Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
FEBRUAR / MARTS
Februar
Søndag 3. kl. 16.00
Spaghettigudstjeneste
for hele familien
Mandag 4. kl. 10-13
Legestue for de mindste
begynder
Torsdag 7. kl. 19.00
Aftengudstjeneste med
levende lys
Lørdag 9.
Vinterferien begynder
Søndag 17.
Vinterferien slutter
Torsdag 21. kl. 19.00
6. klasserne opfører musical på Kolding Teater

Dalby Kirke

Dalby GF

8. årgang. Nr. 1
Februar 2019
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Dalby Torv skal være
børnenes barndoms gade
Initiativgruppen bag Dalby Torv ønsker at skabe et
naturligt møde- og opholdssted for lokalområdet
med mulighed for leg og samvær. Dalby Torv skal
være stedet, som Dalbys børn husker som barndommens gade, hvor minderne blev skabt.
Af Stine Weltstrøm
Mindes du din barndoms
gade, legepladser i dit nærområde, at gynge så højt, at
kæderne i gyngen gav sig, at
mødes med gode venner på
legepladsen og møde nye
venner, at dreje rundt og
rundt på karrusellen til du
fik kvalme, at sende et smil til
den du havde et godt øje til?
Midt i sognet
Vi er en initiativgruppe,

der ønsker at skabe de bedste rammer for Dalbys børn
og beboere. De minder,
der skabes her i Dalby, følger vores børn gennem
hele livet.
Placeringen for Dalby Torv
er i området mellem Dalby
Skoles indskoling og mellemtrin/udskoling.
Så støt op om Dalby Torv som
vores fælles mødested. Et sted
for samvær og hygge, fysisk
aktivitet og udfoldelse. Vi har
brug for din opbakning.

Plan for pengerejsning
Hvad gør vi for at samle
penge ind, så planerne om
Dalby Torv kan realiseres?
Vi arrangerer forskellige
events i løbet af året. Følg
med på Facebooksiden
“Gang i dig og Dalby”.
Lige nu er der den første
torsdag hver måned “Strikke/hækle/sysle café”. Deltagelse koster 50 kroner
som ubeskåret går til Dalby
Torv. Derudover søger vi
fonde i stor stil.
I de cirka to år gruppen
har arbejdet på projekt
Dalby Torv, er det lykkedes
at samle cirka 100.000 kroner ind, men der er stadig
lang vej igen. Vi har for ny-

ligt sendt en ansøgning om
tilladelse til opsætning af
næste redskab, som er et
motionstårn.

GANG I DIG OG
DALBY
Mariesminde-spejderne
er i fuld gang

Læs side 2

Sådan kan du støtte
Du kan støtte projektet
og bidrage økonomisk
på følgende måde:

26455
Eller på kontonummer:
9735 0004657632
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GANG I DIG OG
DALBY
Årets generalforsamlinger

Læs side 2-3

Initiativgruppen

Tirsdag 26. kl. 19.00
Generalforsamling
Dalby GF
Torsdag 28. kl. 19.00
Generalforsamling
Beboerforeningen

KIRKE
Folkekirkens nødhjælp
samler ind til fordel for
klimaet

Marts

Læs side 5

Søndag 3. kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
og tøndeslagning for
hele familien
Onsdag 6. kl. 15.00
Ulf Hedemann fortæller
om sin barndoms Dalby

KIRKE
Fastelavn for hele familien

Søndag 10.
Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp

Læs side 5

Torsdag 21. kl. 19.30
Generalforsamling Tved
Vandværk

SKOLE
De fleste er gode til at
følge nye parkeringsregler

Læs side 7
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beckmenu.dk

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

LOKALT
Sommerfest status

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

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

MARIESMINDE-SPEJDERNE / DALB GF

Mariesminde-spejderne er i fuld gang
KFUM-spejderne i Mariesminde ligger bestemt ikke
i dvale i vintermånederne. Der er blandt andet
sæson for det årlige lodseddelsalg, hvor alle kan
støtte det lokale spejderarbejde.

Af Susanne Jørgensen
Gruppeleder
Fotos: Tomas Vahlkvist
& Mia Jul
Ud over de faste ugentlige
møder byder årets første
måneder på flere fælles oplevelser i spejderregi.
Salg af lodsedler støtter
spejderne
I februar og marts kommer
Mariesminde-spejderne
sikkert forbi hjemme hos
jer, eller I møder dem stående ude foran Liva eller
Føtex Syd.
Anledningen er det årlige
salg af lodsedler, hvor der
er flotte præmier til de heldige vindere. Vi har fælles
salgsdage fredag-lørdag
den 1. og 2. februar og
igen den 1. og 2. marts.
Der er en rigtig god indtjening til de lokale spejdere
for salget, så vi håber, I alle
vil støtte godt op om det lokale spejderarbejde og
købe en lodseddel eller to.
De koster 25,- kr. pr. stk.
Forældre-Gruppemøde 5.
marts
Sædvanen tro så holder
spejderne den årlige generalforsamling, hvor det forældrevalgte Grupperåd er
på valg, en tirsdag sammen
med ulvenes mødeaften.
Det sker tirsdag den 5.
marts kl. 18.30-20.00.

