Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
AUGUST / SEPTEMBER
Forbehold for ændringer p.g.a. Coronakrisen.
Orienter dig på hjemmesider o.lign.
AUGUST
Søndag 9.
Sommerferien slutter
Mandag 10.
Første skoledag
Torsdag 13. kl. 10
Sommersang i Dalby
Kirke
Søndag 16. kl. 10.30
Strandgudstjeneste på
Rebæk Strand
Søndag 16 kl. 13-16
Åbent hus hos Mariesminde Spejderne
Tirsdag 18. kl. 10.15
Opstart babyrytmik i
Præstegården
Tirsdag 18. kl. 18.30
Generalforsamling
grundejerforeningen
Tved Nord
Onsdag 19. kl. 19.30
Generalforsamling Tved
Vandværk
Tirsdag 25. kl. 17.15
Meditation i kirken

Dalby Kirke

Dalby GF

9. årgang. Nr. 6
August 2020
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

En epoke er slut, en ny
epoke begynder
Efter mange års tovtrækkeri med Kolding Kommune og mange tegninger og planer, der er blevet
lavet om i flere omgange, står der endelig i Dalby
ikke kun en ny udskolingsbygning, men nu også et
nyt klubhus med nye omklædningsrum, nyt flot opholdsrum og stort køkken med cafeteriemuligheder.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
Et endegyldigt punktum er
nu sat for den gamle skolebygning fra 1831. Her har
derigennem årene været
skole og sognerådskontor.
Dalby GF har haft klublokaler og omklædningsrum.
Og senest har der været
Værested / Fritidsklub for
4. - 6. klasse.
Men i uge 27 blev bygningen endeligt revet. En gavl
og en bunke murbrokker
stod tilbage som det sidste
af det, der i næsten 200 år
har været et vigtigt omdrejningspunkt i Dalbys historie, da Dalby Tidendes
redaktion var forbi for at se
nærmere på oprydningsarbejdet.

Noget nyt bryder frem
Så meget desto mere glædeligt er det derfor, at den
nye udskolingsbygning,
der stod færdig tidligere på
foråret og allerede er taget
i brug, har fået selskab af
Dalby GF’s nye klubhus,
der nu også er klar til at
blive indtaget af klubbens
mange medlemmer.
Selv om der stadig er småting her og der, der skal
rettes til, er rammerne for
Dalby GF på plads, og nu
er det bare op til klubbens
medlemmer at fylde rammerne ud.

GANG I DIG OG DALBY
Rigmor får Dronningens fortjenstmedalje

Læs side 3

holde til. Men da Fritidsklubbens børn er i der mellem 13.30 og 17.00, så
kommer de til at bruge alle

faciliteterne i klubhuset –
både køkken, det store
flotte opholdsrum og de
øvrige faciliteter.

SKOLE
7. klasse med faglig og
personlig udvikling

Læs side 4

KIRKE
Strandgudstjeneste

Også Fritidsklub
Samtidig er der også blevet
plads til Fritidsklubben på
første sal i klubhuset, hvor
den primært kommer til at
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Det ny klubhus ligger lige til venstre for hallens hovedindgang
med direkte adgang ud til fodboldbanerne og mulighed
for at kigge med på kampene indefra.

SEPTEMBER
Tirsdag 8. kl. 15
Opstart af motion og
samvær for de ældre i
Præstegården

KIRKE
Korsang i Dalby Kirke

Læs side 7

Tirsdag 8. kl. 17.15
Meditation i Dalby
Kirke
Søndag 13. kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Tirsdag 22. kl. 17.15
Meditation i Dalby
Kirke

IDRÆT
Dalby GF mangler fodboldbaner
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mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg

IDRÆT
Sæsonopstart i fodbold
og gymnastik
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Rigmor får Dronningens fortjenstmedalje

6.a på tur til Givskud Zoo
Den 17.-18. juni tog 6.a på overnatning i Givskud
Zoo for nogle af de penge, klassen har optjent gennem årene.

Af: Christine Papuga Finsen,
Laura Lindskov og Victoria
Hillker Madsen
Fotos: Mette Høi Davidsen
I løbet af skoleårene har vi
optjent penge til en studie-

tur til vores udenlandsklasse i Wales.
Vi startede i 1. klasse med
at synge julesange i Kolding Storcenter. Derefter
tjente vi penge på at sælge
juletræer, maling og stå i

bod til sportsfest. Nu har vi
brugt nogle af pengene på
en tur til Givskud Zoo.
Onsdagens program
Onsdag morgen kom forældrene og hentede os, og
kørte til Givskud. Da vi ankom, skulle vi rundt og se
dyrene. Vi så bl.a. bjørne,
elefanter, aber og lamaer.
Derefter spiste vi frokost,
og vi så Bomaen, hvor vi
skulle sove.
Så viste vores guide, Cindy,
os hen til gorillaerne. Hangorillaen Kipenzi var i teenagehumør og gav Cindy en
attitude til stor begejstring
for os alle. Hun fortalte historier om tidligere gorillaer, og fakta om gorillaen.
Vidste du, at gorillaen er
kritisk truet?
Derefter måtte vi gå på
egen hånd og se dyr, lege
og købe slik. Vi var rundt i
parken, og klokken fem
skulle vi være tilbage i Bomaen, fordi de skulle lukke
dyrene indenfor.
Da dyrene var inde, kunne

Torsdagens program
Torsdag morgen vågnede
vi til røræg, bacon, pølser
og ristet brød. Det blev
også lavet over bål.
Da parken begyndte at
åbne op, kom Cindy og
hentede os. Nu skulle vi
over til næsehornene. Vi
gik ind i et lukket område,
hvor næsehornene var om
natten. Vi skulle ind og se
dem og lære om dem. Der
var et hannæsehorn, tre
piger og en unge. Cindy
fortalte, at de selv sliber
deres horn, og nogle gange
bliver dyrepasserne nødt til
at save dem af, fordi det
kan være farligt for dem at
have et skævt horn. Hun
fortalte om deres territorier, og hvordan de indrettede sig i deres område.
Cindy havde en spæn-

Nyt fra Tved Vandværk
Bestyrelsen fra Tved Vandværk fortæller her om
sommerens aktiviteter med relation til Vandværket.

Af bestyrelsen
Ill.: Danske Vandværker
Den planlagte generalforsamling i Tved Vandværk
måtte udsættes på grund af
Corona-smitterisikoen. Nu
er forholdene omkring
smitterisikoen blevet væsentlig bedre, så bestyrelsen har fastsat en ny dato.
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 19. august kl. 19.00 og som altid
på Den Gyldne Hane.
Hovedtemaet på generalforsamlingen er stadig omdannelse af foreningen
Tved Vandværk til et
A.m.b.a. I forbindelse hermed skal der også tages stilling til nye vedtægter.
- Som det tidligere har
været oplyst i Dalby Tidende, er begrundelsen for
ændringen, at alle medlemmer hæfter for evt. gæld i
Tved Vandværk ifølge de
nuværende vedtægter. Ved
at overgå til et A.m.b.a. ændres hæftelsen til alene at
omfatte det enkelte medlems tilslutningsbidrag, som
blev betalt ved tilslutningen.
Forslag til nye vedtægter er
fremlagt på vandværkets
hjemmeside, oplyser formand Søren Bolvig.
2

Væske skal der til
Når sommervarmen er
over os skal der indtages
flere liter væske pr. dag.
Lige nu diskuteres ivrigt i
Folketinget, hvordan CO2
udslippet kan nedbringes,
så klimaet ikke løber løbsk.
Helt afhængig af hvad du
drikker, medfører indtaget
af væske en CO2-belastning af atmosfæren.
I illustrationen kan man se
CO2-belastningen for indtag af 1 liter væske af forskellig art.
Som det tydelig ses, er drikkevand fra hanen det bedste valg, når det drejer sig
om at passe på klimaet.
Kloakseparering kan
give gener
Borgerne i Rebæk har nu
et stykke tid haft nok at se
til i forbindelse med kloak-

separeringen. Vandværket
har også i den forbindelse
haft en del opgaver på flere
områder.
Nu er BlueKolding så startet på området i Tved, og
derfor må der forventes
visse gener. Vi håber, der
bliver få aflukninger i forbindelse med arbejdet.
Besøg Vandværkets
hjemmeside
På hjemmesiden kan man
få et overblik over drikkevandets kvalitet. Vi vurderer, at det er helt i top uden
nogen form for pesticidrester, men tjek selv på
www.tved-vand.dk
Her kan du også få overblik
over dagsordenen til generalforsamlingen samt hvilke medlemmer, der er på
valg.
Bestyrelsen ser frem til et
godt fremmøde den 19. august kl. 19.30.

