Din lokale lokalavis

Dalby Tidende
Dalby Skole

ARRANGEMENTER
AUGUST / SEPTEMBER

August
Mandag 13. kl. 8.00
Første skoledag i det
nye skoleår
Søndag 18. kl. 10.30
Strandgudstjeneste på
Rebæk Strand
Tirsdag 20. kl. 10.15
Opstart babyrytmik
i Præstegården
Torsdag 22. kl. 15.30
Opstart ungdomskor
i Præstegården
Torsdag 22. kl. 17.00
Opstart voksenkor
i Præstegården
Søndag 25. kl. 9.30
Sognemøde i kirken før
dagens gudstjeneste

September
Søndag 1. kl. 9.30
Fælles sogneudflugt
til Silkeborg
Mandag 2.
Gymnastikholdene
starter
Torsdag 5. kl. 14.15
Opstart børnekor på
Dalby Skole
Søndag 15. kl. 10.30
Gudstjeneste: Velkommen til de nye konfirmander
Søndag 18. kl. 10.30
Høstgudstjeneste med
kirkefrokost

Dalby Kirke

Dalby GF

August 2019
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Lokale kræfter vil sikre skolevejen
og have stoppet ulovlig parkering
Skolen oplever, at forældre parkerer ulovligt ved
afsætningspladsen tæt ved indgangen til skolen på
Idyl. Problemet er stigende og derfor sætter skolebestyrelsen og grundejerforeninger nu en kampagne i gang for at få ændret adfærden. Det
handler om at få sikret skolevejen.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Red.
Både skolebestyrelsen og to
grundejerforeninger kaster
nu kræfter ind på at få sikret skolevejen for de
mange børn på Dalby
Skole.
Ved skolestart i august
trækker forældre og de to
formænd for grundejerforeningerne Idyl Allé og Idyl vænget i gule veste og
sætter gang i en kampagne,
hvor de om morgenen i to
uger vil gå i dialog og dele
informantionsmateriale ud
til de forældre, der parkerer på afsætningspladsen
på Idyl og ved busstoppe stedet overfor for at følge
deres børn ind på skolen.
Ved busstoppestedet er der
både standsning og parkering forbudt, og ved afsætningspladsen er der parkering forbudt. Her må
man dog godt standse og
sætte sine børn af, men der
er desværre alt for mange,
der parkerer og forlader
bilen.

ind i skolen, kan man parkere på den store parkeringsplads bag hallen, siger
Mette Nebel, der er formand for grundejer foreningen på Idylvænget og
har et barn, der starter i 0.
klasse i august.
Vejens forløb er uoverskuelig
Folkene bag kampagnen er
godt klar over, at vejens forløb er et problem og i sig
selv med til at avle en dårlig
adfærd. Der er fem forskellige steder, hvor børnene
skal krydse vejen på vej til
skole, men der er ingen ordentlige overgange, og vejens forløb skaber dårlige

oversigts forhold. Ved skolen går cykelsti og fortov
sammen, så der er meget
lidt plads til gående. Hvis
der samtidig kommer en
knallert kørende, og hvis
der også holder en bil parkeret, så bliver fodgængere
presset op i hækken.
Derfor har skolen og de to
grundejerforeninger også
været i dialog med kommunen om at få slettet helleanlægget og i stedet få lavet
et hævet plateau på vejen i
en rød farve mellem Dalbyvej og Idyl, ligesom der er
på Dalbyvej og Dalby Møllevej.
- Vi har også et håb om at få
et fodgængerfelt, men det
er et spørgsmål om økonomi. Der mangler også
lys, for til vinter bliver problemet endnu større. Der
er heller ikke afmærket ved
busstoppestedet, men det
har vi fået lovning på, at
kommunen vil gøre noget

ved, siger Ole Lorentzen,
formand for grundejerforeningen Idyl Allé og far til
to på skolen.

SPEJDERNE
Lejr og åbent hus

Læs side 4
Følger op med bøder
Kampagnen går i gang ved
skolestart, og efter de to
uger følger kommunen op
ved at sende trafikassistenter ud og udskrive bøder til
de forældre, der fortsat
parkerer ulovligt.
-- Man kan altid rekvirere
trafikassistenter. Vi vil gerne i dialog med forældrene, men vi kommer til
at holde stejlt på, at man
ikke må parkere ved vigepladsen eller standse ved
busstoppestedet,
siger
Jacob Saltoft, medlem af
skolebestyrelsen.
- Vi er jo ikke ude på at genere nogen. Vi er ude på at
få en sikker skolevej, så alle
børn kan komme sikkert til
og fra skole, siger Mette
Nebel.

VANDVÆRKET
Ingen pesticidrester

Læs side 4

KIRKE
Ny korsæson, strandgudstjeneste, sognemøde og udflugt

Læs side 5-7

SKOLE
SFO’en vandt rollespil
Farlige situationer
- Vi vil gerne have, at foræl dre respekterer, at man
siger farvel i bilen, og børnene stiger ud, hvorefter
man kører igen, så der bli ver plads til den næste bil.
Det skaber nogle farlige si tuationer for børnene, når
biler holder parkeret, og
der ikke er plads til de
næste biler. Hvis man
gerne vil følge sit barn helt

Læs side 8

Ole Lorentzen, formand for Grundejerforeningen Idyl Allé, og Mette Nebel, formand for Grundejerforeningen Idylvænget, vil gøre en ekstra indsats for at sikre skolevejen.

IDRÆT
Fodbold og gymnastik:
Træningstider

Læs side 9-11

mellem vores

FYR OP
UNDER
GRILLEN

mange spændende
grill-lækkerier.

bec k me n u. d k

Kom ind og vælg

LOKALT
Skousen genanvender
plastik og flamingo

Læs side 12

Dalby Tidende

DALBY SOMMERFEST

DALBY SOMMERFEST

Dalby Tidende

GLIMT
FRA DALBY
SOMMERFEST

UidSeEvaNrer
I EviReSlsKkeOr hv
Vog
...

SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og weekend
27 63 08 28
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VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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SPEJDERNE / VANDVÆRKET

Mariesminde-spejdere på lejr Spejderne:
ÅBENT HUS
18. august

Så har KFUM-Spejderne fra Mariesminde igen
været på sommerlejr. I år gik turen til Næsby Spejdercenter ved Glumsø på Sjælland.

Af Susanne F. Jørgensen
Fotos: Tomas Vahlkvist
& Susanne F. Jørgensen

Lejren startede med fælles
togtur og så en 4,5 km vandretur med oppakning ud
til spejdercenteret. 40 spejdere og ledere havde en supergod uge med sjove
aktiviteter og nye venskaber på tværs af spejdergrupper,
korps
og
landsdele – og god mad og
hygge.
Vi fik det hele med godt

humør hele vejen – fra høj
sol og 30 grader til regn,
blæst med stormstyrke og
knækkede
teltstænger,
men ingen våde telte og soveposer. Og så sol igen til
sidst.

Har du lyst til at prøve at være spejder? Så kom og
vær med, når KFUM-Spejderne i Mariesminde holder Åbent Hus søndag 18. august kl. 13 - 16 på Mariesmindevej 4.
Alle nuværende spejdere er i gang hele weekenden, som
byder på overnatning og strandgudstjeneste på Rebæk
Strand søndag formiddag, inden vi tager imod nye interesserede og deres familier på spejdernes grund bag Mariesminde børnehave.

