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ARRANGEMENTER
SEPTEMBER
Forbehold for ændringer p.g.a. Coronakrisen.
Orienter dig på hjemmesider o.lign.
Uge 37
Opstart på gymnastiksæsonen
Tirsdag 8. kl. 15.00
Opstart af motion og
samvær for de ældre.
I præstegarden.
Tirsdag 8. kl. 17.15
Meditation i Dalby
Kirke.
Søndag 13. kl. 10.30
Høstgudstjeneste.
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Valgforsamling
Menighedsrådsvalg 2020

GANG I DIG OG DALBY
Generalforsamling i
Tved Vandværk

Sæt dit præg på Dalby Kirkes udvikling

Læs side 2

Vær med til at sikre en god og åben kirke for alle
Vær med til at indrette kirkens nye sognehus
Vær med til at fylde det nye sognehus med aktiviteter
Vær med til at udstikke retningen for Dalby Kirke
SKOLE
Formandsskifte i skolebestyrelsen

Tirsdag 15. september kl. 19.00
I kirken

Læs side 3

˚

Se side 7

Tirsdag 15. kl. 19.00
Valgforsamling til
menighedsrådsvalg.
I kirken.
Onsdag 16. - Fredag 18.
5A + 5C på lejrskole i
Vingsted.

SKOLE
Ni nyansættelser

Første skoledag

Læs side 4-5

Søndag 20. kl. 10.30
Konfirmation af den
gamle A-klasse fra Dalby
Skole.
Tirsdag 22. kl. 17.15
Meditation i Dalby
Kirke.

KIRKE
Årets konfirmander

Læs side 6

Søndag 27. kl. 10.30
Konfirmation af den
gamle B-klasse fra Dalby
Skole.
Tirsdag 29.
Fag-blok-dag på skolen.

KRUM-SPEJDERNE
Mange var spejder for en
dag

Læs side 9
På grund af Corona-restriktioner fulgte første skoledag på Dalby Skole ikke de
ellers hævdvundne traditioner. Skolegården var erstattet af fodboldbanen som
mødested, kun de yngste klassers forældre kunne deltage, og der var ingen
sang.
Læs mere på side 5.

mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg

IDRÆT
Gymnastik og fodbold
mangler trænere

Læs side 10-11

LOKALT
Alle er velkomne til
crossfit

Læs side 12
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Generalforsamlingen i Tved Vandværk lykkedes denne gang
Omdannelse til et A.m.b.a. var hovedtemaet på
årets generalforsamling i Vandværket, hvor diskussionslysten var stor.

Af bestyrelsen
Den planlagte generalforsamling i Tved Vandværk
blev som bekendt udsat
grundet Corona-smitterisikoen.
Afholdelsen var blevet
udsat til d. 19.august under
forudsætning af at myndighederne tillod afholdelsen.
Da antal smittede i Kolding var relativt lavt, lykkedes det at afholde generalforsamlingen som lovet.
Alene 17 inkl. bestyrelsen
havde fundet vej til Den
Gyldne Hane, hvor generalforsamlingen som sædvanlig blev afholdt. Det
afholdt dog ikke deltagerne i at være aktive på
mødet.
Diskussionerne
Hovedtemaet på generalforsamlingen var omdannelse af foreningen Tved

Vandværk til et A.m.b.a. I
forbindelse hermed skulle
der også tages stilling til
nye vedtægter.
Spørgsmålet om, hvor
Tved Vandværk er om 1020 år blev rejst. Formanden
mente sammen med en
enig bestyrelse, at såfremt
der kan vælges nye bestyrelsesmedlemmer, så er
Tved Vandværk stadig et
privat vandværk som nu.
Det afstedkom et spørgsmål om, hvordan situationen ville være, hvis selskabet ophørte, f.eks. at bestyrelsen ”kastede håndklædet i ringen”? Bestyrelsen
var ikke helt sikker på lovgivningen om dette, men
det er efterfølgende blevet
bekræftet i Danske Vandværker, at Kolding Kommune i så fald midlertidig
tager over og finder en
fremtidig løsning. Kunderne er under alle om-

stændigheder sikret vand i
fremtiden.
Der var ligeledes diskussion om anvendelse af selskabets formue ved et evt.
ophør. Et medlem ønskede
dette præciseret i vedtægterne, når vi nu ændrer
vandværket fra forening til
A.m.b.a. Dette var dog ikke
muligt, da ingen kender
den fremtidige løsning i tilfælde af ophør. Ifølge vandforsyningsloven kan en eventuel formue kun anvendes inden for vandforsyningens område.
Økonomien skal som bekendt gå i nul.
Efter to små korrektioner i
vedtægterne blev disse godkendt med overvejende flertal. Da ikke halvdelen af
medlemmerne var mødt op,
som det kræves af vedtægterne, må der en ny behandling til. Den endelige behandling af udkastet til nye
vedtægter og selskabsændringen finder sted på den
næste ordinære generalforsamling i marts 2021. Udkastet kan ses på hjemmesiden.
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Erfaren formand giver stafetten videre
til ny forkvinde
Peder Damkjær træder af som formand for skolebestyrelsen men forbliver i bestyrelsen i to år
endnu. Sidse Østergaard, der tidligere har været
menigt medlem af bestyrelsen, bliver ny formand.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Redaktionen