Op til sommerferien fik Rigmor Dalsgaard Thiemer
Dronningens fortjenstmedalje efter 40 år som
ansat ved Kolding Kommunes daginstitutioner,
siden 1997 ved Daginstitutionen Tved, hvor hun
har været med fra starten. Hun blev fejret behørigt
af tidligere og nuværende kollegaer, børn og forældre og flere andre.

vi have parken for os selv,
indtil aftensmad. Vi lavede
mad over bål, og ristede
skumfiduser, og lavede
popcorn. Vi hyggede os og
havde det rigtig sjovt.

Af red.
Foto: Daginst. Tved

efter tog vi hjem.

dende overraskelse til os.
Vi skulle klappe et næsehorn! Deres hud var som
læder, fordi næsehornene
er et tykhudet dyr. Vidste
du, at et næsehorns horn
bliver solgt for 500.000
danske kroner?
Vi sagde farvel til Cindy, og
gik videre rundt i parken.
Vi endte på legepladsen,
hvor vi spiste frokost. Der-

Tak
Det var en rigtig hyggelig
tur, og nogle minder vi aldrig glemmer.
Vi vil gerne sige tak til Nina
Kjærgaard Reinert, Stine
Weltström og Mette Høi
Davidsen for at tage os
med på turen.
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Fra indstillingen til Dronningen kan man bl.a. læse
følgende om Rigmor:
Hun har blik for det, der
kan lade sig gøre.
Hun er god til at hjælpe
kollegaerne med at nå i
mål og bruge pyt-knappen.
Hun er rummelig og inddragende over for nye, der
hurtigt mærker hendes
omsorg, da hun husker at
spørge ind til folk.
Hun har de sidste 20 år stået
for indkøb af alle kreative
ting og er gerne selv igangsætter. Hun står blandt
andet hvert år for fastelavn.
Hun nyder at introducere
børn til at sy på puder eller
væve, som man gjorde tidligere.

Hun bager gerne med børnene.
Hun taler altid børnenes
sag, når det kommer til at
få nyt legetøj, og synes aldrig, de har nok.
Hun er god til at holde
orden og påtager sig gerne
praktiske opgaver både
ude og inde. Særligt har
hun blik for beskæring af
frugttræer.
Hun har altid elsket idræt
og musik og har deltaget så
meget som muligt heri
samt været fortaler for at få
det på aktivitetsskemaet.
Rigmor har de seneste år
med stor indlevelse fulgt
vores største børn i glidende overgang og sikret
dem en god skolestart ved
at være med dem de første
tre måneder.

Generalforsamling:

Grundejerforeningen Tved Nord
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 18.30
Restaurant Marinaen
Skamlingvejen 5, 6000 Kolding
Generalforsamlingen indledes med, at Torben Gade
fra Kolding Kommune orienterer om udviklingen i
Marina Syd projektet.
Derefter fortsættes med dagsorden if. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af Suppleant
7. Valg af revisor samt 1 suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved
en middag.

Rigmor D. Thiemer glæder sig til, at der åbnes for audiens hos
Dronning Magrethe, og er helt sikker på, at hun nok skal nok
finde en mandag, hvor der er tid til turen til København.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 18, hvorefter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde mandag den
10. august 2020.
Forslag bedes afleveret på adressen Vangen 21,
6000 Kolding, eller til: ng@jokoc.dk

Glimt fra årets sommerlejr

Kom til Åbent hus ved Ma
M riesminde
Spejderne

KFUM-spejderne fra Mariesminde var i uge 27 på en herlig sommerlejr på Spejderbakken i Grejsdalen.

KFUM-spejderne i Mariesminde/Dalby indbyder til Åbent Hus,, så du og dine forældre kan se,
hvad vi laver, når vi er til spejder.

Vi holder Åbent Hus søndag den 16. august 2020 kl. 13-16 på
Mariesmindevej 4. Bare kom og vær med!
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Som spejder er du en del af et stort fællesskab. Du lærer prakt
k iske færdigheder som at tænde
bål og lave mad, gå på løb, være på spejderlejr, selv ﬁnde vej på et kort, bygge med reb og
rafter og meget andet. Vi udfordrer og udvikler børnene til selvst
v ændige unge mennesker, som
kan tage ansvar, være en god ven, og en der passer på naturen og udnytter den optimalt.

-XOL

I Mariesminde kan man blive spejder allerede som 4-årig – sa
ammen med en forælder, og fra 1.
klasse kan man starte selv til spejder. Så tag dine venner med, og kom og hør mere…
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Mødedage;
Familiespejd (4 år - 0. klasse)
Bæver (1. klasse)
Ulve (2. + 3. klasse)
Junior (4. + 5. klasse)
Trop-senior (6. -9. klasse)
Senior (+14 år)
Roverklan (+17 år)
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Spejdermøderne starter op i uge 34, dvs. mandag d. 17. aug
gust.
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Hver 3. søndag kl. 09-1
12 + efter aftale
Mandage kl. 16.30-17:45
Tirsdage kl. 18.30-20.00
Onsdage kl. 18:30-20:30
Onsdage kl. 18:30-20:30
Onsdage kl. 18:30-20:30 + efter aftale
Efter aftale

Er du måske som ung / voksen interesseret i at være frivillig leder ved spejderne? Så kom
endelig forbi til en snak også om mulighederne i spejdergruppen.
Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkommen til at ringe til gruppeleder Susanne F. Jørgensen
på 51 64 40 24, som I også ﬁnder på hjemmesiden:
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7. klasse med faglig og personlig udvikling
Trænger dit barn til nye udfordringer? Så er 7.
klasse på Dalby Skole en mulighed. Den nye udskoling går nye veje for at udvikle elevernes sociale og
faglige færdigheder, så de står godt rustet i deres
videre uddannelsesforløb.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Dalby Skole
Spritnye lokaler, spændende og virkelighedsnær
undervisning af lærere
med linjefagskompetence,
der har deres faglige viden
helt på plads.
Fokus på dit barns trivsel,
velvære, sociale og faglige
kompetencer, så de bliver i
stand til at klare sig i deres
fremtidige liv, hvad enten
de vælger at få en boglig
eller en praktisk uddannelse.
Det er, hvad Dalby Skoles
nye udskoling kan tilbyde i
det kommende skoleår.
Fokus på livsduelighed
Dalby Skole har fået en
helt ny overbygning, hvor
både de fysiske rammer og

det faglige indhold med
fokus på livsduelighed er i
højsædet.
Lærerteamet bag den nye
udskoling bliver de to erfarne lærere Jette Carlsen
og Bo Andersen, som lige
nu underviser i 6. klasse, og
som har været med til at
udvikle udskolingens fokus
på livsduelighed. Dalby
Skole er netop nu i gang
med at ansætte en tredje
lærer til teamet, der skal
undervise i de naturfaglige
fag fysisk/kemi, biologi,
geografi og matematik.
Spændende skoleår
Efter sommerferien starter
Dalby Skole op med 7.
klasse, og skolen har gjort
sig umage med at udvikle
et spændende skoleår med
fokus på at inddrage ele-

Det kan du opleve på overbygningen på Dalby Skole:
•

Faglig kvalificeret og varieret undervisning

•

Indflydelse på, hvordan din undervisning skal være

•

Lejrskole på 8. klassetrin

•

Hjælp til at finde ud af, hvor du har dine styrker, og
hvad du er god til

•

Se, hvordan Føtex styrer butikken digitalt

•

Lære at aflæse data og opstille algoritmer

•

Lave events og vise dem for Føtex og arrangere dem
i virkeligheden

•

Lære om kommunikation, branding og at skrive en
god ansøgning

•

Lære, hvordan du får et fritidsjob

•

Kendskab til forskellige uddannelser og jobmuligheder

•

Blive en haj til projektarbejde

•

Lave musical og få mulighed for at stå på scenen på
Kolding Teater foran en fyldt teatersal

