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Dalby Skole

ARRANGEMENTER
DECEMBER / JANUAR
DECEMBER
Søndag 1. kl. 10.30
Familiegudstj.: Mini-konfirmander bærer lys
Søndag 1. kl. 16.00
Adventskoncert i kirken
Mandag 2.
Klippe-klistredag på skolen
Tirsdag 10. kl. 15.00
Julehygge med julesange
og gløgg i præstegården
Søndag 15. kl. 16.00
Musikgudstj. med Lucia
Torsdag 19.
Krybbespil for Daginstitutionerne Tved og Mariekjær
Fredag 20.
Krybbespil for skolen
Fredag 20.
Juleafslutning på skolen
Tirsdag 24. kl. 10.00
Juleaftensgudstjeneste:
Særligt for børn.
Tirsdag 24. kl. 13.00 /
14.30 / 16.00
Juleaftensgudstjeneste
Onsdag den 25. kl. 10.30
Festgudstjeneste
Torsdag 26. kl. 10.30
Min yndlingsjulesalme
Tirsdag 31. kl. 15.30
Festgudstj. for fuld musik
JANUAR
Søndag 12. kl. 9.00
Dalby GÅR i kirke
Tirsdag 21. kl. 15.00
Christian Schmidt: Min
barndoms Dalby
Fredag 24. kl. 17.30-20.30
Sjov fredag i hallen

Dalby Kirke

Dalby GF

8. årgang. Nr. 10
December 2019 / Januar 2020
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Der var ikke plads til dem i herberget
– og næsten heller ikke i kirken…
Juleaften i fjor fik kirkegængerne rig mulighed for
at komme hinanden ved i Dalby Kirke. Der var ligefrem trafikprop ind og ud af kirken. Menighedsrådet prøver med et par enkle tiltag at få forbedret
forholdene for kirkegængerne i år.

Af menighedsrådsformand
Kristin Balslev Munksgaard
For Maria og Josef var der
næppe noget positivt ved
de trange pladsforhold,
de stod over for, da de
langt om længe nåede til
Betlehem den allerførste
juleaften. I den sammenhæng er det lidt af et luksusproblem, vi står med i
Dalby, når vi skal tænke
kreativt for at få plads til
alle, der gerne vil i kirke
juleaften.

Hvad gør menighedsrådet ved situationen?
Menighedsrådet har vendt
mange ideer, blandt andet
den ret vidtgående, at et
nyt sognehus, når den tid
kommer, vil kunne være en
slags ”satellit-kirke” med
transmission af den samtidige gudstjeneste fra kirken på storskærm.
Her og nu handler det dog
om at prøve at få fordelt
kirkegængerne lidt mere ligeligt ved juleaftens fire
gudstjenester.

Kl. 10 for børn, forældre
og bedsteforældre
Det er ved formiddagens
gudstjeneste, der er tilrettelagt særligt for børn og børnefamilier, at der er bedst
plads. Derfor opfordrer
menighedsrådet forældre
og bedsteforældre til at
være med her sammen
med deres børn og børnebørn op til 3. klasse.
Længere ”pauser” om
eftermiddagen
For at give bedre tid til at få
kirkegængerne ind og ud
af kirken, er der lagt et ekstra kvarter ind mellem eftermiddagens tre gudstjenester.
De fleste år har der været

mest tryk på den midterste,
så står man nu og vakler
mellem den ene eller den
anden, kan man antagelig
med fordel vælge kl. 13
eller 16.
En kalkuleret risiko med
et formål
Det er naturligvis risikabelt
at bruge en mild form for
”nudging”, for alle skal selvfølgelig ikke flytte sig til de
udpegede gudstjenester.
Det tror menighedsrådet
nu heller ikke sker. Men
formålet er at få kirkegængerne fordelt på dagens
gudstjenester, så der bliver
plads til alle, og alle får en
bedre juleaftensgudstjeneste.

IDRÆT
Juniorgymnaster på
træningslejr

Læs side 2

KIRKE
Alt om julens arrangementer

Læs side 5-7

De traditionelle juleaftensgudstjenester 13.00, 14.30 og 16.00
Som det hører sig til i
Dalby ved en traditionsrig
gudstjeneste juleaften, står
den på korsang, festtrompet ved Steen Nielsen og
selvfølgelig børn, der læser
juleevangeliet.
Bedste ankomsttid
Kommer man til eftermiddagens anden eller tredje
gudstjeneste, kan man lette
trafikken både på Dalbyvej
og ind og ud af kirken ved
at vente, indtil kirken og P-

pladsen er tømt efter den
forrige gudstjeneste. Er
man der 15-20 minutter før
gudstjenestens begyndelse,
er det til fordel for alle parter.

KIRKE
Vandretur til Dalby Kirke

Læs side 8

Parker tæt
Det bliver uundgåeligt tæt
i kirken juleaften. Der er
der derfor – tilsvarende
uundgåeligt – også pres på
kirkens P-pladser.
Tak til alle, der viser juleånd og parkerer rigtig tæt.

Juleaften for de
mindste kl. 10.00
Igen i år byder juleaften i Dalby
Kirke på en julegudstjeneste kl.
10.00 særlig tilrettelagt for børn
op til 3. klasse og deres forældre
og bedsteforældre.
Det har de seneste år været den
gudstjeneste, hvor der er bedst
plads juleaften. Alle er velkomne.

SKOLE
Elever fra Dalby vandt
fornem konkurrence

Læs side 9

SKOLE
Flot komedie af
5. årgang

Læs side 11

LOKALT
Lasse blandt verdens
bedste

Læs side 12
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DALBY GF

S E T P Å F A C E B O O K Generalforsamling i Dalby GF

Juniorgymnaster på
træningslejr
I weekenden den 8.-9. november 2019 tog en flok
glade juniorgymnaster til Vejen Idrætscenter for at
deltage i en fællestræning. På sådan en tur skal vi
både lave gymnastik og opleve et fælleskab med
hinanden.
Af Martin Stubkjær, instruktør
Foto: Martin Stubkjær
Dalbys juniorhold i gymnastik består af 40 piger og 9
drenge fra 6.-9. klasse. Det
er altid godt med ekstra
træning og hyggeligt samvær. Det var formålet med
træningslejren i november.

vi vækket af rolig musik lørdag morgen kl. 6.50. Hurtig morgenmad, og så var vi
friske igen til et par timers
gymnastik.

Afslutning i svømmebad
Vi sluttede weekenden af
med en dejlig tur i det
flotte svømmebad i Vejen.
Mange af juniorgymnasterne prøvede det kolde
gys i det udendørs bassin,
hvor vandtemperaturen var
ca. 5-6 grader.
Tak til alle gymnaster for
godt humør og stor energi.