Hike
Alle var på hike i løbet af
ugen. Ulvene gik 20 km og
fik et flot vandreskjold.
De store spejdere valgte
selv imellem to ruter på
enten 28 eller 42 km.
Nogle af patruljerne gik
vist lidt ekstra, men alle
nåede frem og fik lavet aftensmad inden overnatning i bivuak.

Åbent Hus kl. 13 - 16
Alle, store som små, har mulighed for at prøve spejderaktiviteter, få en snak med ledere og forældre og se, om
det er noget for jer. Vi glæder os til at se jer alle til snobrødsbagning og meget mere. Alle er velkomne.

Fuldt fokus.

Velkommen til ny korsæson
Dalby Kirkes Voksenkor, Ungdomskor og
Børnekor vil gerne byde nye sangere velkommen til en efterårssæson med spændende sange og aktiviteter. Det er helt
gratis at synge i korene.

Bævere: 1. klasse
Hvis du går i 1. klasse og godt kunne tænke dig at være
spejder, så har din mor eller far måske lyst til at blive ledere. Et par seniorspejdere står klar som hjælpere. Men
vi mangler to voksne for at kunne starte op efter ferien.
Sig til eller skriv til: sfj@sam.sdu.dk

På gensyn
Vi ses til sommeropstart.
God sommer!

Fra 2. klasse og op
Ulve = 2. - 3. klasse: Tirsdage 18.30 - 20.00.
Juniorspejdere = 4. - 5. klasse: Onsdage 18.30 - 20.30.
Tropspejdere = 6. - 9. klasse: Onsdage 18.30 - 20.30.
Seniorerne (14 år+): I det omfang, de selv planlægger.

Tved Vandværk:
Ingen pesticider hos os

Opstart torsdag 22. august kl. 17.00 i præstegården
Dalby voksenkor er et sprudlende blandet kor for mænd
og kvinder i alle aldre, hvor sangglæde, venlighed og fællesskab er i top. Vi synger alt muligt forskelligt, mest trestemmige satser. Stilen inkluderer både pop, rytmiske
sange, danske sange og klassiske satser. Der er plads til
forskellighed, til begyndere såvel som til trænede solosangere.

Af Vandværkets bestyrelse
Der jongleres med pandekager.

Spejdere bygger karussel.
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Som de fleste har kunnet
læse i foråret, er der igen
kommet fokus på trusler
om forurening af drikkevandsboringer.
Denne
gang er det en pesticidrest
med det specielle navn
chlorothalonil-amidsulfonsyre, forkortet CTA, man er
bange for har forurenet
nogle boringer i Danmark.
Vi har allerede nu fået udtaget prøver og analyseret
for dette stof og vi kan berolige medlemmerne. Der
var ingen spor af dette stof
i vores vand.
115 analyser
Der er efterhånden kommet mange nye forureningsstoffer,
der skal
analyseres for, og omkost-

ningerne hertil er betragtelige. Det totale antal er for
tiden 115 analyser. De fleste skal både kontrolleres i
vores to boringer, på værket og visse steder i ledningsnettet.
Når der analyseres for så
mange stoffer, kan det ikke
undgås, at der fra tid til
anden er en analyse, der
viser spor af et forurenende stof, ligesom der en
gang imellem kan konstateres en enkelt ”coliform
bakterie”.
I disse enkelte tilfælde
tager vi straks en ny prøve.
Hver gang er denne bakterie igen forsvundet.
Risikoen for, at man en dag
får en boring forurenet, er
til stede, men formanden
Søren Bolvig kan berolige
alle:

Korsang kan:
Gøre dig glad
Træne gehør og musikalitet
Lære dig om rytmer og noder
Give fællesskab
Give store musikalske oplevelser
Kommunikere på tværs af alder, kultur og
køn
Stimulere sproglig og motorisk udvikling
Skærpe indlæringsevnen
Styrke sociale kompetencer
Give følelserne et udtryk
Har du lyst til at synge i et af Dalby Kirkes kor, så
mød op på det angivne tidspunkt. Eller kontakt
organist Eva Schmidt på:

organisteva@gmail.com
Babyrytmik
Opstart tirsdag 20. august kl. 10.15 i præstegården
Musik og bevægelse, sang og salmer, dans og leg med babyer fra 0-1 år og forældre. Oplev glæden ved musik og
bevægelse med dit barn, lær nye sange og salmer og få
idéer til gode lege, som stimulerer barnets udvikling. Vi
spiller på instrumenter, synger, vugger, danser og leger
med tørklæder, faldskærm, sæbebobler mm. Man behøver ikke at have en fantastisk sangstemme for at være
med. Kom, som du er, og giv dig selv og dit barn en hyggelig start med musik.

skoncert og – her sammen med ungdomskoret – ved musikgudstjenester i Dalby kirke.
Vi når at øve et stort repertoire igennem på de forholdsvis
korte korprøver, men der er også plads til de skøre bemærkninger og et godt grin. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men en fordel. Der sendes ind imellem lydfiler
ud, som korsangere kan øve sig med, og koret er velforberedt og tjekket ved koncerter.
Ind imellem spiser vi sammen, og koret har et godt fællesskab. Korprøverne foregår i Dalby præstegård, Gl.
Tved 23A om torsdagen fra kl. 17.00 - 18.15.

- Vi kan forsyne alle med
blot den ene boring, og så
har vi en nødforsyning fra
Tre-for, hvis uheldet skulle
være ude.
Igen opfordres medlemmerne til at orientere sig
om vandets kvalitet på
hjemmesiden.
Målerbrønde etableres
på Skovgærdet
Arbejdet med at etablere
målerbrønde i hele området fortsætter. Nu er turen
kommet til Skovgærdet,
hvor vi så småt er gået i
gang med at grave målebrønde ned og flytte målerne ud i brønden. Der
holdes sommerferie fra
uge 29, og det forventes, at
der startes igen mandag
uge 33.
NB! Dækslerne må ikke
være dækket til med jord,
fliser eller lignende. Ellers
kan signalerne fra målerne

Her giver ungdomskoret den gas ved en aftengudstjeneste med
musicalpræg, hvor moderne popsange og skuespil integreres i
gudstjenesten.
Koret medvirker ved koncerter og en del søndagsgudstjenester og får løn for at yde et stykke arbejde med at
styrke fællessangen i kirken og bidrage med korsatser.
Koret øver i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A, om torsdagen fra kl. 15.30 – 16.50. Korprøverne starter med lidt eftermiddagsmad. Kom og vær med et par gange og se, om
det er noget for dig.

Dalby Kvindekor
Tved Vandværk leverer stadig drikkevand af højeste kvalitet.

gelsk, kendte pophits, salmer, gospel og årstidssange.
Koret slår sig nogen gange sammen med et andet kor om
at synge til en koncert.

