Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
MAJ / JUNI
Maj
Mandag 6.
4. klasserne deltager i
skole-OL
Onsdag 15.
5. klasserne deltager i
skole-Ol
Fredag 17. kl. 10.30
Konfirmation i Dalby
Kirke
Søndag 19. kl. 10.30
Konfirmation i Dalby
Kirke
Tirsdag 21. kl 19.00
Sogneaften i præstegården med Holger Lissner
Torsdag 30.
Kr. Himmelfartsferie begynder

Juni
Søndag 2.
Kr. Himmelfartsferie
slutter

Dalby Kirke

Dalby GF

Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv
Nogle af Sommerfestens tiltag kræver betaling, og det
har hidtil fungeret fint via
MobilePay, som samtidig
også er måden, hvorpå selve
tilmeldingen registreres.
Det gælder blandt andet
Børnecamping lørdag og
spisning i teltet fredag.
Facebook: Deltager
I år vil vi endvidere oprette
begivenheder på vores Facebook-side, som I meget
gerne må klikke ’Deltager’
i, så vi på den måde får
spredt det gode budskab.
OBS! At I klikker ’Deltager’ på Facebook, betyder
dog ikke, at I er tilmeldt!

Aktiviteter med betaling
Her kommer et overblik
over de aktiviteter, der kræver betaling / tilmelding
via MobilePay, og hvad du
skal oplyse ved betalingen.
Mad til Fredagsfesten:
To valgmuligheder
Ved fredagsfesten kan du
vælge mellem 1) ’Spis hvad
du kan’ til kr. 100,- eller 2)
salat med brød og smør til
kr. 40,-.
Tilmelding til fredagsfesten skal ske senest torsdag
den 13. juni ved overførsel
af det samlede beløb for
madbestillingen til MobilePay nr. 70382. Skriv kommentar: Antal ”BUF” og/
eller antal ”SAL” + ”18”
(hvis kl. 18.00) eller ”20”
(hvis kl. 20.00).

Ønsker et par for eksempel
at bestille 1 x buffet og 1 x
salat til kl. 18.00, skriver de
i kommentarfeltet: 1 BUF
18, 1 SAL 18 og overfører
kr. 140.
NB! Der er salat med i ’Spis
hvad du kan’ til kr. 100,-, så
’SAL’ skal bestilles, hvis
man kun ønsker salat og
ikke hele buffeten, som består af braiseret nakkesteg,
barbecuekylling, flødekartofler, blandet salat, brød
og smør.
Skriv også gerne ”Deltager”
i Facebook-begivenheden
’Fredagsfest 2019’, som I
kan finde på Facebooksiden Sommerfest i Dalby.
Lørdag-søndag: Børnecamping
Børnecamping koster kr.
90,- inkl. aftensmad og
morgenmad.
Tilmelding til Børnecamping skal ske senest torsdag
den 13. juni ved overførsel
af kr. 90,- pr. barn til MobilePay nr. 69026. Skriv kommentar: Barnets navn /
voksen kontakt tlf. nr. /

Torsdag 6. kl. 19.00
Sommerkoncert i kirken
med kirkens kor

”FRA” for fransk hotdog
eller ”LAS” for lasagne.
Lørdag: Tidligere elever
7. + 8. kl. og ældre tidligere
elever fra Dalby Skole kan
spise sammen med deres
gamle årgange lørdag aften.
Traditionen tro mødes tidligere elever fra Dalby
Skole lørdag aften kl. 18.00
til fællesspisning og hyggeligt gensyn i teltet. Lasagne
til kr. 50,00 bestilles senest
d. 13. juni på MobilePay nr.
69026.
OBS: Skriv gerne ”Deltager” i Facebook-begivenheden ’Gensyn med gamle
elever 2019’, som I kan
finde på Facebook-siden
’Sommerfest i Dalby’.
Lørdag kl. 19: Lort eller
lagkage
Lort eller lagkage er en tilbagevendende aktivitet,
hvor der skydes straffespark i forskellige alderskategorier. Det koster 10 kr.
at deltage. Tilmelding og
betaling finder sted i Cafeen i teltet senest lørdag
kl. 18.00.
Aktiviteter med tilmelding
De følgende aktiviteter
kræver ikke betaling, men
meget gerne tilmelding:
a) Petanqueturnering lørdag kl. 14.00: Forhåndstilmelding via SMS til: 2777
2222.
b) Høvdingeboldturnering
lørdag kl. 15.00: Forhåndstilmelding via SMS til:
2777 2222
c) Yoga i det fri søndag kl.
11.00-12.00: Tilmelding via
begivenheden ’Yoga i det
fri 2019’ på Facebook
siden Sommerfest i Dalby.

Søndag 9. kl. 10.30
Dalby Kirke: Pinsegudstjeneste på alverdens
sprog
Mandag 10. kl. 10.30
Fælles friluftsgudstjeneste i Geografisk Have

Maj 2019
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Tilmeldinger til Sommerfesten
I det foreløbige program i denne udgave af Dalby
Tidende kan du få et overblik over Sommerfestens
mange forskellige aktiviteter. Nogle er gratis, og
andre kræver betaling. Nogle af aktiviteterne dukker man bare op til, mens andre kræver tilmelding,
enten via SMS til et mobilnr., i Cafeen på festpladsen eller ved betaling med MobilePay.
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Dalby Tidende
Om

AVISEN

GANG I DIG OG DALBY

DALBY SOMMERFEST 2019: FORELØBIGT PROGRAM
TILMELD DIG TIL TO TIMERS FRIVILLIGHED til gavn for vores børn og unge. Fx bage kage, stå i grill, være campingvagt m.v.
Find doodles på www.dalbygf.dk eller på Facebook siden ͛^ŽŵŵĞƌĨĞƐƚŝĂůďǇ͛. Alternativt: Kontakt Pernille på: 5175 5027/
pernille@pernillekroghhansen.dk
TILMELDING TIL NOGLE AF AKTIVITETERNE via MobilePay senest torsdag d. 13. juni. Se numre ved de enkelte aktiviteter.

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

Fredag den 21. juni: Festpladsen

Lørdag den 22. juni: Festpladsen

17.00 ʹ

Pladsen åbner

17.00 ʹ 20.00

Seniorfodbold / Old Boys / Hyggebold

15.30 Børnecamping
søndag 9.30 Pris: 90 kr. (inkl. mad)

18.00 ʹ

FREDAGSFEST I TELTET / HYGGE / MUSIK
Aftensmaden serveres. Teltet er klar til fest
og musik.
Vi håber, at rigtig mange vil bakke op
omkring fredagsfesten. Tilmeld jer i god tid
og få en hyggelig aften med familien,
vennerne, klassen og naboerne.
Bestilling og betaling for mad senest d. 13.
juni via MobilePay nr. 70382

Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30

MENU OG BESTILLING
͛Spis hvad du kan͛ af braiseret nakkesteg,
barbequekylling, flødekartofler, blandet
salat, brød og smør for kr. 100,- pr. pers.
Alternativt, hvis der kun ønskes salat,
brød og smør, kr. 40,- pr. pers.
Ved bestilling: Skriv antal ͟BUF͟og/eller
antal ͟^>͟н͟ϭϴ͟;ŚǀŝƐŬů͘ϭϴ͘ϬϬͿĞůůĞƌ
͟ϮϬ͟;ŚǀŝƐŬů͘ϮϬ͘ϬϬͿ͘

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

Vores erfaring er, at børnene leger ude, så
vi tænder grillen for de unge.

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
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Børnecamping er for børn med tilknytning til Dalby Skole eller Dalby GF. Børn
til og med 14 år.
Tilmelding og betaling senest d. 13. juni
via MobilePay nr. 69026. Skriv barnets
navn, kontakt-tlf.nr. og ͟&Z͟ĨŽƌĨƌĂŶƐŬ
ŚŽƚĚŽŐĞůůĞƌ͟>^͟ĨŽƌůĂƐĂŐŶĞ͘
15.30

Tjek-ind
Udlevering af armbånd, der bæres hele
tiden og vises ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads (skel
mellem 3. og 4. kl.).

18.00 ʹ 19.00

Aftensmad
Fransk hotdog eller lasagne

00.00

Ro på pladsen

----------

07.00

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

09.30

Alle telte fjernet

NB!
Rygning, alkohol, energidrik
= Bortvisning!

Opsyn og ansvar
2 lejrchefer eftermiddag/ aften.
2 vågne voksne om natten. Dog: Overnatning er forældres eget ansvar.

