Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
APRIL / MAJ
April
Fredag 5. – søndag 7.
Dressurstævne på Dalby
Rideklub
Lørdag 6. kl. 11-14
Børneloppemarked
i hallen
Lørdag 6. – torsdag 11.
Sognerejse i Luthers fodspor til Wittenberg og
Harzen
Fredag 12.
Dalby Skole deltager i
Team Rynkeby Skoleløbet
Søndag 14. kl 10.30
Familiegudstjeneste Palmesøndag i Dalby Kirke
med dåbsjubilæum og
minikonfirmander
Fredag 19. kl. 14
Musikgudstjeneste Langfredag i Dalby Kirke
Søndag 21. kl 10.30
Festgudstjeneste påskedag med stor musik i
Dalby Kirke
Tirsdag 23.
Trivselsdag
Skole

på

Dalby

Torsdag 25. kl. 19.00
Guitarkoncert i Dalby
Præstegård med Ole
Dusgård

Dalby Kirke

Dalby GF

April 2019
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Ingen byggeri på den gamle
Diesellagrund de næste par år
Ole Møller Hansen Invest, der ejer den grund, hvor
den tidligere Diesellafabrik lå, har endnu ikke bestemt sig for, hvornår og hvad der skal bygges på
grunden.

GANG I DIG OG
DALBY
Alt om sommerfesten
i juni

Læs side 2-3
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
Efter en lang periode, hvor
der har været stille på den
grund på Gl. Tved, hvor
den tidligere Diesellafabrik
lå, er der nu igen aktivitet
på området.
Det er Ole Møller Hansen
Invest, der ejer grunden, og
det familieejede ejendomsinvesteringsselskab søgte
sidste år Kolding Kommune om at få lov til at rive
de eksisterende bygninger
ned. I november sidste år
fik Ole Møller Hansen Invest lov til at påbegynde
nedrivningen, og selskabet,
der har ejet grunden i en
årrække, hyrede et entreprenørfirma til at gå i gang
med opgaven.
Kommunen har givet tilladelse
Kolding Kommunes byggesagsafdeling bekræfter, at
der er givet tilladelse til at
rive bygningerne ned, men
at de endnu ikke har modtaget et konkret byggeprojekt på grunden, så de
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derfor heller ikke ved,
hvad ejerne påtænker at
bygge på den gamle fabriksgrund, der både har
huset en knallertfabrik og
en fabrik, hvor der blev
bygget landbrugsmaskiner.
Ole Møller Hansen Invest,
der har til huse på Fjordvej
i Strandhuse, har da heller
ikke endelig besluttet, hvad
der skal ske med grunden.
Villaer og lejligheder
- Det er ikke så længe
siden, vi har fået tilladelse
til at rive de gamle bygninger ned, og vi har ikke
taget endelig stilling til,
hvad der skal ske, siger
Marc Møller Hansen, der

I dag ligger der kun nogle af resterne tilbage efter Diesella-fabrikken på grunden på Gl. Tved. Nyt byggeri forventes ikke igangsat
før om tidligst to år.
er medejer af Ole Møller
Hansen Invest.
Han understreger, at intet
er besluttet endnu, men at
det formentlig bliver bygget en blanding af villaer
og lejligheder på grunden.
- Men som sagt, så har vi ikke
besluttet noget endnu, og
der kommer ikke til at ske
noget foreløbigt. Vi kommer ikke i gang med byggeriet førend om tidligst to år,
siger Marc Møller Hansen.
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I gang på Agtrupvej
Til gengæld er der fuld
gang i byggeriet i Diesella
Parken, der er beliggende
på Agtrupvej, der hvor det
tidligere Diesella havde sin
administration og produktion. Her er det Pierre
Ejendomme med Pierre
Legarth i spidsen, der bygger 18 nye rækkehuse i to
plan, der alle skal være udlejningsboliger.

GANG I DIG OG
DALBY
Sikring af skolevejen
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KIRKE
Alt om Påskens
gudstjenester

Læs side 6-7

Hvem, der flytter ind, er af gode grunde endnu uvist, når der ikke er truffet beslutning om, hvad
der skal ske. Men en flot udsigt ud over fjorden får de fra den gamle Diesella-grund.
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Onsdag 1. kl. 15
Damask med Birgitte Dedenroth-Schou i Dalby
Præstegård

8. årgang. Nr. 3
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SKOLE
SFO 3. klasses klub tager
ud af huset
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IDRÆT
Junior springholdet rejser rundt med opvisning
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64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

BAGSIDE
KFUM-spejderne vil
holde Dalby ren
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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.
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Dalby Sommerfest: En event
for hele familien

Nye og gamle aktiviteter til sommerfesten
Sommerfestudvalget er i fuld gang med at planlægge de mange aktiviteter til Sommerfesten. Men
vi er ikke længere, end du fortsat kan komme med
ønsker og input, så vi i 2019 kan skabe endnu et
brag af en Sommerfest sammen.

Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv
Årets Sommerfest i Dalby
afholdes traditionen tro i
sammenhæng med Dalby
Møllepokal. Overskuddet
deles da også ligeligt mellem de to afdelinger, og
som sidste år går pengene
til den sociale dimension i
klubben i form af køb af
udendørsmøbler ved det
kommende klubhus og
Dalby Torv.
Ud over den traditionsrige
fodboldturnering vil vi gentage mange af de Sommerfest-aktiviteter, der har
været stor tilslutning til
igennem årene.
Der er selvfølgelig også et
par nye tiltag. Her er noget
af det, I kan glæde jer til.
Fredagshygge i teltet
Traditionen tro er der fællesspisning og musik i teltet
fredag aften. I næste nr. af
Dalby Tidende (primo

maj) kommer der mere information om menu, tilmelding og meget mere.
Men sæt allerede nu kryds
og overvej, om det kunne
være en ide til sommerafslutning i klassen, floorball,
vejfest eller andet.
Micro-parkour og Åben
Hal
En stor tak skal lyde til Martin Stubkjær, som igen i år
har lovet at hjælpe med at
stille redskaber op i hallen,
så børnene kan slå sig løs
om lørdagen.
Et nyt tiltag i år er en parkourbane for de allermindste, hvor der er max-højdegrænse og et fint diplom,
hvis man når igennem alle
forhindringer. Parkourbanen skal gennemføres i
samarbejde med en forælder/voksen.
Høvdingebold
Høvdingebold-turneringen
finder sted lørdag, og der
vil i næste nummer af

Dalby Tidende komme
mere information om tidspunkt, tilmelding og så videre.
Det plejer ikke at gå stille
for sig. Vi forventer, at der
bliver kæmpet til sidste
bold for den eftertragtede
titel.
Man kan tilmelde sig som
gadehold,
klassehold,
idrætshold eller andet. Aldersgrænsen er fra 6. klasse
og opefter.

mere om denne aktivitet i
dette nummer af Dalby Tidende.
Lørdag aften tilbyder vi
også tidligere elever på
Dalby Skole at mødes til
fællesspisning og hygge i
teltet. Gå ikke glip af
denne mulighed for et
hyggeligt gensyn med tidligere klassekammerater og
årgange. Vi håber på
mange tilmeldinger fra
eleverne.