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes
med følgende dagsorden:

DALBY GF mangler hænder

Har du lyst til at være en
del af Dalby GF? Vi mangler hænder, der har lyst til
at hjælpe med at arrangere
og afholde sommerfesten i
juni. Samtidig står vi i den
situation, at to af vores
medlemmer af hovedbestyrelsen ikke længere har
deres daglige gang i Dalby
og heller ikke længere har
børn på Dalby Skole.

Dalby-piger til EMkvalifikationskamp
Fredag den 4. oktober 2019 tog en bus fuld af pigefodboldspillere fra Dalby til Viborg for at se kvindelandsholdet spille EM-kvalifikationskamp mod
Bosnien-Hercegovina.

Der var pigefodboldspillere
med i bussen fra U9 og op,
så jeg fik øje på, hvor mange
piger der egentlig spiller
fodbold i Dalby. Fra U14
deltog vi med 12 spillere, og
træner Mikael og Lotte var
med til at sørge for, at vi fik
en god oplevelse.
Kampen startede allerede
kl. 17.00, så vi havde alle
travlt med at komme hjem

Dalby GF er vært ved en kop kaffe under mødet.

Af Brian Forsingdal-Nielsen
Formand Dalby GF

Kager til alle
Herefter var der kager, pølsehorn, pizzasnegle og
frugt til alle. Tak til forældrene for god forplejning.
Efter en kort nats søvn blev

Af Sofie Birk Lorentzen,
Dalby GF U14 Piger
Fotos: Liselotte Dam

Tirsdag den 25. februar 2020 fra kl. 19.00 i Dalbyhus

Dalby GF efterlyser nye folk til Sommerfest og bestyrelsesarbejde.

Et tætpakket program
Vi lavede opvarmning, rytmisk træning og en masse
springtræning i de flotte
springfaciliteter, de har i
Vejen. Fredag aften trænede vi til kl. 22.

fra skole, så vi kunne nå
bussen, der kørte fra Dalby
kl. 14.45.
Klar til kamp
På vej derhen var der en
rigtig god stemning i bussen, den danske nationalsang blev sunget, og vi fik
malet Dannebrog i ansigtet.
Da vi kom til Viborg Stadion fandt vi vores pladser
nede bag ved det ene mål.
Selve kampen
Det var sjovt at se spillere

Støt Dalby Tidendes annoncører
De støtter dit lokalsamfund
Vil du annoncere?
Kontakt: jcbi@km.dk

som Pernille Harder og
Nadia Nadim spille, og
Danmark scorede da også
det første mål foran os.
Hvis man var heldig tror
jeg, at man kunne se nogle
af os i fjernsynet.
Glad bustur hjem
Danmark vandt kampen 20, så der var selvfølgelig også en rigtig god stemning
hjem i bussen. Vi hyggede
os rigtig meget som hold,
men også sammen med de
lidt mindre piger.
Jeg synes, at det var en
mega fed tur, og jeg tror,
at den var en kæmpe oplevelse for alle, der var
med.

Dalby Tidende

DALBY GF

Noget for dig?
Så derfor: Hvis du har lyst
til at være en del af arbej-

det med at holde Dalby GF
i gang og måske har gode
ideer til, hvordan andre aktiviteter kan afholdes eller
hjælpes i gang, så har du
nu mulighed for at blive en
del af en yderst veldrevet
klub.
Sådan gør du
Har du lyst til at blive formand eller menigt medlem
af Dalby GF, så skriv eller
ring til den nuværende formand Brian Forsingdal på
tlf.: 22 20 71 37 eller e-mail:
brianforsingdal22@gmail.
com

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af formandsberetninger.
Forelæggelse af reviewede regnskaber.
Behandling af indkomne forslag (se nedenfor).
Valg til bestyrelsen samt af revisor.
a. Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne (vælges for 1 år).
Udvalgene udpeger selv.
b. Formand Brian Forsingdal-Nielsen. Valgt 2019. Ikke på valg.
c. Kasserer Tommy Andersen. Valgt 2018. På valg. Modtager ikke genvalg.
d. Medlem Morten Hell. Valgt 2018. På valg. Modtager genvalg.
e. Medlem Jens Schmidt. Valgt 2019. Ikke på valg.
f. Medlem Mette Høi Davidsen. Valgt 2019. Ikke på valg.
g. Revisor Peder Nygaard. Valgt 2018. På valg. Modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller Maj-Britt Lykke Viskum som ny revisor.
6. Valg af formænd for udvalgene (vælges for 2 år).
Udvalgene indstiller selv formand til valg på generalforsamlingen.
7. Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.
Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
(vedtægterne §6). Under hensyntagen til dette opsættes aktuel dagsorden
senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har stemmeret (vedtægterne §8) ʹ tillige med forældre til medlemmer under 16 år,
samt trænere og ledere i foreningen.
Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen

Årsmøder i Dalby GF’s udvalg
De enkelte afdelinger / udvalg i Dalby GF holder årsmøder efter denne plan

Sommerfesten
Volleyball
Gymnastik
Fodbold

Mandag
Torsdag
Mandag
Tirsdag

13/1 2020
16/1 2020
20/1 2020
21/1 2020

Kl. 20.00
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 20.00

Alle møderne afholdes i Dalbyhus (hallen)

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87
www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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DALBY GF / KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Månedens træner

Sjov fredag afholdes igen den 24. januar
samt 17. april fra kl. 17.30 til 20.30.

Navn
Michael Lager

Folkekøkkenet
Julen igennem samles der i Dalby Kirke ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej – et værested for skæve eksistenser, der ikke følger den udstukne kurs og i julen har brug for ekstra omsorg.
Julen er nemlig den hårdeste tid for Folkekøkkenets brugere, der ofte
mangler nogen at fejre jul med. Derfor samler Dalby Sogn ind for at
bidrage til, at julestemning og fællesskab kan favne nogle af samfundets
svageste. Folkekøkkenet fejrer jul med 75-100 brugere og en bred vifte
af frivillige.
Tak for støtten!

Bopæl
Odins ager
Job
Tømrer
Familie
Jeg bor sammen med
Louise og sammen har vi
børnene Mikkel på 7 år,
som går i 1.b, og Lærke på
6 år, som går i 0.a på Dalby
skole.
Livret
Et godt stykke kød
Sportsidol / yndlingssportsstjerne – og hvorfor
Steven Gerrard (Liverpool
FC)
Hvor mange år i Dalby GF?
Det må være blevet til cirka
30 år. Startede med at spille
fodbold i Dalby GF, da jeg
var 3 år.