Dalby Voksenkor

Familiespejdere: 4 - 7 år
Vi vil gerne starte familiespejdere op igen: Børn mellem
4 og 7 år er spejdere sammen med mindst en forældre
og evt. mindre søskende. Interesseret? Så kom til Åbent
Hus eller skriv til gruppeleder Susanne Feldt Jørgensen:
sfj@sam.sdu.dk

Spejdere bygger tivoli
I løbet af ugen fik spejderne pioneret en karrusel
til det fælles tivoli, i øvrigt
gevaldigt populært hos de
andre spejdere. Også det
store friluftskøkken med to
store pizzaovne blev prøvet, og vi fik alle 40 superlækre pizzaer til frokost.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Er du en rutineret korsanger, evt. nodelæser, eller hurtig
til at lære nyt, og har du lyst til at være en del af et mindre
kvindekor, som øver nogle få gange op til et arrangement
og hurtigt får indstuderet et repertoire? Vi er foreløbig
ni kvinder, som øvede fire gange i forårssæsonen, og som
blandt andet har sunget sange af Stevie Wonder, The
Beatles og klassiske satser.
Det er gratis og sjovt.
Lyder det som noget for dig, så ring for info til Eva
Schmidt på 51 28 02 31 og aftal tid til en kort stemmeprøve. Du kan også sende en e-mail til:
organisteva@gmail.com

Dalby Ungdomskor
Opstart torsdag 22. august kl. 15.30 i præstegården
Dalby ungdomskor er for unge fra 4. klasse. Vi synger alt
muligt forskelligt, blandt andet flerstemmige sange på en-

i december.

Dalby Børnekor
Opstart torsdag 5. september kl. 14.15 på Dalby
Skole
Børnekoret er for piger og drenge fra 1. - 3. klasse, som
øver om torsdagen på Dalby Skole fra kl. 14.15 – 15.00.
Koret synger børnesange med 2. stemmer, kanons,
kendte Disneysange, MGP-sange, salmer og årstidssange,
og vi hygger med at lege sjove, skøre lege og få en chokoladekiks.

Der er liv og glade dage til babyrytmik. Traditionel korsang med

Efter 45 minutter med musik er der kaffe og te, en lille
snack og mulighed for at sætte sig og hyggesnakke,
amme med mere.
Nyt hold starter op tirsdag 20. august kl. 10.15 i Dalby
præstegård, Gl. Tved 23A. Medbring dyne eller andet,
som babyen kan ligge på.
Tilmelding nødvendig. For information og tilmelding
ring til Eva Schmidt på 51 28 02 31 eller skriv til:
organisteva@gmail.com

Koret medvirker ved koncerter og musikgudstjenester
eller familiegudstjenester ca. 4 gange om året, og nogle
gange synger vi sammen med andre kor. Børnekoret starter ny sæson efter sommerferien torsdag den 5. september.
Tilmelding med barnets navn, klasse, forældres navn, emailadresse og telefonnummer eller yderligere info hos
Eva Schmidt på tlf. 51 28 02 31 eller e-mail:
organisteva@gmail.com
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DALBY KIRKE

KALENDER

Sognemøde:
Dalby Kirkes nye vision

AUGUST
Gudstjeneste: Søndag 4. kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 11. kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen
Strandgudstjeneste: Søndag 18. kl. 10.30
På Rebæk Strand. Ved J.C. Bach Iversen.
Grill på stranden. Se side 7.

c
c

Gudstjeneste: Søndag 25. kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Med sognemøde 9.30 om ny vision. Se side 6.

SEPTEMBER

Kort morgensang før udflugt: Søndag 1. kl. 9.00
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
LØRDAGSDÅB
2. november kl. 10.00

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

Alle – store som små, unge
som gamle – er velkomne
ved det årlige sognemøde,
hvor vi introducerer Dalby
Kirkes nye vision.
Som menighedsrådsformand fortæller jeg den om
proces, der har ført til visionens tilblivelse – hvordan
både medarbejdere, menighedsrødder og flere be-

boere i Dalby har bidraget
til visionens ordlyd. Og om
hvorfor vi har valgt netop
de elementer, visionen indeholder. Vi ser for eksempel visionen som ramme
for nuværende og kommende aktiviteter – også
den forestående sogneudflugt til Silkeborg.
Det vil være fantastisk, om
du også har et bud på,
hvordan visionen kan flytte
sig fra ord til noget, vi gør

Kl. 9.30 Velkomst, kaffe og rundstykke v/ Kristin B. Munksgaard
Kl. 9.40 Årets gang 2018 og den nye vision v/ Kristin B. Munksgaard
Kl. 10.00 Årsregnskab 2018 v/ Jan Lottenburger
Kl. 10.10 Den kommende tur til Silkeborg v/ Jette Juhl
Kl. 10.20 Klargøring til Gudstjeneste

FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Program
I Silkeborg Ørnereservat
skal vi opleve rovfugleshow
ved ”falkemanden” Flemming Sanggard. Her indtager vi også vores frokost,
nemlig stedets specialitet:
Bisonburger.
Herfra går turen til Asger
Jorn Museet med indlagt
rundvisning, inden dagen
rundes af med sejltur på Sil-

Pris og tilmelding
Pris inkl. morgenkaffe, bus,
alle entréer, frokost og eftermiddagskaffe: Kr. 275,-.
Tilmelding til Jette Juhl på
27 63 25 77 eller:
jettejuhl01@gmail.com
(bemærk: forkert e-mailadresse i sidste nr. af Dalby
Tidende)
Sidste frist for tilmelding er
15. august.

Udfugter med indhold og hygge

Indkøbsture til Fleggaard

Program 2019
Se alle turene i vores program 2019
DEJLI GE
K
DAN MAR

SILD MED DANSKTALENDE GUIDE
Onsdag 7. august - Pris 595,-

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

DØBTE
9. juni
Agnes Kaufmann Moos
Hertug Abels Vej 24
22. juni
Marie Arens Lavgesen
Strandbakken 21
7. juli
Walter Janderup Holst
Skovgærdet 20

8. juni
Jung-Hee Veseli Teut
& Johan Veseli Teut
Løvsangervej 15
15. juni
Kasper Munch Beck
& Maja Munch Beck
Odense
Glimt fra Dalby Kirkes visionsproces.

Vejviser

18. august:
Gudstjeneste på stranden
Igen i år rykker Dalby Kirke på Rebæk Strand første
søndag efter skolestart. Årets strandgudstjeneste
ligger søndag den 18. august kl. 10.30.

Det er en helt særlig Dalbytradition, som ikke findes
noget andet sted i landet,
når kirkens medarbejdere
tager på stranden med en
sommerklædt menighed,
der har lyst til at fejre gudstjeneste under andre forhold end de sædvanlige.
De lokale KFUM-spejdere
deltager med faner. Musikken leveres af et til lejligheden sammensat orkester.
Grillen tændes
Grillpølser med en øl eller
sodavand er ligeså trofaste
som bølgeskvulp og skaber

GGO DE OPLEVEL
TU REO

SER i 2 019

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

DØDE OG
BEGRAVEDE

kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk

1. juli
Dagmar Jensen
Tidl. Egebakken

Ved strandgudstjenesten i fjor fik Julie og Thomas Dahl Højland
døbt deres søn Poul.

Tag gerne klapstole eller tæpper med til strandgudstjenesten. Der
kan blive trængsel i pavillonen.

Ring og hør nærmere.

Tirsdag den 3. september kl.15.00 står jeg klar igen
med en god gang træning for jer, der er blevet lidt
ældre, men ikke for gamle til at bevæge jer til god
musik og hygge jer i godt selskab.

