Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
DECEMBER / JANUAR

Dalby Kirke

Dalby GF

7. årgang. Nr. 10
December 2018 - Januar 2019
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Nytår: Hvor skal vi hen?

December
Søndag 2. kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Mandag 3.
Klippe-klistre dag
på skolen
Tirsdag 4. kl. 15.00
Julehygge med Luciaoptog i præstegården
Tirsdag 4. kl. 19.30
Julekoncert med Marie
Carmen Koppel i kirken
Torsdag 20. kl. 9.00 og
10.30
Krybbespil: Julekirke
for børnehaverne
9.00 Tved
10.30 Mariekjær
Fredag 21. kl. 8.30 og
10.00
Krybbespil: Julekirke
for skolen
8.30 De yngste klasser
10.00 De ældste klasser
Fredag 21.
Juleafslutning på skolen
Mandag 24.
Fire juleaften-gudstjenester

Januar
Mandag 14. kl. 20.00
Red Sommerfesten
Møde i hallen
Fredag 25. kl. 18.00
Vinterfest i hallen
for Dalbys voksne
Søndag 27.
Nytårskirkefrokost i
konfirmandstuen
Tirsdag 29. kl. 10.15
Nyt hold babyrytmik
begynder

Årsskiftet nærmer sig med alle de faste ritualer og
spekulationer. Også for Dalby Tidende er det en anledning til at gøre status og se frem: Gik årgang 2018,
som vi ønskede? Hvad bringer 2019? Skal Dalby Tidende have nytårsforsætter?

Dalby Tidendes to nytårsforsætter
Sådan gør vi Dalby Tidende endnu bedre – sammen:

1. Meddelere med ideer
Af ansv.havende redaktør
J.C. Bach Iversen
Efter syv år praler Dalby Tidende stadig af den selvudråbte titel som Danmarks
mest lokale lokalavis.
I en verden, hvor grænsesprængende elektronisk
kommunikation
ellers
løber med opmærksomheden, går Dalby Tidende bevidst den stik modsatte vej.
Den skal ikke tændes for.
Den kan ligge på sofabordet eller andre oplagte steder, så man også sammen
kan kigge med for at se,
hvad der sker lokalt.
Formålet med avisen
Ideen til en gammeldags
papiravis opstod tilbage i
2012 som en del af initiativet ”Gang i dig og Dalby”.
Målet var – og er fortsat –
at samle sognet og styrke
alle gode initiativer og samarbejde mellem lokale borgere, foreninger og institutioner.
Det behov vil under alle
omstændigheder være der
i en forstad som Dalby, og
behovet skærpes med mange nye tilflyttere, der naturligvis skal bydes velkommen og have mulighed for
at engagere sig livet i lokalsamfundet.
Men målsætninger gør det
ikke alene. Heller ikke selv
om både nye og gamle
Dalby-borgere ofte er venlige med ros. Det er tid til
ny inspiration.
To nytårsforsætter:
Dalby skubber på
Nogle tager sig selv ved vin-

gebenet nytårsaften og beslutter, at det er nødvendigt med en omlægning af
livsstil og vaner. Ifølge godt
nok ubekræftede rygter
skulle det rent faktisk også
være lykkedes for nogle
sjældne få.
Hvordan det kommer til at
gå med Dalby Tidendes to
nytårsforsætter, håber vi,
avisens mange læsere vil
engagere sig i. Men der er
altså to områder, hvor avisen godt kunne blive bedre.
Nytårsforsæt 1:
Meddelere med ideer
Det er en gammel forudsætning for avisdrift, at personer forsyner redaktionen
med oplysninger og historier om, hvad der foregår lokalt.
Dalby Tidendes redaktion
får en del gode tips om aktiviteter i Grundejerforeninger, dårlige vejforhold,

Kontakt Lisa H. Kuang på 40 96 53 36

GANG I DIG OG DALBY
Strikkeklub til fordel
for Dalby Torv

Læs side 2

2. Flere annoncører
Kontakt J.C. Bach Iversen på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk
byggerier og lignende.
Men skal avisen fortsat
være vedkommende, skal
den blive bedre til at afspejle, hvad der foregår i
sognet. Sådan kan den
også fra tid til anden være
et talerør over for Kolding
Kommune, når det gælder
om at gøre opmærksom på
lokale forhold.
Der foregår meget mere i
Dalby end det, der sker i
regi af Dalby GF, skolen og
kirken, der leverer til de
faste sider. Avisen bliver
kun bedre, hvis læserne bidrager, måske ved selv at
skrive i avisen?
Nytårsforsæt 2:
Flere annoncører
Selv om der bliver lagt rigtig mange frivillige timer i

Dalby Tidende, er der dog
udgifter forbundet med at
lave en lokalavis, blandt
andet til journalist, grafisk
opsætning og tryk.
Derfor skal der lyde en stor
tak til de annoncører, der
med deres bidrag gennem
årene har været – og stadig
er – helt afgørende for avisens eksistens. Og samtidig
skal der lyde en opfordring
til nye annoncører om at gå
med. Erhvervsstof forbliver
en prioritering for Dalby
Tidende.
Dalby GF, skolen og kirken
lægger godt nok klækkelige
beløb til driften, men skal
vi holde kvaliteten i avisens
indhold og udtryk, er der
brug for, at flere bærer
med. Måske kender du et
par emner?

KIRKE
Alt om jul og nytår i
kirke og præstegård

Læs side 5-7

KIRKE
Konfirmander ud af
konfirmandstuen

Læs side 7

SKOLE
5. klasserne spiller de
nordiske guder

Læs side 8

Så er det nu! Ny P-plads ved skolen og hallen
I løbet af december vil en nyanlagt P-plads – mellem hallen og Goldbæk-området – blive eneste
mulighed for at parkere ved Dalby Skole og hallen. Den hidtidige P-plads på den anden side af
hallen bliver til en byggeplads, så Dalby kan få sin længe ventede skoleudvidelse med 7.-9. klasse.

IDRÆT
Skal Sommerfesten
overleve?

Læs side 11

LOKALT
Dyrlægen tager altid
telefonen

Læs side 8

Dalby Tidende
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,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com
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Strikkeklub for alle til fordel for Dalby Torv

Jul før jul

To aktive kvinder lægger et stort arbejde i at samle
penge ind til Dalby Torv. Nyeste tiltag er en strikkeklub for alle med hang til at strikke eller hækle.