Aftenen byder også på information om årets Sommerlejr, lidt underholdning og hygge, hvor det er
muligt som forældre at
komme med gode input,
spørgsmål og ideer til det
næste spejderår og arbejdet i spejdergruppen.
Vi håber at se rigtig mange
spejderforældre og andre
interesserede, som gerne
vil høre om, hvad spejderarbejdet 2019 byder på.
Alle er velkomne, der er
kaffe på kanden.
Nytårsopstart på Grænseborgen
2019 blev skudt i gang med
den årlige Nytårsopstart på
Grænseborgen – spejdernes fantastiske hytte ved
vandet i Hejls – hvor spejdere, ledere, forældre og
søskende mødtes til nogle
hyggelige timer med aktiviteter i skoven og en god
frokost. 73 var vi i år!

Dejligt med den store opbakning og en skøn mulighed for at nyde skoven og
vandet, grine, løbe, hamre
og bruge de små grå til
årets aktiviteter.
Der blev spillet rundbold i
skoven, lavet foderbrætter
til de sultne fugle og leget
bombeleg og trafikprop,
som er samarbejdsøvelser,
der gav mange grin og spekulationer undervejs.

Generalforsamling i Dalby GF
Tirsdag den 26. februar 2019 fra kl. 19.00 i Dalbyhus

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY

Beboerforeningens aktiviteter 2019
Generalforsamling
Torsdag 28. marts kl. 19.00 i Dalbyhus’ aula

Børneloppemarked
Lørdag 6 april kl. 11.00 – 14.00 i hallen
Max 1 bord pr barn. Tilmelding til formand Per Rosiak
senest torsdag 4. april på sms 22 36 10 57
eller e-mail: per@rosiak.dk

Kom og være med i legestuen mandage kl. 10-13 fra 1. februar
i præstegården, Gl. Tved 23A.

Dalby Banko
Spil om anden til juleaften
+ amerikansk lotteri med mange gode gevinster.

Beboerforening for Dalby sogn

Medbring gerne liggeunderlag eller lignende og lidt legetøj.

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:

Alle aldersgrupper er velkomne.

Med venlig hilsen og på gensyn på bestyrelsens vegne

Glæder os til skønne timer i præstegårdens sal.

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.

Generalforsamling Beboerrforeningen for Dalby Sogn
Torsdag 28. marts kl. 19.00 i Dalbyhus
Dagsorden ifølge vedtægternes § 8
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens fremlægning af regnskab
Fastsættelse af kontingent for 2020. Forslag: 100 kr.
Valg af bestyrelse (2-årigt), to suppleanter (1-årigt) og to revisorerr (2-årigt)
På valg till bestyrelsen
Ikke på valg
Caja V. Nielsen
Per Rosiak
Svend Henning Vilhelmsen
Aage Bertelsen
Ole Davidsen (genopstiller ikke)
6. Indkomne forslag
7. Evt.

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.

VI ER SKkeOr hUvidSeEvNarer

Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen vært for lidt godt til ganen
Forslag / Årets Dalbyborger
Forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til foreningens formand Per Rosiak på: per@rosiak.dk
Det samme gælder, hvis du ønsker at indstille en person, der forttjjener anerkendelse som årets Dalbyborger 2018/19.
Foreningens vedtægter: Facebook.com /beboerforening for Dalby sogn
Betaling af kontingent 2019: 100 kr. (gælder hele husstanden året ud)
hĂŶƐĞƚďĞƚĂůŝŶŐƐĨŽƌŵ͕ĂŶŐŝǀĞƐƚǇĚĞůŝŐƚŶĂǀŶŽŐĂĚƌĞƐƐĞ͕ŽŐƐĊŐĞƌŶĞĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐƐĞ͘
ĂͿZĞŐ͘Ŷƌ͘
ƌ͘ϭϱϱϭͬ<ŽŶƚŽŶƌ͘ϯϱϲϲϵϮϳ
ďͿDŽďŝůĞWĂǇ͗KůĞĂǀŝĚƐĞŶϮϰϲϱϯϬϮϮ
ĐͿ<ŽŶƚĂŶƚƚŝůŬĂƐƐĞƌĞƌKůĞĂǀŝĚƐĞŶ͕ZŽŵĞƌƉĂƌŬĞŶϰϱ͘

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

...og vi els
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For yderlige info kontakt gerne.
Katja Larsen 40 83 37 73

Formand Per Rosiak
Tlf. 22 36 10 57

På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

Så har I lyst til at være en del af legegruppen, så kom endelig.
Legestuen henvender sig først og fremmest til forældre og
børn i Goldbæk-området, Mariesminde, Rebæk og Tved, altså
hele Dalby Sogn. Men bor I i nærheden, så kig forbi.

Mød os på Facebook

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.