Søndag den 23. juni: Festpladsen

09.00 ʹ 16.00

Dalby Mølle Pokal.
U5+U6 mix, U8 piger og drenge, U10 piger
og drenge, U12 drenge.

9.30 ʹ 10.15

Friluftsgudstjeneste ved J.C. Bach
Iversen og Spillemænd af Guds nåde
Kirkekaffe.

10.00 ʹ 18.00

Boder og Torwand

10.00 ʹ

10.00 ʹ 11.30

Mini-parkour. Åben Hal for de mindste
børn (ca. 1-4 år). Kom og få et diplom.

Dalby Mølle Pokal. U7 mix, U9 piger og
drenge, U11 piger og drenge, U12 piger.

10.00 ʹ 15.00

Boder og Torwand, grill og café

11.00 ʹ 22.00

Grill og café

11.00 ʹ 12.00

11.00 ʹ

SFO-aktiviteter

Yoga i det fri. Tilmelding via begivenhed
på Facebook. Husk underlag.

12.00 ʹ 13.00

Kolding Fægteklub. Kom og prøv.

Petanque på græsbane
For voksne (seniorer). Kom og vær med.
Forhåndstilmelding via SMS til: 2777 2222

14.30 ʹ 17.30

Hyggemusik ved Lasse på guitar

15.00 ʹ

Høvdingebold (fra 6. klasse og op)
Forhåndstilmelding via SMS til: 2777 2222

15.00 ʹ 17.30

Glidebane. Husk skiftetøj + evt. håndklæde

18.00

7. kl. og ældre tidligere elever: Aftensmad
i teltet. Lasagne til kr. 50,00 bestilles
senest d. 13. juni på MobilePay nr. 69026

19.00 ʹ 21.00

Åben hal. Spring- og legeland.

19.00 ʹ

Lort eller lagkage. Tilmelding i cafeen
senest kl. 18.00 (kr. 10,-) Stor pokal på spil.

20.00 ʹ

Aftenhygge på pladsen

Giv en hånd i et par timer Fredag:
Fest med ’all you can eat’
Sommerfesten i Dalby er en fest, vi er fælles om.
Alle de mange aktiviteter for store og små kan slet
ikke lade sig gøre, hvis ikke vi alle giver et nap
med. Alle kan bidrage. Man melder sig til på Doodles.

Sådan kommer du i gang:
Hop ind på vores Facebook-side ’Sommerfest i
Dalby’ eller på www.dalbygf.dk og se hele listen af
muligheder, du kan byde
ind på.

vet uddelegeret til de forskellige klassetrin. Vi kan
se, at der stille og roligt
løber tilmeldinger ind,
men vi ved også, at der er
mange, der lige afventer
programmet for Dalby Møllepokal for at se, hvornår
man kan være behjælpelig
i forhold til fodboldspilletider med mere.

Doodles til klasserne
Har du børn på Dalby
Skole, har du forhåbentlig
set de Doodles, der er ble-

Doodles til alle
Udover konkrete opgaver
til hvert klassetrin er der en
række Doodles, som alle

Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv

kan melde sig ind på. Det
er for eksempel kagebagning, hjælp ved servering
af aftensmad under Børnecamp, bemanding af grill
og ølvogn, tjek af toiletter
med mere.

Sådan bliver Sommerfesten en succes
Vi håber, at der er mange,
der har lyst til at give en
hånd i et par timer. Ungerne elsker at deltage aktivt, så tag også en snak
derhjemme om, hvad man
i familien har lyst til.
Vi glæder os til at se alle
Doodles blive fyldt ud, så vi
er klar til at afvikle et stort
og festligt arrangement
hen over weekenden den
21. – 23. juni.

Sæt X i kalenderen sammen med klassen, fodboldholdet, badmintonvennerne, naboerne, løbeklubben eller strikkeklubben fredag den 21. juni. For I
skal ud at spise sammen, og I kan reservere et fælles bord i teltet. Vi vil rigtig gerne, at I melder jer til
fredagshyggen i god tid.
Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv
Traditionen tro har vi fredag aften hygge i et stort
festtelt med musik, fællesspisning, varmekanoner og
godt selskab. Ud på aftenen og de små timer plejer
vores ølvogn at blive centrum for årets samlingspunkt med skål, rygklapperi, varme og knus. Vi er allerede flere, som glæder
os. Det er et rigtig godt

sted at møde hinanden i
området.
Menuen leveres af Kokkekompagniet og består af
braiseret nakkesteg, barbecuekylling, flødekartofler,
blandet salat, brød og smør
til en pris på kr. 100,- pr.
pers. Alternativt, hvis der
kun ønskes salat, brød og
smør, er prisen kr. 40,- pr.
pers.
Grillen er naturligvis også
åben, men under spisningen er pladserne i teltet reserveret til de voksne, der

har bestilt menuen til fredagsfesten. Børnene leger
udenfor, også hvis det regner.
Bestilling og betaling
Bestilling og betaling for
mad senest torsdag d. 13.
juni via MobilePay nr.
70382.
Ved bestilling: Skriv antal
”BUF” og/eller antal ”SAL”
+ ”18” (hvis kl. 18.00) eller
”20” (hvis kl. 20.00). Sidstnævnte er af hensyn til fodboldspillerne, der først er
færdige ca. kl. 20.00 – og
naturligvis alle andre, der
først ønsker at spise lidt senere på aftenen. På den
måde holder vi maden
varm og frisk til alle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Lørdag den 22. juni: Festpladsen

14.00 ʹ

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY

Deltagelse og ansvar
Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.
Dalby Møllepokal: Tider
Tiderne for Dalby Mølle Pokal er vejledende i forhold til hvor
mange hold, der tilmelder sig, og hvorvidt nogle rækker
bliver slået sammen.

Kom og vær med til senior Høvdingebold til Sommerpetanque-turneringen
festen: Sådan deltager I
De sidste par år har der været senior petanqueturnering til sommerfesten, og vi håber selvfølgelig at
se endnu flere 40+ deltagere i år. Festlighederne
finder sted lørdag den 22. juni kl. 14.00 på petanquebanen til højre for festteltet. Kom 15 min. før
start og bliv skrevet op til deltagelse. Der er en dejlig afslappende og hyggelig stemning.
Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv

Vi håber på at se rigtig
mange til arrangementet.
Hvis muligt, forhåndstilmelder man sig via SMS til
2777 2222. Alternativt kan
I møde op 15 min. før start
og blive skrevet op til deltagelse.

En af sommerfestens sjoveste aktiviteter, høvdingebold, finder sted lørdag eftermiddag, og alle fra
6. klasse og opefter kan være med. Sammensæt
jeres helt eget vinderteam og tilmeld jer turneringen senest den 13. juni.
Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv

sehold, idrætshold eller
andet. Aldersgrænsen er
fra 6. klasse og opefter.
Et hold består af 5-7 spil-

lere (1 høvding og resten
markspillere). Der skal
være minimum én kvinde
på holdet. Tilmeld jeres
hold via SMS med et holdnavn på mobil 2777 2222
senest torsdag den 13. juni,
så vi kan få sat et spændende kampprogram sammen.

Høvdingeboldturneringen
finder sted lørdag den 22.
juni kl. 15.00, og 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, idrætshold, klas-

Michael Juel har sagt ja til
at være dommer – og
måske også deltager – igen
i år. Og vi har hørt, at han
– til trods for sit store konkurrencegen – er rimelig
fair i sine bedømmelser.

V.oIgEvRi eSlsKkeOr hUvidSeEvNarer
..

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

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

3

Dalby Tidende

DALBY GF

En festlig fornyelse ved Dalbys lokale opvisning
I år var der ved gymnastikopvisningen en særlig
festlig stemning, som spredte sig allerede ved indgangens røde løber, der var pyntet med påskelinjerne som et sikkert forårstegn for en opvisning for
112 gang.