Af Hanne R. McCollin
Fotos: Tomas Vahlkvist

Af Lisa H. Kuang
Foto: Jette Berg Bruun
Liselotte Dam og Jette Berg
Bruun er to ildsjæle, der
ligger et stort stykke arbejde i at få samlet penge
ind, så Dalby Torv kan blive
et samlingssted for alle borgere i Dalby. Deres seneste
initiativ er en strikkeklub,
hvor både unge og gamle,
nybegyndere og øvede kan
mødes for at lave håndarbejde.
- Liselotte er virkelig dygtig
til at strikke, og jeg havde
også selv lyst til at få gang i
strikketøjet igen, så vi fik
den ide at mødes i en strikkeklub, hvor man kan få
hjælp til en opskrift eller få
ny inspiration, eller hvis
man for eksempel har et
projekt sammen med sine
børn eller børnebørn, fortæller Jette Berg Bruun.
Plads til alle
Strikkeklubben har allerede mødtes to gange, men
der er bestemt plads til
flere. De mødes den første
torsdag i hver måned i
håndarbejdslokalet
på
Dalby Skole, og det koster
50 kroner per gang at være
med. Pengene går ubeskå-

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

I alle de år jeg har været
leder i Mariesminde spejdergruppe, har vi aldrig før
holdt juleweekend, men
nu skulle det prøves. Planlæggerne havde lagt op til
at gå hele planken ud, og
det gjorde vi så, om end på
vores helt egen måde!

ret til Dalby Torv. Strikkeklubben begynder klokken
18.30, så også børnene kan
være med og slutter 21.15.
- Vi serverer kaffe og kage,
og så hygger vi os. Sidst
kom børnene i gang med
noget håndarbejde, som
de fortsatte med at arbejde
på, da de kom hjem. Vores
håb er, at det er tilbud, som
tiltaler alle aldre, og alle
kan være med ligegyldigt,
om man er helt nybegynder eller har masser af erfaring med strikke- eller
hækletøjet, siger Jette Berg
Bruun.
Ingenting i december
Der er ikke strikkeklub i
december måned, men
den starter op igen den første torsdag i januar.
Skriv eller ring til Jette
Berg Bruun på telefon
29791869, hvis du har
spørgsmål, eller hvis du
gerne vil melde dig til strikkeklubben.
- Det er ikke på nogen
måde bindende, hvis man
skriver, at man gerne vil
komme. Det er bare for at
have en ide om, hvor
mange vi bliver, så vi kan
forbedre kaffen og kagen,
siger Jette Berg Bruun.

Indsamling til Dalby Torv
er i fuld gang
Lokale er i fuld gang med at samle penge ind til
Dalby Torv, der skal blev et skønt og rekreativt område for alle i Dalby. Indtil videre er der samlet 2.255
kroner lokalt i 2018 og 60.000 kroner fra fonde og
puljer.

Af Jette Berg Bruun
Foto: Stina O. Krøller
Vi har sat barren højt for,
hvad vi ønsker for arealet
som
sammenhængsled
mellem indskolingen, mellemtrinnet og den kommende udskoling. Det er
vores mål at skabe et så
skønt rekreativt, funktionelt, kreativt, legende, fantasiskabende, livgivende og
æstetisk område, at alle i
Dalby vil være stolte af området og bruge det til
fulde. Et område, vi i Dalby
har lyst til at tage ansvaret
for, fordi vi slet ikke kan
lade være, og fordi vi også
især vil have et sted for
vores unge, hvor de føler
sig velkomne.
Flere arrangementer
Dalby Torv har været pri-
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VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

Julestemning
Næste dag var der gang i
juleforberedelserne hele
dagen.
Der blev lavet flotte juledekorationer, og dyppet lys i
forskellige farver og former. Selvom der ikke var

Er intet juletræ lig med, at
man ikke kan danse om juletræ? Ikke, når man er spejder.
Så bygger man bare selv et juletræ af rafter og grangrene.

Af Rasmus Reif,
tropspejder i Mariesminde

...og vi els

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Strikkeklub og fonde
Og her i oktober og november har der været af-

Opbakning lokalt
Fra diverse store puljer og
fonde efterspørges der
bevis på synlig opbakning
fra lokalområdet, så det er
i dette felt, vi retter vores
indsats det næste års tid.
Vi har mere i støbeskeen,
så fortsæt med at holde øje
på Facebook gruppen:
Gang i Dig og Dalby.
Har du lyst til at støtte
Dalby Torv, kan det lade sig
gøre på mobilpay nummer
26455 eller reg.nr. 9735
kontonr. 0004657632.

Skov blev pyntet til jul
Fredag aften mødtes vi i Acentret på Houens Odde.
Efter at have fundet vores
sovepladser og hængt julesokker op blev vi sendt ud
på et løb, hvor vi skulle
pynte til jul i skoven. Det
kan blive ret omfattende,
da der er mange grantræer
på odden, men heldigvis
var det kun syv udvalgte
træer, der skulle pyntes. På
gårdspladsen i lygternes
skær blev der klippet og
flettet, og efter flere hyggelige traveture i skoven
under stjernehimlen var vi
færdige. Så var der forfriskninger, sengetid og selvfølgelig julegodnathistorie.

sne, var der også godt gang
i sneboldkampen. Ja så heftigt gik det for sig, at både
spejdere og landskab blev
hvide under kampene.
Efter frokost startede julebagningen inden døre og
julefilmoptagelserne i det
fri. For hvem kan forestille
sig en jul uden julefilm og
småkager? Nej vel. Snart begyndte liflige juledufte at
brede sig fra køkkenet, men
noget manglede. Juletræ
havde ingen tænkt på, men
enhver rask spejder kan jo
bare bygge sit eget, så det
gjorde tropsspejderne.

ALLE UGENS DAGE 8-20

Så har 4 spejdere fra Mariesminde Gruppe igen været på Fenrisløb.
Fenrisløbet er et løb, hvor
man både skal gå og løbe
en del. Løbet starter lørdag
middag, og så er der ellers

Det var dog en stakket frist
for junior og tropsspejdere, som lidt senere blev
vækket igen og sendt på
natløb.
Forældre med til julestratego
Søndag kom alle forældre
for at deltage i julestratego
sammen med spejderne.
Inden da havde vi pakket
soveposerne sammen og
stillet juleknasen frem, så
forældrene kunne komme
i stemning. Der blev kæmpet både om kort og om at
finde faner, inden vin-

   
 
  

   


Julemiddag
Til julemiddagen manglede ingenting. Der var
både flæskesteg med sprød
svær, rødkål, sovs, kartofler
og chips. Risalamande med
kirsebærsovs til dessert, og
det hele i rigelige mængder. Vi blev mere end
mætte, men så var det også
tid til at danse om det
hjemmelavede juletræ, der
stod og ventede i måneskær på gårdspladsen.
Smuk var sang og dans
måske ikke, men man skal
lede længe efter en gladere
forsamling.
Natløb
Til slut var der julefilm og
knas foran brændeovnen i
Tutten, inden alle gik til ro.

aktiviteter til ud på natten.
Man oplever en masse
spændende ting, man ellers ikke ville opleve på sådan et løb. Vi krydsede
blandt andet en flyveplads
og lavede mange andre
sjove ting, for eksempel softice og UV-lygter.
Det var et godt natløb.

  "" 
    
    
   " #$

  
  
  

Er november lig med, at man ikke kan skabe julestemning? Ikke, når man er spejder. Man tager
fat på juleforberedelserne, spiser lækker julemad og danser om juletræet med fuld overbevisning.
Måske ikke verdens smukkeste træ, sang eller dans, men julestemning i rigelige mængder.

Spejdere på Fenrisløb

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

mus motor for flere arrangementer, siden sidste skriv
i Dalby Tidende.
Til sommerfesten havde vi
lørdag en informationsbod, og søndag havde vi et
”borgermøde” sammen
med Beboerforeningen
for Dalby. Flere lokale
med tilknytning til lokalområdet var mødt op. Der
blev både udtrykt både
glæde og bekymring for
det kommende byggeri og
udendørs område. Op til
sommerferien var der
yoga ved Rebæk med flot
tilslutning og heldigvis fint
vejr. Forhåbentlig kan det
gentages enten inde eller
ude med lige så god tilslutning.

holdt strikke, hækle, sysle
cafe. Super hyggeligt. Der
blev strikket, hæklet og
broderet på livet løs, mens
en dejlig nysgerrig snak udspandt sig blandt andet om
relationen til Dalby og til
skolen.
Siden sidst er der ligeledes
kommet svar retur fra søgte
fonde og puljer. Vi har
været heldige atter at få fra
bydelspuljen 50.000 kroner
samt 10.000 kroner fra
EWII. Godt der kan falde
lidt af lokalt.