Bustur • Kaffe og rundstykke • Middag
Færge • Entré • Guide • Kaffe og kage

Bustur • Billet Kat. A
Bustur • Kaffe og rundstykke • Sejltur
Brunchbuffet • Kaffe og kage

Bjert Busser betjener gæst erne med moderne
turist busser og er farne, veluddannede chauf fører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.

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

fugleshow med ”falkemanden” Flemming Sanggard, vinder af
”Alene i Vildmarken”.
jettejuhl01@gmail.com

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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Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

Ældregymnastik: Holdet du
ikke kan blive for gammel til

Bustur • Kaffe og rundstykke • Færge • Frokost • Guide • Kaffe og kage • Biltog

FANØ
Søndag 18. august - Pris 625,CIRKUSREVYEN
Lørdag 24. august - Pris 995,SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN
Onsdag 4. september - Pris 745,-

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com

formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com

Pris pr. person 75,CIR KUS
201 9
R EVYEN

I sol og regn
Erfarne strandgudstjene stedeltagere har prøvet alt
– undtagen sne – også at
præsten måtte opgive at
gøre prædikenen færdig,
da regnen trommede ned
på den pavillon, som
Rebæk Grundejerforening
igen i år lægger til. Andre
år har man krøbet sammen
i pavillonen for at skærme
sig mod solen.
Billederne er fra strandgudstjenesten i fjor.

22. juni
Trine Andresen
& Christian Poulsen
Goldbæk Alle 26

4. juli
Viktor Peter Christian
Petersen
Idyl 32

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

en hyggelig afrunding på
gudstjenesten. .

31. maj
Christine Maria
Hansen
Fjordbakken 4

Den traditionsrige fællesudflugt med vores nabosogn i Sdr. Bjert går i år til Silkeborg-egnen.

keborgsøerne. Eftermiddagskaffe indtages undervejs.
Forventet hjemkomst omkring kl. 17.30.

Nyt om
NAVNE

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Udflugt til Silkeborg-egnen
Vi mødes til morgensang i
Dalby kirke kl. 9, drikker morgenkaffe, og kl. 9.30 er der afgang i bus mod Silkeborg.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK

DALBY KIRKES VISION
Dalby Kirke vil genspejle det
kristne budskab i ord og
handling
– i kirken, i lokalsamfundet
og i relationer til den store
verden.
Dalby Kirke vil være til stede
i menneskers liv.
En kirke med nærvær, fællesskab og mening.
En kirke, der bevæger dig.

geledes kort om årets gang,
og regnskabet for 2018
fremlægges. Der serveres
en kop kaffe/te og et frisksmurt rundstykke i kirken
søndag den 25. august kl.
9.30, alt sammen inden dagens gudstjeneste kl. 10.30.
Alle er velkomne!

ÅRETS SOGNEMØDE 25. AUGUST

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang, nr. 7 August 2019
Red.: J.C. Bach Iversen

www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.

og har sammen.
Årsrapport 2018
På sognemødet berettes li-

Kristin Balslev Munksgaard

I præstegården.

Ved J.C. Bach Iversen.

Vi håber at se mange til det årlige sognemøde, der
finder sted i kirken søndag den 25. august kl. 9.30.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Efter en endt sæson flyttes det gode humør med til en afslutningsfest med ostebord og et glas vin.

Af Gitte Gura
For 8. år i træk vil jeg tilbyde at være ”indpisker” af
fysiske udfoldelser og godt
humør hver tirsdag eftermiddag i Dalby præstegård,
Gl. Tved 23A.
Efter en times træning
drikker vi kaffe og snakker
om løst og fast i en halv
times tid.
Holdet havde sidste sæson

over 30 deltagere, og
mange fortsætter i år. Men
jeg skal nok finde plads til
alle.
Interesseret?
Hvis du har lyst til at prøve
træningen, er du velkommen til at dukke op.
Kontakt mig på 26 18 04
76, hvis du vil høre nærmere om holdet.
På gensyn!
Sæsonen igennem samler holdet ind til Dalby Kirkes venskabsmenighed i Bagdad. Ved
sæsonafslutningen 2018-19
kunne Gitte Gura overrække
4.767 kr. til sognepræst Jens
Christian Bach Iversen, som
sagde stor tak for støtten til det
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Småfugle-, ugleDen store rollespilsdag ved
og tårnfalkekasser Houens Odde
i Dalby Skoles SFO
Børnene i SFO’en har bygget 35 fuglekasser, som er
sat op på skolen, så alle børn kan følge med, hvilke
fugle, der kommer på besøg eller måske slår sig
ned på Dalby Skole.
Af SFO-medarbejderne Jesper
Andersen og Rene Sørensen
Fotos: Dalby Skole
Vi har i SFO’en bygget diverse fuglekasser med børnene. Børnene skruede
selv deres egen kasse sammen. Vi har bygget mejseog musvit-kasser. Derudover har vi bygget en stor
uglekasse, hvor vi håber
der kommer en stor natugle på besøg. Så har vi
lavet en tårnfalkekasse.
Alle kasserne har vi efterfølgende opsat rundt omkring på skolens grund. Vi
nåede op på 35 fuglekasser
som både er sat op på mellemtrinnet og indskolin-

Igen i år drog Dalby Skoles SFO afsted til Niraham
og den store rollespilsverden. Torsdag den 20. juni
havde vi 45 krigere, medicinmænd og handelsfolk
med til det store slag i Vinterskoven. I år deltog der
lidt mere end 1000 børn og voksne fra 22 SFOer i
Kolding kommune.

Af pædagogerne Sheila Sørensen og Rene Sørensen
Foto: Dalby Skole
Når man ankommer til
Houens Odde, virker skoven umiddelbart fredelig,
men inde bag træerne
gemmer der sig en eventyrlig rollespilsverden skabt af
børn og voksne. Velkommen til Niraham.I år
mødte vi vagten i porten
med 45 krigere, medicin-

mænd og byfolk fra Gothia.
I Niraham findes byen Barazel. Her drager handlende fra hele verden til.
Handelsfo lkene fra Gothia stod denne dag klar
på markedspladsen med
skø re spådomme, de
smukkeste smykker lavet
af ler, massage til de trængende krigere, og hårpynt
til den smukkeste elverpige.

Slagmarkens fanefangst
Mens byen summede af liv
og glade dage var krigere
fra to alliancer i gang med
at bekæmpe hinanden på
slagsmarken for at erobre
hinandens faner. Hver alliance bestod af cirka 350
krigeriske børn, som ved
dagens afslutning mødtes
til det endelige slag. Det
endelige slag foregår i en
åben lysning i hjertet af
skoven. Her står de to alliancer overfor hinanden for
at afgøre kampen. Den der
står tilbage har vundet.
Vores alliance vandt dette
slag. Vi kunne derfor stolt
og sejrsrig vende hjem igen
til den virkelige verden
med slagsang og jubelbrøl.

Stivnet sambabold i SOB-land
DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

gen, så børnene selv kan
følge med i om der kommer fugle på besøg.

