Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
NOVEMBER / DECEMBER

November
Søndag 4. kl. 19.00
Musikgudstjeneste: Alle
Helgen med oplæsning
af sognets døde og begravede det seneste år
Onsdag 7.
Skolefest: Indskolingen
Torsdag 8.
Skolefest: Mellemtrinnet
Tirsdag 13. kl. 19.00
Lagkage uden lys med
Christel Sonne Rasmussen. Sogneaften i præstegården
Torsdag 15.
Matematikkens dag
Fredag 16.
Skoleovertagelse: 100
lærerstuderende og
deres undervisere fra
UC Syd overtager undervisningen
Torsdag 22. kl. 18.30
Banko i hallen. Dørene
åbnes kl. 17.30
Torsdag 22. kl. 19.30
Koncert med kirkens
voksenkor og damekor
Fredag 30.
Bedsteforældredag i SFO

December
Søndag 2. kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Tirsdag 4. kl. 15.00
Julehygge med Luciaoptog ved kirkens børnekor. I præstegården
Tirsdag 4. kl. 19.30
Julekoncert i Dalby Kirke

Dalby Kirke

Dalby GF
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Dalby Beboerforening

Hele Danmarks souldiva
giver julekoncert i Dalby
Det er noget af et scoop at det er lykkedes at få
Marie Carmen Koppel til Dalby. Den 4. december
klokken 19.30 synger hun julen ind i Dalby Kirke.

Af Lisa H. Kuang
Det er ikke hver dag, at
Danmarks førende gospel- og souldiva lægger
vejen forbi Dalby. Men
den 4. december får alle i
Dalby og omegn mulighed for at opleve Marie
Carmen Koppels fantastiske stemme i Dalby Kirke,
for her kommer sangerinde nemlig forbi og afholder en af sine efterhånden legendariske julekoncerter.
Marie Carmen Koppel har
gennem de sidste 25 år opbygget et stort og trofast
koncertpublikum. Med sin
store stemme fylder hun
kirker, spillesteder og kulturhuse landet over med
intensitet, nerve og musikalitet på internationalt niveau.
Udgav julealbum
En gammel drøm gik i opfyldelse for Marie Carmen
Koppel i 2010, da hun udgave julealbummet A
Merry Little Christmas, der
indeholder gamle amerikanske juleklassikere i nye
smukke
arrangementer
blandt andet Silent Night
og White Christmas. Med
en snert af gospel og hendes store stemmepragt er
det blevet et smukt julealbum, som hun elsker at
synge til sine kirkekoncerter i den søde juletid.
Marie holder i det hele
taget rigtig meget af kirkekoncerterne, da, som hun
selv udtrykker det:
- Kirkerummet passer per-

fekt til min stemme og
mine sange. Der er plads
og rum til min stemme og
en smuk stemning, der
giver sjælen ro.

Ikke uberørt
Sikkert er det, at man aldrig går uberørt fra en julekoncert med Marie Carmen Koppel. Hun akkompagneres forbilledligt af sin
pianist Steen Rasmussen og
hendes bror, Benjamin Koppel, bidrager med saxofonens blide toner.

Så gå ikke glip af denne
dejlige julekoncert i Dalby
Kirke.
Billetsalg
Billetterne bliver solgt på
www.ticketmaster.dk eller
på telefon 70156565. Eventuelt resterende billetter
sælges ved indgangen.
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Parkeringsplads og afsætningsplads
på Dalbyvej lukkes fra december
Entreprenøren bag skole- og idrætsforeningsbyggeriet, Jakobsen og Blindkilde A/S, starter med at anlægge ny parkeringsplads med indkørsel fra
Ankershusvej i starten af november.
Når parkeringspladsen er færdiggjort i december bliver parkeringspladsen og afsætningspladsen ved Dalbyvej lukket, da der skal bygges i en del af området,
og resten skal anvendes til materiale-, mandskabsvogns- og håndværkerparkeringspladser.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Skitse: Kolding Kommune
Dette november-nummer
af Dalby Tidende udkommer lige før anlægningen
af den nye parkeringsplads
mod Ankershusvej sker.
Den nye parkeringsplads
er allerførste del af de
kommende 1½ års udbygning af skolen og tilbygningen af Dalby GFs nye
klubhus.