Funktion i Dalby GF
Fodboldudvalget
Kampfordeler
Træner for u7 og u8 piger
Derfor blev jeg træner /
manager i Dalby GF
Jeg startede som træner
for mine børns og deres
venners skyld, for jeg vil
gerne give dem de samme
oplevelser, som jeg selv har
haft ved at spille fodbold.
Og så håber jeg, de kan få
de samme kammeratskaber, som jeg selv har fået
ved at være en del af en
forening.
Mit bedste / sjoveste
Dalby-minde
Jeg synes, det er svært og

Kagemysteriet
KFUM-spejderne fra Mariesminde var på gruppeweekend 15. – 17. november på Houens Odde. Det
blev en weekend med spænding og sjov, hygge og
uhygge.
Af spejderne Silja B. Thomsen
og Frederik Johansen
Fotos: Susanne F. Jørgensen
Det var en dag ligesom alle
andre, bageren havde bagt

Søndagsløb med forældre og søskende.

en masse kager, men hvad
han ikke vidste var, at en
kagetyv var på fri fod. Sent
om aftenen lige før lukketid sneg tyven sig ind, han
tog alle de lune kager og
forsvandt.
Der blev fundet en masse
spor dagen efter, men
ingen vidste, hvem der
kunne have taget kagerne.
Jagten på kagetyven blev
sat i gang, det lokale politi
havde søgt hjælp udefra og
skaffet de berømte Mesterdetektiver. Det var nu op til
dem at opspore tyven og
redde alle kagerne.
Mesterdetektivernes første

vælge et minde ud, da der
har været rigtig mange
gode oplevelser igennem
de 30 år i Dalby GF.
I ungdomsårene havde vi
nogen vildt gode ture til
Tus Hasbergen, vores venskabsklub i Delmenhorst,
og til Gøteborg Cup i Sverige.
Senere hen i seniorårene
kan nævnes et par oprykninger og ikke mindst
vores oktoberfester både i
Staldgården og på Godset.
Det var nogen sjove weekender.
Men det bedste at tænke
tilbage på må nu alligevel
være alle de mange bekendtskaber, jeg har fået i
Dalby GF
opgave var at spørge alle,
som kunne have set eller
hørt noget. De fleste havde
en anelse om, hvem personen kunne være, men kunne ikke fortælle præcis
hvem.
Der blev fundet fodspor,
fingeraftryk og krummer.
Der blev også opgivet størrelse, hårfarve og højde.
Da de senere fik samlet alle
beviserne, begyndte det at
gå op for dem, at det kun
kunne være én person,
som havde gjort det: Det

En af byens borgere, som spejderne mødte, var fiskeren.

Min yndlingsjulesalme:

Natløbet
Klokken 02.00 blev både junior-, trop- og seniorspejdere vækket af lederne. Vi
skulle af sted på natløb ude
i skoven. Der var sket et nyt
mysterium. Den lille pige
Lise var blevet væk for
mange år siden. Ingen
havde set eller hørt fra hende i flere år. Det var første
gang for flere af juniorspejderne at tage på natløb,
men alle klarede det godt.
Vi blev inddelt i patruljer af
fire, som vi skulle gå i. Hver
patrulje fik udleveret et
kort over noget af Houens
Odde, hvor der var indtegnet poster, som vi skulle

Det er ved at blive endnu en god juletradition. På 2. juledag
væves dagens temaer sammen med kirkegængernes valg af julesalmer.

Spejderne hjælper fiskeren med at reparere hans garn.
finde. Men alt var ikke så let
som man skulle tro, for der
var fangere rundt i skoven.
Fangerne gik rundt med
gaffatape, som de kunne
finde på at tape rundt om
ens arme, hvis de mødte
ens patrulje på vejen.
Natløbet varede to timer,
og mange var trætte, da vi
var færdige. Vi sluttede af
med kage og varm kakao,

inden soveposerne kaldte
på os igen.

Den frygtede kagetyv endte i
gabestok.

2. juledag vil organist Eva Schmidt og sognepræst J.C. Bach Iversen
lægge op til, at kirkegængerne selv foreslår julesalmer, måske med en
lille historie knyttet til, om det nu er yndlingsjulesalmen, eller bare en
man sang som barn og måske ikke har sunget i mange år.
Beretningen om kirkens første martyr, Stefan, der har lagt navn til
dagen, hører naturligvis med – også i salmerne. For julebudskabet er,
at Gud flytter udtrykkelig ned på jorden til alt, hvad jorden byder på,
for at være til stede midt i det alt sammen, også i modgang og fortræd.
Både klaveret og orglet kommer i brug. Organisten og præsten har
også selv et par forslag klar.

Ønskekoncert:
Julesange
Tirsdag 10. december kl. 15.00 - 17.00 i Dalby Præstegård,
Gl. Tved 23 A.
Den traditionsrige julehygge i Dalby præstegård har en lidt
anden skikkelse i år.
Kom og ønsk en julesang fra det varierede
julesanghæfte, som
bliver sat sammen til
lejligheden.
Alle er velkomne.
Gløgg og småkager vil
ledsage julesangene
og det øvrige program, der er lagt i
hænderne på ældremotions-instruktør
Gitte Gura, organist
Eva Schmidt og sognepræst J.C. Bach Iversen i fællesskab.

Festgudstjeneste
nytårsaften
På årets sidste dag kl. 15.30 er der igen i år en festlig nytårsgudstjeneste i Dalby Kirke.
Med flotte salmer, stor trompet- og orgelmusik, en overraskelse og
gerne en feststemt og festklædt menighed tager vi afsked med det
gamle år og ser frem mod det nye.
Traditionen tro slutter gudstjenesten med champagne og fyrværkeri.
Den sædvanlige gudstjeneste nytårsdag er aflyst. Der henvises til nabokirkerne.

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

Foto: Lene Mark

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

...og vi elsker

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

2. juledag i Dalby Kirke

var bondeknolden! Han
blev lagt i gabestok, og alle
indbyggerne kastede ulækre ting efter ham, han blev
virkelig beskidt. Det endte
alt sammen godt, og der
var kager til alle.

VI ER SKOhUvidSeEvNarer

4

Juleindsamling i Dalby Kirke:
Traditionen tro samler vi julen igennem ind, så Folkekøkkenet
kan holde jul for sine brugere.

Alder
33 år

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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KALENDER
DECEMBER
Familiegudstjeneste: Søndag 1. kl. 10.30
1. s. i advent. Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Adventskoncert: Søndag 1. kl. 16.00
I kirken. Med alle kirkens fire kor. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag 8. kl. 9.00
2. s. i advent. Ved Tine Illum.
Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 15. kl. 16.00
Kirkens kor og konfirmander medvirker. 3. s. i advent.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag 22. kl. 10.30
4. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Juleaftengudstjeneste særligt for børn:
Tirsdag 24. kl. 10.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 1.
Juleaftengudstjeneste:
Tirsdag 24. kl. 13.00 / 14.30 / 16.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 1.
Julegudstjeneste: Onsdag den 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste ”Min yndlingsjulesalme”:
Torsdag den 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Gudstjeneste i en nabokirke:
Søndag 29. kl. 10.30 i Sdr. Bjert
Julesøndag. Ved Tine Illum.
Festgudstjeneste for fuld musik:
Tirsdag den 31. kl. 15.30
Nytårsaften. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.