Af Irene Mortensen
Ind med en mere åben og
festklædt hal med balloner,
fanen, banner og nyt cafemiljø. Fornyelsen kommer
fra opvisningsudvalget med
bestyrelsesrepræsentanten
Lise Lotte Damm og instruktørerne Jette Berg,
Martin Stubkjær og Jette
Paulsen. Det betød, at gæsterne fornemmede mere
samvær, hygge, lys og luft til
at kunne se de mange gymnaster på gulvet.
Opvisningen bød på et varieret program, der traditionen
tro begyndte med indmarch

med de stolte fanebærere
fra juniorholdet. Formanden takkede de mange frivillige, som består af 17
instruktør, 25 forældrehjælpere. Og ikke mindst vores
stolthed med de 20 spirer fra
5.- 9 klasse, hvoraf de 6 unge
mennesker selv har instrueret 2. klasseholdet.
I denne sæson har Dalby
gymnastikafdelingen haft
400 aktive medlemmer.
Vores styrke i foreningen
er, at vi har et bredt tilbud
til alle aldersgrupper. Afdelingen favner hold lige fra
forældre-barn holdet til
vores mange springhold,

yoga og herre hockey til de
dansende kvinder på Hit
Fit Dance holdet, som er
det absolutte største hold vi
har i Dalby GF. Aldersspredningen fik vi set repræsenteret med juniorrytme og springholdet, der
kom løbende ind på opvisningsbanen og blandede
sig i Hit Fit Dance damernes serie, hvilket gav en
festlig og livsbekræftende
stemning i hallen.
Flere hænder ønskes
Gymnastikafdelingen drives 100 % af frivillige kræfter. Kunne du tænke dig at
være en del af fællesskabet,
så har vi plads til mange
flere frivillige kræfter lige
fra små til større opgaver.
Gevinsten ved at være frivillig er en mulighed for at
bevare og skabe nye relatio-

ner i et hyggeligt samvær
samt se glæden i de udøvende gymnasters øjne.
Som instruktøren Anne
Guldbrandsen udtaler:
- Jeg kom træt til træningen, men tog hjem fuld af
energi.
Det kan også give en mulighed for at være sammen
med en ven/veninde og
med sine egne børn gennem en fælleshed om træningen og planlægningen
af den.
Ring eller skriv til Irene
Mortensen på dgfgymnastik1907@gmail.com eller
tlf.nr 60 54 41 01. Vi glæder os til en ny sæson og ny
opvisning 28. marts 2020.
Ny sæsonplan kan fra 25.
august 2019 ses på hjemmesiden:
www. dalbygf.dk

Gymnastikafdelingens mange opgaver
En opgave for dig?

Opgavens indhold

Bestyrelsesmedlem: Vi mangler kasserer og nyt
medlem til fornyelse og ideer til f.eks. idræt med
de 19-24-årige og 60+, som vi har færrest af i foreningen

Berit Skovgaard er vores kasserer. Hun vil gerne afløses og oplære en ny. Hun betaler
regningerne og evt. udbetaler kontingent retur.

Bestyrelsesmedlemmer
afholder 4-5 møder om året

Irene Mortensen: Formand. Haltider, skrive til avisen, holder møder i hovedforeningen,
m.m.
Jytte Frost opretter holdene og styrer vores klubmodul.
Anette Lorentsen, Lise Lotte Damm og Jesper Frølund – organiserer opvisning, gaver til
hjælperne møder med instruktørerne.

23 instruktører
Vi har brug for nye kræfter til forældrebarneholdet
og puslinge, som er de 3-4-årige

Instruktøren planlægger
og udfører træningen.

20 spirer (fra 5. klasse og opefter)

Hjælper instruktørerne med
konkrete opgaver som opvarmning
og modtagtagelse ved redskaberne

Forældrehjælpere

Hjælper med konkrete opgaver – primært ved modtagning ved redskaberne – er med til
et lokalt kursus, hvor man lærer at modtage forsvarligt. Når man siger ja til opgaven, er
man forpligtet til at være gennem hele sæsonen, eftersom vi er afhængige af de tilmeldte
frivillige hænder i forhold til antal gymnaster.

Bage til vore samlinger ved ekstra træning, opvisning ved andre foreninger m.m.

Bage boller, pølsehorn, kage, skære frugt

Sæsonafslutning for spirer
Vi har været spirer på puslinge og 0.-1. klasses
gymnastikholdene i sæson 2018/2019. Vi synes, at
det har været en god sæson, men også lidt hård.
Af Lea Iversen og Elina
Madsen, 6. kl.
Fotos: Martin Stubkjær
Vi lavede serier, hjalp med
springbaner og lavede masse gymnastik. Vi havde
mange gode timer sammen
med de forskellige børn.
Nogle af børnene var rigtig
glade for at gå til gymnastik, mens andre børn syntes, at det var lidt svært at
4

Historisk blik på Dalby GF

Glade glimt fra årets gymnastikopvisning
Fotos: Judy Knap Reimer

Mange taler om: ”Hvem er Dalby
sogn? Er det os i Goldbæk, Mariesminde eller Rebæk? Og skal
man dyrke idræt for at være
med?”
Ja, det er for alle – og nej, man behøver ikke at dyrke nogen form
for sport for at være med i og en
del af sommerfesten.
Dalby Gymnastikforening (Dalby GF)
er en historisk forening, der blev stiftet i 1907.
Foreningen er forsat organiseret ud fra hovedforeningen med en struktur og selvstændig styring i fodbold-, gymnastik-, volley-, badminton- og sommer festudvalg.
Styrken er en samlet forening som taler sammen om
de fælles ting som f.eks. udnyttelse og fordeling af haltiderne samt vores fælles drømme om et nyt klubhus,
kunststofbane til fodbold, springsal til gymnastik og
fællesskabet ved vores årlige sommerfest, som er for
hele Dalby sogn.
Vores logo symboliserer de 8 sogne (De hvide og røde
tern), der efter 1864 blev overført fra Hertugdømmet
Slesvig til Vejle Amt i kongeriget Danmark i bytte for
nogle kongerigske enklaver i Sønderjylland syd for
Ribe. Sognet hørte før 1536 til Barvid Syssel og frem
til 1864 til Tyrstrup Herred i Haderslev Amt.
Dalby Sogn udgjorde en selvstændig sognekommune
fra 1866 – 1970, og indgik derefter i Kolding Kommune. De 8 sogne var: Dalby, Sdr. Stenderup, Sdr.
Bjert, Hejls, Taps, Vejstrup, Ødis og Vonsild.

Vi søger trænere!

TENNIS FOR 60+’ERE
– ALLE KAN VÆ
VÆRE MED

las med kyllingekebab og
en masse grøntsager, det
smagte rigtig godt.
Efter aftensmaden gik vi ud

En gymnastikopvisning skal være en fest
og hoppede i trampolinerne igen.
Vi talte også om, hvordan
det var at være spire, og om

vi havde lyst til at være spire
igen i næste sæson, og det
ville vi gerne.

Mange idrætsgrene har forskellige højdepunkter i
løbet af en sæson. I gymnastikken kulminerer en
sæson typisk med opvisninger i løbet af marts
måned.
Af Martin Stubkjær
Foto: Martin Stubkjær

komme i gang, men det
ændrede sig hurtigt.
Spireafslutning
Alle spirerne var til spireafslutning hjemme hos en af
trænerne. Vi startede med
at hoppe på deres tre havetrampoliner, og der lavede
vi en masse tricks og hoppede rundt.
Bagefter gik vi indenfor og
fik aftensmad. Vi fik tortil-

Dalby Tidende
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Dalby GF Gymnastik valgte
i år at gøre hallen ekstra
festlig til vores lokalopvisning.
Fredag aften før vores lokalopvisning mødtes gymnastikudvalget, instruktørerne og spirene for at
pynte Dalbyhus Hallen til
vores gymnastikopvisning.
Lørdag morgen den 30.
Der blev afholdt to afslutningsaftener med Dalby GF’s gymnastik-spirer hjemme hos Jette Paulsen og Martin Stubkjær.

marts 2019 stod en festklar
Dalbyhus hal klar til at tage
godt imod gymnaster, forældrehjælpere og de mange gæster til vores lokalopvisning.

Kom og se om tennis er nogett for dig! En erfaren instruktør
hjælper dig i gang i rette tempo og på dit niveau – fyldt med
sjov og glæde. Vi sørger for ketcher og bolde
– du behøver kun tøj og sko.

KOM OG PRØV K VIT OG FRIT
MANDAG 6. MAJ KL. 9 – 11
AMBOLTEN 2, KOLDING
B a r e m ø d o p – e ll e r t il m e l d
dig gerne på 5152 6115
eller maiil lau @ herborg.dk
VI SPILLER MANDAG OG
TORSDAG KL . 9 – 11
God energi, smil og godt samværr..
Der er kaffe, brød og en go’ snak bagefter.
Vi er nemlig Koldings hyggeligste tennisklub.
5
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Årets konfirmander

KALENDER
MAJ

Fredag den 17. maj 2019 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke

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.
Konfirmation: Fredag den 17. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen.
Konfirmation: Søndag den 19. kl. 10.30
4. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Sogneaften i præstegården: Tirsdag den 21. kl. 19.00
Holger Lissner se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 26. kl. 10.30
5. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Torsdag den 30. kl. 9.00
Kristi Himmelfartsdag. Ved Tine Illum.