I hele byggeperioden er både skolen og idrætsforeningen i fuld drift, og vi skal
derfor have særlig opmærksomhed på, at børn og alle
andre kan komme sikkert til
og fra skole og idræt.
Adgang og parkering til
skole og idræt under
byggeriet
Når den nye parkeringsplads er etableret i december måned vil den nuvæ-

rende parkeringsplads og
afsætningsplads (”Kiss-andride-plads”) v. Dalbyvej blive lukket. Her skal den nye
udskolingsbygning bygges
og byggearbejds- og materialeplads etableres. Det
område, der lukkes af er på
illustrationen
skraveret
med pink. Byggearbejdet
ved udskolingen går i gang
i løbet af december måned
2018.
Længere adgang
Den fremtidige adgang fra
parkering til skolen bliver
noget længere, særligt til
indskoling og SFO – nemlig fra den nye parkeringsplads ved Ankershusvej
langs gang- og cykelstien,
forbi Øvelseshuset og over
til indskolingsafdelingen.
(Se illustrationen, hvor ad-

gangen er fremhævet med
gult).
Det er langt, men den eneste sikre vej, der kan etableres i byggeperioden. Afsætningspladsen på Idyl forbliver fungerende, men den
er ikke til parkering, kun til
afsætning.
Når byggeriet er helt færdiggjort til sommeren 2020
bliver afsætningspladsen
og nogle få parkeringspladser ved Dalbyvej genåbnet.
Byggeri ved indskolingen
og færdsel på Dalbyvej
Tilbygningen ved skolens
indskoling, der først igangsættes sent i foråret 2019,
medfører, at vi også skal
være opmærksom ved adgangen til indskoling og
SFO. Der bliver af sikkerhedshensyn formodentlig

lavet forbud mod al anden
motorkøretøjsindkørsel
end beboer-, personale- og
leverandørkørsel på Dalbyvej ud for og mellem skolens to afdelinger.
Adgang for fodgængere og
cyklister vil blive opretholdt. Men vi skal gøre børnene opmærksomme på,
at de skal se sig rigtig godt
for i forhold til transport til
og mellem byggearbejdspladserne.
Der bliver ikke tilladt tung
trafik til byggearbejdspladserne mellem klokken 7.30
og 8.30.
Vi glæder os til udbygning
af skolen og klubhus og vil
meget opfordre til, at vi
alle er opmærksomme på
at komme sikkert til og fra
vores aktiviteter i byggeperioden.

Efterlysning: 1-2 tovholdere

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

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

Så kontakt Brian,
formand for Dalby GF,
nu i november på

i 20193
Tid: Fredag 21. juni – søndag 23. jun
hallen 3
ved
lads
Sted: Dalbys fest- og sportsp
der opgaverne, står klar 3
Hjælpere: Masser af frivillige, som ken
nde, der sætter program
PR: Tæt samarbejde med Dalby Tide
op m.v. 3
amping, voksenhygge m.m. 3
Program: Dalby Mølle Pokal, børnec
, koordinering
Bagland: Hjælp til regnskab, indkøb
m.v. fra tidl. tovholdere 3

22 20 71 37
brianforsingdal22@gmail.com

Mangler: 1-2 til at tage førertrøjen

- også hvis du vil
påtage dig
markedsføringsdelen
med at skrive i
Dalby Tidende

Høj cigarføring hos sobberne
I skrivende stund er sob-sæsonen netop kørt i garage. Med managerens generte og tilbageholdende
væsen bliver al form for pral og skryderi jo unaturlig,
men jeg kan godt svinge mig op til at være stolt af de
gæve sobbere.

Af: SOB-manager
S.P. Viborg
Vi styrede sob-skuden sikkert ind på en andenplads
i den stærkt besatte 1. division syd og overlod dermed den trælse førsteplads
og medfølgende oprykning til de ambitiøse Seest
1-spillere, der så næste
sæson skal glemme alt om
hæl og tå-bold, for i Superligaen løber de unge sob-

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.

Er du klar til tjansen
som tovholder?

bere herrestærkt. En flot
andenplads opfylder så rigeligt en Dalby-sobbers ambitioner.
Vi har nydt glæden ved bolden gennem årets mange
kampe i den geografisk
fikse og overskuelige kreds,
hvor længste tur til en udebanekamp gik til Bredsten,
så vi kunne oftest være
hjemme inden TV-avisen.
Som altid har sæsonen
været præget af spillemæs-

sige medrivende opture,
som hurtigt afløstes af latterlige præstationer, hvor
de efterfølgende dage gav
uimodståeligt attraktive
priser på brugte Dalby sobstøvler i Den Blå Avis og
andre seriøse secondhandmedier. Men som regel
kom frustrerede sobbere
på andre tanker, når manageren fik dem fortalt, hvor
uundværlige lige netop
vedkommende
sobbers
kvaliteter var for holdet.
UHA… der er godt nok
mange sobbere, der er
hoppet på den limpind.
Det fremragende samarbejde med Stærmoses oldboys pistolleros har jo også