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Der lægges op til, at de små leger i de hyggelige og imødekommende omgivelser i salen. Der er fine forhold til at lave
kaffe / te, varme mad og pusle.

Torsdag den 28. november kl. 18.30 i hallen

Alle er meget velkomne

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

Legestue i Tved

ALLE UGENS DAGE 8-20

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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DALBY KIRKE

Nye Lucia-kjoler til Dalby Kirkes kor

KALENDER
FEBRUAR
Spaghettigudstjeneste: Søndag 3. kl. 16.00
For hele familien. Ved J.C. Bach Iversen.
Efter gudstjenesten: Spaghetti og kødsovs i præstegården. Se side 5.
Aftengudstjeneste: Torsdag 7. kl. 19.00
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Gudstjeneste i en nabokirke, f.eks. Sdr. Bjert:
Søndag 10. kl. 10.30
Gudstjeneste: Søndag den 17. kl. 9.00
Septuagesima søndag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 24. kl. 10.30
Seksagesima søndag. Ved J.C. Bach Iversen.

c
c

MARTS
Fastelavnsgudstjeneste + tøndeslagning i præstegården efter gudstjenesten: Søndag 3. kl. 10.30
For hele familien. Fastelavns søndag. Mini-konfirmanderne medvirker. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Min barndoms Dalby: Onsdag den 6. kl. 15.00.
Eftermiddagsmøde ved Ulf Hedemann. I præstegården. Se side 4.
Gudstjeneste og sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp: Søndag 10. kl. 9.00
1. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 5.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
27. april kl. 10.00
22. juni 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
80. årgang, nr. 2
Februar 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.

Kirkens ungdomskor fejrede 2. søndag i advent Lucia
med smuk sang og optog – i helt nye Lucia-dragter,
designet og syet af studerende fra Kolding Designskole.
Af menighedsrådsformand
Kristin Balslev Munksgaard
Fotos: J. Cohr, K. Mehlsen,
K.B. Munksgaard
Traditionen med Luciaoptog i december går knap
100 år tilbage.
I Dalby Kirke kunne kirkens ungdomskor ind
under jul gå optog op ad
kirkegulvet helt efter traditionen – og dog alligevel
lidt anderledes. For de 17
piger var klædt i kirkens
fine nye Lucia-dragter.
Dalby Kirkes organist, Eva
Schmidt spurgte allerede
menighedsrådet i 2017, om
det ikke var en idé at investere i nogle dragter:
- Det er så festligt og fint,
når der også er dragter til
pigerne i optoget. Jeg ved,
at andre kirker har fået syet
dragter, så derfor foreslog
jeg det til menighedsrådet.
Kontakt til Designskolen
Menighedsrådet kontaktede Kolding Designskole
og fik der god hjælp til at få
forbindelse med nogle stu-

derende.
Karla Werner Zeuthen læser bachelor i modedesign,
og for hende og Karen
Mehlsen var opgaven med
kjolerne kærkommen:
- Vi har rigtig meget teori
dette semester og får ikke
meget tid ved symaskinen,
så det var en sjov opgave at
gå i gang med.
Kimonostil
Kjolerne er syet i rent bomuld i en tynd kvalitet. Det
betyder, at stoffet falder
smukt og er en anelse gennemsigtigt, hvilket giver
kjolen en fin lethed.
Karla fortæller videre om
tankerne bag designet:
- Vi har valgt at lave ærmerne i en kimonostil. Vi
synes, det er blevet superelegant og simpelt. Samtidig kan det passe alle
størrelser, fordi man derved undgår en skuldersøm,
der skal sidde perfekt.
Også til børnekoret
Der er syet kjoler i forskellige størrelser, så ikke kun

Dalby Kirke sætter gang i et
forsøg med at få lokale borgere til at fortælle deres
helt egen sognehistorie –
fra opvæksten og med
uundgåelige perspektiver
til i dag.
Ulf Hedemann er den første, der har været en tur i
gemmerne og fundet billeder til at krydre fortællingen om sin barndom og de
mennesker, han færdedes
blandt, da han voksede op
i Dalby.

Flyttede rundt i sognet:
Fra Rebæk til Dalby
De første år af Ulf Hedemanns opvækst foregik i
Rebæk, hvor han boede
med sin mor og far. Hans
far havde Kolding Mosteri
i Låsbygade, senere på
Tvedvej.
Herfra gik turen over på
den anden side af den nærbane, som løb, hvor Skamlingvejen ligger i dag. Ulf
flyttede som stor dreng
med familien op på ”Ban-

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp fokuserer på klimaet ved den
årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019.
Som indsamler – og giver – kan du bidrage til at
klæde verden på til klimaforandringerne.

Dalby Kirkes ungdomskor i de nye flotte dragter ved musikgudstjenesten 2. søndag i advent.

Karla i det første prøvedesign.

Karla og Karen med en af de
færdige kjoler.

ungdomskoret, men også
kirkens børnekor kan klædes fint på. Børnekoret
nåede dog ikke at tage de
nye dragter i brug, da der

4. december som noget nyt
var Lucia-optog ved den årlige adventshygge med fællessang, julehistorie og
pakkeleg i præstegården.