Dalby Tidende
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Er ingen sne lig med ingen sneboldkamp? Ikke, når man er spejder. Nylonstrømper og mel er måske ikke den ægte vare, men i en
mangelsituation må man jo være kreativ.
derne kunne kåres. Og så
var juleweekenden ved at
være slut.
Der blev sagt far vel med
kommentarer som: Mega-

fed sneboldkamp. Lækker mad. Sjovt at holde
jul før jul. Selvbygget juletræ og Spejderlejr giver
selvtillid.

-ŽŐƐƚƆƚĚĞƚůŽŬĂůĞ
ƐƉĞũĚĞƌĂƌďĞũĚĞ

ĞƐƟůŽŐďĞƚĂůƉĊ
ǁǁǁ͘ŵĂƌŝĞƐŵŝŶĚĞŐƌƵƉƉĞ͘ĚŬ
WĊǁǁǁ͘ŵĂƌŝĞƐŵŝŶĚĞŐƌƵƉƉĞ͘ĚŬďĞƐƟůůĞƌ
ĚƵĂĬĞŶƚŶŝŶŐǀĞĚƉŽƐƚŬĂƐƐĞŶƉĊĞŶ
ƌ͕ĞůůĞƌ
ĂĨĨƆůŐĞŶĚĞĚĂŐĞ͗ϯϬ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ͕
ϲ͘ũĂŶƵĂƌ͘ƌ͘<ƌ͘ƌ͘ϱϬ͕-Ɖƌ͘ƌ͘ƚƌč͘
ĞŵčƌŬ͕ǀŝĂĬĞŶƚĞƌŝďĊĚĞĂůďǇŽŐ
ƌčŶĚŬũčƌƐŽŐŶĞ͘
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Dalby Tidende
Nyt om
NAVNE
DØBTE
20. maj
Benjamin Helenius Riis, Fjeldparken 5
27. maj
Matilde Frost Knudsen, Vamdrup
3. juni
Hugo Buhl Smedegaard, Krogen 25

DALBY KIRKE

Sognerejse til Wittenberg
6. – 11. april 2019
Dalby Kirke arrangerer sognerejse i Luthers fodspor
til reformationsbyen Wittenberg og andre vigtige reformations-historiske steder samt en afrunding i det
østlige Harzen.
Rejsen bliver med fast bus, som vi beholder hele
turen, og kommer til at ligge i dagene 6. – 11. april
2019.
Rejseledere er menighedsrådsmedlem Jette Juhl og
sognepræst Jens Christian Bach Iversen.

15. juli
Matilde Maretti, Idylvænget 33
29. juli
Noell Papuga, Goldbæk Alle 19
12. august
Samuel Witte Schear Mikkelsen, Idyl Allé 6

21. oktober
Alberte Placzkiewiecz Dittfeld, Christoffer 2 Vej 60

VIEDE OG VELSIGNEDE

Lene Margrete Moesby & Sune Pelle Borregaard
Helsinge
1. september
Anne Christiansen Skov & Jimmy Christiansen Skov
Bakkegærdet 16
15. september
Pernille Krongaard Knudsen & Kim Martin Krongaard
Knudsen
Thors Ager 5

DØDE OG BEGRAVEDE
28. maj
Ole Barsøe Schou, Aabakken 14
17. juni
Johnny Jørgensen, Konrad Jørgensens Vej 16
20 juni
Aase Gurli Stald, Strandbakken 18
12. august
Gunnar Christiansen, Nyhegnet 12
Flemming Larsen, Skovly 16
20. august
Rigmor Madsen Rounborg, Romerparken 20
10. september
Jørgen Nissen Petersen, Henrik Rantzaus Vej 27
22. september
Jonas Søgaard, Konkylien, Bramdrupdam
18. oktober
Else Thygesen, København
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Glimt af programmet
Wittenberg. Luthers bolig samt den gamle bys kirker:
Slotskirken, hvor Luther slog sine 95 teser op på
døren, og bykirken, hvor han prædikede.
• Eisleben og Mansfeld. Luthers fødehjem og huset,
hvor han voksede op.
• Erfurt. Klostret i Erfurt, som Luther lod sig indskrive
på efter sin oplevelse i tordenvejret.
• Wartburg. Borgen, hvor Luther i knap et år levede i
skjul af frygt for, at kejseren og paven ville slå ham
ihjel, og tilbragte tiden med at oversætte Det nye
Testamente til tysk.
• Quedlinburg i Harzen. Unesco-byen i det østlige Harzen, som til lejligheden forventes at iklæde sig de
smukkeste forårsfarver.
•

Pris – og hvad den inkluderer
Den endelige pris ligger ikke fast endnu, men der arbejdes
med en cirkapris på kr. 5.000,- pr. person i dobbeltværelse
og kr. 6.000 pr. person i enkeltværelse. Den endelige pris
afhænger blandt andet af, hvor mange deltagere vi bliver,
for busprisen er den samme, uanset om vi er 30 eller 50.
NB! Prisen vil ud over 5 overnatninger også inkludere:
Bus alle dage, morgenmad og aftensmad, alle entréer og
rundvisninger.

19. august
Poul Dahl Højland, Kongehusvej 27

16. juni
Linda Pedersen & Ronni Christoffer Pedersen
Frederik 2 Vej 37

OBS!
et til
t
s
Fri rykk
1. januar

Wartburg. Sognerejsen til Wittenberg tager deltagerne med på en
fascinerende rundvisning på borgen Wartburg. Her levede Luther i skjul næsten et år under dæknavnet Junker Jörg, efter han
var blevet erklæret fredløs på Rigsdagen i Worms i 1521. Det var
Luthers beskytter, kurfyrst Frederik, der havde arrangeret et fingeret overfald, hvorefter Luther forsvandt. Hans venner i Wittenberg anså ham for dræbt af pavens eller kejserens folk, men
imens oversatte Luther hele Det nye Testamente fra græsk til tysk
og udarbejdede en prædikensamling på tysk. Disse to værker medvirkede sammen med den nyopfundne bogtrykkerkunst til, at
Luthers tanker blev spredt rundt i tyske byer og delstater. Foto:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid= 2158182

Tilmeldingsfrist senest 1. januar
– og nærmere information
Er man interesseret, så kontakt Jette Juhl på tlf.: 27 63 25
77 – eller på e-mail: jettejuhl01@gmail.com
De 30 først tilmeldte er garanteret plads på sognerejsen.
Kommer der flere, vil Dalby Kirke forsøge at skaffe flere
værelser. Af samme grund ønsker vi hurtigst muligt en tilkendegivelse fra interesserede.
Turen er fortrinsvis for folk fra Dalby eller med relation
til Dalby. Hvis der er ledige pladser, fylder vi naturligvis
op med interesserede.
Der vil cirka en måned før turen blive afholdt en forberedelsesaften om rejsens indhold og program.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

10. januar:

NKMusic præsente
erer
e

Dalby Voksenkor
tager fat på ny sæson
Sangglæde, venlighed og fællesskab er i top i Dalby
Voksenkor, som er et sprudlende kor for mænd og
kvinder i alle aldre. Stilen inkluderer både pop, rytmiske sange, danske sange og klassiske satser. Og så er
der plads til nye sangere, når vi starter op igen 10. januar.
I Dalby Voksenkor er der
plads til forskellighed, til
begyndere såvel som til
trænede solosangere. Der
lægges vægt på, at alle kan
føle sig velkomne i koret.
Vi synger alt muligt forskelligt, mest trestemmige satser.
Sådan gør vi
Vi når at øve et stort repertoire igennem på de forholdsvis korte korprøver,
men der er også plads til
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 for
koncerter og musikgudstjenester i Dalby kirke, nogle
gange sammen med andre
kor. Ind imellem spiser vi
sammen og koret har et
godt fællesskab.
Hvor og hvornår
Korpøverne foregår i Dalby
Præstegård, Gl. Tved 23A
torsdage fra kl. 17 – 18.
Opstart torsdag d. 10. januar.
Kontakt
Er du interesseret i at være
med i koret, eller høre
nærmere, kan du ringe
eller skrive til organist og
korleder Eva Schmidt på
tlf. 51 28 02 31 eller email
organisteva@gmail.com

Korsang
Korsang gør godt i alle
generationer. For eksempel kan korsang:
• 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

Den traditionelle juleaften
i Brændkjærkirken afholdes i år i tidsrummet kl.
17.30 - 21.30, hvor menuen
står på god dansk julemad,
julegodter og julegaver, juleevangelium og julesalmer
– og godt samvær i godt selskab.

Der kan købes billet indtil
15. december hos LIVA
Stormarked i Domhusgade
og på Brændkjærkirkens
kordegnekontor.
Pris: 210 kr.
Det er traditionen tro Kolding 1 Y’s Men’s Club, der
står for arrangementet.

Nyt om navne vender
tilbage
Mange har rykket for navnespalten, hvor man gennem
mange år først i kirkebladet og siden på kirkesiderne i
Dalby Tidende har kunnet følge livets gang i sognet.
Nu er der afklaring i forhold til databeskyttelsesforordningen, GDPR, og derfor vender navnespalten tilbage
fra og med dette nummer.
Det er dog blevet noget mere omstændeligt for alle involverede. Derfor har vi ikke alle på plads i denne omgang, men vi vil følge op i de næste numre og på den
måde forhåbentlig nå med, når vi er kommet ind i det
nye år.
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Babyrytmik i præstegården
Tirsdag den 29. januar starter et nyt hold op med babyrytmik i Dalby Præstegård. På programmet står
musik og bevægelse, sang og salmer, dans og leg
med babyer fra 0-1 år og forældre. Tilmelding nødvendig.

Kolding 1 Y’s Men’s Club
Kolding 1 Y’s Men’s Club rækker helt tilbage til 1958.
Klubben er én blandt over 140 klubber i Region Danmark. Nuværende landsleder (regionsleder) er
Birthe Kragh Sørensen fra Løgumkloster.
At være Y’s Man er at være med i et fællesskab baseret
på en kristen livsopfattelse – og deltage i et åbent og
virkelystent miljø med lydhørhed og nysger- righed
for andre menneskers forskellighed og relationer.
Gennem dialog og handling inspirerer medlemmerne hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk over for mennesker, der har behov,
lokalt, nationalt og globalt – som for eksempel konfirmandarbejde, børnehjem for forældreløse og gadebørn.
Pengene rejses på mangfoldige måder: Gennem genbrugsbutikker, lodsedler, loppemarkeder og meget
mere.
Der er ca. 1.400
Y’s Men’s klubber
verden over. Den
internationale organisation har hovedkvarter i Geneve.
Læs mere på:
www.ysmen.dk
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Juleaften i fællesskab
Igen i år inviteres til traditionel juleaften mandag den
24. december i Brændkjærkirken.

Marrie
C en
Carme
Kopp
o pel

Af organist Eva Schmidt
Fotos: Eva Schmidt

Billedet er fra forårskoncerten 2018. Både den aften og ved andre lejligheder har koret også sunget
sammen med andre kor. Koret starter op igen efter jul den 10. januar og inviterer nye sangere med.

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 og meget mere.

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 og
en lille snack og mulighed
for at sætte sig og hyggesnakke, amme eller lignende.

Tilmelding
Nyt hold starter op tirsdag
den 29. januar kl. 10.15 i
Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A.
Medbring dyne eller andet,
som babyen kan ligge på.
For tilmelding og information: Ring til mig på 51 28
02 31.
Eller send mig en mail på:
organisteva@gmail.com
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Julehygge med Lucia

KALENDER
DECEMBER
Familiegudstjeneste: Søndag 2. kl. 10.30
1. s. i advent. Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Juleeftermiddagsmøde: Tirsdag 4. kl. 15.00
Julehistorier og julesange, julebag og pakkeleg samt
Lucia-optog. I præstegården. Se side 6.
Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 9. kl. 16.00
2. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.

Tirsdag den 4. december kl. 15.00 - 17.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23 A.
Den traditionsrige julehygge i Dalby præstegård har i år
fået Lucia-optog på menuen, når vi får besøg af kirkens
børnekor.
Alle er velkomne, hvor der også bydes på julebag og julehistorier, julesange og julesalmer – og selvfølgelig den traditionsrige pakkeleg.
Medbring en gave til omkring 30 kr.

Gudstjeneste: Søndag 16. kl. 10.30
3. s. i advent. Ved Tine Illum.
Julekirke med krybbespil for daginstitutioner:
Torsdag 20. kl. 9.00 (Tved) og 10.30 (Mariekjær)
Ved J.C. Bach Iversen.
Skolejul med krybbespil: Fredag 21. kl. 8.30 og 10.00
Ved J.C. Bach Iversen
Juleaftensgudstjeneste særligt for børn:
Mandag 24. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen & D. Freiesleben. Se side 6.

Musikgudstjeneste
med Lucia

Juleaftensgudstjenester:
Mandag 24. kl. 13.30 / 14.45 / 16.00
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Festgudstjeneste: Tirsdag 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen.

Nytårsfestgudstjeneste: Mandag 31. kl. 15.30
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
JANUAR
Nytårsdagsgudstjeneste: Tirsdag 1. kl. 15.30
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
Hellig 3 kongers søndag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 13. kl. 10.30
1. s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 10.30
2. s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 26. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

Traditionen tro samler vi julen igennem ind, så Folkekøkkenet kan holde jul for sine brugere.
Julen igennem samles der i Dalby Kirke ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej – et værested for skæve eksistenser,
der ikke følger den udstukne kurs og i julen har brug for
ekstra omsorg.
Julen er nemlig den hårdeste tid for Folkekøkkenets brugere, der ofte mangler nogen at fejre jul med. Derfor
samler Dalby Sogn ind for at bidrage til, at julestemning
og fællesskab kan favne nogle af samfundets svageste. Folkekøkkenet fejrer jul med 75-100 brugere og en bred
vifte af frivillige.
I fjor overgik vi alle tidligere år, da der julen igennem
blev samlet knap 17.300 kr. ind i Dalby Kirke til det gode
formål. Måske kan vi løfte det resultat i år?
Tak for støtten!

Søndag den 9. december kl. 16.00 afholder Dalby
Kirke juletraditionen ” De 9 læsninger” med Luciaoptog.

Min yndlingsjulesalme: Onsdag 26. kl. 10.30
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.

c
c
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Gudstjeneste + kirkefrokost: Søndag 27. kl. 10.30
3. s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen. Se s. 7.
FEBRUAR
Spaghettigudstjeneste: Søndag 3. kl. 16.00
4. s. e. hellig 3 konger.