medvirket til at gøre 2018
til et brag af en sæson, og
et ”ungt” talent som Martin
Jespersen er sågar blevet
transformeret fra OBBER
til SOBBER, og han udgør
jo sammen med den nytilkomne FALCK-flügelflitzer
Karsten Tokking den nødvendige minimering af
gennemsnitsalderen i SOBtruppen. Og i den lokale
medie-andedam går der
rygter om, at flere OBBERE vil søge optagelse i
SOB-truppen. Og de håbefulde er jo utvivlsomt helt
afklaret med det optagelsesritual, de skal igennem
for at passere SOB-nåleøjet. Et ritual, der efter si-

gende får optagelsesceremonier til diverse frimurerloger til at ligne eftermiddagskaffe på et plejehjem.
KUN de bedste klarer udfordringen, hvilket jo med
al tydelighed kan aflæses af
de personligheder, der på
forunderligvis er smuttet
gennem nåleøjet. Målmand Pind f.eks. klarede
den i de sidste meter af
Låsbygade. De som fejler
kan så formentlig komme
til Bramdrupdam eller KIF,
hvor kravene ikke er så
stramme som i DGF.
Sæsonen har budt på et
hav af gode præstationer.
Og mon ikke der vil blive
tale om en tsunami af anerkendelsestrofæer ved afslutningsfesten den 26.10.,
hvor Bjørn og Stæren himself har lovet at stå for festlighederne. Det bliver et
brag af et SOB-party, hvor
især indkøb af Pamol kan
belaste budgettet i Ivan
”den grusommes” sorte
bog.
Der er jo bred basis for at
gennemgå de markante
sæsonpræstationer en sådan festaften. Olieindsmurte målmandshand-

Ordforklaring
SOB = Senior Old Boys.
Man skal være fyldt 40 for
at være fuldt kvalificeret
til at spille på holdet.
sker er et tilbagevendende
problem, brændte kæmpechancer foran tomt mål er
også blevet noteret, festlige
dommertilråb gav i år ikke
problemer, geografiske udfordringer med at ramme
det rigtige stadion vil givetvis medføre berettigede
”svinere”, og manageren
må vel forvente kritik af
hans til tider at for sociale
indstilling til begrebet
SOB-fodbold. Ak ja – intet
nyt under solen, og vi glæder os til STÆR-festlighederne, lidt indendørs
henover vinteren samt en
ny sæson i 2019.
Så kære sobbere – tak for
en helt igennem fin fin
sæson. Det er jo fremdeles
en fornøjelse at være selvudnævnt manager for jer.
Også tak til vort trofaste
publikum – læs Cille og
Peter Bonnichsen – der i
sandhed personificerer begrebet ”ægte sob-portere”.

Der er altid tilskuere til SOB-holdets kampe, sædvanligvis flere
inde på banen end udenfor. På dette billede er dog hele to spillere
fanget i egentlig bevægelse, mens fire andre kigger interesseret på,
og en målmand i baggrunden har vendt ryggen til det alt sammen i tillid til, at der kan gå en rum tid, før hans opmærksomhed
er påkrævet.
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SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og weekend
27 63 08 28
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VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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Dalby Tidende
KALENDER
NOVEMBER
Musikgudstjeneste: Søndag 4. kl. 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde og begravede det seneste år. Ved J.C. Bach Iversen.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården før og efter
gudstjenesten. Se side 5.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 6. kl. 19.30
I præstegården.
Fælles musikgudstjeneste for Dalby, Sdr. Stenderup
og Sdr. Bjert. I Sdr. Bjert Kirke: Søndag 11. kl. 10.30
I anledning af 1. verdenskrigs afslutning. Ved de tre
sognes præster og organister. Se side 5.
”Lagkage uden lys” med Christel Sonne Rasmussen
Sogneaften i præstegården: Tirsdag 13. kl. 19.00
Selvstændig erhvervsdrivende, mor – og blind!
Se side 8.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 17. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 18. kl. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Ved U. Thiim. Se side 4.
Fælles gospelgudstjeneste: Søndag 18. kl. 16.00
Med Dalby Kirkes og Brændkjærkirkens præster og
konfirmander. I Brændkjærkirken. Se side 4.
Korkoncert: Torsdag den 22. kl. 19.30
I kirken. Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag 25. kl. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Maria S. Frederiksen.

DECEMBER
Familiegudstjeneste: Søndag 2. kl. 10.30
1. s. i advent. Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen / D.L. Freiesleben. Se side 5.
Juleeftermiddagsmøde: Tirsdag 4. kl. 15.00
Julehistorier og julesange, julebag og pakkeleg samt
Lucia-optog ved kirkens børnekor. I præstegården.
Se side 4.