•

Mulighed for at arbejde med valgfag i håndværk og
design eller musik

•

Gå i skole i de fedeste nye lokaler

•

Med til at indrette klassens lækre, nye fællesrum

verne i undervisningen.
Udskolingen bliver desuden den første, der får
lov at bruge et helt nyudviklet materiale fra Styrkeakademiet af Louise
Tidemann, som bygger på
“de 24 styrker”, og som er
helt unikt.
- Vi kommer til at arbejde
med at hjælpe hver enkelt
elev til finde sine styrker og
til at lære sig selv så godt at
kende, at de ved, hvorfra
de skal hente nogle kræfter, når de møder modstand i sociale relationer Bo Andersen og Jette Carlsen.
eller i det faglige arbejde.
Det skal gerne blive til en Mange traditioner
tuelt emne, et begreb eller
helt grundlæggende livs- Dalby Skole er også en en person, og den store
lærdom, så de bliver gode skole med traditioner, og fortælletrappe, der er
til at mestre livet og bliver, de vil blive ført videre i ud- midtpunktet i den nye udhvad vi kalder livsduelige, skolingen. Skolens tradi- skolings- bygning, bliver
siger Jette Carlsen.
punktet,
tionsrige musical, der hidtil omdrejningshar ligget i 6. klasse, kom- både når der skal arbejdes
mer nu til at ligge i 7. Det og holdes pause.
Stort projektarbejde
Eleverne kommer også til har i alle årene været en - Vi er overbeviste om, at vi
at arbejde med et stort pro- oplevelse, som eleverne både har de gode rammer
jekt, hvor skolen i første ikke vil være foruden.
og også gør, hvad der skal
omgang samarbejder med - Vi giver dem tilliden til, at til for, at de lærer, det de
Føtex Syd. Eleverne skal se, de godt tør stille sig frem, skal, samt at de har lært en
hvordan Føtex eksempelvis og vi mener, at musicalen metode til at klare sig godt
registrerer varer og aflæser er så god, at vi hvert år op- til eksamen, og at de også
data, og kommer til at op- fører den på Kolding Tea- er godt klædt på til at komstille algoritmer for at se, ter, fortæller skoleleder mer videre med en unghvad Føtex for eksempel Henrik Nielsen.
domsuddannelse og i livet.
sælger mest af om freda- Skolen har også en som- Vi glæder os i hvert fald riggen.
merkoncert hvert år og en tig meget til at tage imod
De skal også udvikle events, ugentlig fællestime, hvor de nye elever, siger Jette
som Føtex kommer og be- en lærer fortæller om et ak- Carlsen.
dømmer, og som også
gerne skal føres ud i livet.
- Vi vil også arbejde med,
hvordan man får et fritidsjob, og det hele bliver en
del af den faglige undervisning, siger Bo Andersen, Det forskudte valg til skolebestyrelsen er gennemder fortæller, at man også ført som fredsvalg, da kandidaterne var enige om
har lavet et samarbejde opstillingsrækkefølgen.
med virksomheden Tritech
i Kolding, som tager ud- De tre forældrevalgte sko- drevalgte skolebestyrelsesgangspunkt i de naturfag- lebestyrelsesmedlemmer, medlemmer, der er valgt
lige fag.
der er valgt for perioden for perioden 2018-2022,
- I dansk kommer vi til at august 2020 - juli 2024 er: nemlig Peder Damkjær,
arbejde med kommunika- Signe Thorsøe Pedersen, Jacob Saltoft, Pia Kristention, branding og at skrive Carsten Reinert og Sidse sen og Morten Ellegaard
ansøgninger, for en vigtig Østergaard.
Hell.
ting hos os bliver at give Som suppleant for perio- Morten Ellegaard Hell indeleverne et kendskab til den er Stine Weltstrøm træder i bestyrelsen som
forskellige uddannelser og valgt.
suppleant for Allan Schütt.
til arbejdsmarkedet, så de De nyvalgte/genvalgte med- Skolebestyrelsen konstitueunge har et valg, når de lemmer indtræder i skole- rer sig med formand ved
skal videreuddanne sig, bestyrelsen fra august sam- det første møde i det nye
siger Jette Carlsen.
men med de fire foræl- skoleår.

Skolebestyrelsesmedlemmer valgt ved fredsvalg

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
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Det sker

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Nyt skoleår uden nødundervisning og med almindelig skoledagslængde
Foråret 2020 bød som følge af Corona-krisen på en
meget anderledes hverdag for Dalby skoles elever.
Fra det nye skoleårs start den 10. august gælder
nødundervisningsbekendtgørelsen ikke mere, og
undervisningen følger almindeligt skema igen.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Dalby Skole
Foråret har stået i Coronakrisens tegn og med nødundervisning på skolerne.
Skoledagene har ikke
været, som de plejer, og vi
har haft mange og skiftende afstands- og hygiejneretningslinjer at skulle
overholde.
Vi oplever, at skolens lærere og SFO-medarbejdere
har været rigtig gode til at
planlægge og gennemføre
velorganiserede undervisningsdage, GLO og SFOtid med meget udetid og
mere tid til fordybelse. Det
får vi mange gode tilbagemeldinger på. I er også opfordret fra Kolding Kommune til at bidrage med
jeres indtryk fra nødundervisningsperioden (se opslag herom på Aula).
Forældre har måttet aflevere og hente børn uden

for skolen og kun kommet
ind i skolen efter aftale.
Det har været en anderledes oplevelse, men eleverne har faktisk klaret det
rigtig godt, er blevet mere
selvhjulpne og lærere og
pædagoger har ved morgenmodtagelsen kunnet
have hele opmærksomheden på at møde børnene.
Skoleårsstart i august
Når vi påbegynder det nye
skoleår, ophører nødundervisningen, og vi får igen
skoledage efter skema og
med hele fagrækken.
Vi vil gerne fastholde nogle
af de gode erfaringer, vi
har fået i foråret, bl.a. med
en del udeundervisning og
bevægelse integreret i undervisningen. Vi vil også
gerne fastholde gode muligheder for mere fordybelse i fagene og fastlægger
10 fag-blokdage i løbet af
skoleåret.

Men selvom nødundervisningen ophører, skal vi
fortsætte med at følge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen/Undervisningsm
inisteriet om bl.a. hygiejne
og afstandsregler for at
undgå ny smittespredning.
Skal stadig holde afstand
Afstandsreglerne
bliver
lempet, så vi kan undervise
klasserne i deres klasselokaler og i faglokaler. Vi skal
dog stadig sørge for at
holde afstand i andre sammenhænge, sørge for at
elever og medarbejdere
primært er sammen med
egen klasse/årgang og egne lærere/pædagoger, og
at vi begrænser samling på
skolen af andre personer.
Vi starter derfor også i det
nye skoleår med, at forældre, der følger børn til skolen, afleverer og henter
børn udenfor.
Vi laver en regulering af
disse retningslinjer i løbet
af august måned, hvor skolebestyrelsen bliver inddraget i at fastlægge
fremad- rettede forhold

Sidste skoledag før sommerferien. Feriesangen blev sunget højt af alle elever udenfor, hvor der var
afmærket rækker til hver klasse til at holde afstand. Nogle regler og retningslinjer vil også gælde i
det ny skoleår, selv om undervisningen nu kommer til at følge almindeligt skema.
herfor. I løbet af uge 32
(3. - 7. august) sender vi
også besked ud om, hvor-

dan vi gennemfører første
skoledag den 10. august,
hvor en del forældre til

børn i de yngste årgange
traditionelt møder frem
med børnene.

DEJLIGE DANMARK
Ta` med os på en stor oplevelsestur i Dejlige Danmark og Nordtyskland
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August
Uge 32
Sommerferieåbent i
SFO
Mandag 10. kl. 8.00
Første skoledag i det
nye skoleår

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

VADEHAVSCENTRET

SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN

ENDELAVE

KRENGERUP GODS

Søndag den 30. august

Torsdag den 3. september

Søndag den 6. september

Søndag den 27. september

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
MIDDAG • ENTRÉ • GUIDE
KAFFE OG KAGE

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
SEJLTUR • BRUNCHBUFFET
KAFFE OG KAGE

BUSTUR • MIDDAG
KAFFE OG KAGE

640,-

765,-

BUSTUR • FÆRGE
KAFFE OG RUNDSTYKKE
MIDDAG • TRAKTORTUR
KAFFE OG KAGE

LØVFALDSTUR MED ÅL
TIL FEGGESUND

Ta` med os på en
stor
Søndag
den 4.opleve
oktober
525,-

675,-

XGˊXJWH

BUSTUR • ÅL AD LIBITUM • FÆRGE

525,-

BUSTUR • WIENERSCHNITZEL • FÆRGE

475,-
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75 52 11 87
www.kristiansenvvs.dk
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Bjert Busser tilbyder udflugter ud i det dejlige Danmark og Nordtyskland.
Vi har 48 års erfaring med at arrangerer 1- dags udflugter for Individuelle og mindre
grupper. Vi arrangerer også gerne jeres næste udflugt eller rejse for jeres forening, klub
eller firma. Tilmeld dig næste tur via vores hjemmeside eller ring til kontoret alle hverdage
mellem kl. 09.00 og 15.00 og hør nærmere.