Min barndoms Dalby
Den første til at tage imod en helt særlig udfordring
fra Dalby Kirkes aktivitetsudvalg er Ulf Hedemann.
Det sker onsdag den 6. marts kl. 15 i præstegården på
Gl. Tved 23A
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DALBY KIRKE

ken” ved Idyl i et hus, hans
Farmor havde bygget i
1924. ”Banken” var en
frugtplantage.
Sin skolegang havde Ulf
Hedemann på Dalby Skole
og Kolding Realskole.
En enkelt afstikker
På nær en enkelt afstikker
som voksen, hvor han
boede med sin egen familie inde i Kolding, har han
livet igennem holdt fast i
Dalby Sogn som base. I dag
bor han sammen med sin
kone Inger igen på ”Banken”, godt nok i et andet
hus end barndomshjemmet, men et, der også har

Medierne er fulde af gode
råd: Du kan skære ned på
oksekødet. Du kan sortere
dit affald. Og du kan
droppe flyrejsen.
Men hvor meget forskel
kan du egentlig gøre ene
mand eller kvinde i den
store sammenhæng? Godt
spørgsmål. Det er let at føle
sig magtesløs, når vi gang
på gang hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance
for at gøre noget, der virkelig nytter.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle
sammen, men som rammer
særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til

det nye klima, som vi er i
Danmark. Man mangler
kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer,
der kan bringe folk i sikkerhed. Man mangler vand,
når tørken tømmer depoterne. Man mangler mad,
når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af
hovedårsagerne til, at 821
millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter, og at
tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender
dem. Og vi har brug for
dig.
Som indsamler er du med
til at samle ind til broer,
diger og flugtveje, der kan
udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at
samle ind til rent drikke-

vand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til
at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du
er ikke alene. Du er én ud
af tusindvis af indsamlere,
der står sammen om verdens nok vigtigste sag.
Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk
Dalby Sogn er med til at
gøre verden klimaklar ved
indsamlingen den 10.
marts 2019. Vi håber at se
så mange frivillige som muligt til den altid hyggelige
indsamlingsdag.
- Når vi taler om klimafor-

andringerne, går det ofte
op i CO2-aftryk og andre
abstrakte størrelser, som
kan være svære at forholde
sig til. Men her er en mulighed for at gøre en konkret
forskel i fælles flok, siger
Jette Juhl, indsamlingsleder
i Dalby, og fortsætter:
- Vi har et fælles ansvar for
at værne om vores klima
både for os selv og for
fremtidige generationer.
Derfor håber vi, at så
mange som muligt vil
melde sig som indsamlere
og give en håndsrækning
til dem, der behøver det
mest.

Den årlige sogneindsamling er altid en hyggelig
søndag. Det er en god og meningsfuld måde for familier at være sammen på, og det samler folk om en
vigtig sag til gavn for verdens fattigste, fortæller
indsamlingsleder Jette Juhl.
Sådan melder du dig til
Meld dig allerede nu som indsamler hos Jette Juhl på
27 63 25 77 eller jettejuhl@gmail.com
Eller tilmeld dig på: blivindsamler.dk
Det nytter!

Fastelavn for hele familien
Søndag 3. marts kl. 10.30 i Dalby Kirke

været familiens og med en
pragtfuld udsigt over marker, skov og fjord.

DØBTE
20. maj 2018
Frederik Oscar Richardson
Dalby Møllevej 2
17. november 2018
Emma Marie Knutz Gram
Løjpen 8
25. november 2018
Pelle Harrit Zachariassen
Vonsild
Hjalte Hansen Kjærhus
Goldbækparken 66
Frøene er så små, at det ikke er
til at fatte. Men quinoa kan
faktisk være den nye kornsort,
der redder både klimaet og den
stigende verdensbefolkning, der
skal have mad i maven. For
quinoa har mere næring end
almindelig korn, og så er planten så hårdfør, at den kan gro
på steder, hvor nærmeste ingen
andre planter kan, og så kan
den i øvrigt vandes med saltvand! Foto: Folkekirkens Nødhjælp.

Spaghettigudstjeneste
3. februar
Så inviterer Dalby Kirke igen til gudstjeneste for hele
familien – og efterfølgende spaghetti og kødsovs i
præstegården. Det sker søndag den 3. februar kl.
16.00

Alle er velkomne
Eftermiddagsmødet indledes som vanligt med eftermiddagskaffe, inden Ulf
Hedemann får ordet.

Kirkens børnekor medvirker, og forårets mini-konfirmander tyvstarter på deres forløb, der begynder ugen efter.
Efter gudstjenesten følges vi ad til præstegården, Gl. Tved
23A, til spaghetti og kødsovs.
Pris: Kr. 25,- pr. person + drikkevarer.
Alle er velkomne. Alle kan være hjemme kl. 18.

Aftengudstjeneste i Dalby Kirke

En lille Ulf Hedemann med
trillebør lavet af træ. Onsdag
den 6. marts kl. 15 fortæller
han i Dalby Præstegård om sin
barndoms Dalby.