DALBY KIRKE

Konfirmander synger gospel
Søndag den 18. november mødes Dalbys konfirmander med deres ”kollegaer” i Brændkjærkirken til en
gospel-temadag, der afsluttes med en gospel-gudstjeneste kl. 16.00.
Selve temadagen er kun for
konfirmander. Men alle er
velkomne til at deltage i en
festlig
gudstjeneste
i
Brændkjærkirken søndag
den 18. november kl.
16.00, når Dalby Kirkes og
Brændkjærkirkens konfirmander slår sig sammen i
et stort gospelkor.
Gudstjenesten er fælles for
de to sogne, så der bliver
altså to Dalby-gudstjenester

Efternavnet Thiim lyder
måske bekendt, og den er
da også god nok. Ulrich er
gift med Lene, som i flere
omgange har virket som
præst i Dalby – både ved
gudstjenester og kirkelige
handlinger og med konfirmander og mini-konfirmander. Ja, hun har sågar
også været kirkesanger,
sådan som hun debuterede i den funktion tilbage
i sin gymnasietid i Kolding.
Men nu er det altså hendes
gemal Ulrich, der søndag
den 18. november har
gudstjeneste i Dalby Kirke,
fordi J.C. Bach Iversen har
årets konfirmander med til

en fælles gospeldag
Brændkjærkirken.

i

En anderledes baggrund
Ulrich er i det daglige
præst for døvemenigheden
i Sydjylland. Han er vokset
op i Christiansfeld og er i
øvrigt udlært tømrer, inden
han begyndte på teologistudiet.
Ulrich blev ordineret som
præst i 2009. Efter tre barselsvikariater blev han i
2011 ansat som døvepræst
med ni måneder til at lære
tegnsprog. Det lykkedes,
og i 2012 tiltrådte han som
døvepræst i Syddanmark,
området Sønderjylland og
Fyn.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste: 26. januar 2019

FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Også i år kommer Dalbys konfirmander med til en medrivende
gospeldag i selskab med gospelinstruktør Joachim Hejslet. Billedet
er fra sidste års arrangement med konfirmanderne, hvor der blev
festet, sunget og danset.

Koncerten byder på både rytmisk og klassisk musik,
bl.a. sange af the Beatles og Stevie Wonder,
årstidssange, salmer og populære hits.

Dalby kender Lene Thiim rigtig godt fra mange års tilknytning
til kirken som kirkesanger og præst. Nu er det hendes mand Ulrich, der søndag den 18. november kl. 10.30 er præst ved sognets
gudstjeneste. Privatfoto.

Igen i år fyldes kirken af
børn 1. søndag i advent, og
dette års mini-konfirmander medvirker med sang og
drama.
Vi synger naturligvis ”Vær

velkommen, Herrens år”,
og et barn tænder første lys
i kirkens store adventskrans.
Kirkens kor og korskole
medvirker.

100-året for 1. verdenskrigs afslutning
Søndag den 11. november
2018 er det 100 år siden, at
1. verdenskrig sluttede. Det
markerer Dalby, Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup kirker
ved at gå sammen om en
fælles musikgudstjeneste,
hvor alle de tre kirkers præster, organister og kor medvirker.

Det er organist Eva Schmidt, der sammen med kirkens
kor står for at levendegøre den højt skattede juletradition
med Luciasang i Dalby. Først ved juleeftermiddagsmødet
i præstegården, der i år ligger 4. december. Dernæst ved
musikgudstjenesten med 9 læsninger søndag den 9. december i kirken.

gang

s ad
Grati

Musikgudstjeneste:
9. december kl. 16.00
Vi synger julen ind ved en stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke 2. søndag i advent kl. 16.00.
Kirkens ungdomskor går Lucia-optog. Også kirkens voksenkor medvirker. Begge under ledelse af organist Eva
Schmidt.
Årets konfirmander læser passager op fra Bibelen, der
leder op til julens budskab.
Efter gudstjenesten serveres der gløgg og småkager i kirken.

Levende lys og dansende børn i Dalby Kirke
2. december kl. 10.30.

Dalby, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert Kirke holder fælles
musikgudstjeneste søndag den 11. november kl.
10.30 i Sdr. Bjert Kirke.

Som noget ny bliver der i år Luciaoptog i både kirke
og præstegård.

Juleeftermiddagsmøde:
4. december kl. 15.00
Alle er velkomne i præstegården til julebag og julehistorier, julesange og julesalmer, pakkeleg og så altså Luciaoptog ved kirkens børnekor.
Medbring en gave til omkring 30 kr.

Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 9. kl. 16.00
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 10. November 2018
Red.: J.C. Bach Iversen

Dalby kirkes voksenkor
og damekor

Ulrich Thiim har guds- Lucia i kirke og
tjeneste i Dalby
præstegård

Julekoncert Marie Carmen Koppel: Tirsdag 4. kl. 19.30
I kirken. Se side 1.

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.