Tlf. 79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www.bjertbusser.dk
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KALENDER
Der tages forbehold for aflysninger p.g.a. Corona.
Se www.dalbykirke.dk for aktuel kalender.
Medbring selv kaffe ell. lign. til gudstjenester m.v.
AUGUST
Gudstjeneste: Søndag 9. kl. 10.30
9. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

DALBY KIRKE

16. august: Gudstjeneste på stranden
Igen i år rykker Dalby Kirke på Rebæk Strand første
søndag efter skolestart. Årets strandgudstjeneste
ligger søndag den 16. august kl. 10.30.

spejdere med faner, og musikken leveres af et til lejligheden sammensat orkester.

Det er en særlig Dalby-tradition, som ikke findes
andre steder i landet, når
kirkens medarbejder tager
på stranden med alle, der

Hvad med Corona, afstand og grillpølser?
Grillpølser har alle årene
været ligeså trofaste som
bølgeskvulp og skabt en

har lyst til at fejre gudstjeneste under andre forhold
end de sædvanlige.
Som en del af traditionen
deltager de lokale KFUM-

Sommersang: Torsdag 13. kl. 10.00
I kirken. Se side 6.
Opstart kvindekor: Torsdag 13. kl. 17.00
I præstegården. Se side 7.
Strandgudstjeneste: Søndag 16. kl. 10.30
På Rebæk Strand. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Opstart babyrytmik: Tirsdag 18. kl. 10.15
I præstegården. Se side 7.
Opstart ungdomskor: Torsdag 20. kl. 15.15
I præstegården. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag 23. kl. 10.30
11. søndag efter Trinitatis. Ved Tine Illum.

Vi håber, vi igen i år kan servere grillpølser ved
strandgudstjenesten, men følger naturligvis
myndighedernes Corona-retningslinjer.

OBS! Husk klapstole eller tæpper, for Rebæk
Grundejerforening har ikke mulighed for at
stille stole til rådighed i år.

Torsdag 13. august kl. 10

Opstart voksenkor: Torsdag 27. kl. 17.00
I kirken. Se side 7.

Syng og ønsk fra Højskolesangbogen

Gudstjeneste: Søndag 30. kl. 10.30
12. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

og sognepræst J.C. Bach Iversen

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 5. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
13. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Høstgudstjeneste: Søndag 13. kl. 10.30
14. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Konfirmationer: Søndag 20. + 27. kl. 10.30
Hhv. den gamle A- og B-klasse på Dalby Skole.
Ved J.C. Bach Iversen.

LØRDAGSDÅB
31. oktober kl. 10.00
14. 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.

sammen med organist Eva Schmidt

Hanne Krab og Eva Schmidt står for meditation i
Dalby Kirke på tirsdagene 25. august, 8. september
og 22. september, hver gang kl. 17.15 – 17.45.

Hver gang vil der være
stille musik, afspænding,
stilhed samt meditation og
bøn.
Tilbuddet er for voksne,
der gerne vil meditere og
finde et åndeligt rum for
det, men som måske ikke
lige får det gjort, og som
gerne vil have et sted at
komme i gang sammen
med andre.
Når vi er flere sammen, der
mediterer og beder, kan
man føle et åndeligt fællesskab og støtte hinanden i at
skabe et lille pusterum fra

hverdagens travlhed.
Jesus siger i Matthæusevangeliet, at vi ikke skal
være bekymrede for dagen
i morgen, for hver dag har
nok i sin plage. Når man
mediterer, kan man øve sig
i at lægge mærke til de følelser, planer, opstemthed,
uro og bekymringer, som
man har, og dernæst øve
sig i at slippe dem og
lægge sine bekymringer
hos Gud.
Uden at kunne love, at
man straks vil opleve nogle
af de ovenfor nævnte forbedringer, er det forsøget
værd.

Find din styrke. Kend dig selv og din stemme. Og øv dig!
Af Eva Schmidt,
organist og korleder
Oppe på pulpituret i Dalby har jeg rigtig mange søndage
den fornøjelse at have ungdomskoret med. Jeg har lyst til
at dele nogle af billederne af de unge, fordi billederne
siger noget om, hvor unikke og helt vidunderlige mennesker, de unge er.

Der er ofte heftig travlhed inden en gudstjeneste. Vi skal
nå at øve de fleste salmer. Der kan være en svær salme,
som tager lang tid at lære. Andre gange kan vi glæde os
over, at der er nogle nemme salmer, som næsten alle kender eller har øvet for nylig.
Nogle gange skal koret give et nummer i løbet af gudstjenesten eller synge under altergangen. Dette skal også
øves, og mikrofoner skal indstilles, hvis der er solister på.
Fokus og hygge i snævre rammer
Kor er også en social ting, og der skal helst lige være tid
til at snakke også. Når menigheden begynder at indfinde
sig på bænkene i kirken, og der er cirka syv minutter til
gudstjenesten går i gang, er det tid til at holde pause.
Før Covid 19-nedlukningen har jeg ofte været mega-imponeret over de unge menneskers evne til både at hygge
og at få arbejdet til at fungere på meget lidt plads. Ofte
mellem 10 og 16 personer, som er blevet proppet ind på
meget lidt plads som sild i en tønde sammen med kabler
og et el-klaver.

Meditation i kirken
Af Eva Schmidt
Foto: Hanne Krab

Korsang i Dalby og Corona-tid

Husk klapstole eller
tæpper
Husk klapstole, tæpper eller lignende.
Og hold øje med vejrudsigten. Bliver der brug for telt,
sørger kirken for det.
Billederne er fra strandgudstjenesten 2018.

Sommersang i kirken

Meditation: Tirsdag 25. kl. 17.15
I kirken. I alt tre gange. Se side 6.

SEPTEMBER

hyggelig afrunding på
gudstjenesten. Hvis det i
august er tilladt, gør vi det
naturligvis igen.
Men det er en usikker tid,
hvor vi med al sandsynlighed ikke kan sidde så tæt,
som vi plejer, så vi håber på
samarbejde fra alle, så vi
kan få en god gudstjeneste
med de gældende Coronaretningslinjer.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

som korlederen sender rundt, og i øvrigt opsøge diverse
udsendelser og videoer på nettet med sange, vi kan lide
at synge med på, og udfordre os selv med sangøvelser, optage os selv, lytte til os selv med kærlige ører, lytte med
kritiske ører, lytte med kærlige ører igen, øve, øve.
Når vi så endelig får lov at komme tæt på hinanden igen,
kan vi forhåbentlig stå sammen, endnu stærkere end før,
hvor vi nu har øvet os og styrket os selv. Måske har vi også
fundet noget ro, som vi manglede førhen. Vi kan gå ud i
naturen helt alene og synge af vores lungers fulde hals.
Vi kan afprøve, hvor kraftigt vi kan synge uden at få ondt
i halsen eller synge en stille vuggesang for os selv. Vi kan
lege med stemmen – lege, at vi er en moden operasanger,
rockmama eller en ung mand eller pige. Eller vi kan
ringe til nogen og spørge, om de vil sige deres mening
om den linje i en sang, vi er ved at lære at synge, der driller. Mulighederne er mange. Det er bare at gå i gang.
Ungdomskoret under nedlukningen
I ungdomskoret har vi testet en Skype-korprøve med 14
deltagere, hvoraf to kun kom igennem på chatten. Der
var dårlig lyd, og det var en skuffende oplevelse for
mange, at man skulle slukke sin mikrofon og ikke kunne
høre andre end sig selv og mig, når der skulle synges. Det
var dog rart lige at finde ud af, at kormedlemmerne var
motiverede for kor.
Voksenkoret under nedlukningen
I voksenkoret har jeg afholdt nogle korprøver med de enkelte stemmegrupper via appen Google Duo og har på
den måde kunnet mødes og sige hej til dem, som havde
lyst og mulighed for at deltage.
For mig har onlineløsninger været mest velegnet til soloundervisning eller mindre grupper på 2-3 personer ad
gangen, og derfor har det ikke været noget, jeg ønskede
at dyrke hver uge til et helt kor. Derimod har jeg øvet
nogle gange med et par af de mandlige sangere i koret
og sendt en del lydfiler til voksenkoret, som nogle flittigt
har øvet på derhjemme.
Det øvearbejde derhjemme har vist sig at bære frugt, så
otte fra voksenkoret kunne medvirke ved gudstjenesten
2. pinsedag. De mødte op lidt før gudstjenesten, øvede
lidt sammen, og så lykkedes det dem at synge en ikke helt
nem sang 3-stemmigt, som vi faktisk aldrig har sunget
sammen før. Det imponerede mig ret meget og viser mig,
at hvor der er en vilje, er der en vej.