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)

Asta Vesløv, 3A, med den nye uglekasse.
____________________

Byggeriet af skole og klubhus holder planen
Hver uge i dette forår har vi kunnet følge fremskridtene i byggeriet af Dalby
skoles udvidelse.
Byggeentreprenøren Jakobsen & Blindkilde holder tidsplanen for byggeriet.
Nu ser vi frem til et skoleår, hvor vi begynder at rykke ind i de nye rammer.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Det har været rigtig spændende for skolens elever,
men også for medarbejdere,
forældre og andre Dalby-be-

boere at følge, hvordan byggeriet af skolens udvidelse
har skudt op i foråret. Elementerne til den nye store
udskolingsafdeling
blev
først rejst med en kæmpe-

kran, så er der blevet muret
ydervæg, sat skillevægge op,
forberedt installationer og
meget mere.
Mandag den 27. maj kunne
vi holde rejsegilde for den

Tidsplan for byggeri og ibrugtagning
December 2018:
Februar-marts 2019:
27. maj 2019:
Juli 2019:
Juli 2019:
Aug. – sept. 2019:
Januar 2020:

Byggeriet af ny udskolingsafdeling igangsættes
Byggeriet af tilbygning til indskoling igangsættes
Rejsegilde for ny udskolingsbygning
Pavilloner med klasselokaler hhv. fjernes og flyttes
Garager ved gl. klubhus nedrives og pavillon opsættes
Bygning af Dalby GFs nye klubhus ved hallen igangsættes
Indskolingstilbygningen bliver færdig og tages i brug
1. og 2. klasserne rykker ind i tilbygningen.

Februar 2020:

Indvielse af den nye udskolingsbygning.
6. klasserne rykker ind. Sidste pavillon fjernes
Musik-, billedkunst- og madkundskab flytter ind i den nye udskolingsbygning
Øvelseshuset ombygges til nye fysik/kemi undervisningslokaler
Dalby GFs nye klubhus indvies
Ombygning af Øvelseshuset færdiggøres
Det gamle klubhus nedrives
Første 7. klasser starter i udskolingen. Alle ny- og ombygninger tages i brug

Marts 2020:
April 2020:
Juni 2020:
Juli 2020:
August 2020:
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nye udskolingsbygning.
Alle skolens elever var med
til at fejre håndværkernes
gode arbejde med byggeriet efter bygningens tagdæk var lagt. Inden
eleverne gik på sommerferie er også elementerne til
tilbygningen ved skolens
indskoling blevet rejst.
Færdige i 2020
Begge disse byggerier vil
efter planen blive færdige i
starten af 2020 og blive
taget i brug af skolen umiddelbart herefter. (Se hele
tidsplanen i faktaboksen).
I sommerferien er begge
pavilloner med klasselokaler, der har stået ud for omklædningsindgangen til
hallen blevet fjernet for at
gøre plads til byggeriet af
Dalby GFs nye klubhus.
Den ene pavillon er afleveret, mens den anden pavillon, der har klasselokaler
til vores to 6. klasser, er
midlertidig opsat ved siden
af det gamle klubhus. Den

bliver fjernet, når udskolingsbygningen er klar og
vores 6. klasser, som de første, rykker ind i den nye
bygning til februar 2020.
Vi ser frem til et skoleår,
hvor vi kan rykke ind i
vores nye spændende undervisningslokaler. Det bliver et år, hvor vi får arbejde
med at skulle rokere og
flytte rundt. Men det besvær tager vi med, ved udsigten til de gode nye
rammer vi får.

Dalby Tidende
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Det sker
29. juli - 9. august
Skolens SFO er åben
12. august kl. 8.00
Første skoledag i det nye
skoleår. Vi mødes i skolegården ved indsko lingen

Sidste sæsons sambabold, som resulterede i en oprykning til 1. division, er i den netop afsluttede forårssæson blevet vekslet til barske slagsmål mod
krigeriske modstandere, der på intet tidspunkt har
været indstillet på at indgå et lille fikst resultatkompromis.

Af Søren Peter Viborg,

Manageren har ellers forsøgt med diverse seriøse og
festlige tiltag så som 10 gratis øl ved Dalby Sportsuge,
500 kg havregryn fra Dalby
Mølle, gratis rundvisning i
den smukke Petersens Park
på Fjeldparken 30, men ak
... intet kunne blødgøre
vore modstandere.
Så trods tilgangen af velsmurte, “unge” old boys talenter i begyndelsen af
fyrrerne, har den stærkt
udfordrede manager måttet ty til dyrekøbt psykologhjælp for at holde SOBskuden på nogenlunde ret
køl. Bøllebank var ofte på
mandagsmenuen,
men
som én af managerens få
forårs SOB- glæder har der
kun været få episoder med
spiller-udeblivelser uden
afbud fra kampene. Vi har
da også været tæt på at få
point flere gange, men luft
og overskud slap ofte op
efter ca. 12-14 minutter,
hvorfor Vejen, Bredballe,
KB, Bredsten o.s.v. slog til
og fik sobberne til at

minde om glade masochister. En ny lærdom i SOBland.
Registreret i tabellen
Nu skulle vore tre trofaste
læsere jo nødigt efterlades
med det indtryk, at vi slet
ikke fik point. Nej nej da!
Pointhøsten nåede 1 = ét
sølle point i 10 kampe, og
vore to tapre målmænd
Lars A. og Joe-Hansen opnåede fornemme færdigheder i at pille bolden af
vort målnet!
Nedrykningsspøgelset
jaget på flugt
Nu kunne vore fodboldkyndige og passionerede
fans meget naturligt tro, at
sobberne måtte se nedrykningen i øjnene. Men her
kommer manage rens store
netværk, mangeårige lobbyarbejde og fedtede snak
igen holdet til gode. Udmarvende natteroderier
med DGI-toppen (læs Palle
Uglebjerg) mundede ud i,
at vi behol der pladsen i 1.
division. Således får vi
chancen for optræde på de
smukke lo kale arenaer i

Bjert, Bramdrupdam, på
Mosevej, i Seest samt på
nogle Fredericia-lokaliteter. Sto re besparelser på
kørselsbudgettet i disse
grønne miljøtider.
Og helt sensationelt har vi
nappet 3 point mod Gårslev i første kamp i ny
runde. 5-3 til de rø’e! Her
blev manageren så voldsomt udfordret. Hvordan
skulle jeg indberette en
sejr? Det var så lang tid
siden sidst, så proceduren
var gået tabt. Er dog nu i
skabet igen.
Efter denne sejr var der tale
om jubelscener, som får karnevallet i Rio til at ligne kaffen på et pleje hjem. Og
aldrig har de nye spilledragter funklet smuk kere på
Dalby Stadion. De to mest
trofaste SOB-fans, Peter
Bonnichsen og hans nydelige netop udsprungne studinedatter Cille var ikke til
at drive hjem til Tved.
Tid til selvstudier
Vi skal så her i sommerpausen have gennemført noget
SOB-selvstudium. René Jørgensen har lovet at studere
Koldings geografi omhyggeligt, da han til vores
kamp mod KB på Mosevej
stillede på Kolding Stadion, da hans velinformerede hustru overbeviste
ham om, at KB spiller på
Stadion. René har en datter, der har spillet i KB!
Andre spillere arbejder
med disciplinen i at selv
skaffe afløser i god tid (ikke
søndag aften før kamp),
men da vi udelukkende har
intelligente og velfungerende knægte på holdet, så
aner manageren lys for
enden af den tunnel.
Holdets fremtid
Håbet er lysegrønt, bolden
er rund, og Dalby vinder
nok et par kampe i efteråret 19. Kom og støt os. Det
kan da ikke kun være Peter
B. og datter, der sætter pris
på mageløs underholdning.
God sommer.