Familiegudstjeneste
Korkoncert i Dalby Kirke 1. søndag i advent
Torsdag 22. november kl. 19.30

på dagen, den traditionelle
kl. 10.30 i Dalby og så altså
kl. 16.00 i Brændkjær.
Godt samarbejde
Gospeldagen er en god tradition for årets konfirmander, der uundgåeligt bliver
smittet af rytmerne og
energien i sangene og, ikke
mindst, i gospelinstruktøren Joachim Hejslet og
hans band.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

DƵƐŝŬŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ
ĂůďǇ<ŝƌŬĞ

>ǇƐƉĊŬŝƌŬĞŐĊƌĚĞŶ

ůůĞ,ĞůŐĞŶƐƆŶĚĂŐ

DƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚƚčŶĚĞůǇƐ

ϰ͘ŶŽǀĞŵďĞƌŬů͘ϭϵ͘ϬϬ

ƉĊŐƌĂǀƐƚĞĚĞƌĨƌĂŬů͘ϭϴ͘ϯϬ

DƵƐŝŬĂĨ
^͘ZĂĐŚŵĂŶŝŶŽǀ
:͘DĂƐƐĞŶĞƚ
:͘^͘ĂĐŚ

DĞĚǀŝƌŬĞŶĚĞ
^ĂŶŐ͗ůŝƐĂďĞƚŚůĂƵƐĞŶ
sŝŽůŝŶ͗DĞŝŬĞ&͘&ƌĂŶŬĞ
KƌŐĞů͗ǀĂ^ĐŚŵŝĚƚ

Kirkeklokken ringer
Kl. 11, som er tidspunktet
for selve underskrivningen
af fredstraktaten, vil der
blive ringet med kirkeklokken, sådan som biskop Marianne Christiansen har
opfordret til det.
Vi håber på stor deltagelse og
opbakning fra alle tre sogne.
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Sognerejse til Wittenberg: 6. – 11. april 2019
Program: Dalby Tidende sep. og okt. + www.dalbykirke.dk

Kontakt Jette Juhl: 27 63 25 77 / jettejuhl01@gmail.com
Ca. kr. 5.000,- pr. person i dobb.vær. Kr. 6.000,- / enkeltvær.
Alle tilmeldt inden 1. december er garanteret plads på turen.
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Massage og afslapning på skoleskemaet
Afslapning på skoleskemaet! Kan det gå? Ja, det er
godt, og det sker på et profilfagshold for 4.-6. klassetrinselever i dette efterår på Dalby Skole.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund

ind til et lokale, hvor der
var stille musik, slukket lys,
nedrullede gardiner og
stearinlys.

Af børnehaveklasseleder
Suna Fournais
Fotos: Dalby Skole
Normalt er jeg jo udelukkende i børnehaveklassen,
hvilket jeg holder meget af.
Hvert år tænker man: kan
det næste hold børn være
lige så skønne? Og sjovt
nok kommer man til at
holde af de næste igen. Der
bliver født mange skønne
børn i Dalby.
Da vi i år skulle have en
anden struktur i 0.-klasserne havde jeg nogle undervisningstimer i overskud. Derfor fik jeg fornøjelsen af at få et profilfagshold.
Da vi kom tilbage fra sommerferien mødtes jeg med
de andre voksne, som
skulle have profilfag 65 minutter en gang om ugen.
Jeg tænkte, at jeg gerne
ville tilbyde børnene afslapning på skemaet. En mulighed for en stille stund i en
hverdag fyldt med mange
indtryk. Det er ikke alle
børn eller voksne, som er
vant til at være stille med
sig selv - bare lave ingenting. Men det er netop her
– i ingenting – at noget opstår.

Stille ind i lokalet
Børnene kommer fra et frikvarter og kommer ikke
alle på samme tid, derfor
har vi en aftale, at man
kommer stille ind i lokalet
og lægger sig på en madras. Nogle har en lille
pude, bamse eller tæppe
med, som de putter sig
med.
For at børnene ikke skal
bruge energi på, hvem de
skal være sammen med har
de fire faste personer, som
de skiftes til at være sammen med.
Timen starter som regel
med, at alle ligger hver for
sig, og jeg læser en meditation op. Her får eleverne
en lille glassten, som de
kan ligge og kramme i hånden. Her handler det meget om at trække vejret på
den rigtige måde, hvilket
kan være svært, men heldigvis har vi frem til jul på
at øve os.
Inspiration fra Englebørn
Jeg har ladet mig inspirere
af forlaget Englebørn af
Rikke Christensen. Rikke
har udgivet et gratis materiale, da hun har en drøm
om, at meditation bliver en
fast del af skoledagen på
skoler i Danmark.
Jeg læser også massagehistorier op og her er de sammen to og to. De har et fast
ritual, hvor man spørger
pænt: ”Må jeg godt ha’ lov
at gi’ dig massage?” og slutter af med at rose den
anden f. eks:
“Nej hvor var det dejligt, da
du trykkede på den specielle
måde ved mine skuldre.”
Fri massage, de skiftes til at
give hinanden massage. Jeg
sætter uret på tavlen, for
som børnene siger:

Dejligt at møde dem igen
Super dejligt at møde de
”unge mennesker” igen,
flere af dem, har jeg haft
fornøjelsen af i 0. klasse.
Sjovt at opleve dem på
nært hold, se hvordan de
har forandret sig og høre
dem tilkendegive deres meninger.
Hver fredag mødes jeg
med 28 elever drenge og
piger fra 4.-6. klasserne,
der har valgt mit profilfagshold. Den første gang vi var
sammen, snakkede jeg
med dem, hvilke forventninger de havde til timen.
Mange af dem gav udtryk
for, at de gerne ville møde

DALBY SKOLE

SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen

Skuldermassage. Fra venstre ses: Lara Kjølbye Sørensen, Silke Elisabeth Øhrberg, Signe Marie
Kehlet, Benjamin Heilmann Wolmar, Elina Kofod Madsen, Lea Givskov Iversen og Christopher
Herskind Bruun.
- Suna har du styr på, at vi
får lige lang tid?
Walk and talk
En solrig fredag havde jeg
planlagt en gåtur Walk and
talk. Børnene havde været
med til at udforme nogle
spørgsmål, som de skulle
stille hinanden. Bl.a. hvilke
mål har du? Hvordan har
din dag været? Hvad skal
du lave i din weekend?
Hvad er dit bedste fag?

Jeg var meget forundret
over de fine spørgsmål, de
var med til at formulere. På
gåturen gik de sammen med
deres makker, og jeg oplevede, at de var meget seriøse. Da vi kom til Mariesminde børnehave, gjorde vi
et stop. En impulsiv ide vi
gik på besøg på legepladsen.
Nogle af børnene havde
gået der, og enkelte havde
søskende, som gik der. De to
voksne på legepladsen invi-

terede os ind, og så kom der
ellers gang i den. De store
drenge blev jagtet af de små,
der blev cyklet med de små,
og de store piger havde en
sværm af små piger efter sig.
Dejligt at se, hvordan de alle
nød det. Tydeligvis havde
mange evner som kommende barnepiger. Da vi sagde
farvel, blev vi opfordret til at
komme igen. En god oplevelse som vi måske vil gentage.

Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær (fmd.)
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
Onsdag 7.
Skolefest: Indskolingen
Torsdag 8.
Skolefest: Mellemtrinnet
Torsdag 15.
Matematikkens dag
Fredag 16.
Skoleovertagelse. 100 lærerstuderende og deres
undervisere fra UC Syd
overtager undervisningen. Skolens personale
er på studietur.

For at børnene ikke skal bruge energi på, hvem de skal være sammen med, har de fire faste personer,
som de skiftes til at være sammen med.

Fredag 30.
Bedsteforældredag i SFO
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Motionsdag på Dalby Skole
Fredagen før efterårsferien er der motionsdag på næsten alle landets folkeskoler. Det er en rigtig god tradition, som Dalby Skole altid er med til.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole
I år havde idrætslærer Liza
Beck og pædagogisk assistent Jesper Andersen lavet
et rigtig fint program, hvor
alle eleverne om formiddagen med deres klasser var
rundt til sjove motionslege:
Musestratego, par-fodbold
med cykelslange, Nepalbold, stikbold, finsk rundbold, fodboldrundbold,
høvdingebold, Human airhockey og massage.
Vi har nogen rigtig gode 6.
klasser, hvor eleverne har
været helt klar til at være
instruktører og ansvarlige

for hver deres leg. Hver
klasse nåede i løbet af formiddagen at deltage i fem
af disse lege.
Mange af disse aktiviteter
er der sikkert mange forældre, der ikke kender. Men
det er jo tilladt, at spørge
sit barn om, hvad deres aktiviteter gik ud på.
Motionsløbet
Efter frokost afholdt vi det
fælles motionsløb. Elever
fra 6. klasserne have påtaget sig opgaven at lave fælles opvarmning. Det var de
rigtig gode til.
Selve motionsløbsrunden
var på cirka 3 kilometer.

Alle elever var med til løbet
og eleverne på mellemtrinnet skulle gerne løbe
mindst to runder.
Der var indlagt konkur-

rence i motionsløbet.
Hvem kunne nå at løbe
flest runder i den afsatte
tid fra henholdsvis indskolingen og mellemtrinnet.

Ole Johansen sætter motionsløbet i gang.

3 af de 4 vindere. Thea Thomsen, 4.B, Carl Overgaard, 3.A og
Frederik Thomsen, 6.B.

Vinderne blev
Asta Boysen, 0.B med 6 km på 50 minutter
Carl Overgaard, 3.A med 12 km på 61 minutter
Thea Thomsen, 4.B med 9 km på 49 minutter
Frederik Thomsen, 6.B med 12 km på 71 minutter.