Fastelavns søndag byder traditionen tro på en festlig familiegudstjeneste for alle udklædte og ikke-udklædte børn – i alle
aldre. Mini-konfirmanderne medvirker.

Nyt om
NAVNE

Særlig stemning med levende lys
Torsdag den 7. februar kl. 19.00
Kirkens voksenkor medvirker
Kirkekaffe efter gudstjenesten

2. december 2018
Anton Aamand Knudsen
Skovly 62
13. januar 2019
Villum Holm Sparvath
Frejas Ager 14
Alpha Anakin Vange Friis
Seest
Echo Phoenix Vange Friis
Seest
20. januar 2019
Anna Marzec Korsgaard
Engen 42
22. januar 2019
Hector Bakkendrup
Padkjær
Henrik Rantzaus Vej 21
26. januar 2019
Willads Meisner Benborg
Thors Ager 2
Theodor Felthaus
Striib
Egernsund
Ellen Marie Hansson
Stranden 17
27. januar 2019
Ella Højgaard Lauritsen
Goldbækparken 5
VIEDE OG VELSIGNEDE
Ingen
DØDE OG BEGRAVEDE
24. november 2018
Frida Vildfang Friis
Tidl. Fjeldparken 3
22. december 2018
Marie Eline Bonde
Aagærdet 40
10. januar 2019
Dora Margrethe Tørnes
Vonsild

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og får boller / kakao i præstegården.
Vi kårer kattekonger, kattedronninger og de bedst udklædte børn – og voksne!
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11. januar 2019
Ejvind Jørgensen
Bakkegærdet 40
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Langt hovedparten af forældre til børn på skolen er rigtig
gode til at følge de nye parkerings- og afsætningsregler
Dalby Skoles hidtidige parkeringsplads og kiss-andride-pladsen er under skolens udbygningsperiode lukket og inddraget til byggearbejdsplads. Ny parkeringsplads og andre afsætningsforhold har medført
længere gåtur til skolens indskoling og SFO. Langt
hovedparten af forældrene til børn på skolen er rigtig
gode til at følge de nye anvisninger, selvom de er lidt
mere tidskrævende.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Dalby Skole
Tak til forældre og andre
brugere for at hjælpe til
med, at skolevejen for
vores elever er tryg. Næsten
alle er gode til at benytte
den nye parkeringsplads
mod Ankershusvej, når I
skal følge jeres barn til
skole eller idræt eller selv

skal til aktivitet på skolen
eller i hallen.
Vær opmærksom på at parkere så det ikke spærrer for
andre, der skal ind ad stien
til skole og hal.
Det er også vigtigt, at I,
både af hensyn til beboere
på Dalbyvej og for cyklende
og gående elever, ikke parkerer eller sætter børn af
på Dalbyvej fra T-krydset

Af Henrik Nielsen
Foto: Arkiv
Engle-eleven Ella skal gøre
sig fortjent til sine englevinger ved at være i praktik
i den 3. himmels ”Afdeling
for rådgivning af teengange været ude for at
kontrollere om cyklister ne har lys på og samtidigt
set efter, at bilisterne ta ger hensyn og følger reglerne.
Vi håber, at I tager parke-

Af skoleleder Henrik Nielsen
10. januar var Dalby Skoles
tre børnehaveklasselokaler
fyldt med rigtig mange forventningsfulde fem- og seksårige børn, der glædede sig
til at skulle starte i skole i år.
De havde deres forældre
med på besøg på skolen for
at se skolen og klasserne og
hilse på de børnehaveklasseledere og pædagoger, der
tager imod dem, når de
starter i Glidende Overgang
1. april og i de nye børnehaveklasser til august.

Største årgang
Årgang 2013, det vil sige
børn, der er født i 2013, og
som hovedregel skal starte
i skole til august 2019, er i
Dalby Skole den største årgang vi nogensinde har
haft. 71 børn fra eget skoledistrikt har søgt og bliver
optaget og desuden er der
7 børn fra andre skoledistrikter, der har søgt optagelse.
Dermed bliver der dannet
tre børnehaveklasser til august 2019, der også er den
kapacitetsgrænse, som Dal-

by Skole er ved at blive udbygget til for hele skoleforløbet fra 0. til 9. klassetrin.
Frit skolevalg
Kolding Kommunes regler
for frit skolevalg er således,
at der er frit skolevalg op til
25 elever per klasse. De sidste tre pladser op til folkeskolelovens maksimum på
28 elever per klasse til et
skoleårs start er reserveret
til børn fra eller tilflyttere
til skolens eget skoledistrikt.
Hvis der er flere ansøgere
fra andre skoledistrikter
end reglerne for frit skolevalg giver adgang til, er
det først børn med søskende på skolen, der bli-

ver optaget og dernæst de
børn, der har nærmest til
skolen.
Søskende bliver optaget
Dermed ser det ud til, at
fire ansøgere, der har søskende på skolen, bliver
optaget til de kommende

agere, der er utilfredse
med deres liv”.
Hun beslutter sig for at
hjælpe de fire børn Jade,
Blue, Violet og Rosa, der alle
har svært ved at blive accepteret af klikerne på skolen.
Det går ikke helt glat for

