Ribe
Kunstmuseum eller en kop
eftermiddagskaffe i en af
de små hyggelige restauranter.

Turen går til Ribe:
Søndag 2. september
Afgang med bus:
Kl. 8.15 fra Dalby Kirke
Retur med bus:
Kl. 17.30 ved Dalby Kirke
Kr. 250,- pr. person:
Inkl. bustur med kaffe og rundstykker, middag
og guidet rundvisning i Domkirken og byen
Tilmelding senest 23. august:
27 63 25 77
jettejuhl01@gmail.com

da regnen trommede ned
på den pavillon, som
Rebæk Grundejerforening
igen i år lægger til. Andre
år har man krøbet sammen

Opstart torsdag 23. august kl. 17.00 i præstegården
Dalby voksenkor er et sprudlende blandet kor for mænd
og kvinder i alle aldre, hvor sangglæde, venlighed og fællesskab er i top. Vi synger alt muligt forskelligt, mest trestemmige satser. Stilen inkluderer både pop, rytmiske
sange, danske sange og klassiske satser. Der er plads til
forskellighed, til begyndere såvel som til trænede solosangere.
Vi når at øve et stort repertoire igennem på de forholdsvis
korte korprøver, men der er også plads til de skøre bemærkninger og et godt grin. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men en fordel. Der sendes ind imellem lydfiler
ud, som korsangere kan øve sig med, og koret er velforberedt og tjekket ved koncerter.
Koret medvirker ved forårskoncert, adventskoncert og
musikgudstjenester i Dalby kirke.
Ind imellem spiser vi sammen, og koret har et godt fællesskab. Korprøverne foregår i Dalby præstegård, Gl.
Tved 23A om torsdagen fra kl. 17 – 18.

Opstart torsdag 23. august kl. 15.30 i præstegården
Dalby ungdomskor er for unge fra 4. klasse. Vi synger alt
muligt forskelligt, blandt andet flerstemmige sange på engelsk, kendte pophits, salmer, gospel og årstidssange.
Koret slår sig nogen gange sammen med et andet kor om
at synge til en koncert eller musikgudstjeneste eller for
at lave en musical. I efteråret skal koret samarbejde med
et ungdomskor fra musikskolen om at lave en musical i
kirken i oktober.
Koret medvirker ved koncerter og en del søndagsgudstjenester og får løn for at yde et stykke arbejde med at
styrke fællessangen i kirken og bidrage med korsatser.
Koret øver i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A, om torsdagen fra kl. 15.30 – 16.50. Korprøverne starter med lidt eftermiddagsmad. Kom og vær med et par gange og se, om
det er noget for dig.

Korsang kan:
• Gøre dig glad
• Træne gehør og musikalitet
• Lære dig om rytmer og noder
• Give fællesskab
• Give store musikalske oplevelser
• Kommunikere på tværs af alder, kultur
og køn
• Stimulere sproglig og motorisk udvikling
• Skærpe indlæringsevnen
• Styrke sociale kompetencer
• Give følelserne et udtryk
Har du lyst til at synge i et af Dalby Kirkes
kor, så mød op på det angivne tidspunkt.

Eller kontakt organist Eva Schmidt på:
organisteva@gmail.com
vi hygger med at lege sjove, skøre lege og få en chokoladekiks.
Koret medvirker ved koncerter og musikgudstjenester
eller familiegudstjenester ca. 4 gange om året, og nogle
gange synger vi sammen med andre kor. Børnekoret starter ny sæson efter sommerferien torsdag den 6. september.
Tilmelding med barnets navn, klasse, forældres navn, emailadresse og telefonnummer eller yderligere info hos
Eva Schmidt på tlf. 51 28 02 31 eller e-mail:
organisteva@gmail.com

Solist?
Har du lyst til bidrage som solist i kirken, eller træne stemmen med lidt solistøvelser, kan du også ringe og lave en aftale om at mødes med Eva Schmidt en eftermiddag på 51
28 02 31.

Nyt Kvindekor

i pavillonen for at skærme
sig mod solen.
Billederne er fra strandgudstjenester de sidste par
år.

Grillen tændes
Grillpølser er ligeså trofaste som bølgeskvulp og skaber en rigtig hyggelig
afrunding på gudstjenesten.