JUNI
Gudstjeneste: Søndag den 2. kl. 10.30
6. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

c

Liv Kristine Andersen
Dalbyvej 101

Stine Crenzien Klingenberg
Idyl Allé 18

Jamie Reimer Michaelsen
Lundgærdet 2

Peter Stubkjær
Idyl Allé 12

Jacob Bundgaard Dixen
Lundgærdet 3

Alberte Duelund Kragh
Dalbyvej 124

Simon Hvelplund Overgaard
Engen 32

Line Nygaard Urup
Skovly 26

Mikkel Ravn Hansen
Idyl Allé 10

Oliver Oppenhagen Krøller
Goldbæk Alle 32

Melanie Hongxia Petersen
Dalby Møllevej 4

Mathilde Thrane Wichmann
Fjeldparken 21

Esther Marie Bach Iversen
Gl. Tved 23 A

Andreas Lundgaard
Hegnet 30

Dagmar Elisabeth Poulsen
Karen Blixens Vej 7

Anna Vildfang Aasholm
Goldbækparken 54 A

Maria Hylsebeck Jørgensen
Goldbækparken 84

William Hillker Madsen
Løjpen 28

Marcus Enemark Radfelder
Brændkjærgade 137

Stine Feldt Jørgensen
Christoffer 2 Vej 3

Jeppe Kvistgaard Martello
Nyhegnet 18

Rikke M. Stockflet Schøtt
Solbakken 9

En lokal flagdag

c

En opfordring: Gør de to konfirmationer til flagdag i hele sognet, så dagen bliver ekstra festlig for konfirmanderne. Aftal med naboen, hvis du er bortrejst i Bededagsferien.

Mads Bj. Kirstein Ahrendtsen
Frederik 2 Vej 30

Clara N. Wendtl. Henriksen
Søbakken 19

Lars Rahbæk
Stranden 26

Malte Hendrik Ruiter
Skovgærdet 25

Gudstjeneste: Søndag den 9. kl. 10.30
Pinsedag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 8.

Oliver Rask Bekke
Bakkegærdet 4

Rasmus Lundh Jensen
Lupinparken 2 B

Andreas Prinds Rasmussen
Strandbakken 20

Alexander Bruun Schmidt
Brunebjerg 13

Emilie Marie Work Bramsen
Engen 13

Dianna M. Strelluff Lundorff
Bakkegærdet 1

Oliver Elkjær Ravn
Hegnet 4

Emma Hornstrup Smidt
Skovgærdet 9

Fælles friluftsgudstjeneste i Geografisk Have:
Mandag 10. kl. 10.30
Fælles for Dalby, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup,
Brændkjær. Se side 7.

c

Sommerkoncert Hvad skriver han om
håb i sine salmer?
i Dalby Kirke
Torsdag 6. juni
kl. 19.00
Dalby kirkes fire kor – voksenkoret, kvindekoret, ungdomskoret og børnekoret – synger
et festligt og varieret program
med danske sommersange,
kendte pophits og gospel.
Efter koncerten er der en lille
forfriskning i kirken.

Søndag den 17. maj 2019 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke

Sommerkoncert i kirken: Torsdag den 6. kl. 19.00
Med alle kirkens kor. Se side 7.

Zophie Høi Davidsen
Gl. Tved 8

Karoline Roager Nørholt
Dalbyvej 45

Ida Nøhr Roelsgaard
Fjordvang 9

Dalby Tidende
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Tirsdag den 21. maj kl. 19 slår en af vores tids mest
sungne og produktive salmedigtere vejen forbi
Dalby præstegård. Det drejer sig om sognets gamle
”nabopræst”, Holger Lissner, der i sin tid i Sdr. Bjert
også virkede i Dalby Kirke ved flere lejligheder.
Men fokus denne forårsaften er hans salmer og
nærmere bestemt håbet i dem.

I knap 25 år virkede Holger Lissner som præst i Sdr.
Bjert med stor iderigdom
og kreativitet, der også
satte sig spor uden for sognet, for eksempel i årlige
salmeprojekter for kommunens 5. klasser og Jesus
på Slottet for kommunens
3. klasser.

også meget lys i sig, men de
tager udtrykkelig også brydetag med livets mørkere
sider.
Dalby Kirke har spurgt
Holger Lissner: Hvad skriver du om håb i dine salmer? Hvor kommer håbet
fra? Og hvorfor er der brug
for det?

Lys i mørket
Mange kender Holgers
festlige gemyt og rungende
latter. Hans salmer har da

Vi synger Holgers salmer
Vi skal synge en håndfuld
af Holger Lissners kendte
og mindre kendte salmer,

DØBTE
14. april
Lauge Stenger Lund
Dalby Møllevej 21
21. april
Ellie Leonora Als Nybo
Aabakken 3
27. april
Ida Werther Kjær
Johnson
Regnars Ager 28

Holger Lissner
når han ad den vej guider
os rundt i det menneskelige sinds krinkelkroge,
som håbet i hans salmer vil
lyse ind i.
Alle er velkomne en aften i
håbets tegn. Der serveres
en forfriskning undervejs.

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Karla Lind Zeuthen
Clausen
Romerparken 52
Oliver Stampe Nielsen
Carl Plougs Vej 32
Anton Søgaard
Svensson
Bakkegærdet 34
28. april
Milas Bertelsen
Regnars Ager 60
VIEDE OG VELSIGNEDE
27. april
Janni Frehr Holdt &
Hans Jørgen Frehr
Holdt
Thors Ager 11

2. pinsedag, mandag den 10. maj kl. 10.30, holder
kirkerne i Dalby, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og
Brændkjær for tredje gang fælles friluftsgudstjeneste – i år i Geografisk Have.

Simon Ankjær Vinther
Gunnars Ager 15

Nyt om
NAVNE

LØRDAGSDÅB
Ifølge turnus er det medarbejderne ved Dalby Kirke
og Brændkjærkirken, der
er hovedansvarlige for
årets fællesgudstjeneste,
der ganske passende ligger
på grænsen mellem de to
sogne. Men også Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup slutter
sig altså til og gør det gode
selskab endnu bedre.

Konfirmation 2020 i Dalby: Indskrivning

22. juni kl. 10.00
24. august kl. 10.00

Indskrivning til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2019-2020 for de nuværende 7. klasser
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.

Tirsdag den 28. maj kl. 16.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A

Programmet varer cirka en time. Den kommende konfirmand medbringer mor / far.
Som noget nyt er der indført elektronisk indskrivning, se nærmere på www.dalbykirke.dk – Dette kan med fordel gøres før informationsmødet, som fokuserer på selve forberedelsen. Spørgsmål til elektronisk tilmelding?
Kontakt sekretær Inger Nors på: iln@km.dk
På indskrivningsmødet udfyldes også en papirblanket med yderligere oplysninger, der vedrører konfirmationsforberedelses-forløbet.

1- dags ture i DE
EJLIGE DANMARK
Udflugter
dfl
med in
ndhold og hygge

ndkøbsture til Fleggaard

Program 2019
Se alle turene i vores program 2019
- eller se mere på vores hjemmeside.
Eksempler på kommende ture...

DEJLIGE
K
DANMAR

1. og 3. mandag i måneden med afgang fra:
Middelfart kl. 11.40 • Vejle kl. 12.00
Fredericia kl. 12.05 • Kolding kl. 12.30

Pris prr.. person 75,SEJL
LTUR
T
PÅ
PÅ
Ring og hør nærmere.
KIELERKANALEN
Fredag 17. maj - Pris 745,
Bustur
ustur • Kaffe
Kaffe og
g rundstykke
rund
• Sejltur • Brunchbuffet • Kaffe og kage
TULIP
PANFEST I RIBE
Bustur • Kaffe og
g rundstykke • 2-retters middag
Søndag 19. maj - Pris 510,Kaffe og kage
SAMSØ
Bustur • Færge • Morgencomplet • Guide
Søndag 26. maj - Pris 675,Frokostbuffet inkkl. 1 genstand • Kaffe og kage
ODENSE SOMMERREVY MED PICNIC OG FRI BAR
Bustur • Billet kaat. A • Picnic • Fri bar
Torsdag 30. maj - Pris 995 ,CIRKUS
2019
20
REVYEN

Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chaufførerr.
Vi har minibusserr,, liftbusser og turistbusserr.