Ellas utraditionelle arbejdsmetoder, men heldigvis er
den unge engel ikke sådan
at slå ud. Jade, Blue, Violet
og Rosa har hver deres særlige talent, og til sidst får de
alle mulighed for udfolde
deres evner.
”Cool Kids” er en ungdomsmusical om de børn,
der står uden for de lukkede fællesskaber, men
som her finder sammen i
et nyt fællesskab med plads
til alle regnbuens farver.

ringsudfordringerne i byggeperioden med godt humør og måske bruger
anledningen til at hjælpe
endnu flere børn til at
cykle i skole, så de dermed
også selv får motion.

børnehaveklasser, mens
der formentlig bliver afslag
til de ansøgere fra andre
skoledistrikter, der ikke har
søskende på skolen. For
børn, der ikke bliver optaget på skolen, gælder det,
at de har ret til at bliver optaget på egen distriktsskole

eller på anden skole, hvor
der er pladser i henhold til
reglerne om frit skolevalg.
Vi glæder os på Dalby
Skole rigtig meget til at
tage imod vores nye elever
til Glidende Overgang 1.
april og i børnehaveklasserne til august.

1- dags ture i DE
EJLIGE DANMARK
Ture med indh
hold og hygge

SYGEPLEJEHISTORISK MUSEUM
OG KOLDINGFJORD
Søndag 3. feb - Pris 395,-

dkøbsture til Fleggaard

Bustur • Entré • Rundvisning • Kaffe og ka

DEJLIGE
K
DANMAR

og 3. mandag i måneden med afgang fra:
ddelfart kl. 11.40 • Vejle kl. 12.00
edericia kl. 12.05 • Kolding kl. 12.30

undervisning samt med
idræt i andre klasser og
noget støtteundervisning.
1. februar starter pædagog
Natasja Koppel Knudsen i
en barselsorlovsstilling for
Gitte Sørensen.
Natasja er 27 år, uddannet
pædagog fra UCSyd i Kolding i 2014 og kommer fra
en pædagogstilling på Lyshøjskolen.
Natasja overtager årgangspædagogfunktionerne i 5A
og 5B understøttende undervisning og støttepædagogfunktioner.

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

Et glimt fra sidste års musical, der havde Orla Frøsnapper på plakaten.

Marianne Søborg

Natasha Koppel Knudsen

SFO-forældre: Husk at betale for god frugtordning
Forældrerepræsentant opfordrer til, at alle forældre
husker at betale til den gode frugtordning, som
SFO’en har. Frugtordningen kan betales bare ved at
klikke et par gange computeren.

kreative, fysiske og fordybende, inden- og udendørs. Der hygges, leges og
dannes relationer. Alt sammen noget, der kræver en
masse energi.
Så inden dagens SFO-aktiviteter for alvor starter, er
samlingspunktet dagens
frugt. Det kan være frugt

eller grønt suppleret med
en form for brød eller lignende.
Børnene elsker deres SFO
frugt. Jeg har flere gange
set, når de kommer drønende for at komme først i
køen for at kunne vælge
det bedste æble eller den
gode banan. Skoletorvet er
fyldt med glade, friske
børn.
Så ja tak til SFO frugt
Men, for der er jo altid et
men. ALT for mange forældre glemmer simpelthen at
betale de 250 kroner to
gange årligt, som det koster at give hvert barn
frugt. Faktisk er det hver
fjerde af os, der bare ikke
lige får klikket ind på betalingslinket og dermed spiser 25% af børnene gratis.
Det koster 2,50 kroner per

dag for dit barns frugt. Det
kan du godt købe en banan
eller et æble for i et supermarked. Men hvorfor ikke
bakke op om, at dit barn
hygger sig med alle de
andre, mens de spiser det
samme – sammen? Det
tager cirka to minutter at
betale for SFO frugt via det
link, der bliver sendt ud to

gange om året – meget
mindre tid end det vil tage
dig at pakke frugt til dit
barn 200 gange om året.
Så lad os lige aftale, at vi
alle frem over betaler for
det frugt, ikke? Du lader jo
heller ikke dit barn snuppe
et æble fra andres indkøbspose udenfor supermarkedet.

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
Torsdag 31. januar torsdag den 21. februar
Klasserne arbejder med
andet skema, mens 6.
klassernes elever forbereder musical

Lørdag 9. februar
Vinterferie begynder.
SFO har åbent

is prr.. person 75,g og hør nærmere.