Af og til slår ungdomskoret og børnekoret sig sammen ved koncerter som her.

Dalby Børnekor
I sol og regn
Erfarne strandgudstjenestedeltagere har prøvet alt
– undtagen sne. I fjor
måtte præsten opgive at
gøre sin prædiken færdig,

Isabella, 4C, synger i ungdomskoret og en gang imellem en solo.
Her sammen med organist og korleder Eva Schmidt.

Ingen strandgudstjeneste uden grillpølser. Heller ikke i år.

Mere i næste nummer

Sognerejse til Wittenberg
FLYTTER TIL
6. – 11. april 2019
Samme tur og indhold som tidligere beskrevet.
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Velkommen til ny korsæson
Dalby Kirkes Voksenkor, Ungdomskor og
Børnekor vil gerne byde nye sangere velkommen til en efterårssæson med spændende sange og aktiviteter. Det er helt
gratis at synge i korene.

19. august:
Gudstjeneste på stranden
Der bliver mulighed for at deltage i en rigtig jubilæumsfejring, når Dalby Kirke søndag den 19. august kl.
10.30 for 10. gang rykker på Rebæk Strand for at
holde gudstjeneste.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Tag gerne klapstole eller tæpper med til strandgudstjenesten. Der kan blive trængsel i pavillonen.
.

Er du en rutineret korsanger, evt. nodelæser, eller hurtig til
at lære nyt, og har du lyst til at være en del af et mindre kvindekor, som øver cirka hver tredje uge og hurtigt får indstuderet et repertoire? Vi er foreløbig ni kvinder, som øvede
fire gange i forårssæsonen, og som blandt andet har sunget
sange af Stevie Wonder, The Beatles og klassiske satser.
Vi øver i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A, følgende torsdage kl. 18.15 – 19.15: 30. august, 20. september, 15. oktober og 15. november. Den 22. november øver vi i kirken
inden koncert. Det er gratis og sjovt.

Opstart torsdag 6. september kl. 14.15 på Dalby Skole
Børnekoret er for piger og drenge fra 1. – 3. klasse, som
øver om torsdagen på Dalby Skole fra kl. 14.15 – 15.00.
Koret synger børnesange med 2. stemmer, kanons, kendte Disneysange, MGP-sange, salmer og års- tidssange, og

Anna, tidl. Dalby Skole, nu Realskolen, sang Havana ved årets
forårskoncert – og siden også en solo ved sommerfesten.
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Babyrytmik
Start tirsdag 21. august
kl. 10.15 i præstegården
Musik og bevægelse, sang
og salmer, dans og leg med
babyer fra 0-1 år og forældre. Oplev glæden ved
musik og bevægelse med
dit barn, lær nye sange og
salmer og få idéer til gode
lege, som stimulerer barnets udvikling. Vi spiller på
instrumenter, synger, vugger, danser og leger med
tørklæder, faldskærm, sæbebobler mm. Man behøver ikke at have en
fantastisk sangstemme for
at være med. Kom, som du
er, og giv dig selv og dit
barn en hyggelig start med
musik.

Efter 45 minutter med
musik er der kaffe og te, en
lille snack og mulighed for
at sætte sig og hyggesnakke, amme med mere.
Nyt hold starter op tirsdag
21. august kl. 10.15 i Dalby
præstegård, Gl. Tved 23A.
Medbring dyne eller andet,
som babyen kan ligge på.

Musical

Tilmelding nødvendig. For
information og tilmelding
ring til Eva Schmidt på 51
28 02 31 eller send en email til
organisteva@gmail.com

Klaverundervisning for nødhjælp

Torsdag 11. oktober kl. 19.00
i Dalby Kirke
Med Dalby ungdomskor
og musikskolens Got Vocal
Musicalen skrives løbende i samarbejde mellem korsangere og korlederne fra Dalby
og musikskolens kor og indgår i en gudstjeneste.
Mere i de næste numre af Dalby Tidende.

Ungdomskoret var også med til at skrive og opføre musical i Dalby Kirke i efteråret 2017 – om
kærestesorger, klimaforandringer, venskaber og andre aktuelle spørgsmål.