Beretning for 2019
Formanden fortalte under
beretning om det forløbne
år, at dette har været præget af et højt aktivitetsniveau. Rentvandtanken er
blevet renoveret og flere
målebrønde etableret. Det
hele har resulteret i en underdækning, normalt kaldet et underskud, på
600.000 kr.
De verserende kloakopgaver i vandværkets forsyningsområde har påvirket
driften, og det vil også være
tilfældet i den kommende
tid.

Budget
Budgettet for 2020 blev
gennemgået af kassereren.
Priserne på vandet, 5 kr. pr.
kubikmeter, holdes uændrede.
Valg til bestyrelsen
Søren Bolvig var på valg og
blev genvalgt ved akklamation.
Under eventuelt blev det
tilkendegivet fra flere medlemmer, at man var godt tilfreds med vandets kvalitet
hos Tved Vandværk.

Tryk
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

Det giver på alle måder
god mening, at Peder
Damkjær træder af som
formand og giver stafetten
videre til Sidse Østergaard,
mens han stadig har tid tilbage i skolebestyrelsen.
Peder Damkjær har siddet
som formand for skolebestyrelsen i seks år, og selv om
der er to år tilbage af hans
valgte periode, og han godt
kunne blive siddende som
formand, så har han valgt at
træde til side allerede nu og
sidde de resterende to år
som menigt medlem.
- Jeg synes, det giver god
menig at stoppe nu. Jeg er
hverken utilfreds eller træt
af posten, men det bliver
nemmere for den nye formand tager over, mens jeg
stadig sidder i bestyrelsen.
Det giver kontinuitet i arbejdet, siger Peder.
Ny kvinde på posten
Ny formand bliver Sidse
Østergaard, der har siddet
som menigt medlem af bestyrelsen i fire år, og hun er
glad for, at Peder stadig sidder med ved bordet de
kommende to år.

Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt J.C. Bach
Iversen
75 50 23 27 /
JCBI@KM.DK

- Jeg kender selvfølgelig til
arbejdet i bestyrelsen, men
det er rart, at jeg kan
spørge Peder til råds, og
det gør også, at det bliver
nemmere at overtage formandsposten, siger Sidse.
Det er da også en meget rutineret skolebestyrelse, der
er på Dalby Skole i disse år.
Mange af medlemmerne
har været med i flere år, og
det giver en god grobund
for det videre arbejde.
Et af de helt store projekter
i den kommende periode
bliver at videreudvikle den
nye udskoling, nu hvor
bygningerne står færdige
og er blevet indtaget af eleverne.
Spændende periode
Udbygningsprocessen har
da også været en spændende udfordring i Peders
formandsperiode, og det
er da også et af de projekter, han selv peger på, når
han kigger tilbage på de
projekter, der har været.
- Det er klart, at udskolingsprojektet er noget af det,
som har fyldt i min periode
som formand. Jeg har
brugt en del tid på selve
byggeriet fra dengang vi
begyndte med visionspro-

Af skoleleder Henrik Nielsen

Den gamle skolebygning er fjernet, og området asfalteret. Det gamle træ er bevaret og står flot på pladsen, som fremover skal
indrettes til ophold og leg for elever og fritidsbrugere.

Skolens nye bygninger og
lokaler er også næsten alle
blevet klar til skoleårets
start. I foråret tog vi udbygningen ved indskolingen,
hvor vores 2. og 3. klasser nu
har hjemme, i brug. Næsten
samtidig rykkede vores daværende 6. klasser og pædagogisk læringscenter (skolebibliotek) ind i vores nye
udskolingsbygning. Nu har
både 6. og 7. klasserne indtaget bygningen, og i løbet
af de næste to år fortsætter
vi så med 8. og 9. klasser.
Nye faglokaler
Udskolingsbygningen har
også fine nye faglokaler til
madkundskab, billedkunst
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og musik. Dem havde vi ikke
i brug som faglokaler i foråret pga. nødundervisningsreglerne i de første faser af
Corona-krisen. Dem har vi
taget i brug nu, ligesom vores store fællesrum med stortrappen bliver flittigt benyttet af vores ældste elever.
Vores gamle madkundskabslokale i kælderetagen
ved indskoling er renoveret og benyttes her i de første måneder af skoleåret til
musik for 1. og 2. klasserne
og rytmik/dans m.m. til
SFO om eftermiddagen.
Det bliver snart ændret til
at blive en del af et større
sammenhængende faglokale til håndværk- og design sammen med sløjdlokalet. Så rykker musik for