CIRKUS
2019
REVYEN

DESIGNER OUTLET I NEUMÜNST
Bustur • Kaffe
ff og
g rundstykke
d
Lørdag 9. marts - Pris 295,FJORDENHUS OG BAMSEMUSEUM Bustur • Miiddag • Entré
Rundvisning
g • Kaffe og kage
Søndag 24. marts - Pris 525 ,KLÆGAGER
Bustur • Kaffe og
g rundstykke • Rundvisning
Påskefrokost • Ru
undtur • Kaffe
Fredag 19. april - Pris 625,Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chaufførerr.
Vi har minibusserr,, liftbusser og turistbusserr.

1. januar er lærer Marianne Søborg blevet ansat
på Dalby Skole.
Marianne er 50 år og uddannet lærer i 1996 fra
Århus Dag- og aftenseminarium. Marianne har linjefag i dansk og idræt og har
i 17 år været lærer på Højboskolen i Hørning. Marianne har også undervisningserfaring i flere fag og
er blevet uddannet læsevejleder.
Marianne er startet som
klasselærer i vores 4B med
dansk, engelsk og billedkunst og understøttende

DALBY
SKOLE

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

På Dalby Skole har vi en
virkelig god SFO, som rigtigt mange, faktisk hele
90%, af eleverne fra 0.-3.
klasse, benytter.
Der er fuld gang på aktiviteterne hver eneste dag:

Vores nye program er nu på gaden.
Turene kan også ses på vores
hjemmeside. Eksempler på ture...

Dalby Skole har ved årets start fået tilknyttet både en
ny lærer og en ny pædagog.

Mail
dalby-skole@kolding.dk

Af Sidse Østergaard, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen

NYT program 2019

Nye medarbejdere

Tlf.:
79 79 78 30

Største søgning nogensinde i Dalby til
kommende skoleårs børnehaveklasser
Årgang 2013 er en stor årgang i Dalby Skoles skoledistrikt. Det ser ud til, at der starter 75 børn i Glidende Overgang i Dalby Skoles SFO til 1. april og i
tre børnehaveklasser til august 2019.

6. klassernes kommende
musical er Cool Kids
Torsdag den 21. februar opfører Dalby Skoles 6.
klasser ungdomsmusicalen Cool Kids af Hans Jørgen Buur på Kolding Teater for alle elever og familier fra Dalby Skole. Her følger en kort præsentation af musicalen.

ved Dalby Møllevej og til
spærringen mod Idyl på
skoledage mellem klokken
7 og 17.
Sikker skolevej
Ligeledes må afsætningspladsen ved boldbanerne
på sydsiden af Idyl (skolesiden) kun anvendes til afsætning og ikke til parkering.
. Der er lavet nye fartbump
på Idyl, så biler kører med
lav hastighed mod overgangsstedet på Idyl.
Alle tiltag er med til at sikre
vores eleveres skolevej
både gående og cyklende
elever.
Politiet har i januar nogle

Dalby Tidende

DALBY SKOLE






Søndag 17. februar
Vinterferie slutter

Torsdag 21. februar
kl. 19
6. klasserne opfører musical for alle Dalby Skoles
elever og familier på Kolding Teater

79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk
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Sommerfest 2019: Status
Jeg tror på, at sommerfesten overlever. Sæt et stort
fedt kryds i kalenderen den 21.-23. juni.

Af Mette Høi Davidsen
Fotos: Stina O. Krøller
Vi har i januar holdt møde
vedrørende sommerfest
2019. Jeg havde håbet på et
stort opbud af mennesker
fra lokalområdet. Det var
der ikke, men til gengæld
meldte de rigtige menne-

sker sig på banen. Personer, som gerne vil tage
teten og stå for ledelsen af
arrangementet. Vi andre
har lovet at hjælpe til.
Brug for flere hænder
Der er dog brug for et engagement fra lokalområdet. Nu kan I trygt melde

jer til de mindre opgaver –
du er måske skribenten på
vegne af sommerfesten,
altså den, som skriver før,
under og efter sommerfesten. Eller du er den, der
vil sørge for kontakt til klasserne på skolen. Eller den,
der...
Meld jer på banen. Så kan
vi igen samle en masse
glade mennesker i Dalby.
Mere i næste nummer af
Dalby Tidende.

Hvorfor vælge at blive bestyrelsesmedlem i en idrætsforening?
Det spørgsmål må jeg jævnligt svare på, og jeg vil her
uddybe, hvilke opgaver der ligger i posten, og hvorfor det er et meningsfuldt arbejde. Når man ser på
deltagelsen ved generalforsamlinger, så er det tydeligt, at mange er i tvivl om, hvad posten indebærer af
arbejdsopgaver.
Af Morten Hell
Ved sidste årsgeneralforsamling i Dalby GF var der to aftrædende bestyrelsesmedlemmer, og da jeg var den
eneste deltager, som ikke allerede havde en post i bestyrelsen, var der ingen vej
udenom. Jeg var egentlig
blot mødt op for at få svar på
de spørgsmål de fleste har
angående bestyrelsesarbejdet: Hvor meget tid kræver
det og hvad får vi ud af det?