DALBY KIRKE

DECEMBER I DALBY
KIRKE OG PRÆSTEGÅRD
Søndag den 1. kl. 10.30 i kirken
Familiegudstjeneste: Mini-konfirmander bærer lys
Søndag den 1. kl. 16.00 i kirken
Adventskoncert: Alle kirkens fire kor medvirker
Tirsdag den 10. kl. 15.00 i præstegården
Julehygge med julesange, småkager og gløgg
Søndag den 15. kl. 16.00 i kirken
Musikgudstjeneste med Lucia-optog
og 9 læsninger:
Kirkens kor og konfirmander medvirker

Søndag 1. december
kl. 16.00
Adventskoncert
i Dalby Kirke
Alle Dalby Kirkes fire kor medvirker
under ledelse af Eva Schmidt.
Trompet: Steen Nielsen

Fælles juleaften Musikgudstjeneste med Lucia
mangler frivillige
Søndag 15. december kl. 16.00 afholder Dalby Kirke
juletraditionen ” De 9 læsninger” med Luciaoptog.

Kolding 1 Y’s Men’s Club søger hjælpere til den traditionsrige juleaften i fællesskab, der igen i år afholdes i Brændkjærkirkens lokaler.
Den fælles julefejring med
de 100 gæster begynder kl.
17.30 og forventes afsluttet
kl. 21.30. Der er tale om en
traditionel dansk juleaften
med sang, julemiddag, julefortælling, julegaver og
dans om juletræet.
Vil du hjælpe?
For at få aftenen til at blive
vellykket for de mange gæster er hjælperne på i tidsrummet 16.30 til 23.30.
Opgaverne spænder fra
praktiske opgaver som
borddækning og servering
af julemiddag til hygge om

Torsdag den 19. i kirken
Skolens 2. klasser opfører krybbespil for
Daginstitutionerne Tved og Mariekjær

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Vi synger julen ind ved en
stemningsfuld musikgudstjeneste i Dalby Kirke 3.
søndag i advent kl. 16.00.
Kirkens ungdomskor går
Lucia-optog og synger jule-

sange. Også voksenkoret
og solist Ditte Freiesleben
medvirker. Alle under ledelse af organist Eva
Schmidt.
Årets konfirmander læser

Ellie Noer Sibuhr
Løjpen 14
10. november
Alva Frehr Holdt
Thors Ager 11
17. november
William Kjær Wolthers
Skovly 46

gæsterne samt efterfølgende oprydning og opvask.
Vil du hjælpe eller i alt fald
høre nærmere, så kontakt
Preben Nielsen, telefon 40
61 25 93.

Petra Sia Pagaard
Fredsted
Goldbækparken 6

Fredag den 20. i kirken
2. klasserne opfører krybbespil for skolens
andre elever
Tirsdag den 24. kl. 10.00 i kirken
Juleaftengudstjeneste: Særligt for mindre børn
og deres forældre / bedsteforældre

Gudstjeneste: Søndag 5. kl. 10.30
Hellig 3 kongers søndag. Ved Tine Illum.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Børnekoret

Ingen

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent

Tirsdag den 24. kl. 13.00 / 14.30 / 16.00 i kirken
Traditionel juleaftengudstjeneste

Torsdag den 26. kl. 10.30 i kirken
2. juledagsgudstjeneste: ”Min yndlingsjulesalme”

Dalby GÅR i kirke: Søndag 12. kl. 9.00
Fra præstegården. Se side 8.

Ungdomskoret og voksenkoret

Gudstjeneste: Søndag 12. kl. 10.30
1. s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen.
NB! Kirkekaffe 10.00. Se side 8.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 18. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Søndag 19. kl. 10.30
2. s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen.
”Min barndoms Dalby”: Tirsdag 21. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde med Christian Schmidt.
I præstegården. Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag 26. kl. 9.00
3. s. e. hellig 3 konger. Ved Maria Frederiksen.

FEBRUAR
Gudstjeneste: Søndag 2. kl. 10.30
Sidste s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkefrokost. Se side 8.

LØRDAGSDÅB
15. februar 2020 kl. 10.00
28. marts 2020 kl. 10.00
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Vinter 2012-13. Foto: Judy Knap Reimer

Kvindekoret
Varieret juleprogram med danske adventssalmer og kendte julesange, Christmas
Carols, rytmiske sange og fællessalmer.

Gratis adgang

Kolding 1 Y’s Men’s Club
Kolding 1 Y’s Men’s Club rækker helt tilbage til 1958.
Klubben er én blandt over 140 klubber i Region Danmark. Der er både mænd og kvinder i klubberne. Nuværende landsleder (regionsleder) er Bjarne Hyldgård
fra Give.
At være Y’s Man er at være med i et fællesskab baseret
på en kristen livsopfattelse – og deltage i et åbent og virkelystent miljø med lydhørhed og nysgerrighed for
andre menneskers forskellighed og relationer.
Formål
Gennem dialog og handling inspirerer medlemmerne
hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk over for mennesker, der har behov, lokalt, nationalt
og globalt.
Globalt for eksempel med støtte til kristent ungdomsarbejde og til børnehjem for forældreløse og gadebørn.
Herhjemme modtager KFUM/KFUK, spejdere og FDF
støtte til kristent børne- og ungdomsarbejde i frivilligt foreningsregi, ligesom Y’s Men’s klubberne i Danmark har
støttet udvikling af konfirmandarbejdet i folkekirken.
Og så tager de lokale klubber altså også initiativer i
netop den lokale sammenhæng, sådan som Kolding 1
Y’s Men’s Club gør det med juleaften-arrangementet i
Brændkjærkirken.
Sådan skaffer klubberne penge
Pengene rejses på mangfoldige måder: Gennem genbrugsbutikker, lodsedler, loppemarkeder og meget
mere.
Verdensomspændende
Der er ca. 1.400 Y’s Men’s klubber verden over. Den internationale organisation har hovedkvarter i Geneve.
Læs mere på: www.ysmen. dk

DØDE OG
BEGRAVEDE

Levende lys og masser
af børn i Dalby Kirke
1. december
kl. 10.30.

Onsdag den 25. kl. 10.30 i kirken
Juledag: Festgudstjeneste

Tirsdag den 31. kl. 15.30 i kirken
Festgudstjeneste nytårsaften

DØBTE
2. november
Frederikke Rothe
North
Agervænget 12
Emilie Kyndi Ohlsen
Teglvænget 11

JANUAR
Gudstjeneste i en nabokirke: Onsdag 1. Nytårsdag.
Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk

passager op fra Bibelen,
der leder op til julens budskab.
Efter gudstjenesten serveres der gløgg og småkager
i kirken.