Vi synger julen ind ved en stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke 2. søndag i advent kl. 16.00.
Det er kirkens ungdomskor, der går Lucia-optog. Også
voksenkoret 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.

De traditionelle
juleaftensgudstjenester

Konfirmander rykker
ud af konfirmandstuen

De tre eftermiddagsgudstjenester juleaften ligger kl.
13.30, 14.45 og 16.00.

At ”gå til præst” betyder
ikke nødvendigvis at gå
hen, hvor præsten bor. To
gange i efteråret har
konfirmanderne forladt
konfirmandstuen og haft
konfirmationsforberedelse på en mere utraditionel måde.

Som det hører sig til i Dalby ved en traditionsrig gudstjeneste juleaften, står den på korsang, festtrompet ved
Steen Nielsen og selvfølgelig børn, der læser juleevangeliet.

Juleindsamling i Dalby
Kirke: Folkekøkkenet

Juleaften for de mindste
kl. 10.00
Igen i år er de traditionelle eftermiddagsgudstjenester i
Dalby Kirke juleaften – kl. 13.30, 14.45 og 16.00 – suppleret med en julegudstjeneste kl. 10.00 særlig tilrettelagt
for de 0-6-årige og deres familier.
Det har de seneste år været den gudstjeneste, hvor der
er bedst plads juleaften. Alle er velkomne.
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Kom ikke i for god tid
Der er plads til alle, bedst dog ved formiddagens gudstjeneste, også selv om man uundgåeligt kommer til at
sidde noget tæt. Hold jer også gerne tæt sammen på kirkens P-pladser. Det er sand juleånd. Kommer man til eftermiddagens anden eller tredje gudstjeneste, kan man
lette trafikken både på Dalbyvej og ind og ud af kirken
ved at vente, indtil kirken og P-pladsen er tømt efter den
forrige gudstjeneste. Er man der 15-20 minutter før gudstjenestens begyndelse, er det til fordel for alle parter.

Min yndlingsjulesalme:
2. juledag i Dalby Kirke
Det er ved at blive endnu en god juletradition. På
Sankt Stefansdag, 2. juledag, væves dagens temaer
sammen med kirkegængernes valg af julesalmer.
2. juledag i Dalby Kirke er altså en slags ønskekoncert.
For her vil organist Eva Schmidt og sognepræst Jens Christian Bach Iversen lægge op til, at kirkegængerne selv foreslår julesalmer, måske med en lille historie knyttet til,
om det nu er yndlingsjulesalmen, eller bare en man sang
som barn og måske ikke har sunget i mange år.
Beretningen om kirkens første martyr, Stefan, der har
lagt navn til dagen, hører naturligvis med – også i salmerne. For julebudskabet er klart, at Gud flytter udtrykkelig ned på jorden til alt, hvad jorden byder på, for at
være til stede midt i det alt sammen, altså også i modgang
og fortræd.
Både klaveret og orglet kommer i brug. Organisten og
præsten har også selv et par forslag klar.

Foto: Lene Mark

Nytårskirkefrokost
27. januar
Den årlige nytårsfrokost ligger efter gudstjenesten
den 27. januar. Menighedsrådet håber, at de sidste tilladelser til den tid er på plads, så alle kan høre om det
nye sognehus og se tegninger af det. Men frokosten
indtages fortsat i konfirmandstuen på Gl. Tved 23A

Fotos: Mona Smed
og Jimmi Tofthøj
27. september tog Dalbys
konfirmander på en 16 km
lang
pilgrimsvandring
langs Kolding Fjord til Løverodde og dernæst op til
en afslutning i Sdr. Stenderup Kirke, inden de blev

transporteret hjem med
bus. Undervejs var der altergang, to perioder med
fuldkommen stilhed og gode diskussioner om, hvad
der ville ske, hvis Gud slog
følge med en på vejen.
Søndag den 18. november
slog de sig sammen med
deres kollegaer i Brændkjærkirken til en intens og
vuggende gospeldag, der
blev afrundet af en festlig
gudstjeneste, hvor konfirmanderne sang og dansede, så det smittede af på de
mange forældre og andre
kirkegængere.
Billederne er fra de to
dage.

Kirkefrokosten, der afholdes i præstegården, er en dejlig
anledning til god mad, hygge og sange fra højskolesangbogen.
Og selv om ingen vover at spå i den henseende, så er der
stadig et håb om, at sognehusbyggeriet måske ikke er i
gang, så i alt fald så tæt på, at alle på storskærm kan blive
vist lidt rundt i de kommende lokaler.
Pris: Kr. 75,- plus drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag den 22. januar på opslag i kirken eller til Jette Juhl på 27 63 25 77 eller
jettejuhl01@gmail.com

Nytårskirkefrokosten er en kendsgerning. Måske bliver dagen
også anledning til for første gang at fortælle folk i Dalby om det
sognehus, som der på det tidspunkt langt om længe er tilladelse
fra alle myndigheder til at bygge?

Festgudstjeneste Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
nytårsaften
På årets sidste dag kl. 15.30 er der igen i år en festlig
nytårsgudstjeneste i Dalby Kirke.
Med flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik, en overraskelse og gerne en feststemt og festklædt menighed tager
vi afsked med det gamle år og ser frem mod det nye.
Traditionen tro slutter gudstjenesten med champagne og
fyrværkeri.

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

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. Red.: J.C. Bach Iversen
80. årgang, nr. 1. December 2018 - Januar 2019
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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5. klasserne spiller de nordiske guder
Igen i år spiller 5. klasserne skuespil. Det er en
god oplevelse men også
meget nervepirrende ind
i mellem.

Af Christine Papuga Finsen
I år spillede 5. klasserne De
nordiske guder. Det har været en god oplevelse at
kunne lave noget stort sammen til hele skolen. Der var
også nervepirrende tidspunkter, som lige inden man
skulle på, man stod ude i kullisen og var virkelig nervøs.
Det hele startede med at
lige før efterårsferien, hvor

man fik sit eget rollehæfte,
og jeg blev Freja. Efter efterårsferien skulle vi gå i gang
med at øve og lave kulisser.
Der var en regnbue, der
skulle laves, Mimers-brønd,
Odins-tronstol, Ydums-æbletræ. Da hele uge 43 var
gået begyndte vi at øve med
head-set, og det gik ikke så
godt i starten, men det blev
bedre, og vi blev gode til at
skifte head-set.
Generalprøve med nerver
Onsdag den 7. november
skulle vi spille for bedsteforældre og børnehavebørn.
Vi var virkelig nervøse, fordi
det var første gang, vi skulle

De nordiske guder
På Dalby skole har vi en tradition, at 5.- klasserne skal
lave et skuespil som de så skal vise når der er skolefest. I år blev det “De nordiske guder” som der skulle
spilles.
Af elev Laura Rask Bekke, 5A
Vi fik et rollehæfte med
hjem, så man kunne øve
sine replikker i efterårsferien. Da vi kom i skole efter
ferien, skulle vi til at øve
stykket. Vi startede med at

øve i klasserne. Senere på
ugen begyndte vi med at
lave kulisser. Da den uge
kom, hvor vi skulle vise
stykket, begyndte vi at spille stykket med lyd og lys.
Onsdag var der generalprøve klokken 10.00, og

Børnehavebørnene
var det sødeste
publikum
Det var både sjovt og lærerigt at lave skuespil og så
var der masser af kage til overs til dagen efter den
store aften.
Af elev Rasmus Lundgaard,
5A

vise det for nogen. Det gik
fint nok til generalprøve.
Om aftenen var det virkelig
nervepirrende. Der var
mange mennesker, og det
var som om, man var en ildkugle, fordi man var så nervøs, og man havde svedige

håndflader. Men det gik ret
godt, og vi var tilfredse med
præsentation. Om morgen
den 8. november skulle vi
klæde om og skynde os over
i hallen, fordi vi skulle have
taget billede til Dalby Tidende.

den gik fint nok. Der var et
par fejl, men det gjorde
ikke det helt store.

ken 18.00 var det 4.-6. klasses tur til at se vores stykke,
og det var der, man blev
nervøs – i hvert fald mig.