Fægtning
Vi arbejder på at få en fægteklub på banen lørdag
eller søndag, hvor der er
mulighed for at prøve
denne sportsaktivitet og få
en snak med klubben.

Seniorevent
Der arbejdes på at gentage
en aktivitet med minimumsalder 40+. Sidste år var der
senior-petanque-turnering,
og vi håber, at der igen i år
er opbakning hertil, og at
borgere, der måske ikke
længere har børn på Dalby
Skole også har lyst til at besøge Sommerfesten.

Lort & Lagkage
Lørdag eftermiddag afvikles lort og lagkage, som er
en straffespark-konkurrence. Scorer man mål, får
man et skud mere. Brænder man, ryger man ud.
Vær med til at dyste om en
flot vandrepokal.
BørneCamp + gamleelev-samling lørdag
aften
BørneCamp afvikles lørdag
til søndag, og du kan læse

Yoga
Et nyt tiltag i år er en yogaevent søndag, hvor Jette
Bruun har lovet at give en
yogatime. Hvis vejret er
fint, kommer det til at foregå i det fri, og ellers rykker vi ind i hallen. Som ved
mange af de øvrige aktiviteter bliver der også til yogaeventen oprettet en begi-

venhed på FB, hvor man
kan melde sig til. Læs mere
herom i de næste numre af
Dalby Tidende. Vi håber
på stor opbakning til eventen.
Gudstjeneste og kirkekaffe
Sidste år fejrede vi en barnedåb ved gudstjenesten i
det fri akkompagneret af
Dalby Kirke kor. Vi glæder
os til at se jer til en fredfyldt
opstart på søndagens program, når Jens Christian afholder gudstjeneste efterfulgt af kirkekaffe for alle.
Kom endelig med gode
forslag
Der er stadig plads til en
aktivitet eller to, så hold jer
endelig ikke tilbage, hvis
du/I har et ønske eller en
idé til en ekstra event. Kontakt undertegnede på tlf.
40 56 04 34 eller email til
bentefrank3@gmail.com
HUSK at
Like ’Sommerfest i
Dalby’ på
Facebook,
så bliver det meget nemmere at følge med.

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

Dalby Tidende
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Gamle elever

Mikroparkour. Åben hal

Aftenhygge med spisning
Dalby Møllepokal

Teltliv på børnecamp

BørneCamp: Sådan foregår det
Er I nye i området, eller har jeres børn ikke været
store nok før, har I måske ikke prøvet at deltage i
BørneCamp. Her kan du læse lidt om, hvordan det
foregår, og hvorfor børnene glæder sig år efter år.
Ja, faktisk ser de det som et af de største højdepunkter ved Sommerfesten.

Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv
BørneCamp er for alle
børn op til 14 år i Tved,
Mariesminde, Rebæk og
Dalby. Det er en tilbagevendende Sommerfest-tradition, der er rigtig stor
opbakning til. Der bliver
hygget og leget – de unge
”hænger ud”, mens de
voksne ofte benytter muligheden for en kold øl eller
vand på festpladsen.
Lørdag eftermiddag har
mange af de unge mennesker stået i boderne, spillet
fodbold eller andet fra om
formiddagen. De har spist
frokost og været hjemme
efter telt, sovepose med videre for at være klar til at
sætte telte op fra kl. 15.30.
Opstilling af teltene sker i
afmærkede områder på banerne med anvisning fra
de ansvarlige. Husk, at
brandveje skal respekteres/friholdes.
Kl. 18.00 er der spisning i

teltet eller på pladsen, hvor
der vil være mulighed for
at vælge mellem lasagne og
fransk hotdog. Tilmelding
og valg af mad foregår
forud via MobilePay. Mere
information herom følger i
de næste numre af Dalby
Tidende.
Go’nat og sov godt
Kl. 21.00 børstes tænder,
og mellem kl. 22.30 og
23.00 skal der være ro på
pladsen. Næste morgen er
der morgenmad i teltet,
inden der ryddes op, og banerne forlades senest kl.
9.00 søndag morgen, så der
igen er plads til afvikling af
Dalby Møllepokal.
Der er stor forskel på, hvornår ens barn er parat til at
overnatte i telt uden mor
og far, men de fleste plejer
at være klar fra 1. eller 2.
klasse. Nogle har behov for,
at en forælder sover med.
Tag gerne en snak blandt
forældrene i de enkelte
klasser om, hvem der skal
med, og hvem der kan sove
sammen, lægge telt til og så

videre. Måske kan klassekammeraterne lave en lille
lejr sammen. Husk at få
luftmadras eller underlag
med.
Vagter og anden hjælp
Else-Marie og Morten Stærmose er i år tilbage som en
del af BørneCamp, hvilket
der skal lyde en stor tak for.
De stiller en campingvogn
til rådighed, hvor vagterne
kan høre til.
Der bliver oprettet en
Doodle, hvor forældre til
1., 2. og 3.-klasserne tilmelder sig 2-timers vagter aftenen og natten igennem.
Ligeledes kommer der
Doodles til dem, der har
mulighed for hjælpe med
servering af mad lørdag
aften, bage boller til morgenmad, hjælpe med at
servere morgenmad for de
unge mennesker søndag
morgen med videre.
Vi håber på stor opbakning
igen i år fra såvel børn som
voksne.

Petanque
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Kolding
Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Bente Frank, nu i
spidsen for sommerfesten, i højt
humør sidste år

Lørdag 6. april i Dalby:

Aftenhygge med musik

På Facebook
Se mere på Facebook på:
beboerforening for Dalby sogn

Oplev en hel hal fyldt med glade børn, som sælger bøger
og legetøj og meget andet spændende.
Gratis adgang. Alle er velkomne.
Elever fra Dalby Skoles 5. klasser sælger forfriskninger.

Sådan tilmelder du dig

VONSILD
ALLE UGENS DAGE 8-20

Café med mere end
søde sager
I år er vi så heldige, at vi
har en dreng i 6. klasse, og

Vagter bor i campingvogn

..

Tlf. 7556 6033

I hverdagen, hvor tingene
går stærkt, er der ikke altid
tid til en sludder eller et
lille glas over hækken.
Nogle gange orker man
faktisk slet ikke at være social. Men ved sidste års
Sommerfest mærkede jeg
bare, hvordan hele vores
familie og mange andre familier hyggede sig. Der var
en helt speciel stemning af,
at her hører vi til – lidt ligesom i det lille samfund,
hvor jeg voksede op, hvor
årets højdepunkt var Byfesten med teltbal, skydetelt
og det hele. Jeg besluttede,
at hvis jeg kunne være med
til at gøre en lille forskel

for, at Sommerfesten vedbliver med at eksistere, så
ville jeg gøre det.
Det var super sjovt at stå i
ølvognen og ved grillen.
Nu var vejret også rigtig
fint sidste år – og hold fast,
det gik stærkt med at tappe
fadøl og få langet grillpølser over disken. Ungerne
hjalp også til, og de snakker allerede nu om, hvilken bod vi skal stå i – eller
hvad de må hjælpe med til
næste Sommerfest. Der er
ingen tvivl om, at Sommerfesten skaber sammenhold
og masser af grin – både
for børn og voksne.