I Form skriver:

•
•
•
•
•

Hjerte og lunger styrkes
Du bliver gladere
Du bliver mindre stresset
Du udvikler din koncentrationsevne og kommer i bedre
kontakt med dine følelser
Du forbedrer immunforsvarets evne til at bekæmpe virus
Blodtrykket sænkes, og pulsen falder
Dit kredsløb forbedres
Psoriasispatienters sår heler fire gange hurtigere
Meditation lindrer symptomerne hos patienter med angst

Kvindekoret
Opstart torsdag 13. august kl. 17.00-18.15
i præstegården
For dig med den gode sangstemme, der har nemt ved
at lære. For dig, der evt. kan noder eller vil bruge tid
på at øve derhjemme med lydfiler. Der er ledige pladser, og vi vil især gerne have flere alter. Vil du være
med, skal du til en lille uformel optagelsesprøve hos
mig. Øvetider efter aftale.

Voksenkoret
Opstart torsdag 27. august kl. 17.00-18.15
i kirken
Koret er åbent for alle, og vi synger lidt af hvert –
mest nemme 3-stemmige folkelige sange.

Ungdomskoret
Opstart torsdag 20. august kl. 15.15-16.30
i præstegården
Der er et skønt sammenhold og god klang i koret, og
vi vil meget gerne være flere, så kom og vær med!

Børnekoret
Mere info følger på et senere tidspunkt.

Kontakt
Organist og korleder Eva Schmidt
Tlf. : 51 28 02 31
E-mail: organisteva@gmail.com

Babyrytmik i præstegården
Opstart tirsdag 18. august 2020 10.15 Gl. Tved 23A.

9 vigtige fordele ved meditation
•
•
•
•

Lige nu må vi ikke fylde kirken, men må passe rigtig meget på
hinanden ved at holde afstand og undgå for store forsamlinger.
Organist Eva Schmidt håber, at det snart igen bliver muligt at
lave koncerter, hvor kirken er fyldt: ”Der er intet som at mærke
den fælles musikglæde, når mange synger sammen. Nu øver jeg
mig i at tænke småt, at det ikke altid er kvantitet, der er succeskriteriet, men at de bedste gudstjenester og korprøver sagtens kan
foregå med få personer.”

En svunden tid? Eller?
Bliver dette billede fra en pause mon blot et nostalgisk
eksempel på tiden før Corona, hvor man kunne stikke
hovederne sammen og kigge på samme mobiltelefoner,
røre ved hinanden, grine sammen og i øvrigt sidde rigtig
tæt? Eller kommer de tider igen?
I øjeblikket foregår korprøver og gudstjenester under
helt andre former med to meter mellem hver korist, godt
med sprit og med mere forsigtighed. Vi skal alle hele
tiden tænke os om for at huske at holde afstand. Det er
klart, at det kan lægge en dæmper på udfoldelsen og
spontaniteten, hvor hele ideen med kor er at kunne løfte
i flok. Det arbejde, der netop drejer sig om at kunne
stikke hovederne tæt sammen og hjælpe hinanden med
at finde de rette toner og den bedste korklang, er tvunget
til at finde nye former, og det er en udfordring for alle.

Voksenkorets juleafslutning blev sidste fest før nedlukningen.
Hyggeligt og dejligt, men skulle vi have festet endnu mere igennem, da vi havde chancen?

Babyrytmik i Dalby præstegård ledes af kirkens organist og korleder Eva
Schmidt og byder på musik
og bevægelse, sang og salmer, dans og leg med babyer fra 0-1 år og forældre.
Eva Schmidt fortæller:
- Oplev glæden ved musik
og bevægelse med dit barn,
lær nye sange og salmer og
få idéer til gode lege, som
stimulerer barnets udvik-

ling. Vi spiller på instrumenter, synger, vugger, danser og leger med tørklæder,
faldskærm,
sæbebobler
m.m. Kom, som du er, og
giv dig selv og dit barn en
hyggelig start med musik.
Efter 45 minutter med
musik er der kaffe og mulighed for at sætte sig og
hyggesnakke, amme m.m.
Medbring dyne eller andet,
som babyen kan ligge på.

Tilmelding
Tilmelding til babyrytmik er nødvendig. Skriv til Eva på:
organisteva@gmail.com
For yderligere information: Skriv eller ring på 51 28 02 31.
Se også facebookgruppen: Babyrytmik i Dalby

Hvad skal vi så med kor i Corona-tiden?
Hvis ikke vi simpelthen holder pause fra kor og bruger
tiden på andre gøremål, så mener jeg Corona-tiden er en
kærkommen lejlighed til at styrke sig selv som sangere.
Vi skal lære os selv og vores egen stemme rigtig godt at
kende. Vi skal lave soloøvelser. Vi kan øve med lydfiler,
6
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Nyt om
NAVNE
DØBTE
14. juni
Lilli Emilie Hansen
Goldbækparken 71
19. juli
Josefine Lütken
Skovgaard
Karolinegade 4

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
19. marts
Elva Kirstine Eskildsen
Skovparken 55
2. juni
Aase Kirsten Hansen
Egebakken 8
6. juni
Ole Bjørn Eriksen
Hegnet 7

Kassereren i menighedsrådet
er en ægte foreningsmand
Jan Lottenburger brænder for sit lokalsamfund.
Han er opvokset på Amager, men har boet i Dalby
de sidste mange år og vil gerne gøre en forskel for
andre, hvilket han gør igennem sit arbejde i menighedsrådet og i Kolding Orienteringsklub.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat
Jan Lottenburger er foreningsmand om en hals.
Han kan ikke lade være
med at engagere sig i det
lokalsamfund, som han er
en del af. Det har blandt
andet betydet, at han har
siddet 10 år som formand i
sponsorudvalget i Dalby
GF, hvor han har været
med til at arrangere Dalbys
sommerfest. I dag er han
fratrådt som formand for
sponsorudvalget, men har i
stedet engageret sig i Kolding
Orienteringsklub,
hvor han både løber og er
frivillig. Ganske simpelt
fordi han ikke kan lade
være at engagere sig.
- Det giver noget til andre.
men også til én selv, siger
Jan, der derfor heller ikke
kan lade være med at
glæde sig over, at hans to
piger på 23 og 18 år også er

Motion og samvær
Gymnastik og grin. Balance og kaffe. Udholdenhed
og snak. Velvære og småkager.
Alt det kan du få på ældregymnastikholdet: Holdet,
du ikke kan blive for gammel til.
Jeg glæder mig til igen at
være indpisker af fysiske
udfoldelser og godt humør
i Dalby Præstegård.
Hver tirsdag kl.15.00 – før-

DALBY KIRKE

ste træning er 8. september
2020 – står jeg klar med en
god gang træning for jer,
der er blevet lidt ældre,
men ikke for gamle til at
bevæge jer til god musik og
have lyst til at hygge jer i
godt selskab.
Efter en times træning drik-

frivillige i orienteringsklubben, hvor den yngste både
er engageret i bestyrelsen
og ungdomstræner.
Og så har han altså også kastet sig over arbejdet i menighedsrådet som kasserer.
Anbefaler menighedsrådsarbejdet
De seneste snart fire år har
han siddet i menighedsrådet, og han er klar til at
tage en periode mere.
- Jeg er opdraget hjemmefra til at tage del i det frivillige arbejde, så for mig er
det helt naturligt. Jeg er interesseret i lokalsamfundet, og det giver et godt
afkast til de sociale relationer. Og så bliver man overrasket over, hvor stort et
indblik man får i sognet,
og det nærvær man får i
kirken, siger han.
I sit civile liv driver Jan sin
egen virksomhed som revisor og bogholder, og derker vi kaffe og snakker om
løst og fast i en halv times tid.
Du vil opleve et godt fællesskab, samtidig med at du vil
komme i god fysisk form.
Du kan være med, selv om
du har nogle skavanker at
tage hensyn til.
Hvis du har lyst til at prøve
træningen, så kom gerne.
Kontakt mig gerne på 26
18 04 76 hvis du vil høre
nærmere om holdet.
På gensyn!
Gitte Gura