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

cessen og til det færdige
byggeri. Jeg har været til
rigtig mange og lange møder i byggestyregruppen.
Det er ikke noget luksusbyggeri, men vi har fået rigtig meget for pengene. Det
har været en super spændende opgave, og en samlet skolebestyrelse har stået
bag mig, og alle har stået
bag den plan, som er blevet
lagt frem, siger Peder.
Mange nedskæringer
En knap så spændende udfordring har været de rigtig
mange nedskæringer, der
har været på skoleområdet
i Kolding Kommune.
- Det er klart, at når der bliver færre penge, så skal der
skæres et sted. Det går ud

over inklusionen, og der er
ingen tvivl om, at den udfordring kun bliver større
med tiden, siger Peder.
Til gengæld er Peder glad
for, at han sammen med
den øvrige bestyrelse har
oplevet en kultur i bestyrelsen, hvor der er plads til
forskellighed, men hvor
der altid er en konstruktiv
og positiv tone – en kultur
som Sidse som ny formand
gerne vil videreføre.
- Det er dejligt, at vi altid
har været enige om at have
en positiv dialog i bestyrelsen, og det skal vi fortsætte
med, siger Sidse, der glæder sig til at komme i gang
med arbejdet.
- Jeg synes, vi er heldige, at
vi sidder i skolebestyrelsen

netop nu. Vi har fået nogle
gode rammer, som vi nu
skal have fyldt ud. Det bliver spændende at tage fat
på, siger Sidse.
- Det har været et stort
ønske for lokalsamfundet
at få en udskoling. Vi har
fået 12 klasselokaler, der
alle ligger godt lige ved det
fantastiske fællesområde,
og vi har fået nye faglokaler, som alle kan bruge. Nu
glæder vi os også til, at der
kommer ideer til, hvordan
bygningen uden for skoletid kan bruges til glæde for
hele lokalområdet, siger
Peder, der understreger, at
selv om byggeriet står færdigt, så er der stadig masser
af udfordringer at tage fat
på.

Nu har vi fået vores nye udskoling
Det har været et stort ønske at få en udskoling og
en stor ny- og ombygning har været i gang. Nu er
bygninger og lokaler taget i brug.

DALBY
SKOLE

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Peder Damkjær
Signe Thorsøe Pedersen
Morten Ellegaard Hell
Pia Kristensen
Carsten Reinert
Jacob Saltoft
Stine Weltstrøm
(suppleant 2020-24)

____________
Det sker
Tirsdag 1.- torsdag 3.
7. Klasser på lejrskole I
Tönning
Onsdag 16.- fredag 18.
5A+5C lejrskole i jernalderlandsbyen i Vingsted

de yngste og rytmik/dans
for SFO op i skolens tidligere gymnastiksal, hvor vi
de seneste år har haft billedkunst og håndarbejde.
Nyt fysisk/kemi lokale
Øvelseshuset, der i de seneste år har været skolens
musiklokale er her over
sommeren blevet færdigrenoveret til et flot nyt faglokale for fysik/kemi. Gambo-bygningen ved siden af
Øvelseshuset, hvor vi har
haft Pædagogisk Læringscenter bliver her i efteråret indrettet til naturfagene biologi og natur/teknologi.
Vi håber, at ændrede Corona-retningslinjerne giver
os mulighed for at holde
åbent hus, så vi kan fremvise de nye flotte lokaler
for forældre og andre interesserede borgere i Dalby.

Mail
dalby-skole@kolding.dk

Tirsdag 29.
Fag-blok-dag i alle klasser

7. klasser på Dalby Skole
Vi skal tilbage til 2011, hvor
Dalby Skole sidst havde 7.
klasser på skolen. Dalby
Skole havde altid indtil da
haft undervisning op til 7.
klassetrin, men Kolding
Kommune besluttede i
2010, at alle skoler, der
ikke førte op til 9. klassetrin kun skulle have op til
6. klassetrin.
Nu har vi igen elever på 7.
klassetrin, og de bliver de

første elever, der i Dalby
også får hele udskolingsforløbet fra 7.–9. klassetrin
med. Det er vi rigtig glade
for, og derfor var første
skoledag i år noget særligt
for Dalby Skole. Det var
startskuddet til vores udskoling.
Brugt meget energi
Skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse har arbejdet for at få en udskoling i

Dalby i mange år og har
brugt tanker og energi på
at forberede vores udskoling. Den skal bedst muligt
hjælpe vores elever med
styrkelse af deres faglige læring, personlige udvikling,
bred forberedelse til ungdomsuddannelser, såvel erhvervsrettede som gymnasiale, og helt generelt til at
vokse som unge mennesker og håndtere, de udfordringer, som de møder.
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Mange nye ansigter på Dalby Skole
Skolen vokser, og med den nye udskoling er der blevet behov for flere lærere, pædagoger, en teknisk serviceassistent og ny udskolingsassistent. Vi præsenterer ni nye ansatte.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.