Grill

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

Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv

derfor får vi også mulighed
for at tage en tjans i caféen.
Jeg er sikker på, at det ikke
bliver svært at få afsat vagterne, når Doodles hertil
kommer ud.
De tidligere år har vist,
hvad der er god afsætning
på, og Sommerfestudvalget
sørger for at indkøbe de
ting, der skal sælges. Der er
dog flere, der har spurgt,
om der ikke bliver mulighed at købe en sandwich
eller noget frugt i cafeen.
Hvis man tilbringer mange
timer i træk på festpladsen
eller til Dalby Møllepokal,
kunne det være fint med
lidt andet end en grillpølse
i løbet af dagen.
Vi vil derfor arbejde på, at
der bliver et lidt større udvalg af mad-tilbud i cafeen.
Men kaffe, hjemmebagt
kage, is og slik vil der selvfølgelig stadig blive mulighed for at købe i rigelige
mængder.

Café

Børneloppemarked
Gudstjeneste

Sommerfesten er for mange en prioriteret weekend, der er værdsat af hele familien. Dels i form af
de opgaver, man har meldt sig til, men også en
weekend, hvor der er tid til at hygge sig blandt
venner og bekendte.

Dalby Beboerforening og 5. klasserne fra Dalby Skole inviterer til
børneloppemarked i Dalbyhus (hallen).
Lørdag den 6. april kl. 11.00 - 14.00.

Sådan får du en stand på årets børneloppemarked i Dalbyhus / hallen
lørdag den 6. april kl. 11.00 – 14.00. Sidste tilmelding: 4. april
• Skriv til per@rosiak.dk eller sms til 22 36 10 57.
• Ved tilmeldingen oplyser du kontaktnavn på den / dem, der står i boden.
• Der er et bord på cirka 1 x 2 meter per barn.
• Ved tilmeldingen får du et kontrolnummer.
• Der er 64 stande, som bliver fordelt efter først til mølle princippet.
• Beboerforeningen garanterer blot, at der er en plads, når du kommer.
• Beboerforeningen garanterer blot, at der er en plads, når du kommer.
• Ved ankomst finder du selv en plads lige der, hvor du ønsker at stå.
• Sidste frist for tilmelding er torsdag den 4. april.
• Du skal selv sørge for at få alle dine ting ind i hallen, som er åben fra kl. 10.00.
• Husk også at rydde op efter dig, når vi er færdig.
3

DEJLIGE DANM
MARK

Ta` med os på en stor op
Ta
plevelsestur
i dett Dejlige Danmark
- ture med indhold og hyg
ygge

Dalby Tidende
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Sikring af skolevejen
ved Dalby Skole
Dalby Tidende bringer her uddrag (red.) af et brev,
som Formand Peder Damkjær & Jacob Saltoft fra
Dalby Skolebestyrelse har sendt til Jakob Ville, fmd.
Teknik- og klimaudvalget, og til Steen Langhoff,
By- og udviklingsforvaltningen.

I Dalby skolebestyrelse har
vi i en længere periode arbejdet med trafiksikkerheden. Skolen er heldigvis i

en positiv udvikling i forhold til antallet af elever.
Det medfører en øget belastning på vejene omkring

skolen i forhold til elever
på gåben og cykler, men
også elever der bliver hentet og afleveret i bil.
Som skolebestyrelse har vi
fokus på nærområdet omkring skolen, men også på
de kritiske punkter i skoledistriktet.

Der er en risiko specielt for elever på cykel. På kørebanen er der etableret en forhøjning, men efter
den seneste ”udbedring” er effekten for biler på vej
ned ad bakken blevet mindre. Det kan skabe en farlig situation, såfremt bilerne ikke kommer nok ned
i fart, og en elev ikke får orienteret sig godt nok.

ODENS
SE SOMMERREVY
Y

Fredag 17. maj
m og
Onsdag 4. sept.

Kr. Himmelfartsdag
To
orsdag 30. maj

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
R
SEJL
JLTUR BRUNCH
H BUFFET
KAFFE OG KAGE

BUSTUR • BILLET KA
AT
T. A
P
PICNIC
• FRI BAR

745,-

AVERNAKØ

ANDRÉ RIEU
KONCERT

MED PICNIC
P
OG FRI BAR
Søndag 16 juni

F
Fredag
21. juni

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
R
FÆRGE • GUIDE
FROKOSTBUFFET

BUSTUR • MIDDAG
BILLET KA
AT
T. 1
KAFFE OG KAGE

585,-

1.375,-

995,-

CIRKUS
RE
EVYEN 2019
SILD MED DA
ANSKTA
TALENDE GU
UIDE

CIR
RKUSREVYEN

Onsdag 26. juni
10 - 24.
24 juli og 7. aug.
aug

Lørrdag 29. juni og
24 august
24.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
FÆRGE • FROKOST • GUIDE
LTOG
KAFFE OG KAGE • BIL

BUSTUR
BILLET KA
AT
T. A.

595,-

FRIEDRICHS
ST
TADT

BESØ
ØG PÅ HALLIG
NORDS
STRANDISCHMOOR

995,-

Søndag 7. juli

Tirsdag 16. juli

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
R
MIDDAG INKL. 1 ØL/V
Ø VAND
GUIDE • KANALRU
UNDFART
KAFFE OG KA
AGE

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
SEJL
LTUR • BRUNCHBUFFET
KAFFE OG KAGE

575,-

Ta` med os ud i det ”Dejlige Danmark”.
Vi tilbyder
y mange
g forskellige
g oplevelsesture
p
r
rundt
i Danmark. Vi råder over Danmarks
nyeste flåde af topmoderne turistbusser med
d lækrre sæderr.. Og alle vore chauffffører er
venlige og veluddannet.
Vi har Tu
Turristbusserr,, VIP busserr,, Liftbusserr,, Miinibusser og Dobbeltdækkerre,
så vi kan dække alle opgaverr.


 



695,-695

Kom ind og få
vores nye kata
log
med alle tu
urene
elle
ll r se det på
vores hjemme
side
bjertbusser.d
k

Arbejdsgruppen bag Dalby Torv vil gerne takke dem, der har støttet projektet økonomisk, såvel som deltagere til diverse events og andre for moralsk opbakning.
Nuværende status
Vi har fået samlet midler ind til i første omgang et klatretårn, og aktuelt har vi sammen med skolen indkøbt et aktivitetsredskab. Vi afventer blot en byggetilladelse, før
vi kan montere det på græsset ved klatrestativet. Herefter kan det blive til glæde og
gavn for elever og beboere i Dalby.