Dengang jeg gik på Dalby Skole De ældste får det sidste kærlige
spark til socialt fællesskab
Sådan lyder det tit herhjemme, når vi skal fortælle
vore døtre om vores skoletid. Min mand og jeg er
nemlig begge tidligere elever på skolen. Han i 80’erne
og jeg i 90’erne. Dengang hvor vores forældre deltog
i kampen om skolens fremtid med en livlig offentlig
debat til følge.

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem (suppleant) Theresa
K. Nielsen
Fotos: Privat
Skolen var på det tidspunkt, for anden gang i
dens historie, i stor overhængende fare, da der på
politisk plan var diskussioner, om at skolen skulle
nedlægges. Lokalsamfundet blæste dog til kamp, og
den overlevede. Dengang
var skolen slet ikke så stor,
men den var stadigvæk et
samlingspunkt. Der var

ikke indskoling og udskoling som nu. Der var bygget
pavilloner i skolegården,
ingen hal, men en gymnastiksal, hvor den årlige skolefest blev afholdt. Kort
sagt ikke prangende forhold, men der var en speciel stemning på skolen, og
man fik det bedste ud af
det der var.
Skolen i dag
I dag er Dalby Skole en
super velfungerende skole
med megen forandring fra
dengang, og endnu mere

vil forandre sig med den
nye overbygning, der kommer. Lige om lidt skal man
ikke skifte skole, i en ny
klasse, med nye klassekammerater til følge, men forsætte på skolen og derved
gøre båndet til skolen
endnu stærkere.
Som nyt medlem/suppleant i Dalby Skoles skolebestyrelse har det derfor
været dejligt at opleve, at
man stadig vægter den følelse af sammenhold og opbakning til skolen meget
højt. Samtidig forsøger
man at skabe et godt ungdomsmiljø i forbindelse
med den nye overbygning,
dermed vil den specielle
“Dalby ånd” forblive stærkere end nogensinde sådan, at vores børn også
engang med smil på læben
vil tænke tilbage på deres
tid på Dalby Skole.

Theresa K.
Nielsen

De fleste i 3. klasse har nu gået i SFO i tre år og kender til dagligdagen og dens rytme.
Derfor må der gerne ske noget nyt, når man tager hul
på det fjerde år i Dalby SFO.

Af SFO- og pædagogfaglig
leder Leon Jensen

de ikke mere bliver guidet
af pædagogisk personale.

Vi har nu 65 tilmeldte 3.
klasses-elever i SFOén, og
for dem må der gerne ske
lidt ekstraordinært i SFO.
Vi ser vores 3. klasse som
”de største”, og det vil de
gerne have følelsen af. Vi
ser dem som børn, der er
på vej ud af indskolingen
og SFO. Videre til en hverdag der kræver mere selvstændighed og initiativ.

3. klasse-SFO-lokale og
klubaftener
I dette sidste år på Dalby
SFO, vil Sheila, Rene og det
øvrige personale gerne gøre noget ekstra for ”de
store”. Vi har et 3. klasse lokale, hvor børnene kan
være med til at bestemme,
hvad de gerne vil. Et sted
for dem selv, hvor der altid
er pædagogisk personale
tæt på. Tit vil børnene gerne bare være der med hygge og gode snakke, men vi
prøver at få dem til at
komme med forslag til aktiviteter, som de brænder for
at lave. Vi giver, som sagt,
gerne lidt ekstra til ”de ældste” her i vores SFO.
Vi har også en 3. klasse
klub en gang i måneden,

Farvel til institutionen
Vi vil gerne give dem det
sidste ”spark” ud i den hverdag efter skoletid, hvor de
selv skal være med til at
finde legeaftaler og aktiviteter i eftermiddagstimerne.
For de fleste børn er det et
farvel til institution-tiden og
goddag til en hverdag, hvor

hvor vi mødes en aften
klokken 17-19.
Her får vi lidt at spise og
laver derefter en fælles aktivitet for hele 3. årgang i
SFO.
Vi kunne for eksempel tage
en tur i X-jump, Slotssøbadet eller lave en hyggelig
aften omkring bålet her på
skolen. Også her har børnene
medbestemmelse
om, hvad de kunne tænke
sig af oplevelser. Vi afslutter året med en overnatning på en campingplads,
hvor vi næsten siger farvel
og tager en fælles badetur i
stedets svømmepool. En
god måde at sige farvel og
tak for tiden i vores SFO.
Hjælper børnene videre
Alle disse initiativer håber
vi kan være med til, at give
dem et ekstra spark til det
sociale sammenhold på årgangen, så de efterfølgende selvstændigt kan være
med til at tage initiativer til
det sociale fælleskab på årgangen.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
og Nordtyskland • Ture med indhold og hygge.