Valgforsamling: Menighedsrådsvalg
Tirsdag 15. september kl. 19 i kirken
Mere i næste nummer (evt. i præstegården ved ændrede Corona-retningslinjer)

8

for er det meget naturligt,
at han har indtaget rollen
som kasserer i menighedsrådet. Han samler og godkender alle bilag og
opstiller regnskabet, inden
det sendes videre til kirkernes regnskabskontor.
- Det er ikke, fordi det
tager så meget tid. Som
kasserer bruger jeg vel et
par timer om ugen på menighedsrådsarbejdet, siger
Jan, der absolut kan anbefale, at man stiller op til
menighedsrådsvalget, hvis
man har lyst.
Dejligt at deltage
- Hvis man tror, at det tager
en masse tid, så tager man
fejl. Vi har ti møder om
året, og vi bruger ikke lang
tid på møderne, for alle
har forberedt sig hjemmefra, så i løbet af to timer
har vi nået at komme igennem dagsordenen og også
at drikke kaffen bagefter,
siger Jan, der understreger,
at det ikke er et krav, at
man går i kirke hver søndag.
- Det kan man gøre, hvis
man har lyst. I menighedsrådet bliver man ikke over-

Vejviser

Dalby GF mangler fodboldbaner

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
jcbi@km.dk

Et nyt klubhus er taget i brug og står klar til at
blive taget i brug af Dalby GF’s medlemmer. Men
allerede inden klubhuset stod færdigt, manglede
klubben fodboldbaner, så alle fodboldhold kan få
træningstider.

Kirketjener/Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk
Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Jan Lottenburger er som kasserer for Dalby menighedsråd
ikke kun farverig. Han besidder også meget høj faglighed,
som rådets øvrige medlemmer
nyder godt af.
bebyrdet med opgaver. I
stedet er der en iver i rådet,
og alle har lyst til at lave
noget og gøre en forskel.
Det synes jeg er meget menighedsfyldt, siger Jan, der
får ros fra det øvrige menighedsråd for, at der altid
er fuldkommen styr på
regnskab og økonomi,
moms og andre besværlige
forhold.

AFLYST:
Udflugt til Rømø
På grund af usikkerhed om Corona-retningslinjer har det
være nødvendigt at udsætte den fælles sogneudflugt til
Rømø, der var planlagt til 6. september.
Sammen med vores naboer i Sdr. Bjert håber vi at kunne
gennemføre udflugten i 2021.
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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

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
Det er nærmest ironisk, at
Dalby GF nu endelig har
fået det klubhus, som klubben har gået og sukket
efter, og så kan huset alligevel ikke udnyttes fuldt ud.
Klubben mangler nemlig
fodboldbaner at træne på,
og det betyder, at den allerede nu må leje baner i
både Viuf og Sdr. Stenderup til ældste årgange og
ikke på samme måde
komme til at bruge klubhuset i forbindelse med træningen.
- Det er er da brandærgerligt, at vi ikke har plads til,
at alle vores fodboldhold
kan træne hjemme, især
fordi vi har glædet os til at
få et klubhus, hvor vi kan
lave nogle flere klubaktiviteter for holdene, siger
Peter Skovbakke, der er bestyrelsesmedlem i Dalby GF
og har været fodboldtræner i ti år.
Stor tilgang
Klubben har haft en stor
tilgang og har nu rundet
de medlemmer, og det betyder trængsel på de eksisterende baner.
Kampbanen kan kun bruges til at spille kamp på, da
græsset bliver ødelagt, hvis

der også skal trænes på
banen. Det efterlader klubben med en 11 mands træningsbane til tre hold – to
U15 drengehold og et U15
pigehold, der alle skal
træne på en 11 mands
bane. Derud over skal de
yngre årgange også træne,
og Dalby GF har også en seniorafdeling, der skal have
træningstider.
- Det hænger ganske enkelt
ikke sammen, siger Peter
Skovbakke.
Dialog med kommunen
Bestyrelsen har længe
været i dialog med Kolding
Kommune om at få etableret nye baner ved Ankerhusvej op mod Idyl, hvor
der er grønne arealer som
allerede er godkendt til
formålet. Planen er, at der
skal etableres en 11 mands
bane, hvor der kan ligge to
ottemands baner på langs
af banen, en ren otte
mands bane og to fem
mands baner til de små.
- Vi har haft mange møder
med kommunen, og de
siger os ikke imod. De har
erkendt, at vi har brug for
flere baner, da vi er den
klub, der har størst tilgang
i Kolding Kommune. Desværre er der lavvande i
kommunens kasse, og lige
nu er der ingen tidshori-

_____________________
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 7
August 2020
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Her pegede Peter Skovbakke i sommeren 2018 frem mod det nye
klubhus. Nu står klubhuset færdigt, men Dalby GF efterlyser fodboldbaner, så alle hold kan komme til at træne.

Ny spiller i Dalby GF?
Af Steffan Voss, Bestyrelsen i Dalby GF Fodbold
Efter sommerferien starter den nye fodboldsæson op. Hvis du eller dit barn 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, kan du tilmelde dig et hold på hjemmesiden:
dalbygffodboldungdom.klub-modul.dk/cms/TeamOverview.aspx
Har du spørgsmål til fodbold i Dalby, så tag fat i træneren for det relevante hold i oversigten eller kontakt Steffan på 61 28 68 91 / steffanvoss@mail.com

Dalby GF Fodbold: Træningstider efteråret 2020
sont på, hvornår vi får de
nye baner. Medlemstilgangen er positiv, og det sker
blandt andet, fordi skolen
får en overbygning, så vi
kan beholde U16 holdene
i Dalby. Tidligere tog de videre ind til klubberne i
Kolding, men nu bliver de
hos os. Det positive ændrer
bare ikke ved, at vi får et
kæmpe kapacitetsproblem
allerede, når sæsonen går i
gang i august, siger Peter
Skovbakke.
Ønsker kunstgræsbane
Klubben får også brug for
en kunstgræsbane, for fodbold er ikke længere kun
en sommersport, men spilles hele året. Også den arbejder fodboldafdelingen
benhårdt på at få, og der
ser ud til at være lys for
enden af tunnelen, måske
allerede næste år.
- Fodbold er blevet en 12
måneders sport. Det er
ikke som tidligere, hvor
fodbolden holdt pause om
vinteren. Nu spiller vi året
rundt, og det giver så nogle
andre udfordringer. Vi har
søgt en pulje hos kommunen til at anlægge en kunstgræsbane. Vi skal selv stille
med halvanden million
kroner, og dem har vi. Der
er ikke noget, der er sikkert, men vi forventer at få
en kunstgræsbane tildelt
næste år, siger Peter Skovbakke.

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 2011 piger

Søren Hansen 20 75 14 75

soren.hansen@sydbank.dk

16.30 - 18.00 2011 drenge

Steffan Voss 61 28 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 2014 Mix

Karen Nielsen 22 85 48 24

Nielsens12345@hotmail.com

19.00 - 20.30 Hyggebold, damer

Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

Mandag

19.00 - 20.15 Senior Oldboys kamp Søren Peter Viborg 20 22 72 27

spv@guehring.dk

Tirsdag
16.30 - 18.00 2016 drenge + piger

Karina L. Jensen 60 65 27 13

karinalundh1@gmail.com

16.30 - 18.00 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Kim Offer 30 21 33 21

lisbeth.thule@gmail.com

16.30 - 18.00 2008 Drenge

Uffe Kristensen 51 37 12 60

chileekspedition@hotmail.com

16.30 - 18.00 2012 + 2013 Piger

Michael Lager 28 35 96 31

Lager86@outlook.com

16.30 - 18.00 2009 drenge

Thomas Møller 41 31 61 50

dalbygf2009@gmail.com

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

18.00 - 19.30 2006 + 2007 drenge

Jesper Christiansen 25 16 33 66

jchrskovly@gmail.com

19.30 - 21.00 Herre Senior

Eick Lauszus 26 85 65 71

lauszus1@stofanet.dk

Onsdag
16.30 - 18.00 2013 Drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.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 61 28 68 91

steffanvoss@mail.com

16.30 - 18.00 2009 + 2010 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 2015 Mix