Spille for de små
Senere på dagen skulle vi
mødes klokken 16.00 på
skolen, hvor vi skulle sminkes. Da klokken blev 17.30,
skulle vi spille stykket for 0.3. klasse. Dagen efter altså
torsdag øvede vi hele
dagen, indtil vi fik fri.
Da klokken blev 17.00,
skulle vi mødes på skolen
igen og sminkes, og klok-

Oprydning og fri
Fredag skulle vi rydde op.
Da vi var færdige med at
rydde op, skulle vi hygge
med noget af det kage fra
skolefesten og se “Jul i Valhal”. Det har været rigtig
sjovt at arbejde med skuespillet. Jeg har lært nogle fra
B klassen bedre at kende.
fordi vi har lavet skuespillet.

Den første dag fik vi vores
roller at vide, og jeg var
meget spændt men da jeg
fik min rolle at vide, var det
en lettelse for mig. Så fik vi
vores hæfter med hjem i ferien, så vi kunne øve os.
Efter ferien øvede vi os for
det meste inde i B klassen.
Lyd og lysmændene fik lov
til at lave kulisser og finde
lyde til forestillingen. Sådan gik det i et par dage,
indtil flere og flere kunne
huske deres replikker, så

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Skolefest:

De nordiske guder på Dalby Skole
Traditionen tro havde eleverne fra skolens 5. klasser opsat et flot skuespil til skolefesterne 7. og 8. november. Skuespillet levendegjorde
med spil og sang fortællingerne fra den nordiske mytologi med Lokes dobbeltspil og Balders død. Det er en stor opgave for eleverne med
meget træning og samarbejde, som de lærer meget af, og som giver et rigtig godt sammenhold.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Indskrivningen er på alle
folkeskoler i Danmark nu
digital og indskrivningsperioden strækker sig over
perioden lørdag den 1. december 2018 til fredag den
11. januar 2019.
Vi holdt orienteringsmøde

for forældre til kommende
skolebørn den 30. oktober,
hvor der mødte rigtig
mange forældre op. Det afspejler også, at årgangen
med de kommende skolebørn, årgang 2013, er en
stor årgang i vores område.
Med den usikkerhed, der
er omkring antallet af sko-

leudsættere, mulige omgængere i børnehaveklasserne og søgning fra elever
udenfor skolens distrikt
regner jeg med, at der bliver mellem 70 og godt 80
elever, der søger Dalby
Skole til start i børnehaveklasse til august 2019 og til
start i Glidende Overgang
til 1. april 2019.

tet til tre klasser på hver årgang.
Denne kapacitet kommer
vi til at udnytte, så vi ret sikkert opretter tre klasser til
den kommende børnehaveklasseårgang.
Alle elever, der bor i Dalby
Skoles skoledistrikt og bliver indskrevet til Dalby
Skole, bliver optaget.

Tre børnehaveklasser
Dalby Skole er netop gået i
gang med at blive udbygget
med udskolingens 7.-9.
klasser og flere klasser og
faglokaler, så vi har kapaci-

Frit skolevalg
Derudover betyder retten
til frit skolevalg, at andre
indskrevne elever op til 25
elever per klasse også bliver
optaget. Hvis der er flere

indskrevne elever end til 25
per klasse er det først søskende og derefter elever
med kortest geografisk afstand til skolen, der optages op til grænsen.
De sidste tre pladser op til
folkeskolelovens
maksimum på 28 elever per
klasse ved et skoleårs start
er reserveret til tilflyttere til
skoledistriktet.
I det tilfælde, at der er fra
skolens eget distrikt er så
mange indskrevne elever,
at der skal oprettes fire
klasser, vil det blive en realitet.

de kunne hjælpe til med
kulisser.
Søde børnehave børn
Da vi stod backstage var jeg
faktisk ikke så nervøs, men
det var nu rart at få det
overstået. Det var nok sjovest, da dem fra børnehaven kom. De kunne ikke
klappe i takt, og så var de
rigtig søde. Det gik bedst
sidste gang for det store
børn, og da vi fik et billede
fra Hans Jørgen og Henrik. Der var også meget
kage til overs. Det var lækkert.

Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
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
November
Fredag 30.
Bedsteforældredag i SFO

De kommende årgange
bliver lidt mindre
Det er helt særligt børn
født i 2013, der er en særlig
stor årgang i Dalby Skoles
distrikt. Både årgang 2014
og 2015 er lidt mindre, så
her ser det ud til, at der
kan blive frit skolevalg til
tre klasser i hvert af de
kommende år.
På skolen glæder vi os over
interessen for indskrivning
på Dalby Skole og glæder
os til at tage imod den nye
årgang 1. april 2019 i vores
gode Glidende Overgang
og 0. klasserne til august.

December
Mandag 3.
Klippe-klistre-dag i skolens undervisning
Fredag 21.
Juleafslutningsdag
Lørdag 22.
Juleferie
Januar
Torsdag 3.
Juleferie slutter
(SFO har åbent 2. og
3. januar)

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING

og Nordtyskland • Ture med indhold og hygge.

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

Pris pr. person 75,-

Incl. bustur, kaffe og rundstykke.

Husk euro og pas.

NDE TURE
SPÆNDE

OG

SER i 2018
GODE OPLEVEL

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.





Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund

Afdelingsleder
Gitte Mønster

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
JULEMARKED PÅ EGESKOV SLOT
Søndag 18. nov. • Pris 535,-

Skoleleder
Henrik Nielsen

SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen

Stor årgang til Glidende Overgang og
børnehaveklasser i Dalby
Indskrivning af elever til start i børnehaveklasserne til
august 2019 og til Glidende Overgang i Dalby Skoles
SFO fra 1. april 2019 starter den 1. december. Der er
cirka 75 børn i Dalby Skoles distrikt fra årgang 2013,
som er den årgang, der har skolestart i 2019. Det er
den største årgang til skolestart nogensinde i Dalby.

DALBY SKOLE
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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

79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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Dalby Tidende

DALBY SKOLE / DALBY GF

Skolebestyrelsen er en del af skolens udvikling og Dalby Tidende
Ved et par hurtige klik på Dalby Skoles hjemmeside har man adgang til de tidligere udgaver af Dalby Tidende. Helt tilbage fra 2013, hvor den tidligere formand
for skolebestyrelsen - Jens Roelsgaard - i en artikel skriver, at nu vil skolebestyrelsen have et indlæg i Dalby Tidende, hvor vi fortæller om, hvad der rører sig. Det
var et godt initiativ, og det er det stadig. Det er vigtigt, at vi løbende orienterer
om, hvad der rører sig, og på den måde giver mulighed for, at alle kan følge med i
vores lokale skole.