Forslag: At bumpet får en anden vinkling, så bilerne
bliver tvunget ned i fart. Ydermere bør cykelstien
udvides, så der kan etableres en svingbane for de
cykler, der skal til venstre ad Idyl mod Agtrupvej.

Hilsen

Idyl / Dalbyvej
Forslag:
Pullerter langs Idyl foran Dalbyvej, så man
forhindrer, at bilerne standser på fortovet
ved afsætning/-hentning af børn. En anden
fordel ved pullerter er, at eleverne kan stå mere sikkert på fortovet og orientere sig, inden de krydser vejen.
Et fodgængerfelt. Det bliver mere og mere aktuelt, da der i forbindelse
med udvidelsen af skolen er øget trafik. Fodgængerfeltet vil give en mere
sikker krydsning af vejen for områdets beboere. Mange elever skal krydse
vejen samtidig med, at mange biler benytter ”Kiss and Ride” pladsen. Det
øger behovet for klart at vise biler, busser m.v., at de skal holde tilbage for
fodgængerne.

Gl. Tved (Sydvangen) / Idyl

Dalbyvej / cykelsti på området

Elever, der kommer fra Tved skal over vejen til cykelstien
på den anden side. Bilerne har udfordringer i forhold til
oversigtsforholdene. Derfor er det et ønske at bringe farten ned på bilerne.

Der, hvor cykelstien langs hallen og cykelskurene møder
Dalbyvej, opstår jævnligt farlige situationer. Nogle elever
tænker ikke på, at de kører ud på en offentlig vej med
trafik.

Forslag:
En
forhøjning i
krydset som
ved Bøgevænget / Idyl vil få
farten ned og
give eleverne
en mere sikker skolevej.

Forslag: En bom/sluse, så fart kommer ned på cyklerne.
Eller en ”indhegning” i højre side af Dalbyvej, så cyklerne
de første meter ikke kan komme ud på vejen. Det ville ligeledes tvinge
bilerne over i
den anden side
af vejen og få
farten ned.

Tove Klingenberg
Jette Berg Bruun
Luise Jakobsen
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HØVDINGEBOLD
LØRDAG D. 22. JUNI
SOMMERFEST FOR MARIESMINDE, REBÆK OG DALBY
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Dalby Torv sættes på pause

På pause, men med midler til at genopstå
Arbejdsgruppen bag projekt Dalby Torv har besluttet at sætte projektet på pause.
Det har vi gjort af flere grunde. Blandt andet på grund af sparsom opbakning lokalt
samt udfordringer med at få hul igennem til de store fonde.
Vi håber, at projektet og foreningen genopstår, når behovet for etablering af et lokalt
uderum bliver større og tydeligere. Det vil sige, når det gamle klubhus og værested
bliver væltet, og udbygningen af skolen samt klublokaler til Dalby GF står færdige.
Ønsker bidragsydere det økonomiske bidrag tilbagebetalt, bedes man sende en SMS
til kassereren Jette Bruun på 29 79 18 69. Saldo vil herefter sættes i dvale og være
disponibel for projektet, når det genopstår.

Bøgevænget / Idyl

SEJL
LTUR PÅ
KIELERKAN
NALEN

Til alle i Dalby sogn

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

Musik
kg
gudstjeneste

KALENDER
APRIL

Langfredag

Menighedsrådsmøde: 3. april kl. 19.00
I præstegården.

Dalby Kirke
19. april kl. 14.00

Sognerejse til Wittenberg: 6. - 11. april
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 10.30
Mariæ Bebudelse. Ved Iben M. Davids.
Familiegudstjeneste: Søndag 14. kl. 10.30
Palmesøndag med dåbsjubilæum. Mini-konfirmanderne medvirker. Se side 7.
Ved J.C. Bach Iversen.

Klarinet: Mikael Børresen
Klaver og orgel: Eva Schmidt
Sang: Eva Marie Georgi
Læsning: Signe L. Johansen
Læsning: J. C. Bach Iversen

Gudstjeneste: Torsdag 18. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.
Musikgudstjeneste: Fredag 19. kl. 14.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen.
Medvirken af solister. Se side 6.
Festgudstjeneste: Søndag 21. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Gudstjeneste: Mandag 22. kl. 10.30
2. påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.

Medvirkende

Krucifikset fra Dalby Kirke
stammer fra omkring år 1500.

c

Guitarkoncert i præstegården:
Torsdag 25. april kl. 19.00
Ole Dusgårds 2.000-koncerter turné:
Musik, jeg kan li’. Se side 7.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 27. april kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

c

Gudstjeneste: Søndag 28. kl. 10.30
1. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

MAJ
Eftermiddagsmøde i præstegården:
Onsdag 1. kl. 15.00
”Damask” med Birgitte Dedenroth-Schou. Se side 7.
5. maj-gudstjeneste: Søndag 5. kl. 10.30
2. søndag efter påske. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 12. kl. 10.30
3. søndag efter påske. Ved Maja Nørtoft Lomholt.

Langfredagsberetningen
L
f d b
i
i Lukasevangeliet
læses i sin helhed,
vekslende med fællessalmer
og smuk musik og solosang.

Langfredag i Dalby Kirke
Klarinettist med international karriere medvirker
ved årets Langfredagsgudstjeneste i Dalby Kirke.
Ved musikgudstjenesten
Langfredag den 19. april
kl. 14 får organist Eva
Schmidt selskab af klarinettist og komponist Mikael
Børresen. Bag sig har han
en lang karriere i orkestre
og med solokoncerter
rundt i Europa.
På repertoiret Langfredag
er blandt andet musik af
W.A. Mozart.
Eva Marie Georgi medvirker som solosanger.

Oplæsning
Traditionen tro læses en af
de fire evangelisters Langfredagsberetning i sin helhed ved gudstjenesten. I år
er det Matthæus-evangeliet, menigheden får at
høre vekslende med fællessalmer og musiske indslag
– en kombination, der er
med til at give gudstjenesten en meditativ stemning.
Se også plakat.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
10. marts
Noah Chramer
Andersen
Frejas Ager 13

25. februar
Tove Holzendorff
Jørgensen
Agervænget 21
Poul Michael Roager
Hansen
Ådalsvænget 11

Festgudstjeneste
Påskedag
Påskedag den 21. april er der festgudstjeneste med
stor musik i Dalby Kirke kl. 10.30.