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

19.30 - 21.00 Hyggebold, herrer

Steffan Voss 61 28 68 91

steffanvoss@mail.com

19.00 - 20.15 Oldboys 1 kamp

Morten Zeiler 40 13 38 36

mortenzeiler@live.dk

19.00 - 20.15 Oldboys 2 kamp

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 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.30 - 18.00 2008 drenge

Uffe Kristensen 51 37 12 60

chileekspedition@hotmail.com

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

16.30 - 18.00 2006 + 2007 drenge

Jesper Christiansen 25 16 33 66

jchrskovly@gmail.com

19.30 - 21.00 Herre Senior

Eick Lauszus 26 85 65 71

lauszus1@stofanet.dk

Torsdag
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Fritidsklub rykker ind i
Dalby GF’s nye klubhus
Fritidsklubben (det tidligere ”Værested”) for 4. - 6.
klasse er flyttet fra de gamle lokaler, der nu er
revet ned, og ind i Dalby GF’s nye klubhus. Ulrik og
Julie er allerede i fuld gang med at sætte deres
præg på de nye rammer.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Red.
Selv om det gamle hus,
som før rummede Fritidsklubben, var nedslidt og
godt brugt, så rummede
det alligevel nogle muligheder for hyggekroge og
musikrum, som Ulrik
Schlünsen og Julie Birkedal, der er det faste personale i Fritidsklubben,
kommer til at savne.
Til gengæld får de nu
noget helt nyt og anderledes i bytte, og det er bestemt ikke dårligt, er de to
helt enige om.
- Det skal nok blive vildt
godt. Vi har ikke så mange
muligheder for at have de
små hyggekroge, og vi får
hellere ikke så meget skabsplads til vores ting, men vi
får et super stort fællesrum,
som vi kan bruge, og hvor
vi alle kan samles. Det
manglede vi i det gamle
hus. Her får vi også et stort
moderne køkken, og vi har
fået vores eget rum ovenpå,
hvor vi kan have vores kreating og computere, siger
Julie Birkedal.
Kender klubben
Julie startede med at have
fritidsarbejde i klubben, da
hun selv gik i 9. klasse,
noget hun fortsatte med
igennem gymnasietiden.

Lige nu tager hun et par år,
hvor hun arbejder, inden
hun fortsætter med at uddanne sig, og hun ser frem
til at præge de nye rammer
i Dalby GF’s klubhus.
Julie og Ulrik er da også i
fuld gang med at få indrettet rummet på første sal.
Computerne er sat op på
væggen, de kreative ting er
puttet i skabene, og den
gamle skænk med Fritidsklubbens logo er sat op
midt i rummet. Om ikke så
længe kommer der et kombineret billard- og bordtennisbord
ude
foran
klubbens rum.
Nye muligheder
Ulrik, der også har været i
Fritidsklubben i flere år og
tidligere var daglig leder,
har været væk i et år pga. af
en operation. Lige nu er
han i et ressourceforløb,
hvor det skal undersøges,
hvor meget han kan holde
til at arbejde. Men han
brænder for stedet og glæder sig til at tage imod
både gamle såvel som nye
børn. Han regner med, at
antallet af børn vil stige, da
der nu er tre spor på Dalby
Skole.
- Vi kan have overnatninger
med mad og film på storskærm. Ja, vi kan bruge
hele huset, siger Ulrik med
begejstring i stemmen.

Han har allerede indført
en regel med, at børnene
møder ind i et af omklædningsrummene og stiller
deres sko og hænger deres
tøj der, inden de komme
ind i fællesrummene.
- Jeg vil have, at børnene
går på strømpesokker her,
så vi kan holde det pænt og
rent, siger han.
Bestyrelsen bestemmer
Selv om det er Dalby GF’s
lokaler, og det i sidste ende
er bestyrelsen, der bestemmer, hvordan stedet skal
indrettes, så understreger
Ulrik, at der er et rigtig
godt samarbejde.
- Jeg spørger bare, om jeg
må gøre det ene og det
andet, og indtil videre har
jeg fået lov, ler Ulrik, der
dog ønsker sig en fast kontorplads med plads til printer og computer, da han
skal bruge det i arbejdet.
Til august holder Fritidsklubben i Dalby fem års
fødselsdag, og der er det
oplagt at holde festen i det
store fællesrum.
- Det skal selvfølgelig fejres
med maner, siger Ulrik og
fortsætter:
- Vi har en masse, vi kan bidrage med i forhold til alle
de børn, der kommer til at
opholde sig her. Dalby GF
har sørget for rammerne,
og de vil selvfølgelig også
lave aktiviteter for børnene, men vi har indhold
at putte ind i rammerne og
kan gøre det til et fedt sted
for børnene at opholde sig.

Efterlysning: Instruktører
/ instruktørteams
Ligeledes er det muligt at
være forældrehjælpere på
alle hold, hvor du f.eks.
hjælper
instruktørerne
med at bygge redskabsbanen – stå ved redskaberne,
eksempelvis ved tovene,
modtagning, balancebom,
sjippetove m.m.
Hvis du tænker, at nogle af
opgaverne er noget for dig
– måske sammen med din
samlever, nabo eller ven –
så kontakt: Irene Mortensen, telefon nr. 20 18 69 00
eller
på
dgfgymnastik1907@gmail.com
Vi glæder os til at møde dig
i vores lokale forening:
Dalby GF gymnastikafdeling.

Dalby GF’s gymnastikafdeling søger nye instruktører og instruktørteams.

udover er der mulighed for
kurser.

Af Irene Mortensen
I Dalby GF har vi ca. 50 frivillige tilknyttet gymnastikafdelingen.
Det
er
imponerende, men vi har
brug for flere!
Du kan derfor også være
med i det fællesskab, der
gør en forskel for ca. 400
gymnaster fra september til
april. Du får, ud over fællesskabet med andre frivillige, nye relationer og
masser af smil samt glæden
ved at få sved på panden
fra mange gymnaster. Her-

Vær med til at sikre sæsonen
Ved nogle af holdene
mangler vi helt nye teams,
mens andre mangler makkere, hvilket betyder at
nogle hold ikke vil kunne
oprettes.
Men du kan gøre en forskel her.
I foreningen tilbyder vi
kursus gennem DGI samt
lokalt modtager-kursus i
springgymnastik.

Fritidsklubben Dalby
Leder af fritidsklubben er Henrik Pedersen, der udover klubben i Dalby også driver
to andre fritidsklubber i Kolding
Klubben er en foreningsdrevet fritidsklub for elever fra 4.-6. klasse
Klubben holder åbnet fra 13.30 til 17.00 alle hverdage
Klubben har ikke noget, børnene skal. Der er aktivitetsplaner hver uge, men stedet
er et fristed, og børnene kan deltage i det, som de har lyst.
Klubben har to fuldtidsansatte og flere ungarbejdere, der hjælper til efter behov
Forældre kan læse mere om klubben og melde deres børn ind på hjemmesiden
www.kifdalby.dk
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Dalby Gymnastiksæsonen 2020-21
På grund af COVID-19 fik sidste sæson en noget anderledes afslutning med en nedlukning uden den
årlige opvisning. Derfor vil vi først sige tusind tak
til alle vores frivillige instruktører og mange hjælpere. COVID-19 medfører også, at den kommende
gymnastiksæson stadig ikke er helt på plads i bemandingen af instruktører (se særskilt artikel).