Nyt om
NAVNE

Igen i år fyldes kirken af børn
1. søndag i advent, og dette
års mini-konfirmander medvirker med sang og drama.
Vi synger naturligvis ”Vær velkommen, Herrens år”, og et
barn tænder første lys i kirkens
store adventskrans.
Kirkens børnekor og ungdomskor
medvirker også.

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

NYT PROGRAM 2020

Indkøbsture til Fleggaard

udkommer sidst i december.
Se mere på vores hjemmeside.

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

JULEMARKED I KIEL
Lørdag 7. december

Pris 350,--

Bustur • Kaffe og rundstykke

I E
DEJLIG
K
DANMAR

Pris prr. person 75,-

CIRKUS 9
201
20
REVYEN

Ring og hør nærmere.
JULEMARKED I FLENSBORG
7 og 14. december Pris 250,Onsdag 4., 11. og 18. december • Lørdag 7.

Bustur • Kaffe og rundstykke

JULEMARKED I LÜBECK
Onsdag 11. december Pris 350,-

23. oktober
Jane Boye Christiansen
Tidl. Aagærdet
27. oktober
Emil Christensen
Tidl. Skovgærdet
14. november
Svend Preben Arens
Tidl. Strandbakken
____________________
KIRKEBILEN
Kirkebilen
kan benyttes
af ældre og
gangbesværede til det,
der foregår i kirke og
præstegård.
Ønsker
man at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27
00 senest kl. 12 dagen
før. Opgiv aftalenr.
2984. Og sig, turen går
til Dalby Kirke/Præstegård.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang,
nr. 1 December 2019 –
Januar 2020
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Bustur • Kaffe og
g rundstykke
y

Vi ønskker alle vorre
e gæster en glæd
delig jul og godt nytår
Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chaufførerr.
Vi har minibusserr,, liftbusser og turistbusserr.






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

79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk
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12. januar kl. 9.00:

Vi GÅR i kirke
For dig – og for din nabo, dine børn, din veninde,
din mor eller bror. Tag en med på kirkens vandretur!

Af Kristin Balslev Munksgaard
Fotos: Jette Juhl
- Egentlig er der forskel på
at gå og at vandre – at vandre tager tid, og man kan
blive helt høj af det: Man
bliver væk i sine tanker,
man ser ingenting og alligevel alle ting. Og andre
ting end man plejer at
lægge mærke til.
Sådan siger Jette Juhl, der i
mange år har været med i

Dalby Kirkes menighedsråd. Hun er næstformand,
står for sognets årlige indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, hun planlægger
og koordinerer vores kirkekaffe, og så er hun formand for menighedsrådets
aktivitetsudvalg.
Og så har Dalby Kirkes vision om at være “en kirke,
der bevæger dig” en helt
særlig betydning for Jette:
- Vores vision er jo en kirke,
“der bevæger” – og det

På den pilgrimsrute, Jette Juhl gik i sommeren 2019, finder man
cirka 100 km nord for Rom byen Montefiascone ved den store
Bolsenasø. Her har man dette fine monument, der hædrer pilgrimsvandrerne.

En dag i strålende sol tog Jette Juhl dette billede af sin egen silhuet
som pilgrimsvandrer, da hun i sommeren 2019 gik 230 km af
den italienske pilgrimsrute ”La Via Francigena”.
8

synes jeg, vi skal gøre i alle
betydninger. Altså også
den fysiske bevægelse,
nemlig i form at sognegåture eller -vandringer.
Da Jette blev vandrer
Jette har tænkt en del over
det med forskellen på at gå
og vandre. Ifølge hende er
der nogen, der mener, at
det at vandre er så langt, at
man må have en madpakke med. Jette Juhl forklarer:
- Jeg synes selv, at jeg er blevet en vandrer. Det skete,
da jeg i hele foråret trænede op til at kunne klare
en længere vandretur over
et par uger på en lille del af
den italienske pilgrimsrute
“La Via Francigena”, der i
sin helhed går fra Canterbury i England over Frankrig og Schweiz til Rom,
cirka 1.900 km i alt. Menighedsrådets næstformand
gik i sommeren 2019 hele
230 km af ruten og regner
med at skulle gå mere af
ruten i de kommende år.
Billederne stammer netop
fra denne vandretur.
- Min tur var en fantastisk
oplevelse på alle måder,
lige fra at opleve den
skønne og varierede natur
i slowmotion til alle de forskellige mennesker, jeg
mødte undervejs. Ingen
forpligtelser eller klokkeslæt, der skulle overholdes.
På den måde kan en vandretur gå to veje: Du flytter
dig geografisk, men det
kan også være en rejse ind
i dig selv, siger Jette Juhl
med et stort smil.
På vandretur med din
lokale kirke
Derfor sætter vi nu bevægelse i den nye vision og inviterer alle med på
vandreture i 2020. Første
gang ved helt bogstaveligt
at gå i kirke.
Det sker søndag den 12. januar, hvor ruten går fra
præstegården på Gl. Tved
23A og ud til kirken for at
deltage i dagens gudstjeneste kl. 10.30.
Der er afgang kl. 9, og når
vi er fremme ved kirken
ved 10-tiden, er der rundstykker og kaffe inden
gudstjenesten. Jette guider
på ruten, og sognepræst
Jens Christian går også
med.
Så tag fat i din mand, gode
ven eller søster – og tag
med på Dalby kirkes første
vandretur i 2020.
Dalby GÅR i kirke
Afgang fra præstegården
12. januar kl. 9.00.
Kirkekaffe kl. 10.00.
Gudstjeneste kl. 10.30.
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Kirkefrokost 2. februar

2. klasserne laver igen i år krybbespil i Dalby Kirke

Den årlige nytårsfrokost ligger efter gudstjenesten den 2. februar.

Et af eksemplerne på det nære samarbejde mellem
Dalby Skole og Dalby Kirke er det årlige krybbespil
i forbindelse med skolens juleafslutning.

Kirkefrokosten, der afholdes i præstegården, er en
dejlig anledning til god
mad, hygge og sange fra
højskolesangbogen.
Og

måske kan der også fortælles lidt nyt om sognehusbyggeriet?
Pris: Kr. 75,- plus drikkevarer.

Tilmelding senest tirsdag
den 28. januar på opslag i
kirken eller til Jette Juhl på
27 63 25 77 eller jettejuhl01@gmail.com

Fotos: Arkiv
Dalby Skoles 2. klasser har
lavet krybbespil ved skolens
juleafslutning i kirken siden 2003, hvor lærerne Birgitte Meddings og Jette

Carlsen satte det op første
gang. Da var Birgitte Meddings netop kommet hjem
efter en årrække i England,
hvor traditionen for krybbespil er langt mere udbredt, og hvor hun som

Nytårskirkefrokosten er en kendsgerning. Bliver dagen mon også anledning til at fortælle folk
i Dalby om den egentlige byggeproces for det ny sognehus – og hvornår vi skal holde kirkefrokost i
sognehuset og ikke i præstegården?