Gratis adgang.
Alle er velkomne.

Gudstjeneste i haven –
uanset vejret
Er vejret godt, står bænkene
klar i Rosenhaven til at tage
imod kirkegængerne. Hvis
det regner, rykkes bænkene
ind i Væksthuset. Der vil
være folk ved indgangen til
at lede folk det rigtige sted
hen.

Musikken står unge blæsere fra MGK Kolding for i
samarbejde med organister
og sangere fra Dalby Kirke
og Brændkjærkirken. Det
er også de to kirkers præster, der står for prædiken
og gudstjenestens gang i
øvrigt.
Frokost
Det er en oplagt dag at tage
en madkurv med til en hyggelig fællesspisning efter
gudstjenesten. Der kan
også købes frokost i Geografisk Haves café Lykkefund.
Vi håber, at mange har lyst
til at komme til fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.

____________________

Rosenhaven, hvor årets fælles
friluftsgudstjeneste planlægges
afholdt, ligger cirka midt i
haven mellem de mange landes og verdensdeles planter –
en fin illustration af Pinsens
budskab om at bringe kristendommen ud til hele verden.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang, nr. 5
Maj 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Konfirmationsdatoer 2020
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke Store Bededag fredag den 8. maj kl. 10.30.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke søndag den 10. maj kl. 10.30.
Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen. Torsdage kl. 13.30-15.00 for de Dalbykonfirmander, der går på Brændkjærskolen. Går man på andre skoler og ønsker at blive konfirmeret i Dalby
Kirke, kontakter man sognepræst Jens Christian Bach Iversen.
Man forberedes altså på kryds og tværs af de gamle Dalby-klasser, men konfirmeres sammen med kammeraterne
fra de gamle Dalby-klasser.
Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk

79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk
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Vejviser
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

DALBY KIRKE

En himmelsk folkefest
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager
bybilledet i centrum af byen og sætter Midt- og
Vestjylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.

- Det skal være et sted hvor
det kirkelige og det folkelige mødes. Derfor rykker
vi ud på gaderne, fortæller
biskop Henrik Stubkjær.
Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet, hvor Søren
Birch vil dirigere et stort
kirkekor med 500 korsangere fra området, som sammen med Herning kirkes
drengekor vil være med til
at give nogle ekstra decibel
til fællessangen akkompagneret af Prinsens Musikkorps.
Danmarks største kirkekaffebord
Himmelske Dage i København blev tildelt Kristeligt
Dagblads initiativpris, og
styrelsen for Danske Kirkedage sendte prisen videre
til Himmelske Dage på
Heden i 2019, med opfordring til at indbyde alle til
kirkekaffe. Det sker, når de
3000 gæster til åbningsgudstjenesten bliver inviteret til Danmarks største
kirkekaffe på cirka 750
meter af Hernings gågade.

projektet og støtter eventet
med 500.000 kroner, hvor
også Kirkeministeriet støtter med halvanden million
og Viborg Stiftsråd er inde
og støtte med en million
kroner.
- Man afholdt Himmelske
Dage i København for 2 år
siden. Da blev det for alvor
opdaget af mediefolk og
politikere. Nu kommer det
så til Herning og vi har en
ambition om at det skal
være endnu større, erklærer Henrik Stubkjær.
Himmelske Dage arrangeres af Danske Kirkers Råd
og over 300 arrangementer
venter de mange deltagere
til Danmarks største fælleskirkelige event. Det er folk
fra folkekirken, frikirkerne
og den katolske kirke samt
en lang række frivillige fra
de kirkelige organisationer,
som får det til at ske. Man
vil kunne opleve alt fra Undergrundsgudstjeneste i en
P-kælder, klimadebatter på
Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet og Bibellegeland for børnene.

Et vigtigt samarbejde
Overskriften for De Himmelske Dage på Heden er
”Gå med …”, og Herning
har som by valgt at gå med

Internationale gæster
På markedspladsen vil det
summe af liv fra de over 50
telte, som vil udgøre Mulighedernes Marked, hvor kir-

kelige organisationer præsenterer det, de arbejder
med, og der vil også være
det største opbud af internationale gæster, som man
nogensinde har haft til
Himmelske Dage.
Nigerianeren Musa Panti
Filibbus, som sidder for
bordenden i det Lutherske
Verdensforbund (LVF);
den norske lutherske præst
Olav Fykse Tveit, som er generalsekretær i Kirkernes
Verdensråd; og Najla Kassab fra Libanon, der er
leder af den reformerte
kirke på verdensplan er
blot tre af de 15 prominente gæster fra udlandet,
der kommer til Herning i
de fire dage som Himmelske Dage varer, hvor også
en række af Danmarks biskopper kommer og deltager i det fælleskirkelige
event.
Flere af gæsterne vil man
blandt andet kunne lytte til
under Teologisk Døgn fredag
og lørdag, hvor stærke teologer fra ind- og udland vil
formidle spændende emner på et folkeligt niveau.
Et himmelsk show
- Vi inddrager kunsten og
museerne i Herning. Vi rykker ud på gaden med arrangementer for kirkelighed,
folkelighed og værdier i Danmark. Det er den danske folkesjæl, der skal holdes fest
for, fortæller en begejstret biskop Henrik Stubkjær.

Der sker blandt andet når
værterne Peter Mygind og
Dina Al-Erhayem åbner dørene til Jyske Bank Boxen
lørdag aften for at tage
vores tro under kærlig behandling i Det Himmelske
Show. Lydtapetet leveres af
et kæmpe gospelkor på
over 1500 sangere under
ledelse af Hans Christian
Jochimsen og en række gæstesolister – blandt andet
den amerikanske Grammy
vindende artist Hezekiah
Walker, der besøger Danmark for første gang. Derudover tilsættes piruetter
fra Verdensballetten, magisk sandkunst kendt fra

America’s Got Talent, ord
og indsigt af spændende
gæster, der spænder fra
youtubere til forretningsfolk, tilsat toner fra symfoniorkester og drengekor.
De Himmelske Dage på
Heden i Herning rundes af
med en stor radio-transmitteret afslutningsgudstjeneste i Skulptur-parken i Birk
under overskriften: Gå
med … fred, hvor folk søndag sendes hjem i engageret stemning, og hvor
stafetten gives videre til København, der er næste arrangør af Himmelske Dage.

Hele verden fejrer
Pinse i Dalby
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Hul i skolegården bliver til Børnene har samlet mange
nye lokaler til indskolingen penge ind til syge børn
En af de sidste dage i marts var der pludselig gravet et stort hul i skolegården, og der var sat byggepladshegn op. Grunden hertil er, at hovedentreprenøren for skolens byggeri, Jacobsen & Blindkilde, har fremrykket byggeriet af tilbygningen til
skolens indskoling med næsten et halvt år.

fem klasselokaler og et fællesområde, bliver bygget i
vores gamle skolegård i forlængelse af den gamle gymnastiksal, der nu indeholder håndværk- og design og billedkunstlokale.

menterne til den afdelings
1. sal. Udskolingsbygningen skal være klar i løbet af
februar 2020.
Men i slutningen af marts
gik byggeriet af tilbygningen ved indskolingen også
i gang, så der nu bliver bygget to steder ved skolen.
Den nye indskolingstilbygning, der skal indeholde

Byggeri fremrykket
Denne del af byggeriet
skulle egentlig først have
været i gang til august og
færdiggjort inden sommerferien 2020. Men Jacobsen
& Blindkilde fik mulighed
for at starte tidligere også
på denne del af byggeriet
og bliver efter planen klar
til at aflevere denne tilbygning inden juleferien i år.
Det er vi glade for, da vi så
kan afkorte den periode af
næste skoleår, hvor vi må
anvende et par faglokaler
og SFO-basis-lokale til klasselokaler, og vi samtidig får
løst vores pladsudfordring
for det kommende skoleårs
Glidende Overgangs-børn,
der starter på skolen til 1.
april 2020.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Dalby Skole
I denne tid er det næsten
dagligt, at der sker noget
nyt med byggeriet ved
Dalby Skole.
Den nye store udbygning
for Dalby Skoles kommende udskoling er netop
i gang med at få opsat ele-

Pinse handler om, at kristendommen skal fortælles
videre på alle verdens sprog og nå ud over hele jorden. Det kan man opleve i Dalby Kirke, når folk fra
sognet, der behersker andre sprog end dansk, læser
op ved gudstjenesten søndag den 9. juni kl. 10.30.
Pinsen er en afgørende
højtid for den kristne
kirke. Pinsedag kommer
disciplene til at brænde for
sagen og begynder at forkynde evangeliet på alverdens sprog. Når vi i Dalby
Kirke læser op på så mange
sprog som muligt Pinsedag, viser vi, at vi skal forbinde nationer og folk i
stedet for at fjerne os fra
hinanden.