Har du lyst til at lære at spille klaver, og vil du lige
prøve det nogle gange for at se, om det er noget for
dig? Nu har du muligheden og kan samtidig støtte
Folkekirkens Nødhjælp
Af Eva Schmidt
I de første to uger af august
tilbyder jeg tre klaverlektioner til ni elever efter princippet først til mølle.
Hvem
For børn og voksne. Børn
skal have en forælder med
i undervisningen.
Hvor og hvornår
Undervisningen foregår
efter aftale i Dalby præstegård eller Kirke.

Undervisningen foregår
tirsdag og torsdag eller
efter aftale.
Pris
100 kr. pr. gang, som går
ubeskåret til folkekirkens
nødhjælp, og hvis du ikke
har råd, giv hvad du kan.
Sådan gør du
Ring eller send en e-mail,
så kan du høre nærmere og
måske aftale en tid.
Tlf.: 51 28 02 31.
organisteva@gmail.com

Ved årets musical samarbejder Dalby Kirkes ungdomskor med Kolding Musikskoles kor.

Nyt om
NAVNE
Nyt om navne sat på
pause
Da der fortsat er tvivl om
mange aspekter af databeskyttelsesforordningen, GDPR, har vi været
nødt til at sætte den ellers særdeles værdsatte
spalte med nyt om navne
på pause.
Når der forhåbentlig bliver en positiv afklaring,
vil Dalby Tidendes kirkesider samle op på informationerne.

Ældremotion i præstegården
Tirsdag den 4. september kl.15.00 står jeg klar igen
med en god gang træning for jer, der er blevet lidt
ældre, men ikke for gamle til at bevæge jer til god
musik og hygge jer i godt selskab.

Af Gitte Gura
Jeg er klar til endnu en
sæson som ”indpisker” af
fysiske udfoldelser og godt
humør hver tirsdag eftermiddag i Dalby præstegård,
Gl. Tved 23A.
Efter en times træning
drikker vi kaffe og snakker
om løst og fast i en halv

Kontakt mig gerne på 26
18 04 76, hvis du vil høre
nærmere om holdet.
På gensyn!

times tid.
Holdet havde sidste sæson
over 30 deltagere, og
mange fortsætter i år. Men
jeg skal nok finde plads til
alle.

GANG I DIG OG DALBY

Dalby Tidende

Hvad kan man gå til i Dalbyy??
Aktivitet
Sted
Tid
Ko
K
ontaktperson
Kontakt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Badminton
Dalbyhallen www.dalbygff..dk
Søndag
Mette Høi
ø Davidsen
27772222 / mhd@refurb.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gymnastik:
Dalbyhallen www.dalbygf.dk
Irene Mortensen
dgfgymnastik1907@gmail.com
Hit-fit-dance
Man. 19.00 -20.00
Forældre/barn
Tirs. 16.00 -17
7..00
Spring 0.-1. klasse
Tirs. 17
7..00 -18.00
Yoga
Yo
Tirs. 17
7..00 -18.00
Rytmisk gym. 1.-2. klasse
Tidspunkt kendes ikke
Puslinge 4.-5. klasse
Ons. 16.00 -17
7..00
Medinsttruktør mangles
Spring 2. klasse
Ons. 17
7..00 -18.00
Spring 3.-4. klasse
Ons. 18.00 -19.00
Spring 5. klasse og op
Ons. 19.00 -20.30
Herrehockey
Ons. 20.30 -22.00
Kim Sønd
dergaard
Cirkeltræning
Tors. 18.30 -19.30
To
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volley
Dalbyhallen
Torsdag 19.30 -21.30 Morten Andersen
To
40434879 / man@statsskole.dk
Kidsvolley
Dalbyhallen www.kuv.dk
TTo
orsdag 16.30 -19.00 Morten Andersen
40434879 / man@statsskole.dk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fodbold
Børn, unge, voksne
Dalbys baner
Flere dag
a e og tider
Kjjeld Jensen
K
khjensen@hotmail.dk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bridge
Dalby Skole
Mandag tlff.. 20255509 Kirsten Buchb
bjjerg
kirstenbuchb
bjjerg@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KFUM-spe
ejjderne
Mariesminde, Familie, ulve,
Flere dage og tider
Susanne Jørgensen
51644024 / sfj@sam.sdu.dk
(w w w.mariesmindegruppe.dk) juniorr,, trop, senior
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ældremotion
Præstegården, Gl. Tv
Tved 23A
Tirsdag 15.00 -16.30
Gitte Gura
gitte@gura.dk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ridning
Dalby Rideskole
Flere dage og tider
Signe Hansen
28875490
(ht tp:////dalby-rideklub.dk /DK .aspx)
signehugohansen@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kor
Eva Schmidt
51280231
Babyrytmik
Præstegården, Gl. Tv
Tved 23A
Tirsdag 10.15
organisteva@gmail.com
Børnekor
Dalby Skole
TTo
orsdag 14.15-15.00
Ungdomskor 4. klasse -> Præstegården, Gl. Tv
Tved 23A
TTo
orsdag 15.30 -16.50
Voksenkor
Præstegården, Gl. Tv
Tved 23A
TTo
orsdag 17
7..00 -18.00
Kvindekor (hver 3. tors) Præstegården, Gl. Tv
Kv
Tved 23A
TTo
orsdag 18.15-19.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surf - windsurfing
Rebæk strand
Onsdag kl. 17.15
Facebook Kolding Windsurfing Klub
SUP-Stand Up Padle
Rebæk strand
Tirsdag kl. 17
7..00
Facebook SUP Kolding Windsurfing Klub
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesseret?
Hvis du har lyst til at prøve
træningen, er du velkommen til at dukke op.