Min barndoms Dalby:

Christian Schmidt
Så har Dalby Kirke igen ”Min barndoms Dalby” på
programmet. Denne gang er det Christian Schmidt,
der tirsdag den 21. januar kl. 15.00 i præstegården,
tager alle med på et nostalgisk tilbageblik.

Om man er gammel eller
ny i Dalby, er der noget at
hente, når lokale borgere
fortæller deres helt egen
sognehistorie helt fra deres
opvækst og med uundgåelige perspektiver til i dag,
sådan som det er konceptet, når Dalby Kirke inviterer til ”Min barndoms
Dalby”.
Hele livet i Tved
– næsten
Christian Schmidt har boet

i Tved i 85 år, kun afbrudt
af soldatertid, ingeniørstudium og fire år i USA.
I 1960 begyndte han at arbejde som ingeniør på sin
fars fabrik i Tved. Men det
blev svære tider, som tvang
familien til at sælge fabrikken Schmidt & Sønner til
Sophus Berendsen i 1983.
Berendsen ejede konkurrenter i Vejle og Esbjerg,
hvor Christian Schmidt
blev ansat som direktør.
Jobbet medførte meget

stor rejseaktivitet, med besøg i over 50 lande verden
over.
Rejseaktiviteten kulminerede, da Christian Schmidt
fra 1994-1998 overtog ledelsen af en fabrik i Pennsylvania USA. Han og hustruen Ester beholdt dog
deres hjem i Tved, som
Ester passede ved at rejse
hjem en håndfuld gange
om året.
Alle er velkomne
Eftermiddagsmødet indledes som vanligt med eftermiddagskaffe, inden Christian Schmidt fører os med
tilbage til sin barndoms
Dalby. Alle er velkomne.

lærer havde været med til at
opsætte krybbespil flere år.
Krybbespil med vokseværk
Få år efter det første krybbespil blev forestillingen
suppleret med en forpremiere for daginstitutionerne i Tved og Mariesminde.
Her har skuespillernes forældre og bedsteforældre
også mulighed for at kigge
med. På grund af de mange elever – og derfor også
mange forældre og bedsteforældre – er der nu to forpremierer, én for hver af
daginstitutionerne. Af samme grund bliver skolens
elever også delt, så der er
to forestillinger, én for de
yngste klasser og én for de

ældste, på sidste skoledag
inden juleferien.
I landsdækkende medier
I 2009 opdagede en landsdækkende avis, at fænomenet krybbespil var begyndt
at trænge frem i Danmark.
Og lige nøjagtig Dalby fangede avisens opmærksomhed. Det blev til en stor
artikel med samtaler og
fotos med Dalby-børnene.

Glimt fra tidligere års
krybbespil
Billederne er fra tidligere

års krybbespil. De to til højre stammer fra 2012, mens
det til venstre er fra 2015.

Elever fra Dalby Skole vandt Edison-konkurrence i Kolding
Værdifulde fællesskaber er et forløb, hvor man skal
kommer op med ideer, der skal kunne hjælpe forskellige målgrupper for eksempel de hjemløse,
handicappede og andre sårbare grupper.

Af eleverne Gustav Højfeldt
Christensen, Storm Emil Weltström og Lukas Støjer på vegne
af 6. årgang.
6. årgang har arbejdet med
Edison. Vi skulle lave idegenerering, og vi skulle til
sidst lave et produkt som
kunne hjælpe de målgrupper, folk havde valgt. Man
skulle lave en prototype,
man kunne fremvise til
nogle dommere nede på
IBC. De målgrupper man
kunne vælge var: handicap-

pede, hjemløse, mobning,
ensomhed og robusthed.
Da vi var nede på IBC og præsentere vores ide for dommerne til kommunefinalen,
var der ni hold, der gik videre
til landsfinalen i Fredericia
torsdag den 21/11.
De vandt
1. pladsen i hele Kolding
kommune gik til Laura
Lindskov, Nikoline Regitze
Grubak Henningsen, Nikolas Drejer Karlsen og
Amandus Nikolai Hartung,

som var fra vores skole.
Ideen er et nøglekort, hvor
de kan få adgang til bad,
genbrugstøj, og vaskefaciliteter. Desuden kan de få

adgang til at køre med bus.
De vandt en golftur til hele
6. årgang på Birkemose
golfklubs baner og 1000
kroner til klassekassen.

Fra projektets hjemmeside står der om Edison:
Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og
produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at
hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere
skal fremvise på en større messe.
Formålet med Edison er at give eleverne muligheden
for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres
skoleforløb, og muligvis vække en interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Undervisningen foregår
tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt samt udfolde sig kreativt.

Laura Lindskov, Amandus Hartung og Nikolas Karlsen fra vindergruppen.

&ĊĂĬĞŶƚĞƚĚŝƚ

ďƌƵŐƚĞũƵůĞƚƚƌč
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ŽŐƐƚƆƚĚĞƚůŽŬĂůĞƐƉĞĞũĚĞƌĂƌďĞũĚĞ
ĞƐƟůŽŐ ďĞƚĂůƉ Ċǁǁ͘ŵĂƌŝĞƐŵŝŶĚĞŐƌƵƉƉĞ ͘ĚŬ


 
 
  
WĊǁǁǁ͘ŵĂƌŝĞƐŵŝŶĚĞŐƌƵƉƉĞ͘ĚŬďĞƐƟůůĞƌĚƵĂĬĞŶƚŶŝŶŐǀĞĚƉŽƐƚŬĂƐƐĞŶƉĊĞŶ
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Kontakt:

Dette luftfoto af fabrikken i Tved med Christian Schmidts fødehjem i forgrunden blev taget i 1946.
Tirsdag den 21. januar fortæller Christian Schmidt i præstegården om sin barndoms Dalby.

Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Vi er glade for skolen, kammeraterne
og lokalsamfundet
Det er spændende at være medlem af skolebestyrelsen, men der er også udfordringer især omkring
det økonomiske, som rammer alle folkeskoler.

Da vi flyttede her til for 6 år
siden, glædede vi os til, at
vores datter skulle starte i
Dalby skole. For den havde
vi hørt godt om, og det tiltalte os, at den ligger tæt på
vores bolig, og at der med
al sandsynlighed ville være
en masse legekammerater i
kvarteret.
Alt det viste sig at holde
stik. Vi er glade for skolen,
klassen, lærere, pædagoger
og for lokalsamfundet.

ne kassebeholdning. Skoleområdet bliver bestemt
ikke forkælet for tiden.
Så selvom der f.eks. er masser af gode ideer til fede
opholds- og legemuligheder for børnene i hele
Dalby området, er det
svært at se lige nu, hvor
pengene skal komme fra.
Initiativet med Dalby Torv
fik desværre ikke megen
beboeropbakning, men
muligheden foreligger stadig, såfremt nogle har interesse i at lede en lokal
fundraising.