Af Jacob Saltoft, forældrevalgt
skolebestyrelsesmedlem

Lidt om mig og min familie. Familien består af Anne

Sofie, der er lærer på VUC
i Vejen, Sarah på 13 år, der
netop har skiftet fra Dalby
Skole til Realskolens 7.
klassetrin, Nanna på snart
11 år, der går i 4.A, samt
mig selv, der hedder Jacob
og arbejder i Jyske Bank.
Vi flyttede fra Brændkjærområdet til Dalby i 2013,
og det har vi bestemt ikke
fortrudt. Hvis man vil
bruge lidt tid på at engagere sig i aktiviteter og
andre tilbud, er der gode
muligheder for hurtigt at
få et netværk. Og så er

børn jo helt fantastiske katalysatorer for at skabe nye
bekendtskaber.
Sætter pris på
Det er noget af det vi virkelig sætter pris på ved både
skolen, Dalby GF og forældrene. Der altid er stort
fremmøde og stor opbakning. Der er jo flere eksempler på, at skoleklassen skal
bruge et par frivillige forældre til at transportere de
små poder til et arrangement. Udfaldet bliver ofte,
at der er et par forældre,

der slukøret må forlade
parkeringspladsen med
tomt bagsæde, da der var
for mange, der bød ind på
opgaven. Det er et kæmpe
aktiv for skolen, da det giver mulighed for at afvikle
nogle flere spændende ture og udflugter.
Historien
Indledningsvis skrev jeg, at
man kunne læse de tidligere udgaver af Dalby Tidende tilbage fra 2013 og
frem. I 2013 var der gang i
opførslen af tilbygningen
til 0.-2. klasserne.
Når man i dag læser Dalby
Tidende, er der igen skriverier omkring tilbygning og
udvidelse af skolen. Hvor
er det dejligt, at bo i et område, der får tilført midler
og ressourcer til skolen.
Det er som nyt medlem af

skolebestyrelsen spændende at høre omkring de
overvejelser, der har været
vedrørende byggeprojektet
og ikke mindst, hvordan vi
fremadrettet får mest muligt ud af de nye faciliteter.
Faglige spørgsmål
Parallelt med byggeriet
bruger skolebestyrelsen en
del tid på at diskutere den
faglige og pædagogiske linje for overbygningen. Det
er en spændende og ny tid
for skolen. Skolebestyrelsen har nogle rigtig gode
ideer til, hvordan vi kan bidrage til, at det bliver naturligt for eleverne at
forsætter på Dalby Skole i
7., 8. og 9. klasse. Det kommer der helt sikkert meget
mere om i de kommende
udgaver af Dalby Tidende.
I dette valgår kom der fire

nye medlemmer i skolebestyrelsen. Man altid lidt på
usikker grund, når man
starter op med det vigtige
bestyrelsesarbejde. Derfor
var det en stor fornøjelse at
deltage i skolebestyrelsesseminar, hvor vi en hel dag
blev introduceret til arbejdet, og til hvordan det
kunne gribes an. Stort set
hele skolebestyrelsen deltog (jeg tror faktisk vi var
den største gruppe af alle
skoler i Kolding). Det vidner igen om en vilje og en
lyst til at arbejde med
Dalby Skole. Således er vi
alle klædt på til at komme i
arbejdstøjet, og jeg er sikker på, at vi får lavet nogle
gode rammer til alle eleverne på Dalby Skole.
Til sidst vil skolebestyrelsen
ønske alle en glædelig jul
og et rigtig godt nytår.

Dalby Tidende

DALBY GF

Opråb:

Vil du hjælpe til, at sommerfesten overlever
Af Mette Høi Davidsen
Vi vil rigtig gerne hjælpe
næste styregruppe for sommerfesten godt i gang.
Det ændrer ikke ved, at vi
har brug for en ny styregruppe for at sikre sommerfestens
overlevelse.
Meld jer på banen – det
gælder også seniorer. Vi vil
vildt gerne have jer med.
For nye kræfter skal der
altså til.
Der er hjælp at hente
Når det er sagt, er vi klar til
at hjælpe til og skabe over-

blik over det alt sammen.
Jeg gennemgår gerne opgaverne og viser, hvordan
tingene har været grebet
an til dato.
Der er derudover gjort
meget for at forenkle omfang af opgaverne i forbindelse med at skabe og afvikle sommerfesten. De
overordnede opgaver kan
fordeles ud på flere hænder.
Allerede nu har flere taget
nogle af de større opgaver.
For eksempel har Jens Roelsgaard tilbudt at stå for
regnskab og håndtere myndigheder igen, og Morten

og Elsemarie Stærmose står
for børnecamping.
Hvorfor gå med i styregruppen
Efter i mange år at have
været en styrende del af
sommerfesten vil jeg gerne
holde en pause med at stå
for arrangementet. Jeg vil
gerne være med som deltager i år. Jeg og styregruppen har på ingen måde
fået for meget af hinanden
eller sommerfesten. Vi vil
blot gerne give stafetten videre og deltage længere
nede i hierarkiet.

Generalforsamling i Dalby GF
Tirsdag den 26. februar 2019 fra kl. 19.00 i Dalbyhus
Dalby GF er er vært ved en kop kaffe og en småkage under mødet.

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af formandsberetninger.
Forelæggelse af reviewede regnskaber.
Behandling af indkomne forslag (se nedenfor).
Valg til bestyrelsen samt af revisor.
a. Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne. Vælges for 1 år.
Udvalgene udpeger selv.
b. Formand Brian Forsingdal-Nielsen. Valgt for 2 år i 2017. På valg.
c. Kasserer Tommy Andersen. Valgt for 2 år i 2018. Ikke på valg.
d. Medlem Morten Hell. Valgt for 2 år i 2018. Ikke på valg.
e. Medlem Jens Schmidt. Valgt for 2 år i 2017. På valg.
f. Revisor Peder Nygaard. Valgt for 2 år i 2018. Ikke på valg.
6. Valg af formænd for udvalgene (vælges for 2 år).
Udvalgene indstiller selv formand til valg på generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.
Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
(vedtægterne §6). Under hensyntagen til dette opsættes aktuel dagsorden
senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingent restance har stemmeret (vedtægterne §8) ʹ tillige med forældre til medlemmer under 16 år,
samt trænere og ledere i foreningen.
Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen

Matematikkens Dag
2.A og 2.C har fejret matematikkens dag, hvor der blev bygget små juletræer. Der er blevet savet og
boret til den store guldmedalje. For at træerne kunne få den rigtige form, måtte vi have fat i 2- tabellen. Derefter blev der savet 10 stykker træ, hvor det første var 20 cm. Det næste 18 cm. osv. Da
hullerne til træstammen skulle laves, måtte vi dele længden af pindene med to. Vi har haft nogle
fantastiske timer, hvor der har været fokus på matematik i anvendelse. På billedet ses Dicte og Sofie
2.a. Fotos: Jacob Saltoft.
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Inden generalforsamlingen afholdes årsmøder i udvalgene
Dalby GF Springhold på weekendtræning
Den 9. -10. november var Dalby Juniorspringhold i Vejen idrætscenter til weekendtræning. Både
Rytmepiger og Springerne var i aktion hele fredag aften og lørdag formiddag. Vi sluttede af med
en tur i svømmehallen. Holdet består af 56 Juniorgymnaster fra 5.-8. klasse.