Ny spiller i Dalby GF?
Af: Kjeld Hvelplund Jensen,
Formand Dalby GF Fodbold
En ny fodboldsæson starter efter sommerferien.
Hvis du har lyst til at prøve fodbolden af, så er du velkommen til gratis at prøve 2-3 træninger for at se om det er noget for dig.
Har du allerede besluttet dig, så kan du tilmelde dig et hold på hjemmesiden:
dalbygffodboldungdom.klub-modul.dk/cms/TeamOverview.aspx

Dalby GF Fodbold: Træningstider efteråret 2019
Kl.

Hold / årgang

Træner / kontaktperson

E-mail

16.30 – 18.00 2013 drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.com

16.45 – 18.00 2012 drenge

Casper Frederiksen 27 88 03 21

freddyblak07@gmail.com

16.45 – 18.00 2011 piger

Søren Hansen 20 75 14 75

soren.hansen@sydbank.dk

16.30 – 18.00 2011 drenge

Steffan Voss 25 57 68 91

steffanvoss@mail.com

16.30 – 18.00 2009 piger

Allan Thomsen 51 60 07 40

at@730.dk

16.30 – 18.00 2008 piger

Morten Rabjerg 26 71 48 16

ra@munkensdam.dk

16.30 – 18.00 2008 drenge

Uffe Kristensen 51 37 12 60

chileekspedition@hotmail.com

19.00 – 20.30 Hyggebold, damer

Steffan Voss 25 57 68 91

steffanvoss@mail.com

19.00 – 20.15 Senior Oldboys,
kamp

Søren Peter Viborg 20 22 72 27

spv@guehring.dk

16.30 – 18.00 2014 + 2015
drenge + piger

Karina L. Jensen 60 65 27 13

karinalundh1@gmail.com

17.00 – 18.30 2010 piger

Carsten Madsen 27 59 36 06

carstenmadsen_2@hotmail.com

16.45 – 18.15 2010 drenge

Kim Offer 30 21 33 21

lisbeth.thule@gmail.com

16.30 – 18.00 2009 drenge

Thomas Møller 41 31 61 50

dalbygf2009@gmail.com

16.30 – 18.00 2007 drenge

Mikkel Lindorff 25 24 11 52

mikkel.lindorff@gmail.com

18.00 – 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

16.30 – 18.00 2006 drenge

Jesper Christiansen 25 16 33 66

jchrskovly@gmail.com

19.00 – 20.30 Herre Senior

Eick Lauszus 26 85 65 71

lauszus1@stofanet.dk

16.45 – 18.00 2012 + 2013 piger

Michael Lager 28 35 96 31

Lager86@outlook.com

16.45 – 18.00 2012 drenge

Casper Frederiksen 27 88 03 21

freddyblak07@gmail.com

16.45 – 18.00 2011 piger

Søren Hansen 20 75 14 75

soren.hansen@sydbank.dk

16.30 – 18.00 2011 drenge

Steffan Voss 25 57 68 91

steffanvoss@mail.com

16.30 – 18.00 2009 piger

Allan Thomsen 51 60 07 40

at@730.dk

16.30 – 18.00 2008 piger

Morten Rabjerg 26 71 48 16

ra@munkensdam.dk

16.30 – 18.00 2008 drenge

Uffe Kristensen 51 37 12 60

chileekspedition@hotmail.com

19.00 – 20.15 Herre senior,
7 mands kampe

Rasmus Larsen 27 15 17 25

rasmus-ss-larsen@hotmail.com

19.00 – 20.30 Hyggebold, herrer

Steffan Voss 25 57 68 91

steffanvoss@mail.com

19.00 – 20.15 Oldboys 1, kampe

Morten Zeiler 40 13 38 36

mortenzeiler@live.dk

19.00 – 20.15 Oldboys 2, kampe

Michael Lager 28 35 96 31

Lager86@outlook.com

16.45 – 18.15 2010 drenge

Kim Offer 30 21 33 21

lisbeth.thule@gmail.com

16.30 – 18.00 2009 drenge

Thomas Møller 41 31 61 50

dalbygf2009@gmail.com

16.30 – 18.00 2007 drenge

Mikkel Lindorff 25 24 11 52

mikkel.lindorff@gmail.com

18.00 – 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

16.30 – 18.00 2006 drenge

Jesper Christiansen 25 16 33 66

jchrskovly@gmail.com

19.00 – 20.30 Herre Senior

Eick Lauszus 26 85 65 71

lauszus1@stofanet.dk

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

9

Dalby Tidende

DALBY GF

Gymnastik i Dalby GF: Hold og træningstider 2019/20

Dalby GF på fodboldtur til
Flensburg

Holdene starter op fra uge 36 (2. september 2019) I Opvisning: 28. marts 2020

Af Thomas Kynde Møller,
træner
Fotos: Thomas Kynde Møller
Vi var en spændt flok
drenge og forældre, der
fredag den 7. juni rejste på
holdets første stævne med
overnatning.
I Flensburg skulle vi overnatte i et klasselokale på en
skole, og med 15 spillere
og fire voksne var der ikke
megen plads til kufferter
mellem luftmadrasser og
liggeunderlag. Men med et
intenst fodboldprogram og
masser af aktiviteter mellem kampene var det ikke
det store problem at få
drengene til at sove om aftenen.

fodboldhold fra nær og
fjern, inden kampene blev
fløjtet i gang. For vores vedkommende stod den på
fire kampe lørdag og to
søndag inden pokaloverrækkelse og hjemrejse.
I alle kampe kæmpede

drengene flot, og med lidt
held kunne vi have vundet
flere kampe. Med 19 scorede mål holdt vi dog også
modstandernes målmænd
og forsvar beskæftiget. Vigtigst af alt havde vi masser
af sjov på hele turen.
Sidste men ikke mindst tak
for en dejlig tur til vores
dejlige
fodbolddrenge.
Mon vi skal af sted igen
næste år?

Hit Fit Dance (holdet starter 16. sep.)

Mie Bach Iversen

16.00 - 17.00

Rytmisk gymnastik: 3. - 5. klasse

Alberte Duelund Kragh og Liv Kristine
Andersen

17.00 - 18.00

Spring: 0. - 1. klasse

Anita Mikkelsen og Lene Frølund

17.00 - 18.00

Yoga for damer

Jette Berg Bruun

18.15 - 19.15

Yoga for mænd

Jette Berg Bruun

16.00 - 17.00

Puslinge: 4 - 5 år

Mette Nebel. NB! Holdet oprettes, hvis en
instruktør mere melder sig.

17.00 - 18.00

Spring: 2. - 3. klasse

Jette Paulsen m.fl.