Blev valgt til bestyrelsen
Dette var medvirkende til,
at jeg valgte at stille op til
skolebestyrelsen. Her har
jeg fået indsigt i, at skolen
har massevis af udfordringer. De mere ærgerlige og
triste er de økonomiske udfordringer, der rammer
alle landets folkeskoler bestemt fra regeringshold.
Såvel som de lokaløkonomiske udfordringer, der
skal ses som et resultat af
Kolding Kommunes slunk-

Positive udfordringer
Der er også udfordringer i
at vokse til en stor skole
med overbygning. Men her
er der tale om langt mere
positive og interessante udfordringer. For her kommer alle skolens gode
kompetencer i spil. Ledelsen arbejder ihærdigt med
både personale og skolebestyrelse på at forberede
den allerbedste overbygning, som vores nuværende 6. klasser kan tage

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Sidse Østergaard

hul på efter sommerferien,
som Dalby skoles første 7.
årgang. De flotte, nye fysiske rammer er kun få måneder fra at stå færdige og
vidner om, at vi er heldige
her i Dalby skoledistrikt.
Tag de positive briller på
Men på uendelige regnvejrsdage, der alle føles
som mandage, er det jo
helt naturligt, at man ikke
altid glæder sig over det
man har og får af goder.
Men lav en god kop kaffe,
smør en lun bolle og tag de
positive briller på.
Selvom alting ikke er perfekt, heller ikke på Dalby
skole, så har vi en stab af
lærere og pædagoger, der
arbejder utrætteligt på at
give vores børn den absolut
bedste skoletid. En ledelse,
der knokler på og løser udfordringerne efterhånden
som de kommer, og som
gerne går i dialog med os
forældre, når vi har brug
for det.
Forældre i spil
Som forældre kan vi også
sætte os selv i spil som positive brikker. Vi kan huske
at værdsætte de gode indsatser, der bliver gjort dagligt af vores børns lærere
og pædagoger. Vi kan forsøge at forstå, hvad der ligger til grund for beslutninger, vi ikke forstår, før vi
kritiserer og irriteres.

Er der forskel på
drenge og piger?
Nej, vil mange mene, for piger elsker at klatre i
træer og køre vildt på Mooncars, og drenge elsker
at tegne og lave perleplader, og det er super dejligt. Men der er da ikke noget sjovere end at være
en del af en drengegruppe, hvor man kan føle sig
som noget helt særligt, og hvor der er plads til at
drenge kan være drenge og spille KONGulerod.

Af pædagog Rene Sørensen Zeberg og pædagogisk assistent
Karina Ahlstrøm
Fotos: Dalby Skoles SFO
Det er netop, hvad vores
ønske er med den nyoprettede klub for ”drenge-rødder med fut i fødder”. Vi
bestræber os på at mødes i
drengegruppen hver tirsdag i SFO-tiden fra kl.
13.15-15.00. Her er det muligt for drengene i 1.-3.
klasse at være med. Vi vil
give drengene så meget
medbestemmelse som muligt til indholdet af de
timer, vi er sammen. For at
det ikke kun bliver leg i
hallen, vil vi udvide deres
viden omkring forskellige
aktiviteter:
Mulige aktiviteter
Kreativ værksted: Limværksted, kokossmykker.
Digitalkultur: Lave små
film, greenscreen, stop-motion.
Bål og brand: mad over
bål, brændemærke, snitte.

Ture ud af huset: Besøge
Geografisk Have, Perlen,
strandtur, Legeparken.
Foredrag: Brandmand, politimand, pilot. Her ville
det være dejligt, om der
eventuelt var forældre der
kunne tænke sig at holde
et lille oplæg eller kender
nogen, der kunne have interesse i det.
Forskellige lege i hallen: piratleg, floorball, stikbold,
fodbold og måske vi endda
kan træne os op og dyste
mod en af naboskolernes
SFO.
Sportsgrene: Vi vil undersøge om det er muligt at få
nogen fra forskellige
sportsforeninger ud og lave
sport med os, det kunne

være orienteringsløb, brydning, taekwondo, volleyball. Også her ville det være
dejligt, hvis der er forældre, der kan eller kender
nogen der kan være sammen med os omkring en
sportsgren.
Vi er begyndt
Vi håber på at se rigtig
mange drenge hver tirsdag. Put dem i en lyserød
trøje og afsted til ”mandehørm.” Følg med i SFOens
ugeplan for at se, hvad der
er på programmet.
Fotoet er fra en tirsdag eftermiddag, hvor vi gik i
KREA. Opgaven var at lave
et fantasidyr som en del af
limværksted. Lave en
mundtlig drejebog til stopmotion film, omkring et
selvvalgt tema. Spændende
temaer blev valgt: uhygge,
slot, natur. Drengene gik til
den med krum hals, og der
blev kreeret flotte, sjove og
kreative dyr, som senere
skal indgå i deres film.
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Ali Baba og de 40 røvere
– flot komedie lavet af 5. årgang

Skoleleder
Henrik Nielsen

Onsdag den 6. november og torsdag den 7. november opførte Dalby Skoles 5. klasser skuespil til skolefesterne for indskolingen og mellemtrinnet.

Af eleverne Kasper Reinholdt,
Simon Juhl, Mathilde Beck
Wethje-Raabe og Liv Mandrup
Petersen.
Stykket handler om Ali
Baba og hans talende kamel Suleima, som skal ud
og samle brænde. Pludselig
hører de hovslag, og så
kommer der en røverbande galoperende. Anføreren
råber ,“Sesam Sesam luk
dig op.” Klippen åbner sig
og indeni klippehulen er
der utallige rigdomme.
Bagefter da røverne er væk,
prøver Ali, om han selv kan
åbne hulen. Han åbner
den og tager guldet tilbage
til hans telt.
I løbet af stykket møder
man Fatima/ Alis kone,
Kassim/ Alis bror og Habiba/ Kassims kone. Til
sidst er der en fest med
dansere og en Djin (en god
ånd), der redder det hele.
Lyset vinder over mørket.

Det sjove og det svære
ved at spille teater
Vi har lært at samarbejde
bedre på tværs af klasserne. Vi har lært at stå
foran rigtig mange mennesker og spille skuespil. Vi
har fået et godt sammenhold på tværs af vores tre
klasser.
Sebastian Breith fra 5.b
som spillede røverhøvdingen fortæller:
- Det har været fedt at have
en de store roller, fordi man
havde mange replikker og
blev set som en stor del af
stykket. Jeg var nervøs ved
første sætning men efter
det, var jeg slet ikke nervøs,
og jeg prøvede at leve mig

KONGulerod
Drenge-rødder med fut i sine fødder

Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Camilla Krab
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Danseholdet i aktion.
ind i rollen. Jeg synes også,
det var fedt at samarbejde
på kryds og tværs og lære
andre bedre at kende.