Puslinge 4-5 år: Søndag kl. 10.15 - 11.15
Vi søger 2-3 medinstruktører.
Spring 0. - 1. klasse: Tirsdag kl. 16 - 17
Vi søger instruktørteam.
Spring: 2. - 3. klasse: Tirsdag kl. 17 - 18
Vi søger instruktørteam.
Rytmisk gymnastik 2. - 4. klasse: Tirsdag kl. 16 - 17
Vi søger instruktørteam.
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Lige nu ser sæsonen således ud – med ret til ændringer.
Se skemaet side 10 vedr. instruktører, træningstider og tilmelding.
Forældre/barn

Puslinge: 4 - 5 år
Vi skal lave gymnastik uden mor og far. Mor og far er kun
med de første to gange. Herefter skal du selv kunne være
i hallen med dine kammerater. Vil du stadig gerne have
mor og far med, er du velkommen på familie holdet.
På puslingeholdet 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 mm. Der
vil også være fokus på behændighed / balance og legende styrketræningsøvelser.
Alle børnene skal lære at indgå i løsningen af en fælles
opgave. F.eks. hjælper alle med at pakke redskaberne væk
efter hver træning. Denne fælles opgave skal skabe forståelsen af at løfte i flok, for at fungere som en fælles
gruppe.
Se artiklen: Efterlysning!
Spring: 0. - 1. klasse
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Spring: 2. - 3. klasse

I springtræningen skal der arbejdes med grundlæggende
springøvelser og bygges videre på det lærte. Max indsats
og træning med masser af redskaber.
I rytmetræningen er der tid til at gå i mere i dybden med
grundlæggende rytmiske færdigheder, og der skal arbejdes med håndredskaber.
Herrehockey: Floorballtræning
Vintertræning for mænd i alle aldre, som vil have sved på
panden og finde lattermusklerne frem hver onsdag aften.
Hockeystave har vi.

Af Irene Mortensen
Fotos: Arkiv (sæsonen 2018-19)

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 motoriske færdigheder så som trille, krybe,
kravle og hoppe m.m. Alle børnene skal lære at indgå i
fælleskabet i gymnastikken.
Se artiklen: Efterlysning!

&

Julie Birkedal og Ulrik Schlünsen glæder sig over nye muligheder for Fritidsklubben i Dalby GF’s
nye klubhus.

Dalby GF: I dit lokalområde med fællesskab, hygge og sport siden 1907

Disse hold mangler instruktører / instruktørteams
Forældre/barn holdet: Søndag kl. 9 - 10
Vi søger 2-3 forældrepar/medinstruktørteams,
så tjansen kan køre i turnus.

Dalby Tidende
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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.
Se artiklen: Efterlysning!
Efterlysning til rytmisk gymnastik: 2. - 4. klasse
Er du dreng eller pige i 2. - 4. 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.
Se artiklen: Efterlysning!

Yoga for damer og herrer (to hold)
Kom og giv din krop muligheden for at blive strakt, bøjet
og bevæget igennem, mens du trækker vejret, lader tankerne flyde og er tilstede med det der er lige nu og her.
Du bliver guidet grundigt gennem øvelserne, og der er
god tid til at komme ind og ud i bevægelserne.
Holdene er for alle, både begyndere og øvede. Programmet består ofte af vinyasa yoga, hvor øvelserne sættes sammen i et flow, efter introduktion til grundøvelserne i
yoga. Medbring gerne egen yogamåtte (kan også lånes)
og evt. yogaklodser / bælte samt tæppe.
Hit Fit Dance

Spring: 4. - 5. klasse

For danseglade damer i alderen 25-65 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!
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,
smidighed, hurtighed, balance og koordination.
Der også plads til dig, som måske aldrig har gået til spring
før.
Junior: 6. - 10. klasse
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For piger og drenge, der har lyst til og måske lidt erfaring
med springgymnastik.
Vi lægger 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
at øve sig på airtrack, minitrampolin og måttebaner med
hallens mange redskaber.
Se artiklen: Efterlysning!

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 er energi,
træningsglæde, styrke, rytme, spring og ikke mindst sjov
og ballade. Gennem sæsonen vil der være ekstra springtræning samt et weekendophold, hvor træning og fællesskabet er i fokus
OBS! Juniorpigerne har mulighed for at vælge mellem at
være springpige eller rytmepige.

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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ERHVERV

Coronakrisen har påvirket os alle
Nogen er blevet tvangslukket, andre har haft fuld
gang i forretningen. Det er meget forskelligt, hvordan Dalby Tidendes annoncører oplever Corona-krisen, og hvordan de er kommet videre. En ting har
de dog til fælles. De oplever alle en stille og rolig
tilbagevenden til hverdagen. Nogen er endda kommet stærkere tilbage.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Det er ikke lige nemt for
alle at drive forretning
under Corona-krisen. Hvor
dagligvarebutikkerne har
skullet finde sprit, handsker og afmærkningstape
frem, så har andre været
helt lukket ned og er kun
langsomt på vej tilbage.

SuperBrugsen
For uddeler Ingrid Sørensen i SuperBrugsen i Vonsild var marts helt forfærdelig. Der var tre dage,
hvor folk hamstrede og
bagefter var der helt stille,
mens omsætningen faldt.
Til gengæld blev både april
og maj bedre end sidste år,
og uddeleren ser også fortrøstningsfuldt på sommermånederne.
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- Det var virkelig ikke særlig
sjovt i starten, for vi troede,
det kun var et spørgsmål
om tid, inden vi blev smittet. Men efter vi fik sprit,
handsker og afstandsmærkning op, så er hverdagen
blevet mere almindelig. Vi
kunne ikke være på arbejde alle sammen på samme tid, så vi arbejdede i
treholdskift, hvor nogen
kom ind om natten og
fyldte varer op, mens andre
var i butikken i dag- og aftentimerne. Vi har godt
kunnet mærke, at grænserne har været lukket, for
vi har solgt mere øl, sodavand og vin end normalt.
Til gengæld kan vi også
mærke, at vi mangler turisterne i Brugsen i Hejls,
men vi regner med at
lande på benene der også,
siger Ingrid Sørensen.
Beck
Hos Beck har butikken på
Agtrupvej kørt på fuldt
blus, mens cafeen på Trapholt, som Beck også står
for, har været lukket. Alligevel har der været meget
at se til, men det har kun
været positivt.
- Vi har virkelig haft susende travlt. Vi har haft rigtig meget take-away, og vi
har også haft held med at
lave tilbud på de sociale

medier, som folk har benyttet sig af. Vi har kun været
to på arbejde, og jeg har arbejdet 70 timer om ugen,
så det har været vildt. Normalt plejer vi at holde lukket i uge 29 og 30, men vi
har valgt at holde åbent
fordi der er mange, som
holder ferie hjemme i år,
siger Lone Beck.
Rema1000
Brian Andersen, der er
købmand i Rema1000 i
Bjert, synes på mange
måder, at det har været en
spøjs tid. Det har været det

samme og så alligevel helt
anderledes. Stemningen
har været anderledes, og
folk er gået fra at være
meget opmærksomme på
de andre kunder i butikken til nu at være ”lidt løsere i koderne”, som Brian
Andersen udtrykker det.
- Alle var i starten lidt i tvivl
om, hvordan de skulle reagere, men kunderne var
meget
opmærksomme,
hjælpsomme og fleksible.
Ingen har været sure over
at skulle stå i kø ved kassen.
Men det er gået rigtig godt,
selv om vi lige i starten
skulle finde ud af at få bestilt de varer hjem, som
folk gerne ville købe. Folk
har købt nogle andre varer,
end de plejer, fordi de har
spist hjemme. Der er blevet
solgt flere hyggeprodukter
som vin, øl, sodavand, slik
og den slags, og så oplever
jeg også, at folk køber ind
til flere dage ad gangen
end tidligere, hvor folk
kom oftere i butikken. Men
på mange måder har det
været pivnemt at være købmand, for mange har været
glade for, at vi mødte ind
på arbejde hver dag. Vi
blev pludselig hverdagens
helte, siger Brian Andersen.
LIVA Stormarked
Som i de øvrige dagligvarebutikker har man også i
LIVA Stormarked taget hygiejnereglerne meget alvorligt. Også her er der
blevet sprittet af og gjort
rent. Både indkøbsvogne
og kurve er blevet rengjort
hver dag, og der er indført

Om

AVISEN
Avisens annoncører og
Corona
Dalby Tidende vil i dette
og de nærmeste numre
tale med avisens annoncører om, hvordan de oplever tiden med Coronaforholdsregler.
nye rengøringsrutiner.
- Hverdagen er blevet lidt
mere besværlig end tidligere, men faktisk har vi
haft mindre sygefravær end
normalt blandt personalet,
og det er måske, fordi vi
spritter så meget af, siger
købmand Michael Bro
Christensen.
Også han har oplevet at
folk har ændret indkøbsvaner i Corona-tiden, og også
hos Liva er der solgt flere
drikkevarer end normalt –
nok pga. de lukkede grænser.
- Folk handler mere ind ad
gangen, og vi ligger lidt højere i omsætning end normalt, måske fordi vi har
meget plads, så folk ikke
står som sild i en tønde,
siger han.
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Bach Iversen, tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
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tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen.
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10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles til Dalby
Skoles elever.
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Produktion aps
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Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
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