18.00 - 19.00

Spring: 4. - 5. klasse

Martin Overgaard, Uffe Lunddorf og Ditte
Hulgaard

19.00 - 20.30

Junior: 6. klasse og op. På samme hold
er der rytmepiger og springhold

Søren Madsen, Martin Stubkjær og Rikke
Madsen

20.30 - 22.00

Herrehockey

Kim Søndergaard

Tirsdag

smidighed, hurtighed, balance og koordination.
Der også plads til dig, som måske aldrig har gået til spring
før.

Yoga for damer og herrer
Holdet er for dig, der har lyst til at få øget ro, kropsbevidsthed og styrke. Der vil blive arbejdet med vejrtrækning og balance. Du bliver guidet grundigt gennem
øvelserne, og der er god tid til at komme ud og ind i bevægelserne. Yoga giver øget kropsbevidsthed, smidighed
og oplevelsen af ro. Lad tankerne tømmes, og lad overskudsdepoterne blive tanket op.
Medbring et tæppe, evt. egen yogamåtte (kan også lånes)
og evt. yogaklodser/ bælte. Max 30 på holdet.

Junior: 6. - 10. klasse.

Hit Fit Dance

Af Irene Mortensen
Fotos: Hans Christian Hartung og Judy Reimer
Den nye sæson i Dalby GF’s gymnastikafdeling starter den
2. september 2019.
Man kan tilmelde sig fra 22. august. Tilmelding og betaling fortages via hjemmesiden: www.dalbygf.dk

Spring: 0. - 1. klasse
18.30 - 19.30

Rytme kvinder 25+

Agnete Aaes Holmkvist

Tilmelding og betaling
Fra 22. august på: www.dalbygf.dk

Præmieoverrækkelse i flot tøj som minde om turen sponsoreret af
Ulefos.

Spørgsmål?
Kontakt Irene Mortensen: dgfgymnastik1907@gmail.com

For drenge og piger, der er klar på at give den gas med
en masse gymnastik. Gennem sæsonen arbejder vi med
at opbygge et fælles opvisningsprogram, hvor holdet skal
til ca. 4 - 5 opvisninger/ stævner. Nøgleordene for juniorFor piger og drenge, der har lyst til og måske lidt erfaring holdet er energi, træningsglæde, styrke, rytme, spring og
ikke mindst sjov og ballade. Gennem sæsonen vil der være
med springgymnastik.
Vi lægger vægt på højt tempo. Træningen består af både ekstra springtræning samt et weekendophold, hvor trærytme, motoriske udfordringer og spring. Der er mulig- ning og fællesskabet er i fokus
hed for at lære de grundlæggende elementer i spring og OBS! Juniorpigerne har mulighed for at vælge mellem at
at øve sig på airtrack, minitrampolin og måttebaner med være springpige eller rytmepige.
I springtræningen skal der arbejdes med grundlæggende
hallens mange redskaber.
springøvelser og bygge videre på det lærte. Max indsats
og træning med masser af redskaber.
Spring: 2. - 3. klasse
I rytmetræningen er der tid til at gå i mere i dybden med
grundlæggende rytmiske færdigheder, og der skal arbejdes med håndredskaber.

Sponsorer

For danseglade damer i alderen 20-70 år. Det kræver ikke,
at du er dansemus eller har gået på danseskole, da koreografierne er helt simple.
Hit Fit Dance er udviklet af Marianne Eihilt og Mija Kennedy og tager udgangspunkt i den musik og dansestil, der
var fremme på det givne tidspunkt. Så vi danser til hits fra
60’erne, 70’erne, 80’erne og frem til nyere hits. Du kommer helt sikkert til at svede og skråle med! Musikken giver
dig lyst til at give den gas og gør dig glad i låget!
Opstart mandag 16. september.
Nyt: Rytme kvinder 25+
For dig, som gerne vil rytmiske serier og grundtræning.
Vi træner udholdenhed, styrke, koordination, balance og
smidighed. Vi skal arbejde med rytmiske serier og den
ekspressive udtryksform. Holdet vil også vægte et socialt
sammenhold. De første tre gange er prøvetræninger,
hvorefter holdet sættes. Der skal minimum være 15 gymnaster, før holdet opretholdes.

Efterlysning: Instruktørteam til forældre/barn

Glade fodbolddrenge.

over Realskolen. Noah, Camilla, Cecilie, Marius, Kamma, Line, Silas og Oscar. Foto: Privat

10.000 drenge på 10 dage
I løbet af 10 dage, vil nogle af Danmarks dygtigste
gymnastikinstruktører rejse rundt og afholde
workshops på skoler og efterskoler i hele Danmark.

måder.
Det foregår den 22. august,
hvor Dalby GF’s gymnastikafdeling inviterer Dalby
Skoles drenge til work -

shops, hvor DGI, FaceOff
og PE redskaber bidrager
til at bremse frafald blandt
drenge i gymnastikken.
Håbet er, at den nye tilgang til gymnastikken kan
fastholde flere drenge i
sporten. Der er nemlig et
stort fald i antallet af drengegymnaster fra omkring
12-årsalderen, hvor antallet
af drengemedlemmer i

gymnastikforeningerne falder fra 53.000 til omkring
6.000 på landsplan.
- Det handler om høj
musik og attitude. Vi laver
det, vi selv synes, er fedt, og
vi vil gerne vise, at gymnastik er en fed sport at gå til,
siger Jesper Bertelsen, der
er direktør i FaceOff, som
DGI afholder de mange
workshops sammen med.

Vosszoneterapi.dk

vosszoneterapi@gmail.com
Odins Ager 43
22 77 25 70

For piger og drenge, der har lyst til og måske lidt erfaring
med springgymnastik.
Her lægges der vægt på højt tempo. Træningen består af
både rytme, motoriske udfordringer og spring. Der er
mulighed for at lære de grundlæggende elementer i
spring og dygtiggøre sig på airtrack, minitrampolin og
måttebaner med hallens mange redskaber.
Rytmisk gymnastik: 3. - 5. klasse
Er du dreng eller pige i 3. - 5. klasse, og har du lyst til at
prøve kræfter med dans og rytmisk gymnastik samt bevæge din krop til god musik og lære gymnastik, så er dette
hold lige noget for dig. Gennem smil og leg vil du
komme til at bevæge dig rytmisk samtidig med, at vi arbejder med en serie til gymnastikopvisningen.
Vi glæder os til at give jer en god oplevelse, få pulsen op
og smilet frem på læben ved at lave en masse rytmisk gymnastik.
Spring: 4. - 5. klasse
For drenge og piger, der har lyst til at få sved på panden,
finde venskaber og så selvfølgelig arbejde videre med de
grundlæggende spring. Vi arbejder med muskelstyrke,
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Herrehockey: Floorballtræning
Vintertræning for mænd i alle aldre, som vil have sved på
panden og finde lattermusklerne frem hver onsdag aften.
Hockeystave har vi.

Torsdag

Trænerteamet og U10-holdet, der efter sommeren bliver til U11, vil meget gerne sende en stor tak til vores
sponsorer.
Bitzer: For jakker, der holder os varme og tørre mellem
kampene.
Ulefos: For T-shirts og shorts, som drengene har fået til
minde om turen.