Vitus Ramdal Kristensen
fra 5.a var røver:
- Jeg synes, at det er sjovere
at have en lille rolle, uden
man skal øve noget. Jeg
synes, at det er sjovt, når
der opstår fejl undervejs,
og når man selv skulle
spille. Det mest irriterende
var at få makeup på og ventetiden, inden vi skulle vise
det. Jeg var meget nervøs.
Det er sjovt at lave skuespil
og være sammen på en
anden måde. Jeg kan bedst
lide at have en rolle med få
replikker, så er man mere
sikker på at huske sine replikker i stedet for at have
hovedrollen Ali Baba.
Kamma Bundgaard fra 5.b

- Folk i byen og danser:
- Det er sjovt at danse for så
mange, fordi alle folk kigger på en. Man føler sig
god, når publikum klapper
ad en. Jeg var lidt nervøs,
da jeg gik i gang, men efterhånden blev det bedre,
og jeg var ikke nervøs. Jeg
var også med til at lave dansen. Den var svær at lave,
men til sidst fik vi lavet en
rigtig god dans. Jeg ville
gerne være danser og Folk
i byen, fordi man er meget
på scenen, men siger ikke
noget. Jeg var også Folk i
byen. Det var lidt kedeligt
men også lidt sjovt, fordi
man sad og så skuespil,
mens man selv skulle spille.

Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær (fmd.)
Carsten Reinert
Stine Weltstrøm
Signe Thorsø Pedersen
Sidse Østergaard
(1. suppleant 2016-20)
Allan Schütt
Jakob Saltoft
Pia Kristensen
Theresa Nielsen
(1. suppleant 2018-22)

____________________
Det sker

For i samarbejde med skolens personale og ledelse,
er vi i Dalby skoledistrikt
helt sikkert et ressourcestærkt og godt team, hvilket i høj grad vil komme
vores børn til gode. Så husk
også at værdsætte jer selv,
som en vigtig del af den positive fortælling om Dalby
skole.
Sidse Østergaard.

DALBY
SKOLE

December
Mandag 2.
Klippe-klistredag på
skolen
Fredag 20.
Juleafslutning

Villum Schmidt og Simon Christiansen, 2C, i gang i drengegruppen.

5. klassernes skuespil-hold til mellemtrinsfesten.

Kamelen Suleimi (Mads-Emil, Anton) og Ali Baba (Simon
Juul).

Lørdag 21.
Juleferien begynder
Januar
Torsdag 2. januar
Juleferie i undervisningen

F I RMA MA S S AG E
S P O RT SM A S S AGE
M A S S AG E F O R A LLE
B O OK O N L I N E : W W W. O NTH E S PO TM A S SAG E . D K
70 2703 21 DA LB YG A DE 4 0S KOLD I N G
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Fredag 3.
Første skoledag efter
juleferien
Torsdag 9. kl. 16.30-18
Indskrivningseftermiddag for kommende børnehaveklassebørn
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Lasse er blandt de allerbedste i verden
Siden Lasse Andreasen begyndte at køre gokart
som 11-årig er det kun gået fremad, opad og hurtigere. I år blev det til trods for en brækket hånd til
både et DM og en placering som nummer seks i
VM.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Lasse Andreasen
Racing
Der hviler en aura af både
beslutsomhed, målrettethed og venlig imødekommenhed over 19-årige
Lasse Andreasen, da han
tager imod med et lille smil
i entreen hjemme hos forældrene på Goldbæk Alle.
Han baner beslutsomt
vejen forbi dagplejebørn,
legetøj på gulvet og katten,
der hele tiden går i vejen,
ind i stuen, hvor han straks
byder på kaffe.
Lasse, der siden han var
helt lille, har brugt al sin
fritid på gokart, går i 3. g
på HHX på IBC i Kolding
samtidig med, at han arbejder næsten fuld tid på
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McDonald’s, tager rundt til
alle lokale virksomheder
for at finde sponsorer, kører gokart og lige om lidt
også går i gang med at køre
racerbil i en ombygget Peugeot 207, som han netop
har købt sammen med sin
far Carsten.
Arbejder hårdt
Lasse er med andre ord
uhyre flittig og netop hjemvendt fra et VM i Napoli,
hvor han blev nummer
seks, som er hans bedste resultat nogensinde.
- Det er egentlig lidt vildt,
at det endte sådan, for ved
Nordisk Mesterskab var
den en, der kørte hen over
min hånd, så den brækkede, og det betød både, at
jeg måtte udgå af Nordisk

Mesterskab, og at der var
flere afdelinger af DM, som
jeg ikke kunne køre. Det
var kun, fordi jeg var så
langt foran de andre på
point i DM, at jeg alligevel
endte med at vinde DM og
en billet til VM, fortæller
Lasse, der imod lægernes
råd fik gipsen af hånden en
uge før og kørte løb med
én hånd, fordi hånden var
helt uden kræfter efter
mange uger i gips.
Men Lasse har aldrig ladet
sig gå på af modgang, heller ikke da han var i Brasilien til VM i 2018 og udgik
med en punktering.
- Men det var nu alligevel
en lang vej hjem, siger Lasse stille.
Arbejdede sig opad
I år til VM gik det heller
ikke strygende til at begynde med. Han blev nummer 20 i kvalifikationen, og
hver gang han kørte hurtigere og bedre, var det som
om, de andre gjorde det
samme. Det lykkedes ham
dog at blive nummer 12 i
det indledende heat og
starte som nummer seks i
præfinalen, hvor han endte som nummer fem. Den
placering betød, at han
kunne starte som nummer
ni i finalen, og under løbet
lå han på et tidspunkt som
nummer fire. Men da det
kun er 1/10 del af et sekund, der skiller de bedste
i toppen, så blev det til en
sjetteplads.
- Lige da jeg kom ud, var
jeg da skuffet over, at det
ikke blev til en placering i
top fem, men det er jo kun

lige i øjeblikket. Bagefter
er man jo glad over resultatet, siger Lasse.
Nye mål
Lasse har da også allerede
sat sig nye mål. Planen er i
2020-2021 at rykke over i
bil. Året bliver dog også et
slags overgangsår, hvor han
skal i gang med at træne i
bilen samtidig med, at han
fortsætter med at køre gokart lidt endnu.
- Det koster utrolig mange
penge at køre racerbil. Det koster 3500 kroner bare for at leje Jyllandsringen eller banen i
Padborg til en times træning.
Så der ligger et stort arbejde
foran mig med at få sponsorer.
Men det arbejder lægger jeg
gerne i det. Jeg vil gerne gøre
det hele så professionelt som
muligt, siger Lasse.
Følg Lasse på hans Facebookside:
Lasse Andreasen Racing