Sommerfesten
Mandag
Volleyball
Tirsdag
Gymnastik
Mandag
Fodbold
Tirsdag:
Alle møderne afholdes i Dalbyhus

14.01.2019
15.01.2019
21.01.2019
22.01.2019

Kl. 20.00
Kl. 19.00
Kl. 20.00
Kl. 20.00

Jeg kan på egne vegne sige,
at jeg har nydt at være aktiv
omkring sommerfesten i
fulde drag. Det er rigtig
god energi, og man møder
mange mennesker. Arbejdsbyrden har været
størst i den weekend, hvor
sommerfesten afholdes,
men denne kan også deles
ud på flere hænder.
Vi har i styregruppen kunnet nøjes med at mødes tre
gange forud for selve arrangementet.
Hvad er sommerfesten?
Der er flyttet mange nye til
området. Derfor er det på
sin plads at fortælle om begivenheden.
Børnene, seniorerne (mine forældre, svigerforældre
og deres generation), os i
40’erne og de unge tilflyttere til området i Dalby,
Mariesminde, Rebæk og
Tved mødes på tværs i hyggelige rammer ved sommerfesten.
Fodboldafdelingen sørger
for, at der kommer ca. 700
børn og spiller fodbold i
løbet af weekenden, der er
mulighed for at købe frokost og aftensmad, der afholdes en fest, hvor børnene først på aftenen løber
udenfor og hygger, mens
nogle af de voksne fortsætter til sent. Lørdag til søndag afholdes en børnecamping for ca. 200 børn.
Alt i alt en weekend med
god puls for vores lokalområde.
I mange år har sommerfesten i Dalby for mig været
stedet, hvor vi alle mødes
og nyder hinandens selskab i nogle afslappede
rammer. Vi mødes på
tværs af aldre, gader og
børnenes klasser. Der er
rigtig mange frivillige, som
hjælper med at stå i boder,
grillen, oprydning m.v.
Der er ca. 250 frivillige,
der bidrager med alt fra at
hente brandmateriel, stå i
bod, tjekke toiletter, have
campingvagt under børnecamping, bage osv.

godt, at det kan virke
skræmmende at tage over,
men opgaverne kan deles
ud. Det hjælper vi gerne
med at gøre. Det er vigtigt,
at der for alle er tale om
overskuelige opgaver.
Der er på nuværende tidspunkt sørget for booking af
de store ting som telt, ølvogn og kølevogn samt af-

tale omkring indkøb.
Ring allerede nu til Dalby
GF’s formand Brian Forsingdal på 22 20 71 37 eller
skriv på brianforsingdal
@gmail.com, så vi ved, at
du er interesseret i at give
en hånd med. Vi mødes
den 20. januar kl. 20 i
Dalby Hallen.
Sæt et kryds i kalenderen.

OPERATION
”RED SOMMER
FESTEN”
14. januar k
l.

20.

Vi ses!

Du får så meget igen
Vi har de sidste fem år
været en styregruppe på tre
personer plus styregruppen fra fodbold, der har
haft et fantastisk samarbejde med hinanden og de
mange frivillige.
Jeg har været tovholder i
en årrække, og jeg forstår
11

Dalby Tidende

LOKALT

Dyrlægen tager altid telefonen
Asger Dam har masser af erfaring som dyrlæge og
flyttede for to år siden til Idylvænget, hvor han også
har sin lille klinik. Her modtager han hunde og katte i
behandling, ligesom han stadig kører ud til heste.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Dalby Tidende
Der er slemt at stå med et
sygt dyr uden for almindelig åbningstid. Alle der har
dyr har sandsynligvis prøvet at stå en weekend eller
helligdag uden at kunne få
fat i en dyrlæge, og så er
gode råd dyre. Men ikke
hvis man ringer til dyrlæge
Asger Dam, for han har
gjort det til en mærkesag
altid at svare sin telefon,
når den ringer.
- Med mindre jeg lige har
taget et glas rødvin, så kan
jeg altid tage telefonen og
sandsynligvis også hjælpe,
siger Asger Dam med et
stort smil.
Der er da heller ingen tvivl
om, at dyrlægegerningen
er en af hans store passioner. Allerede inden han var

færdig på dyrlægestudiet i
København, havde han fået
job som dyrlæge i Arnum
ved Gram. Under studierne mødte han sin kone
Gudrun, som er sønderjyde, så det var ikke svært at
flytte til det sønderjyske
efter eksamen.
Fusionerede med Gram
I Arnum behandlede han
både, køer, grise, heste og
smådyr og fik allerede tidligt erfaring med i baggagen. Det varede dog ikke
længe, inden Arnum dyrlægen fusionerede med
Gram dyrlægerne og blev
til Gram-Arnum dyrlæger ne. Her var Asger en af de
fire chefer, ligesom de havde en assistent. I 1986 byggede de ny klinik, og da
Asger var den eneste, der
ikke var bange for heste, så

blev det naturligt ham, der
behandlede hestene.
- Jeg havde hest som barn,
og jeg har altid haft heste
også som voksen, fortæller
Asger, der var særligt interesseret i at inseminere hopper og derfor også blev rigtig god til det.
Ulykken
I 1992 blev Asger kørt ned
af en lastbil, mens han var
ude at ride. Lastbilen kørte
over i den forkerte vejbane
og påkørte både hest og
Asger, der fik knust sit venstre ben.
- Jeg var bevidstløs til dagen
efter, så det var en ordentlig tur jeg fik, husker Asger.
Desværre gjorde ulykken,
at han ikke længere kunne
praktisere som dyrlæge på
klinikken. Der gik tre år,
inden han kunne smide
krykkerne, og den lange
periode med kørestol og
krykker gjorde, at han ikke
kunne køre ud til dyrene.
- Jeg kunne sidde på klinikken og tage telefonen, men
det gik jo ikke i det lange
løb, fortæller Asger, der
solgte sin andel af praksissen, og i 1995 blev ansat
som embedsdyrlæge.

sis igen, siger Asger.
Familien kiggede efter ny
bolig og fandt drømmehuset på Binderup Villavej,
hvor der både var plads til
heste og Asgers private
praksis.
- Vi var aktive i idrætsforeningen, skolebestyrelsen,
borgerforeningen, turistforeningen og erhvervsrådet, så vores venner troede
ikke, vi ville falde til i Kolding, fortæller Gudrun,
der selv beholdt sit job som

som leder af det internationale kontor på Aabenraa
Business College (IBC).
Solgte pragtejendom
Men efter 20 år på Binderup Villavej og efter børnene var flyttet hjemmefra,
blev der for meget at holde
villaen, og Asger og Gudrun besluttede at sælge deres ejendom. Der gik kun
en uge, så var huset solgt,
og så købte de et udstillingshus på Idylvænget 16,

hvor Asger også kunne have sin lille klinik.
- Det er ikke det samme,
men vi er glade for at være
her, fortæller Asger, der
ikke har i sinde at opgive
dyrene.
- Jeg kan ikke lade være, og
jeg været dyrlæge så længe
nu, at jeg har set det meste.
Jeg er ikke så formel, og jeg
siger ikke nej til noget, så
længe det er hunde, katte og
heste, som jeg fortsat gerne
kører ud til, siger Asger.

Flyttede til Kolding
Da han afhændede sin
praksis, solgte han også
noget goodwill, der betød,
at han havde en konkurrenceklausul, der sagde, at
han skulle flytte mindst 25
kilometer væk fra Arnum,
hvis han ville i gang med at
praktisere igen.
- Jeg ville jo gerne have
katte og hunde i min prak-
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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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