Flere sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund ikke afgjort. Interesserede må
gerne melde sig til sognepræsten med sit sprog på
75 50 23 27 eller
jcbi@km.dk
Kirkekaffe
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe. Vi håber, det
bliver i strålende pinsesol
på kirkens P-plads.

I fjor lød pinseberetningen på 11 forskellige sprog i Dalby Kirke:
Engelsk, ungarsk, kinesisk, bulgarsk, tysk, hollandsk, finsk, litauisk, portugisisk (brasiliansk), fransk og italiensk. Pinsedag i
år den 9. juni kl. 10.30 sker det igen. Meld dig som læser på et
andet sprog end dansk til sognepræsten på 75 50 23 27 /
jcbi@km.dk

Byggeriet til udskolingen tager allerede form.

Det er dette hul i skolegården, der snart skal blive til nye lokaler
til indskolingen.

Legeplads
Udfordringen for skolen
med byggeriet ved indskolingen er, at den inddrager
to tredjedele af vores skolegård og dermed en del af
elevernes
legeområde.
Mens byggeriet er i gang,
har vi næsten alle vores elever ude på legeområdet
bag indskolingen ned mod
skoven, hvor vi har etableret en lille boldarena som
sammen med naturlegeområdet, gynger, sandkasse, mooncarbane, bålhytte og ”forhindringsbane” udgør elevernes og
GLO-børnenes ude-legeområde.
Når vi kan flytte ind i tilbygningen ved indskolingen
bliver pavillonen med de to
klasselokaler, hvor 1A og
1C er nu, fjernet. Det område vil så blive lagt til vores
legeområde, og her kan vi
eventuelt lave lille boldbane.

På Dalby Skole har vi i år valgt at deltage i Team
Rynkeby Skoleløb. Det er ikke noget, vi som skole
har deltaget i før, så hele projektet har været nyt
for os. Indsamlingen via Skoleløbet støtter i år Børnelungefonden.

Af Kira Mogensen, lærer og
bevægelsesvejleder
Fotos: Dalby Skole
Fra start har eleverne været
meget optaget af at gøre en
god gerning for andre, og
det at hjælpe andre børn,
der har en sygdom, har
været i fokus.
Eleverne har samlet sponsorater i form af klistermærker med sponsors
navne på, som har præget
væggene på skolen de seneste tre uger. Der er kommet flere og flere til, og vi
har kunne følge resultatet
af vores indsamling via mobilepay. 42.113 kroner er
indsamlet til Team Rynkeby. Vi er meget stolte
over at have samlet så
mange penge ind.
Et liv med kronisk sygdom
Selve skoleløbet fandt sted
fredag den 12.april. Eleverne skulle starte med fælles opvarmning og herefter
løbe runder i 45 minutter.
Til slut overrakte vi den
store check på 42.113 kroner til Danielle Axfort Erik-

sen fra Team Rynkeby.
På Dalby Skole er det ikke
sidste gang at vi deltager i
dette projekt. Det har
været spændende at følge
elevernes indsamling, høre
dem gå op i det at gøre

noget godt for andre samt
bevidstheden og oplysningen om, at nogle børn på
samme alder lever et anderledes liv med en kronisk lungesygdom.
Projektet har været nemt at
gå til, og der har været rigtig god information fra
Team Rynkeby hele vejen
igennem. En dejlig dag
med glade børn og god
måde at slutte på op til påskeferien.

Aktive piger til Team Rynkebyløb.

Anton Stig Kjærhus, 4A, løber runde på Dalbyvej til Team Rynkebyløb.

Danielle Axfort Eriksen fra Team Rynkeby modtager check fra
børneløbet på Dalby Skole.

Vega 3c: - Jeg er glad for,
at vi har været med i det
her projekt, fordi vi har
gjort noget godt for
andre. Det er ubehageligt
at tænke på, at der er
børn, der ikke kan få luft,
og derfor er det godt, at
vi hjælper. Det har været
ret nemt, det har ikke
været sådan som en lektie, fordi man kunne bare
ringe til en fra familien
og spørge, om de ville
være sponsor, og så var
det klaret. Jeg synes, vi
har været ret gode i min
klasse til at få sponsorer.

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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Sådan bliver skoledagene i det nye skoleår
Folketinget har vedtaget en justering af skolereformen, der medfører lidt kortere skoledage, ændring
af nogle fags vejledende timetal og en reduktion af
den understøttende undervisning. Justeringen blev
nærmere beskrevet i aprilnummeret af Dalby Tidende.
Nu har skolebestyrelsen vedtaget en skoledagsstruktur for Dalby Skole, der passer til lovændringerne og også vedtaget den kommende
timefordelingsplan.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Skoleugen for eleverne i
indskolingens 0.-3. klasse
skal fra det kommende skoleår reduceres fra 30 til
27,75 timer. Det svarer til
en reduktion med lektioner á 45 minutter.
Skoleugen for mellemtrinnets 4.-6. klasser kan ligeledes reduceres fra 33 til 31
timer.
Folketinget har fastsat, at
den fagfaglige undervisning, som dansk, matematik, engelsk, idræt o.s.v. skal
have samme omfang som
nu og på nogle klassetrin
udvides. Dermed er det
den understøttende undervisning, der blev indført
med skolereformen fra
2014, der bliver beskåret
væsentligt.
Ny skoledag
Skolebestyrelsen har vedta-

get den skoledagsstruktur,
der kan ses i skemaet.
0. – 3. klasserne har undervisningsstart hver dag klokken 8 og slutter tre dage
klokken 13.15 (mandag,
tirsdag og torsdag) og to
dage (onsdag og fredag)
klokken 14.00. De tre
dage, hvor undervisningen
slutter klokken 13.15 starter SFO-tilbuddet på
samme tidspunkt klokken
13.15.
4. – 6. klasserne får undervisningsstart hver dag klokken 8 og slutter 3 eller 4
dage klokken 14 og en
eller to dage klokken
14.45. Onsdage slutter undervisningen i alle klasser
klokken 14. Ellers vil det
ikke blive på samme ugedage, at klasserne på mellemtrinnet slutter klokken
14 henholdsvis 14.45. Onsdage bliver skolens mødedage, hvor blandt andet

skolehjem-samtaler
primært vil blive planlagt i
tidsrummet klokken 14-17.
Nye pauser
I den nye skoledagsstruktur på Dalby Skole er der i
hvert undervisningsmodul
á to lektioner indlagt et
skift eller kort pause (lufter), så der er tid til evt. lokale eller lærerskrift .
Den understøttende undervisning bliver som
nævnt væsentligt reduceret. Men skolen skal stadigvæk sørge for, at der er
idræt eller bevægelsestid
med eleverne i 45 minutter
dagligt i gennemsnit.
Som I kan se i skoledagsstrukturen fastholder vi
Dalby Skoles tradition med
10 minutter daglig morgensang og har også indlagt et bevægelsesbånd på
15 minutter dagligt i forlængelse af spisepausen.
Vi fastholder også Dalby
Skoles mangeårige tradition med fortælletime i
indskolingen og fællestime
for de støre klasser.
Der bliver efter justering af
skolereformen og de kortere skoledage ikke mere
plads til profilfag og klasselærernes lektion. Også klassepædagogens trivselstime
bliver fjernet på de fleste

Skoledagen på Dalby Skole i skoleåret 2019/20
mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