22. juni kl. 10.00
24. august kl. 10.00
Man kan godt begynde at glæde sig. Det bliver stort og
festligt, sådan som det hører en påskedag til. For vi skal
på kristendommens største festdag fejre, at lyset banede
sig vej ned i det mørkeste mørke og fordrev det, så det
ikke er livet, der ender med død, men døden, der ender
med liv.
Som ved gudstjenesterne juleaften medvirker Steen Nielsen på trompet.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang, nr. 4 April 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Mikael Børresen er uddannet på Det kgl. danske Musikkonservatorium i København, hvorfra han i 1976 havde debutkoncert
fra solistklassen. Undervejs var han dansk statsstipendiat i
Wien. Siden har han virket som 1. soloklarinettist i orkestre i
Danmark, Østrig, Sverige og Tyskland. Derudover har han givet
koncerter som solist rundt i Europa, indspillet en række grammofonplader og CD’er samt medvirket ved adskillige radio- og tvproduktioner i ind- og udland. Som komponist har han skrevet
kammermusik, kirkemusikalske værker og jazzmusik.

Vejviser

Bent Georg Jensen og Damaskvæveriet
Georg Jensen Damask var oprindelig et håndvæveri
i Vonsild, men blev fra begyndelsen af 1900-tallet
en moderne industrivirksomhed i Kolding, der løbende har fulgt med den teknologiske udvikling.
Den historie fortæller Koldings tidligere stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou onsdag den 1. maj kl.
15.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A.

Kolding Damaskvæveriet, også
kaldet Georg Jensen Damask.
Det sker onsdag den 1. maj kl.
15.00 i Dalby Præstegård, Gl.
Tved 23A.

Ella Nørgaard
Bennedsen
Østervænget 17

LØRDAGSDÅB

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og
præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984. Og sig,
turen går til Dalby Kirke/Præstegård.

1. maj kl. 15.00:

17. marts
Anton Funding
Christensen
Skovgærdet 26

DØDE OG
BEGRAVEDE
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Det er cand.mag. Birgitte Dedenroth-Schou, tidligere stadsarkivar i Kolding, der med
fokus på direktør Bent Georg
Jensen fortæller historien om

Den person, der har haft
størst betydning for virksomhedens udvikling, er
Bent Georg Jensen, der
overtog familievirksomheden i 1947 og ejede den
frem til 1999. Her skabte
han en kunstindustriel

virksomhed med lige dele
vægt på kunst, vævehåndværk og industri.
Høj kvalitet i tidløst
design
Sammen med nogle af tidens bedste kunstnere
skabte Bent Georg Jensen
en kunstnerisk præget kollektion af duge, sengetøj,
viskestykker med mere af
meget høj kvalitet – og det
i design og farver, der er så
klassiske, at de er langtidsholdbare.
Foredraget er koncentreret
om virksomhedens produktion i denne periode,
og der vises eksempler på
de duge, som blev skabt.
Udviklingen frem til i dag
vil også blive omtalt.

Guitarist i Dalby præstegård på sin
”2000 koncerter turné”
Torsdag den 25. april kl. 19.00 er der mulighed for
en såkaldt intimkoncert i Dalby Præstegård, Gl.
Tved 23A, når den klassiske guitarist Ole Dusgård
indleder sin ”2000 koncerter turné”.

år med Diplomeksamen og
Solistklasse.
Han har endvidere modtaget sangundervisning.

Ole Dusgård har faktisk to
gange tidligere været i
Dalby Kirke og præstegård,
om end i en lidt mere tilbagetrukket rolle, hvor han
akkompagnerede Midtjysk
Pigekor, der ledes af hans
hustru Inger Budde Dusgård.
Nu kommer han som solist
ved startskuddet på sin jubilæumsturné.

Alle er velkomne
Dalby Kirkes aktivitetsudvalg byder alle velkomne i
den fine akustisk i præstegården. Undervejs serveres
en forfriskning.

Musik, jeg holder af
- Efter de mange koncerter,
der har holdt sig til bestemte temaer, sådan som
det er skik og brug, har jeg
besluttet, at jeg på min jubilæumsturné simpelt hen
skal spille guitarmusik og
synge sange, jeg holder af –
musik, der har fulgt mig i
årtier.
Ole Dusgård spiller værker
fra guitarlitteraturen, fra
Bach og til næsten vores
tid. Han synger kendte

sange til musik af blandt
andet Carl Nielsen. Et repertoire, der er blevet godt
modtaget igennem årene.
Ole Dusgård har studeret
på musikkonservatoriet i ti

Alle er velkomne
Alle er som altid velkomne

Georg Jensen Damask har overlevet på gamle håndværkertraditioner i nyt design. Birgitte
Dedenroth-Schou fortæller om
kunstnerne og viser fotos af
nogle af de mange produkter.

ved eftermiddagsmøder i
Dalby Præstegård.

Bent Georg Jensen (19232014) kom som blot 10-årig på
væverskole i sommerferien og
fik efter endt skolegang en
grundig uddannelse inden for
faget. I 1947 blev han direktør
for familiefirmaet, der allerede
i farfarens tid havde vundet
priser ved blandt andet verdensudstillinger i London og
Paris.

Familiegudstjeneste
i Dalby Kirke 14. april
Palmesøndag kl. 10.30

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

Ole Dusgård er en erfaren guitarist, der har spillet ved hele 2000
arrangementer. Det skal naturligvis fejres, og det gør Ole Dusgård
ved en række solokoncerter i den næste tid, hvor forårskoncerten
i Dalby præstegård ligger allerførst i kalenderen, nemlig torsdag
den 25. april kl. 19.00.

Familiegudstjeneste i Dalby Kirke
med fejring af dåbsjubilarer.
Forårets minikonfirmander
og kirkens ungdomskor medvirker.
Alle er som altid velkomne i Dalby Kirke.

Et nyt liv begynder
I det kristne kirkes tidligste tid var
det fast praksis at holde dåb påskenat. Sådan ville kirken illustrere, at
der påskemorgen vokser et nyt og
uudslukkeligt liv frem, som mennesker får del i.
Også i Dalby kan vi glæde os over dåb
ved årets påskegudstjeneste søndag
den 21. april og får på den måde anskueliggjort, at det nye liv vinder frem.
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Kortere skoledag efter justering af skolereformen
DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen

Alle partier i folketinget, der stod bag skolereformen i 2014, har vedtaget en justering af skolereformen, der blandt andet betyder kortere skoledage.
De første ændringer træder i kraft til det kommende skoleår til august 2019, resten indføres i det
efterfølgende skoleår.

Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
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)

Af skoleleder Henrik Nielsen
Skolereformen fra 2014
skulle give folkeskolen en
fagligt løft og samtidig give
eleverne en mere varieret
skoledag med en nye understøttende undervisning,
hvor blandt andet bevægelse var prioriteret. Skoledagene blev længere på
baggrund af flere fagtimer
og den nye understøttende
undervisning.
Landsdækkende har skolereformen i de 3½ år, den
har fungeret, været udsat
for en del kritik. En del har
ment, at skoledagene er
blevet for lange. Den understøttende undervisning
har flere steder fået kritik
for ikke at have nok kvalitet eller ikke været varieret
nok.
Ikke de bedste betingelser
Skolereformen fik heller
ikke gode startbetingelser i
2015, da den blev indført
efter en lockout og lovind-

greb overfor lærernes overenskomst og arbejdstidsaftale.
Nu er folkeskoleforligspartierne så blevet enige om
en ændring af folkeskoleloven under overskriften: Justering af skolereformen.
Den indeholder følgende
ændringer:
- Skoleugen for indskolingens 0.-3. klasser bliver reduceret med 2,25 timer
(fra 30 til 27,75 timer), svarende til 3 lektioner. Timetallet til den fagfaglige
undervisning (dansk, matematik, engelsk, idræt,
natur/teknologi m.fl.) bliver fastholdt, mens den understøttende undervisning
reduceres. Den blive nogenlunde halveret. Skoledagene kommer derfor på
flere ugedage til at slutte
cirka klokken 13.15, hvor
SFO så skal åbne tidligere.
- Skoleugen for mellemtrinnet (4.-6. klassetrin)
kan besluttes nedsat fra 33
til 31 timer i gennemsnit.
- Skoleugen for udskolin-

gen (7.-9. klassetrin) kan
besluttes nedsat fra 35 til
33 timer i gennemsnit.
Disse ændringer træder i
kraft til kommende skoleår
fra august 2019.
Ændringer i fagtimer
Ændringerne sker fra senest august 2020. Nogle fag
får tillagt flere timer, og
andre bliver flyttet:
- En dansklektion flyttes fra
3. til 2. klassetrin.
- Tysk får i begynderundervisningen på 5. klassetrin
tillagt en ekstra lektion (to
i stedet for en lektion).
- Håndværk og design starter som undervisningsfag
på 3. klassetrin.
- Madkundskab fastlægges
med 2 lektioner både på 5.
og 6. klassetrin.
- Historie tillægges en ekstra lektion på 9. klassetrin.
- Billedkunst føres også op
til 6. klassetrin med 1 lektion.
- Idrætslektioner flyttes fra
mellemtrinnet til udskolingen. Det betyder, at det vejledende ugentlige lektionstal for idræt fra 2020 er to i
indskoling og mellemtrin
og tre i udskolingen.
Det praksisfaglige fag
håndværk og design skal
fremover tilbydes som prø-

veforberedende valgfag på
7. og 8. klassetrin. Det kan
ligeledes vælges af de praksisfaglige fag madkundskab
og billedkunst også tilbydes
som prøveforberedende
valgfag på 7. og 8. klassetrin.
Ved evalueringen af skolereformen har Folketingets
partier også lagt vægt på, at
folkeskolernes læseindsats
skal prioriteres, da der ikke
er skabt faglig fremgang
her.
Færre timer
Reduktionen af skoleugen
og prioriteringen af de fagfaglige timer betyder, at
den med skolereformen
indførte understøttende
undervisning reduceres.
En del kommuner og skoler er kritiseret for ikke at
have prioriteret disse timer
tilstrækkeligt og ikke givet
dem tilstrækkelig kvalitet.
På Dalby Skole har vi med
skolebestyrelsens understøttelse søgt at løfte formålet med den understøttende undervisning, så der
både er kvalitet og variation i skoledagen for eleverne. Vi har morgensang,
fortælletime/fællestime,
trivselstimer med klassepædagog, profilfagstimer, bevægelsestimer og bevægel-

Hvorfor sidde med i skolebestyrelsen

____________________

– man er alligevel ikke er med til at bestemme noget?

Det sker

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Pia Ramdal Kristensen

Lørdag den 13.
Påskeferien begynder
Mandag den 22.
Påskeferien slutter
Tirsdag den 23.
Trivselsdag på skolen
Onsdag den 24. – fredag
den 26.
Grønt Flag – emnedage
i undervisningen
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Jeg hedder Pia, jeg er gift
med Uffe, og vi har sammen Vitus i 4.A, Karl-Emil i
2.A og Augusta, som går i
dagpleje. Jeg har derfor
børn på Dalby Skole i
mange år endnu, og det

var grunden til, at jeg stillede op til skolebestyrelsen.
Jeg vil gerne aktivt være
med til at præge mine
børns skolegang. Jeg mødes dog ofte med den holdning, at man kan jo alligevel ikke være med til at
bestemme noget, så jeg
tænkte, at jeg vil give et lille
indblik i, hvad vi rent faktisk er med til at påvirke via
skolebestyrelsesarbejdet.
Nye udfordringer
Som alle ved, står vi over for
en spændende udfordring

med at få lavet en rigtig god
udskoling, som vores børn
vælger naturligt til. Skolebestyrelsen, lærere og pædagoger har derfor talt
rigtig meget om hvilken
profil og hvilke principper,
vi ønsker for den nye udskoling. I den forbindelse
skal også nævnes Dalby
Torv, som er et projekt, der
arbejder for, at skaffe midler til, at vi kan få et rigtig
godt ungemiljø, hvor repræsentanter for skolebestyrelsen også deltager.

Sikker skolevej
Trafiksikkerhed er også et
emne, der jævnligt tages op
på vores møder, da alle er interesserede i, at vores børn
kommer så sikkert som muligt til og fra skole. Det har
konkret mundet ud i nogle
løsninger på de forskellige
skoleveje, men er stadig
noget, der arbejdes aktivt
med, da skolevejen godt kan
blive endnu mere sikker.
Andre emner der har været
diskuteret, har været, om
det er nok med et forældremøde om året, som

Dalby Tidende
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Fastelavn i Dalby Skoles indskoling

sesbånd og tid til klasselærerens fag og trivselsindsat
i timerne til den understøttende undervisning. Vi oplever at disse timer på
forskellig vis er med til at
understøtte folkeskolens
formål og give eleverne en
varieret skoledag.
Ændringer
Justeringen af skolereformen betyder, at vi skal reducere omfanget af disse
understøttende undervisningstimer til cirka det
halve. Dog skal vi stadig
sørge for, at der i gennemsnit er 45 minutters bevægelse eller idræt for
eleverne på en skoledag.
Vi er derfor netop nu med
vores lærere og pædagoger
og med skolebestyrelsen i
gang med at prioritere,
hvad der er vigtigst, at vi
fastholder af den understøttende undervisning og
samtidig får lavet en ny skoledags- og SFO-dagsstruktur, der matcher de kortere
skoleuger. Beslutningerne
tages i løbet af april måned
og vil blive meddelt elever
og forældre og kunne
komme som orientering i
Dalby Tidendes maj-nummer.

Viktor Holm 1.c var den mest uhyggelige vampyr.

Lilje D’Arienzo Andreassen 3.b var den sjoveste kaktus.

Felix Kristensen 3.b (Mads Langer, rockmusiker) var den sejeste.

Emilie Karlsen 3.b var den mest nuttede Rasmus Klump.

Cecilie Lorentzen 1.a var den smukkeste hippie.