JULEMARKED PÅ EGESKOV SLOT
Søndag 18. nov. • Pris 535,Incl. bustur, kaffe og rundstykke, middag,
Entre´og kaffe og kage.

JULEMARKED I KIEL
Ons. 28. nov. - Lø. 8. dec. • Pris 450,-

Indkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
K
DANMAR

Incl. bustur, kaffe og rundstykke.

Husk euro og pas.

NDE TURE
SPÆNDE

OG GODE

SER i 2018
OPLEVEL

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.

JUL PÅ BAKKEN NYHED!
Incl. bustur, kaffe og rundstykke og bro.
Fredag 7. dec. • Pris 590,JULEMARKED LÜBECK
Incl. bustur, kaffe og rundstykke.
Husk euro og pas.
Lø. 1. - Ons. 12. dec • Pris 450,JULEMARKED I FLENSBORG
Incl. bustur, kaffe og rundstykke.
Husk euro og pas.
Lø. 1. - Ons. 5. - Lø. 15. dec. • Pris 350,Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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Lagkage uden lys
Tirsdag den 13. november kl. 19.00 fortæller Christel
Sonne Rasmussen i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A,
om, hvordan det er at være selvstændig erhvervsdrivende, mor – og blind.
Christel Sonne Rasmussen
har ½ procent syn:
- At have en kronisk fremadskridende sygdom har
naturligvis gjort, at jeg i
årevis har haft en usædvanligt stor interesse for selvforståelse og for håndtering af de aspekter, som
dukker op, når man i
mange daglige situationer
konfronteres med sin afmagt.

Sætter tanker i gang
Christel Sonne Ramussen
kommer ind på emner
som: Hvordan livet er anderledes helt uden lys, og
hvordan det påvirker opvækst og beslutninger, samt
hvad der fremmer livskvalitet og gå-på-mod.
Ydermere nyder vi sammen
et stykke lagkage – uden
lys.
Alle er velkomne.

LOKALT

Banko i hallen 22. november
Beboerforeningen holder traditionen i hævd og afholder Dalby Banko og amerikansk lotteri i Dalbyhus
torsdag den 22. november kl. 18.30. Dørene åbnes kl.
17.30.
Af formand Per Rosiak
Foto: Arkiv
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kom og vind gavekort, en and til juleaften

eller en af de mange andre
gode gevinster.
6. klasserne fra Dalby Skole
hjælper til og står blandt
andet for salget af kaffe, sodavand og kager, som for-

ældrene har bagt. Pengene
fra deres salg går til deres
klassekasse, så støt dem.
Alle er velkomne. Vi glæder os allerede til at se jer.
Arrangør: Bestyrelsen for
Beboerforening for Dalby
sogn.
Følg os på Facebook: Beboerforening for Dalby sogn.

Vil du gerne være
sponsor eller hjælpe
til med at skaffe
sponsorgaver? Eller
på anden måde
støtte foreningen? Så
kontakt Per på mobil
22 36 10 57 eller
email per@rosiak.dk
På forhånd tak.

Dalby Banko er hvert år et stort tilløbsstykke. Dørene slås op kl. 17.30 torsdag den 22. november. Selve spillet begynder kl. 18.30.

Tirsdag den 13. november byder på et motiverende foredrag i
Dalby Præstegård kl. 19.00, når Christel Sonne Rasmussen fortæller om sit aktive liv som blind.

48 nye hjertestarter-brugere
På Mariesminde Børnehaves ydermur er der nu opsat
en hjertestarter. I den forbindelse blev der onsdag
den 11. oktober afholdt kursus i brug af hjertestarter,
som blev modtaget med kæmpe opbakning.

Af: Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer
Onsdag den 31. oktober
var der ikke mindre end 48
tilmeldte til hjertestarterkursus i Mariesminde. Kurset blev afholdt i børnehavens lokaler, hvor alle fik
undervisning i, hvordan en

hjertestarter bruges.
Hjertestarteren hænger på
ydermuren på børnehaven.
Flere hjertestartere
I sognet, har vi yderligere
en hjertestarter ved Hallen/skolen i Dalby og en
ved Daginstitutionen Tved.

Storsejr i første kamp
Det kan godt være, de ser venlige ud på billedet. Men virkeligheden viser noget ganske andet. Mandag den 22. oktober spillede
Dalbys fodboldkvinder, der blev præsenteret i Dalby Tidendes oktober-udgave, holdets første træningskamp. Det gik ud over Seest,
der måtte rejse hjem med et 20-2 nederlag! Dalby Tidende ønsker
tillykke med noget, der må nærme sig verdenshistoriske debutcifre.
Nå, ingen havde vel forventet mindre. Der er noget for herreholdene at tage ved lære af.
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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