1. lektion: 8.00 - 8.45

Af Tanya Buchreitz Løvenstein, Venstre, medlem af
Børne- og Uddannelsesudvalget
Foto: Kolding Kommune
Alle politikere i Børne- og
uddannelsesudvalget er tilknyttet kommunens folkeskoler, så skolebestyrelserne har en fast kontaktperson.
I praksis betyder det, at
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samarbejdet gerne skulle
være nemmere, når bestyrelserne har en kortere vej
til det politiske niveau.
Samtidig betyder det for os
i udvalget, at vi får et større
indblik i hverdagen på skolerne, og dermed et mere
nuanceret grundlag at
sætte retning efter og
træffe beslutninger ud fra.
Udvikling af Dalby og skoleudvidelsen er noget af

det som har været længe
undervejs, og som jeg politisk har været involveret i
siden 2010, så jeg ser frem
til at få lov at fortsætte tilknytningen til området,
som skolens kontaktperson.
Rundvisning på skolen
Efter at have været med til
at kæmpe for skoleudvidelsen og sammen med Dalby
GF at få foreningsfaciliteter
tænkt ind i projektet, var
det dejligt at være på rundvisning i sidste uge. Ikke
mindst var det opløftende
at høre skolens tanker og

Skoleleder
Henrik Nielsen

Skift/lufter: 8.45 - 8.50

Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund

2. lektion: 8.50 - 9.35
Morgensang:9.35 - 9.45
Frikvarter: 9.45 - 10.05
3. lektion: 10.05 - 10.50
Skift/lufter:10.50 - 10.55

Spisepause:11.40 -11.50
Bevægelse:11.50 - 12.05

Afdelingsleder
Gitte Mønster

Det var med store sommerfugle i maven, personalet
stod i skolegården og kiggede på alle de nye skønne
børn, som skulle blive en
del af vores hverdag.
Vi kan nu sætte kryds ved
den første og anden uge
med Tyvstarterne og sikken
en tid.

Sekretær
Marianne Krog Hansen

Lufter/afslut.:13.10 -13.15
6. lektion:13.15 - 14.00

Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen

7. lektion:14.00 – 14.45

Indskolingen (0. – 3. klasse) vil få to skoledage til og med 6. lektion (slutter kl. 14) og tre dage
til kl. 13.15.
Mellemtrinnet (4. – 6. klasse) vil få to dage (evt. kun en dag) til og med 7. lektion (slutter kl.
14.45) og tre dage til kl. 14.
SFO for 0. – 3. klasser: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 13.15 – 17. Onsdag kl. 14-17. Fredag kl.
14–16.30.

Mandag den 1. april åbnede Dalby Skole dørene for
77 nye børn til Glidende Overgang.

Af Iben Kodal, pædagogmedhjælper
Foto: Dalby Skole

Frikvarter:12.05 - 12.25
5. lektion:12.25 - 13.10

77 skønne Tyvstartere Dalby har talent
på Dalby Skole

SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen

4. lektion:10.55 - 11.40

Tlf.:
79 79 78 30

Vi har udforsket området
på og omkring skolen, vi
har øvet os på at lave opgaver og række hånden op i
timerne, men vigtigst af alt,
vi lærer hinanden at kende
og får masser af nye venner.
Mange børn
På Dalby Skole har der aldrig
været så mange Tyvstartere
før, og mange har spurgt,
hvordan det nu skal gå.

Vi har fået en skøn hverdag
med de små nye elever, og
alle de bekymringer om antallet og byggerod er gjort
til skamme, for vi gør det,
og vi gør det godt.
At de små Tyvstartere har
fået så god en start, kan vi
også takke vores gamle elever for.
De bliver inviteret med i
leg, fodbold eller bytte Pokemonkort. Skolegården
og vores SFO summer af
god stemning og glade
børn.

Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

klassetrin, men fastholdt
på 1. klassetrin for at understøtte overgangene fra
børnehaveklassen og på 4.
klassetrin for at understøtte overgangen til mellemtrinnet.
På skolen har elever og
medarbejdere været glade
for disse understøttende
undervisningstimer, som vi
oplever har fungeret godt i
forhold til formålet med at

variere skoledagen med
meningsfyldte og forskellige undervisningsforløb.
Men nu er rammerne for
skoledagen blevet ændret
og vi vil lægge os i selen for
at de ændrede skoledage
og SFO også bliver gode
for vores elever.

Skolebestyrelsens nye politiske kontaktperson
Dalby skole har fået en ny kontaktperson. I fremtiden er det medlem af Børne- og uddannelsesudvalget Tanya Buchreitz Løvenstein fra Venstre, der er
bindeled til byrådet.

DALBY
SKOLE
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ideer til, hvordan rammerne skal fyldes ud. Det
er jo det, der er den vigtige
del.
Jeg er inspireret af at høre
om den involvering og det
engagement, der er i Dalby
omkring blandt andet skoleudvidelsen, hvilket jeg
glæder mig meget til at
følge på sidelinjen.
Tak til skolebestyrelsen for
at invitere mig til at deltage
i skolebestyrelsesmødet.
Det var rigtig interessant at
blive klogere på de gode tiltag og nogle af de udfordringer, I sidder med
lokalt. Jeg håber, jeg kan

være med til at bidrage til
jeres værdsatte arbejde.

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)
____________________

Mandag den 6.
4. klasserne deltager i
skole-OL
Onsdag den 15.
5. klasserne deltager i
skole-OL
Fredag den17.
Store Bededagsferie begynder
Søndag den 19.
Store Bededagsferie slutter
Torsdag 30.
Kr. Himmelfartsferie begynder

Tanya Buchreitz Løvenstein

Af pædagog Lisa Skovager
Foto: Dalby Skole
Dalby har talent bød på opvisning i gymnastik og slangemenneske-færdigheder,
der sjældent er set magen
til. Der var sangnumre
med den skønneste synkrondans og en stor variation af Fortnitedans.
Børnene havde en skøn eftermiddag. Hele SFO’en
var mødt op på skoletorvet
for at se det flotte show, og
de støttede op om de modige deltagere med taktfaste klapsalver.
Det sagde børnene
Nogle af børnene udtalte
sig efterfølgende om at
deltage i showet.
Sophia 2.A optrådte med
Kim Larsens Blaffersangen:
- Det var rart, at der ikke
var nogen der buhede, alle
var så hjælpsomme. Det var
virkelig sjovt.
Dres fra 2.C sang sangen
Kontrol fra årets børnenes
MGP:
- Det var rigtigt sjovt, jeg
var lidt nervøs, men jeg vil
gerne gøre det igen.
Der var mange sjove og
gode talenter, synes Victoria 2.B, der var tilskuer.
Anna fra 2.B dansede en
flot dans sammen med Carolina, også fra 2.B.
- Det var dejligt, men jeg
blev lidt genert. Det var
helt vildt sjovt, sagde Anna
efter deres flotte opvisning.
Alt i alt var det en skøn eftermiddag med fyldt højt
humør og mindeværdige
optrædener.

Det sker

Søndag 2. juni
Kr. Himmelfartsferie slutter

Det var en fantastisk
eftermiddag, da Dalby
Skoles SFO den 12.
marts satte rammen om
et festligt show, hvor en
masse skønne børn fik
mulighed for at vise
deres talent frem.

Tyvstarterne Dina, Ida D. og Lukas på legepladsen i Goldbækparken.

Dres 2c, Benedicte 2b, Anna 2b, Victoria 2b, Sophia 2a, Sofia
2b, Carolina 2b, Kathrine 2b.

Ida 0b, Sofie 0b.

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Referat af Beboerforeningens generalforsamling
På generalforsamlingen i Dalby Beboerforening
den 28. marts 2019 kunne de fremmødte konstatere, at foreningen lykkes med sine arrangementer,
men har problemer med at skaffe bestyrelsesmedlemmer.