Carl Overgaard 3.a var den mest kreative.

munder ud i en revidering
af skole-hjem-planen.
Fordelingen af timer
I den kommende tid skal vi
bl.a. behandle timefordelingsplanen på grund af justeringen af skolereformen, som blandt andet betyder kortere skoleuge for
indskolingen, hvilket kan
blive lidt af en udfordring,
da vi synes, at vi på Dalby
Skole har formået at få rigtig god kvalitet ind i den
understøttende undervisning.
Jeg håber, at det har givet
et lille indblik i, at vi via
skolebestyrelsesarbejdet
kan være med til at påvirke
vores børns skoledag.
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Børn løber for børn
Dalby Skole deltager i år i Team Rynkeby Skoleløbet den 12. april, hvor børnene mærker at de kan
hjælpe børn med alvorlige sygdomme.

Af lærer og motionsvejleder
Kira Mogensen
Team Rynkeby Skoleløbet
afvikles under overskriften
Børn løber for børn, og
hele idéen med løbet er da
også at give eleverne en oplevelse af, at de kan være
med til at gøre en reel forskel for børn med alvorlige
sygdomme ved at gøre
noget aktivt sammen med
andre børn.
Inden løbet har eleverne
således mulighed for at
sælge sponsormærkater til
familie, venner og lokale
erhvervsdrivende. Sponsormærkaterne sælges for en

4
il 1

valgfri donation, der sendes ubeskåret videre til
Børnelungefonden.
Sponsorvæggen
På Dalby Skole deltager vi i
år i Team Rynkeby Skoleløbet. Så snart vi har modtaget materialet vil vi sende
sponsormærker med børnene hjem, og der vil på
skolen blive lavet en sponsorvæg, hvor alle disse
mærker hænges op. Vi
håber på stor opbakning
fra forældre til børn på skolen, og håber på en fællesskabsfølelse for eleverne på
Dalby Skole ved, at børn
løber for børn.

år

t

BØ RN E
CAMPING

Op

Dalby SFO - 3. klasse klub
I dette skoleår har Dalby SFO en 3. klasse klub som
virkelig giver børnene fede oplevelser, socialt samvær og individuel udvikling. Vi har i år mulighed
for at lave en masse fede arrangementer for børnene.

Af pædagogerne Sheila Sørensen og René Mølgaard Sørensen, Dalby Skoles SFO
Fotos: Dalby Skoles SFO
I år er der stadig her efter
nytår en stor opbakning
blandt forældrene til, at
deres 3. klasse børn skal gå
i SFO. Vi er pt 58 børn på
3. årgang som går i SFO, og
det er super flot. Vi som
pædagoger er taknemmelige for, at vi får muligheden for at udvikle og nyde
jeres børn endnu mere
end bare i skole regi. Så
stor tak fordi i bliver ved
med at sende jeres børn i
SFO.
Mange arrangementer
Her efter nytår har vi i 3.
klasse-klubben afviklet arrangementer i Happies Legeland i januar måned.
Der var vi ikke mindre end
50 børn afsted til dette arrangement. Det var en
super fed aften med masser
af energifyldte børn, jubel,
leg, hygge og slushice.

lør. 22. - søn. 23. juni
TILMELDING
via MobilePay
Se næste Dalby Tidende
SOMMERFEST FOR MARIESMINDE, REBÆK OG DALBY

Her er der plads til din annonce.
Kontakt jcbi@km.dk
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Dalbys juniorhold-spring
rejser rundt med opvisning
Nustrup var stedet, hvor Dalbys juniorhold havde
sin første gæsteopvisning i februar. Hele holdet var
afsted fra morgen til aften, hvor de deltog i indmarch, opvisningen og pizza/disco fest om aftenen.

Sidste klub arrangement
var i februar måned, hvor
vi var i JUMP-IT. Fantastisk
aften vi havde os. Der var
ikke mindre end 55 børn
med.
Trampolinsjov
Arrangementet i JUMP-IT
var en kæmpe succes.
JUMP-IT er lige nystartet
og er en trampolinpark,
som ligger i de gamle lokaler for X-Jump. Personalet
derude stod klar med
spring-strømper, introduktions-video og ikke mindst
godt humør og store smil.
Vi var der ude i 2,5 time, og
børnene kunne boltre sig
på trampolinerne lige så
meget, som de havde lyst
til. Vi havde forsyninger
med til børnene, som de
kunne spise og drikke løbende. Der var instruktører
som gik rundt og hjalp børnene, hvis de havde brug
for det. Instruktørerne var
også klar på forskellige udfordringer som børnene
gav dem og legede med

Dalby Tidende

DALBY GF

Af Judy Knap Reimer
Fotos: Judy Knap Reimer

børnene. Stor tak til JUMPIT for det fine arrangement de lavede til os.
Kommende arrangementer
Til de kommende arrangementer vil vi blandt andet
lave påskefrokost samt en
overnatning som afslutning
på 3. klasse. De andre ar-

rangementer er nogle vi vil
komme ud med løbende.
Vi som pædagoger er fuldstændig betaget over, hvor
stor en tilslutning der er til
de arrangementer vi laver.
Det giver os så meget at se
så mange tilmeldinger, og
vi er taknemmelige for alt
den positive feedback vi
får.

Lørdag d. 23. februar var
holdets første opvisning i
år. Dalby holdet som strækker sig helt børn i 5. klasse
og helt op til teenagerne i
8. klasse. Der er en god aldersspredning på holdet,
som gør, at de store kigger
efter og inspirerer de små,
mens 5. og 6. klasserne har
nogle at spejle sig i, både
hvad angår spring og rytme
samt at deltage i spire- og
trænerarbejdet, som flere
af de ”gamle” også er den
del af i klubben.
Flotte serier og spring
Programmet startede om
formiddagen, hvor Dalby
havde medbragt fanen til
indmarch og ellers går
sådan en lang gymnastikopvisnings-dag, med at
kigge på alle de andre
hold, hygge sig og bare
være en del af noget større

– nemlig idrætten.
Sidst på dagen skulle Dalby
selv på gulvet med deres
opvisning, bestående af
drengerytmik of styrke, pigerytmik og smidighed,
spring, mere rytmik og redskaber (bolde), samt redskabsgymnastik. Super flot
program.
Til aftensmad var der pizza
til alle og sodavands-disko
til sidst.
Flere opvisninger i
Jelling og Dalby
Allerede fredag d. 1. marts
var holdet afsted igen.
Denne gang var det Jelling,
som havde besøg af de
glade gymnaster, som altid
rydder kegler med deres
glade, komiske og meget
smittende afslutningsnummer til hittet ”Baby Shark”.
Vil du også se holdet, er de
med på årets store opvisning i Dalby hallen d. 30.
marts 2019 fra kl. 10.00.