Fem søjler
Dalby GF er delt op i fem
søjler med en bestyrelse
hver. Fodbold, gymnastik,
volley, sommerfesten og
badminton. Sidste år blev
badminton dog lagt under
hovedbestyrelsen, da medlemstallet er faldende. Det
vil sige, hvis idrætsgrenen
er stor nok, så har den
egen bestyrelse, og er den
lille eller ny, så ligger den
under hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsens opgave

er at facilitere et samarbejde mellem søjlerne og
hjælpe de enkelte søjler,
hvis der er behov. Men arbejdet handler i høj grad
også om at støtte nye ideer.
Vi hjælper med at søge
midler, booke haltider og
andet praktisk, så Dalby
kan få gavn af de mange
ildsjæle, der ønsker at
sætte noget i gang. For eksempel har to brødre tilbudt at starte kampsportsleg for de 4-8-årige. På
grund af ekstremt presset
halbooking, så var der kun
en tid tilbage, hvor trænerne desværre ikke kunne, men projektet er
fortsat på tegnebrættet, så
vi forhåbentlig kan sætte
det i gang til næste sæson.

Haltider mangler
Netop problemet med haltider er et meget meningsfyldt punkt, som hovedbestyrelsen arbejder på. Den
nuværende hal er ikke tilstrækkelig, og den er for
lille. Den er ikke dimensioneret til at afvikle fodboldstævner, gymnastik har ikke
plads til alle hold og redskaber, der kan ikke spilles
håndbold, og skolen får
brug for ekstra plads til at
afholde aktiviteter. Hallen
sætter nogle uhensigtsmæssige begrænsninger for at
skabe de idrætsaktiviteter,
vi har brug for, hvis Dalby
skal fortsætte med at være
et samfund, hvor man har
mulighed for at dyrke sport
med de kammerater, som

man har i skolen. Vi ønsker
en hal to og forsøger på
forskellige måder at gøre
behovet tydeligt for kommunen.
Hvad kræver det
Den naturlige tanke er så:
Hvor meget tid kræver det
arbejde? Bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt. Møderne varer cirka 1,5 time.
Derudover er der kommunikation med eksterne
samarbejdspartnere, kommunen, sponsorer, og så
giver man en hånd med,
hvis der mangler hjælp ved
forskellige arrangementer.
Jeg har formentlig brugt 10
timer i alt i løbet af 2018.
Andre i bestyrelsen har
brugt mere. Man tager de

opgaver man har energi til
og som er meningsfulde
for en selv. Det er jo frivilligt arbejde.
Tidsforbruget er overkommeligt og arbejdsopgaverne er mangfoldige. Alt
hvad der kan skabe aktivitet for Dalbys borgere, kan
vi hjælpe med at sætte i
gang.
Kom med til generalforsamlingen og hør mere om
arbejdet. I øjeblikket er der
ingen afgående bestyrelsesmedlemmer, så man kan
sagtens deltage uden det
skaber yderligere forpligtelser.
Generalforsamling:
Se side 2

Dalby GF mangler hænder Julemanden på besøg
Sommerfesten er et af årets højdepunkter i Dalby
men desværre mangler der frivillige til både at arrangere og afholde sommerfesten, hvis den skal blive til
noget. Samtidig kan hovedbestyrelsen også godt
bruge et par ekstra hænder.
Af Brian Forsingdal,
Formand Dalby GF
Har du lyst til at være en
del af Dalby GF?
Vi mangler hænder, der
har lyst til at hjælpe med at
arrangere og afholde sommerfesten i juni.
Valg til bestyrelsen
Samtidig står vi i den si-
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tuation at to af vores medlemmer af hovedbestyrelsen ikke længere har
deres daglige gang i Dalby
og heller ikke længere
har børn på Dalby Skole,
så hvis du har lyst til at
være en del af arbejdet
med at holde Dalby GF i
gang og måske har gode
ideer til, hvordan andre
aktiviteter kan afholdes

eller hjælpes i gang, har
du mulighed for at blive
en del af en yderst veldrevet klub.
Har du lyst til at blive formand eller menigt medlem
af Dalby GF’s bestyrelse, så
skriv eller ring til den nuværende formand Brian
Forsingdal på 22 20 71 37
eller
brianforsingdal22
@gmail.com
Formalia
Vedrørende valg til bestyrelsen:
Se indkaldelse til generalforsamlingen på side 2.

Julemanden kom lidt før end beregnet i år. 15 glade
fodbolddrenge fra U9 fik hver sponsoreret en træningsdragt fra Middelfart Sparekasse og Autocentralen, så de alle kan løbe på banen i ført Dalby GF’s nye
træningsdragt.
Af Trænerteamet U9 drenge
Foto: Privat
Vi vil gerne sige en stor tak
til Autocentralen og Middelfart Sparekasse for de
flotte dragter.
Derudover vil vi i trænerteamet gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak
for god opbakning til efterårets træninger og kampe

for U9 drenge. Vi har vundet og tabt, vi har svedt og
jublet, men vigtigst af alt
har drengene haft det
sjovt.
Vi sluttede sæsonen af med
en super hyggelig juleafslutning, hvor både børn
og forældre spillede bold
og spiste sammen.