Denne artikel er en bearbejdet og forkortet udgave,
at det egentlige generalforsamlingsreferat, som Ole
Davidsen
udarbejdede,
mens Jens Christian Bach
Iversen blev valgt om dirigent. Red.
Formand Per Rosiak indledte sin beretning med at
fortælle, at foreningen i
2018 havde 129 medlemmer. Medlemstallet 2019
var på dagen for generalforsamlingen på 107 medlemmer.
Dernæst redegjorde formanden for foreningens
aktiviteter.
Status for 2018
Børneloppemarked
14.
april: Alle stande fyldt. 5.klasserne inddraget i salg
af forplejning og fik tilskud
til klassekassen herfor.
Hjælpeorganisationen af-

hentede restlegetøj.
Tur til TV Syd 17. maj.
30. års jubilæum 7. juni.
Banko 22. november: Mindre reklame end normalt.
Stadig fuldt hus. 6.-klasserne inddraget i forplejning, opråb og bordopstilling.
Et kig til 2019
Derefter så formanden
frem mod år 2019
Børneloppemarked
6.
april: Allerede 31 (af 66
mulige) tilmeldte stande 9
dage før.
Banko: 28. november.
Byggerier og infrastruktur i Dalby
Formanden rundede sin
beretning af med flere betragtninger om byggerier
og infrastruktur i Dalby,
herunder svar fra Kolding
Kommune på spørgsmål,

Er du Beboerforeningens nye kasserer?
Beboerforeningen søger ny kasserer til at varetage foreningens sunde økonomi. Er du interesseret, så kontakt
formand Per Rosiak på tlf. 22 36 10 57.
Den afgåede kasserer Ole Davidsen vil stå til rådighed
for en overdragelse og indføring og kan i øvrigt kontaktes på tlf. 24 65 30 22. Om opgaven siger han:
• Der er ca. 30 – 35 posteringer
• Kontingent fordeler sig med ca. 50 på MobilePay
og 70 på banken
• Man bliver meget positivt modtaget hos sponsorer
• Den årlige revision afvikles effektivt ved revisorbesøg

som foreningen har stillet.
Flere af punkterne gav anledning til debat. Formanden kom blandt andet ind
på:
Borgermøde om ringvej
gennem Dalby er afviklet
på Dalby Skole: Uklart, om
der etableres forbindelsesveje til boligområderne i
Dalby fra starten af. Beboerforeningen har skrevet
til kommunen, at den ønsker disse forbindelsesvej
hurtigst muligt for at aflaste Dalbyvej. I den efterfølgende debat blev der
udtrykt en vis skepsis over,
om kommunen har gennemtænkt, at der både
tænkes i ny ringvej og nyt
boligområde Marina City.
Kommunen melder, at der
ingen er planer om yderligere areal til den ny P-plads
ved Ankerhusvej, selv om
Beboerforeningen forudser et behov.
Kommunens overvejelser
for en dagligvarebutik går
nu på et areal ved den
kommende ringvej / i tilknytning til forbindelsesveje herfra til Dalbys
boligområder.
Kommunen forventer en
ny trafikmåling på Dalbyvej
foretaget inden sommerferien. I det hele taget vurderer
kommunen
på
forskellige forslag til aflastning og fremtidssikring af
Dalbyvej, herunder alternativ vejføring og grusstier
langs vejen, blandt andet i
lys af, at Dalbyvejs status er
usikker i lys af kommende
ringvej.
Kommunen vil sammen

med politiet overveje yderligere begrænsninger af
lastbilstrafik på Idyl og Bøgevænget mellem Ankerhusvej og Skamlingvejen.
Flere gav udtryk for, at trafiksikringen på Idyl med
spærring i den ene retning,
som af og til medfører massiv kødannelse, med fordel
kunne afløses af bump, der
sikrer afvikling af trafikken,
Stor anerkendelse
Forsamlingen afrundede
formandens
beretning
med applaus og en anerkendelse af det store arbejde, bestyrelsen gør for
at holde sognet informeret
om infrastruktur med videre i lokalområdet.

nemgang af alle de indsendte høringssvar.
- Vi vil se på, om der er
nogle af høringssvarene,
som giver anledning til ændringer i projektet, siger
Martin Pape, afdelingsleder i afdelingen for trafik
og mobilitet.

rende infrastruktur, og så
er der spørgsmål til, hvordan den nye ringvej kommer til at hænge sammen
med den strukturplan, der
allerede ligger for udviklingen af Dalby. Vi kommer til
at lukke nogle veje og marker i forbindelse med etableringen af ringvejen, og
her er der blandt andet
spørgsmål til, hvordan man
skal komme fra den ene
ende til den anden, fortæller Martin Pape.

Af Lisa H. Kuang
Illustration:
Kolding Kommune
Der har været stor interesse
for at give sit endelige
besyv med i forbindelse
med ringvejen, der skal
etableres i det sydlige Vonsild-Dalby for at aflaste trafikken.
Kolding Kommune har
modtaget 15 høringssvar
på den foreløbige VVM-redegørelse, som kommunen
sendte i høring i marts
måned.
Høringsfristen var den 27.
marts, og kommunen vil
nu lave en grundig gen-

Flere indvendinger
Der er da også flere indvendinger og spørgsmål til
VVM-redegørelsen, der er
en undersøgelse af, hvilke
påvirkninger en ny vej vil
have på miljøet og det omgivende samfund.
- Det er nogle spørgsmål til
forbindelsen til den eksiste-

Svært at ændre noget
Det er dog forholdsvist
svært at ændre på den nuværende VVM-redegørelse,
selv om den endnu er foreløbig. Kommunen vil nu se
på, om borgerne i høringssvarene har påpeget deciderede fejl, eller om der er
forhold, som kommunen
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Endelig blev Niels Bjerre
og Hans Jørgen Krab genvalgt som foreningens revisorer.
Indkomne forslag:
Årets Dalbyborger
Der var indkommet flere
forslag til årets Dalbyborger. Bestyrelsens valg var
faldet på Gitte Gura. Se
foto og særlig omtale.
Eventuelt
Under punktet eventuelt
blev der drøftet mobildækning. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge
forholdene.

Kassererens fremlægning af regnskab
Kasserer Ole Davidsen
fremlagde det reviderede
årsregnskab, som viste et
flot overskud på 7.972 kr.
Der var spørgsmål til uddybning af enkelte poster,
som kasseren besvarede.
Også her tilkendegav generalforsamlingen anerkendelse
af
bestyrelsens
arbejde.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret 100 kr. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.
Valg af bestyrelse, to
suppleanter og to revisorer
Der skulle efter tur vælges
tre personer til en to-årig
periode i bestyrelsen.

Mange har sendt høringssvar til kommunen
Kolding Kommune har modtaget 15 høringssvar fra
borgere og organisationer, der har spørgsmål eller
indvendinger til den ringvej, som kommunen planlægger at etablere i det sydlige Dalby og Vonsild.

Valgt til bestyrelsen blev
Svend Henning Vilhelmsen (genvalg) og Ulla
Hagen (nyvalg). Ud over
disse består bestyrelsen af
Per Rosiak og Aage Bertelsen, der begge er på valg i
år 2020.
Generalforsamlingen gav
if. vedtægternes § 6a bestyrelsen tilladelse til at udpege yderligere et bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen
kan blive fuldtallig med
fem medlemmer.
Generalforsamlingen gav
tilsvarende bestyrelsen tilladelse til af finde de to krævede suppleanter (ét-årigt).

har vægtet for lavt, og som
skal vægtes endnu højere i
den endelige VVM-redegørelse.
- Vi har haft mange møder
med lodsejerne omkring
det her, så der skulle ikke
gerne være nogle store
overraskelser og ting, som
vi ikke har taget højde for,
i de høringssvar, siger Martin Pape.
Når det hele er gennemgået går kommunen i gang
med at lave den endelige
VVM-redegørelse,
som
Martin Pape regner med
ligger klar til sommerferien.
Ingen penge
Politikerne har endnu ikke
besluttet, hvordan den sydlige ringvej skal finansieres.
- Hvis vi havde alle pengene i baglommen, så ville

Gitte Gura kåret til årets Dalbyborger
I sin motivation for valget sagde formand Per Rosiak ved
Beboerforeningens generalforsamling:
”Gitte Gura har altid et smil på læben, når man møder hende,
og hendes gode humør smitter. Hun kendes for sit store hjerte for
frivilligt arbejde. I 2015 stoppede Gitte efter 23 år som frivillig i
Dalby GF. Her var hun aktiv både på instruktørsiden og i bestyrelsen. På instruktørsiden havde hun hold både for damer og herrer. Nu tilbyder hun ældremotion i præstegården. Det er så
populært, at hvis alle tilmeldte dukker op, er der ikke plads. Gitte
tager også vare på de ældres mentale sundhed og sender sommerferiekort og lykønskninger.”

Den kommende ringvej

Lindgaard
Evt. bro over
ny ringvej

Bøgelund
Højgaard

DALBY SYD

Det kan være lidt svært at se, men i baggrunden ses Vonsild. Den
ny ringvej går fra venstre lidt over midten til højre lidt under
midten, så den skærer ned mellem de to gårde Bøgelund og Lindgård.
vi kunne gå i gang med
projektet til efteråret. Men
det er nu op til politikerne
at finde penge til ringvejen, siger Martin Pape, der
understreger, at byggeriet
kan udformes på mange
forskellige måder.

- Det kan blive på én gang,
men man kan også forestille sig, at man bygger i
etaper, siger han.
Man anslår, at ringvejen
komme til at koste 210 millioner kroner.