Målet er at udfordre 10.000
drenge fra 6-15 år til at
bruge deres krop på nye

Dalby GF’S gymnastikafdeling er under en fantastisk positiv udvikling med over 400 gymnaster og
40 frivillige instruktør og hjælpere, som igen udbyder en bred vifte af gymnastikaktiviteter i hallen.
NB! For at udbyde alle holdene mangler vi dog en
medinstruktør til puslinge – og forældre / barn-holdet. Håber det er dig!
Her kan du læse om holdene og tilmeldingen. Se,
hvem instruktørerne er, i skemaet side 10.

Onsdag

100 fodboldhold
Stævnet blev fredag aften
indledt med stor indmarch
for godt 100 deltagende

Af Irene Mortensen

Gymnastikprogram sæsonen 2019/20

Mandag
19.00 - 20.00

Pinseweekenden var fyldt med fodbold, sjov og
masser af hygge for Dalby GF’s U10-drenge, da de
deltog i Deutscher Junioren Cup 2019 i Flensburg.

Dalby Tidende

DALBY GF

Måske dig og din veninde, kone, mand eller
ven
Har du lyst til at være en
del af en forening,
der lægger vægt på at
have det sjovt gennem
gymnastikken og det sociale samvær
der lægger vægt på et
godt samarbejde instruktørerne og bestyrelsen imellem
der tilbyder et bredt udvalg af hold inden for
gymnastik og fitness i
takt med den udvikling
og efterspørgsel, der
sker i lokalsamfundet.
Så er det lige dig, vi står og
mangler! I år har vi nemlig
store udfordringer med at
finde en instruktør til forældre/barn-holdet.
Derfor vil vi forsøge at få et
instruktørteam på 10 instruktører, hvor man to og
to skiftes hver 5. søndag til
at være instruktør for et fa-

miliehold med børn i alderen fra 1-3 år.
Indholdet kunne være
Vi skal lave gymnastik med
mor og far. På holdet skal
vi bruge hele rummet til at
bevæge os i. Vi starter altid
med en løbeaktivitet, hvor
pulsen kommer op, og du
bliver forpustet. På springbanerne skal alle børnene
udfordres på deres grov-

motoriske færdigheder, så
som løbe, hoppe, hinke,
trille, rulle m.m.
Der vil også være fokus på
behændighed/balance og
legende styrketræningsøvelser f.eks. gå balance,
bære/holde sin egen vægt

på/i armene eller træne
balancesans ved at svinge,
trille og rulle. Alle børnene
skal lære at indgå i løsningen af en fælles opgave.
F.eks. hjælper alle med at
pakke redskaberne væk
efter hver træning.

Er det dig? Så kontakt:
dgfgymnastik1907@gmail.com
Eller: 60 54 41 01
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Skousen tilbyder ny helhedsløsning
og gør noget ekstra for miljøet

De to driftige franchisetagere i Skousen, Thomas
Sørensen og Klaus Olesen,
har hele tiden gang i nye
tiltag. Senest har de flyttet
forretningen over i større
lokaler, hvor de kunne slå
dørene op til en ny Skousen-butik 1. april.
Det har været et stort arbejde at flytte, men selv om
de kun er flyttet over parkeringspladsen, så har flytningen været en nødvendighed. Ikke kun fordi
de havde brug for mere lagerplads, men også fordi
de har udvidet forretningen med køkken, bad og

garderobe fra Nettoline, og
de havde brug for at kunne
udstille køkkenelementer,
vise badeværelser og garderobeløsninger. Og 1. maj
kunne de så åbne de nye
udstillingslokaler i forbindelse med Skousen-butikken.
- Vi vil gerne kunne tilbyde
kunderne en samlet pakkeløsning til en fair pris. Nettoline laver noget rigtig
godt med 30 års garanti, og
nu kan vi præsentere det
hele i butikken. Vi har
både god, bedre og bedst,
og selv om jeg hellere vil
præsentere en bedre løsning, så kan folk få et nyt
køkken fra 20.000 kroner
og op. Men vi er meget

butikken. Her er det Klaus Olesen i den nye udstilling.
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AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

Skousen på Platinvej har udvidet forretningen med
køkken, bad og garderobe og tilbyder nu kunderne
en helhedsløsning, når de besøger butikken. Samtidig gør Skousen en ekstra indsats for miljøet ved at
genanvende alt pap, plastik og flamingo.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.

Om

Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30

for idræt
Judy Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16

Thomas Sørensen vil sammen med Klaus Olesen
udvide forretningen endnu mere frem mod 2023.
glade for, at når kunderne
har købt nyt køkken, så kan
vi også tilbyde dem en god
pris på hårde hvidevarer,
siger Thomas Sørensen.
Hele tiden nye tiltag
Han og Klaus arbejder også
på at kunne tilbyde kunderne en hel entreprise, så
de samtidig kan få lavet
vægge, gulv og el, når de
handler hos Skousen, så alt
bliver samlet et sted.
- Vi skal bare have fundet
de rigtige håndværkere at
samarbejde med, for vi vil
kun levere kvalitet og til
tiden. Vores mål er at blive
valgt til på alle punkter,
siger Thomas, der godt
kunne tænke sig at have et
par håndværkere ansat og
så tilbyde montering i
weekenden, hvor folk er

Skousen, Kolding, har investeret i en maskine,
der gør, at butikken kan genanvende flamingo.

hjemme, så de ikke behøver at tage fri for at have
håndværkere gående.
Skousen samarbejder også
med flere boligselskaber,
som de både leverer nyt
køkken, bad, garderobe og
hårde hvidevarer til. I øjeblikket har Thomas og
Klaus 10 ansatte, men de
regner med at være 20
mennesker i 2023, for
målet er at udvide endnu
mere.
Tager miljøansvar
Men det er ikke kun på forretningsdelen, at Skousen
udvider. Thomas og Klaus
tager deres miljøansvar alvorligt og genanvender nu
alt pap, plastik og flamingo.
- Vi har rigtig meget flamingo, så nu har vi investe-

ret i en maskine, der laver
flamingo om til klodser,
som så igen kan genanvendes til at lave plastik. Vi har
også en pappresser og en
presser til plastik, og det er
samme princip som med
flamingoen. Alt bliver genanvendt, siger Thomas,
der understreger, at det
hører med til det at have
en sund forretning, at man
både gør noget ved miljøet
og investerer i medarbejderne.
- Vi vil hellere have bedre,
men færre produkter og så
have en sund konkurrence,
hvor vi kan tjene lidt mere
og så gøre noget for både
miljø og medarbejdere,
siger Thomas, der er overbevist om, at investeringerne i miljøet bliver en
gevinst på sigt.

Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Graﬁsk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.ﬁlipsen.com
Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt Jens Christian
Bach Iversen
Tlf. 75 50 23 27 eller
mail JCBI@KM.DK

Musik, god mad,
fest og hygge

For rsfest
Legestue

6. marts 2020

Mandage 10-13 i præstegårdens sal, Gl. Tved 23A

Sæt

X

Vi er en lille nystartet legestue med plads til leg og
fordybelse samt det enkelte barns udvikling.
P.t. er alderen 9-12 mdr., men legestuen er for alle,
så kom og vær med i vores hyggelige rolige ramme.

LI VE BA ND

Fine forhold til at lave kaffe/te, varme mad og pusle.

FOR TVED, MARIESMINDE, REBÆK OG DALBY

For yderlige info kontakt: Katja Larsen 4083 3773.

Platinvej.
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