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING

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

DALBY SOMMERFEST

Sommerfesten søger nye friske tovholdere
Vi har oplevet, at hvis man
skærer tidsintervallet ned
til for eksempel to timer,
hvor man skal passe en
bod, så bliver det overskueligt for alle, siger hun.

Det har været både hyggeligt og sjovt at være med til
at arrangere Sommerfest, mener det afgående sommerfesthold. Men efter fire år skal der nu nye kræfter
til. Der er dog ikke noget at være bange for ved at
tage en tørn med at arrangere sommerfest. Hvis man
har lidt organisatorisk tæft og følger traditionen med
at dele opgaverne ud, er det både en overskuelig og
meget givende opgave.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red. m.fl.
Mette Høi Davidsen, Sanne
Damgaard Frees og Jens
Roelsgaard har i de seneste
fire år stået for at arrangere
sommerfest. De har haft
det sjovt og hyggeligt i et
fint samarbejde, men nu er
det tid til, at andre tager
over, hvis der igen skal
være sommerfest.
- Jeg har været med i ti år
og de sidste fire år med
Sanne og Jens. For fire år
siden var der ikke nogen til
at arrangere sommerfesten, og hvis der skulle
være sommerfest, skulle
der være nogen til at tage
teten. Tidligere var det
sådan, at alle afdelinger i
Dalby GF spillede ind med
noget, de kunne hjælpe
med, men så blev det for
meget, og de sagde stop.
Hvis vi ikke havde taget opgaven, så havde der ikke
været sommerfest i dag,
siger Mette, der nu opfordrer andre til at komme på
banen.
De tre tovholdere vil gerne
have tid til andre ting, lige-

som de fortsat er frivillige
på mange andre måder i
Dalby.
- Det handler jo også om,
hvor mange timer, der er i
døgnet. Desuden er det en
kæmpe fordel, hvis man
har børn på skolen, for det
er godt at have gode relationer til klasserne, når opgaverne skal fordeles. Men
det er megahyggeligt, og
med struktur omkring det
er det en overskuelig opgave, siger Sanne.
Opgaver i mindre bidder
De tre har haft hver sine
ansvarsområder, som så
igen kan deles op i mindre
bidder, så det bliver muligt
for alle at deltage.
- Der er mange mindre opgaver, der skal laves, som
ikke behøver at tage ret
lang tid. Vi har jo været
med i flere år, og vi vil
gerne sidde med til nogle
møder og hjælpe andre i
gang. Der er blandt andet
nogle ting, som giver god
mening at gøre nu, eksempelvis at bestille telt og ølvogn, men når det er gjort,
så er der ikke så meget, der