Referat fra Dalby GF’s
generalforsamling
På Dalby GF’s generalforsamling, som blev afholdt
26. februar i hallen, blev alle afdelingerne i klubben vendt.
Denne artikel er en bearbejdet og forkortet udgave
af det egentlige generalforsamlingsreferat, som Mette
Høi Davidsen har udarbejdet. Red.
Sommerfesten
Stor tilslutning til sommerfesten 2018 gav et overskud
på 78.000 kr., hvoraf fodbold har fået 50 procent.
90.000 kr. fra de seneste års
overskud skal benyttes til
møblement på udendørsarealerne.
Nye tovholdere er rigtig
positivt.
Volleyball
26 medlemmer. Cirka 12
er typisk til træning.
Planer om indkøb af træningstøj og Kids-stænger.
Man arbejder på fællestræning med anden klub en
gang om måneden.
Gymnastik
400 medlemmer fordelt på
11 hold og 71 hjælpere/instruktører. Instruktørerne
er blevet så gode, at de 1318-årige bliver i klubben.
Glæder sig til det nye klubhus, hvor man ønsker at
kunne tilbyde medlemmer
at kunne lave lektier i ventetid.
Investering i mange nye
redskaber for 111.605 kr.
Hvert andet år får alle instruktører nyt tøj.
Kassererrollen giver udfordringer på grund af organisationsændring, herunder at dialogen med Kolding Kommune kan gøres
bedre.
Fodbold
107 nye medlemmer, en
stigning på 30%. Kvindeholdet tegner 38 personer.
Kontingent er steget som
følge af de flere medlemmer, da leje af kunstgræs
og hal er dyrt, og der er
indkøbt meget tøj.
En del af egenkapitalen
forventes brugt på indretning af klubhuset.
Badminton
Blot aktiviteter om søndagen.
Der er et hul i halbookingen torsdage kl. 18.3019.30.
Ved næste planlæg- ning
skal der være opmærksomhed på eventuelle ekstra
haltider.

Hovedforeningen og
Dalby Tidende
Sommerfesten får stor opmærksomhed.
På næste bestyrelsesmøde
gennemgås årshjul for artikler, så vi sikrer, at vi leverer tilstrækkeligt med materiale.
Hovedbestyrelsen vurderer
værdien af Dalby Tidende
i 2019.
Vinterfest
Hovedforeningen vil holde
Vinterfest fremadrettet.
Tidspunktet skal fastlægges, gerne sammenfaldende med fest for fodboldsenior. Vi har en Facebookside, som kan aktivere
Dalby GF.
Behandling af indkomne forslag
Kommentar til indkommet
forslag om indlemmelse af
Dalby Torv i Dalby GF:
Ikke et sportsklub-projekt,
men mulighed for samarbejde omkring dele af
Dalby Torv.
Frygt for at ”det kommunale projekt udenomsarealer” bliver klubbens problem. Klubben vil gerne bidrage med CVR-nr. til
Dalby Torv-projektet, hvor
det er relevant i forbindelse med Dalby GF.
Alle stemte imod, men vil
gerne samarbejde. På et
kommende bestyrelsesmøde præsenterer Dalby Torv
forslag til, hvor der kan
være samarbejde.
Valg til bestyrelsen
Repræsentanter for de enkelte afdelinger udpeget af
udvalgene. Genvalg på alle
poster. Der kommer ny repræsentant fra Sommerfestudvalget. Bestyrelsen
består af:
Brian Forsingdal-Nielsen,
fmd.
Tommy Andersen, kass.
Morten Hell
Jens Schmidt
Mette Høi Davidsen
Valg af revisor
Peder Nygaard
Eventuelt
Der blev blandt andet drøftet rengøring i hallen, bygning af Hal 2 og anlæg af
kunststofbane. På næste
bestyrelsesmøde drøftes
den fremadrettede dialog
med kommunen.
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LOKALT

KFUM-spejderne i Mariesminde vil være
med til at holde Dalby ren
18 kommuner i hele landet, der i blandt Kolding, vil
lokke lokale foreninger til at samle skrald i lokalområdet mod at få en kontant betaling. KFUMspejderne vil gerne være med i projekt Ren Natur.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv og Projekt Ren
Natur
Der ligger skrald mange
steder i kommunen, og
Dalby er ingen undtagelse.
Skrald i alle afskygninger
ligger på stier, veje, i grøf-

ter og ved siden af affaldsspande i stedet for i dem.
Vi er blevet bedre til at
samle skrald op, men der
er stadig plads til forbedring, og nu skal en nyt projekt lokke endnu flere til at
blive affaldsindsamlere.
18 kommuner i hele landet,

Munkevænget IF i Kolding fjerner store mængder henkastet affald på Vejlevej.

herunder Kolding Kommune, er gået sammen med
organisationen Hold Danmark Rent om at lave projekt Ren Natur, hvor det
handler om at få gjort noget ved den megen skrald,
der ligger alle vegne.
Gøre en ekstra indsats
Projektet går ud på, at hvis
foreninger og grupper vil
gøre en ekstra indsats for
holde deres eget lokalområdet rent, så kan de få et
engangsbeløb på 3000 kroner til foreningskassen.
Foreningerne skal samle
skrald på forskellige ruter,
som på forhånd er aftalt
med kommunen.
Og den løsning kan
KFUM-spejderne i Mariesminde godt se sig selv i.
- Ideen virker til at være en
oplagt aktivitet for KFUMspejderne i Mariesminde,
hvor vi netop lærer børnene at passe godt på naturen. Nu skal vi lige have

KL 18
FÆLLESSPISNING.
Musik, god mad.
Fest og hygge
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afklaret, hvad det praktisk
indebærer at tage ansvaret
på sig. Jeg håber på et godt
samarbejde med kommunen om den gode sag, siger
Susanne Feldt Jørgensen,
gruppeleder for de lokale
KFUM-spejdere i Mariesminde.

Begyndte sidste år
Projekt Ren Natur begyndte som et forsøg i fire
kommuner sidste år, og erfaringerne er så gode, at 18
kommuner nu er tilmeldt
projektet.
I 2018 fyldte 22 foreninger
140 store affaldssække med

MADBESTILLING via
MobilePay
Se næste Dalby Tidende
SOMMERFEST FOR MARIESMINDE, REBÆK OG DALBY

skrald, og målet er selvsagt
endnu højere i år.
Så hvis der er flere lokale
foreninger, der vil være
med i projekt Ren Natur
og tjene en ekstra skilling
til foreningskassen, så er
det bare at henvende sig
hos kommunen.

Ridestævne i Dalby

FEST og
HYGGE
I DALBY

FREDAG D. 21 JUNI
12

Mariesminde-spejderne er vant til udfordringer i al slags vejr. Den næste kunne være affaldet på
veje og stier i Dalby.

Fredag – søndag
5. – 7. april 2019:
Dalby Rideklub
afholder dressurstævne.

Dressurstævne i Dalby:
Fredag aften: Elevhold.
Lørdag og søndag: Araber-, hest- og ponyklasser.
Der er fri adgang, og cafeteriet er åbent. Alle er velkommen.
Kontakt: Ulla Hagen
ullahagen@mail.tele.dk