Mette Høi Davidsen og Sanne Damgaard Frees slapper af “på
gerningsstedet” efter en veloverstået sommerfest. Nu rækker de
sammen med Jens Roelsgaard stafetten videre.
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Jens Roelsgaard har blandt
taget sig af regnskab, tilladelser og kontakt til offentlige
myndigheder. Men har der
manglet kul til grillen, forsyninger til fadølshanerne eller,
som her, smør til flutes og
rundstykker, har man også
kunnet se ham i gang med
praktiske forefaldende opgaver.
skal koordineres de førstkommende måneder. Vi
har afholdt tre møder
siden februar, hvor vi har
uddelegeret opgaver, siger
Mette, der oplever, at rigtig
mange gerne vil hjælpe på
selve dagen ved at passe
boder eller grillen.
- Der er 250 frivillige hjælpere til sommerfesten.
Men det er klart en fordel
for selve planlægningen,
hvis folk siger til i god tid.

Godt afsæt til de næste
Det nye hold kan sagtens
køre sommerfesten videre,
som den er nu, men der er
også rig mulighed for at
sætte sit eget præg på de
aktiviteter, der skal foregå.
- Der har været fitness, flødebollemaskine, høvdingebold og meget andet. Men
man kan lave præcis det,
man beslutter sig for, siger
Mette, der understreger, at
det er en kanon opgave at
arrangere sommerfest.
- Der er ingen sure miner.
Alle er glade, og børnene
synes, det er hyggeligt. Så
man får også meget igen
på den måde, siger arrangørerne samstemmende.
Det er nemmere at overtage sommerfesten, end
mange måske tror, for
meget er allerede på skinner. Datoen er sat, og de
tidligere arrangører er
gerne med i opstartsfasen.
- Jens hjælper gerne med ansøgning til kommunen, og
jeg kommer gerne til de første møder for at hjælpe i
gang. Det er virkelig ikke en
opgave, man skal være bange
for. Hvis man har lidt flair for
at arrangere noget, så er det
ikke svært, siger Mette.

Selv om man som Mette Høi Davidsen har stået for at udarbejde
program, organisere frivillige og have dialog med skole, SFO og
alle de medvirkende og i øvrigt været godt i gang på pladsen,
kan man som sommerfestarrangør også godt engagere sig i aktiviteterne. Her står hun klar mellem fem med- og modspillere i petanque-turneringen..

Eksempler på opgaver
• Sikre at holdet er sat for det kommende år
• Sikre bestilling af telt, køletrailer og ølvogn
• Indhente tilbud på mad
• Skrive artikler
• Få plakater trykt og sat op
• Ansøgning om tilladelser
• Aftale med brandvæsenet omkring afhentning af
brandmateriel
• Dialog med SFO, spejdere og lokale aktører
• Dialog med klasser om at varetage opgaver
• Udarbejde program og afstemme med fodbold
• Udarbejde Doodles og sikre bemanding
• Indkøb (der er indkøbsliste)
• Børnebod (indkøb af gaver)
• Bestille mad
• Opsætning af telte (fodbold hjælper med dette)
• Sørge for byttepenge
• Være til stede under Sommerfesten fra åben til luk
(flere kan dele opgaven)

Gavner hele sognet
Sådan som det er lige nu,
er dog der ingen sommerfest i 2019. Der mangler en
tovholder eller to, der vil
tage opgaven på sig som arrangør.
- Sommerfesten giver jo
også et fornemt overskud.
Det er penge, som kan bruges til gavn for hele området, så det ville være en

skam, hvis sommerfesten
ikke fortsætter. I år har vi
besluttet at bruge pengene
på udendørs møbler til
Dalby Torv. Så det giver
god mening at være frivillig, og det er en gavmild
ting at være frivillig. Folk er
glade, og både skolen og
kirken er positive medspillere i sommerfesten, siger
Mette og Sanne.

Caféen er sammen med børnebod og kontakt til klasserne blandt
Sanne Damgaard Frees’ ansvarsområder. Men netop i boderne
bliver det tydeligt, at en sommerfest også handler om at løfte i
flok. Her er det nogle store børn, der styrer salget af slush-ice,
chips, slik og andre lækkerier i caféen.
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