En eftertragtet
nyuddannet

Desuden har vi en mentorordning med Brændkjærskolen, hvor jeg kan få den
sparring, jeg får brug for.
Der er en erfaren naturfagslærer, som kan se min årsplan, og jeg kan se hans, og
vi kan diskutere undervisningen. Det er svært ikke at
være begejstret, siger Jonas,
der stadig bor i Odense, da
hans kæreste arbejder der

selv om jeg er nyuddannet,
siger Emilie.
Emilie er oprindelig fra
Fyn, hun har læst til lærer i
Århus. Nu bor hun i Vester
Nebel sammen med sin
kæreste.

Pædagogen vender
tilbage

måde, siger Ida, inden hun
skynder sig tilbage til
SFO’en, hvor der stadig er
børn, der skal passes.

Henrik kommer med
Grønland og Lapland i bagagen

myg og en masse sne, der
skal skovles, så jeg nyder nu
at være i min lejlighed i
Kolding, hvor der ikke er
noget sne at skovle, siger
Henrik.

Line hoppede fra
jura for at blive lærer

ding, og jeg ville gerne
blive her, så det var på alle
måder helt perfekt.
Line er klasselærer i 3.C og
underviser
i
historie,
dansk, kristendom, natur
og teknik og billedkunst i
3. klasse og på mellemtrinnet.
- Jeg er glad for mine timer,
men jeg er jo uddannet til
at undervise i udskolingen,
så jeg håber, at der på sigt
bliver mulighed for at have
8. og 9. klasse i samfundsfag, siger hun.
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Emilie Wortmann, 26 år, er
egentlig uddannet til at undervise i udskolingen med
linjefagene dansk, kristendom og historie, men på
Dalby Skole er Emilie blevet klasselærer for 1.A, ligesom hun har de to 1.
klasser til musik og 1.B til
matematik.
- Det er helt vildt sjovt at undervise de små. Jeg har spillet musik hele mit liv, så
musikken har jeg med mig
og kan undervise i sanglege
og sang, men jeg havde aldrig troet, at jeg skulle undervise de små i matematik.
Det er en test af ens pædagogiske evner, men jeg har
været spejder hele mit liv
og været på mange kurser
og også været leder, så der
er rigtig meget, jeg kan
bruge derfra, siger Emilie,
der grinende fortæller, at
når det drejer sig om de
små, så handler det også
om at kunne være i larm.
Emilie er meget glad for
sine nye kollegaer og glad
for den tillid, de har vist
hende.
- Jeg synes, det er skønt, at
ens kollegaer tror på en, og
at de viser, at de har tillid
til, at jeg kan mine ting,

Ida Mønster Tästensen, 25
år, er netop startet i sit første job som pædagog i
SFO’en. Samtidig har hun
netop fået at vide, at hun
skal være støtte for et bestemt barn i skolen, ligesom hun har timer som
lærervikar, når der er sygdom blandt lærerne. Så Ida
har allerede fyldt sin dag
godt op.
Selv om det er hendes første job, så kender hun
Dalby Skole og SFO ganske
godt. Hun har nemlig
været studerende på skolen for to år siden, og selv
om hun ikke kan huske
alle børn, og der selvfølgelig er kommet nye til, så
kender hun rutinerne og
også personalet.
- Der er flere af børnene,
der kan huske, at de har set
mig før. Det er en rigtig
god start, når man kender
skolen i forvejen, og det er
på alle måder fantastisk at
blive fastansat et sted, som
man kender, siger Ida.
Hun har bor i Kolding og
har altid haft Dalby Skole
som sin første prioritet.
- Jeg har altid vidst, at jeg
gerne ville arbejde som skolepædagog, så det er så perfekt at være her. Jeg ved
også, at jeg altid kan få hjælp
og støtte fra personalet, men
også at jeg får opbakning til
at gøre tingene på min

Henrik Nielsen, 53 år, er
netop startet 1. august som
ny lærer i Dalby. Men han
er på ingen måde ny i
faget. Senest har han undervist 12 år i Lapland i
Sverige, og inden da har
han været to år på Grønland.
Henrik har linjefag i dansk,
samfundsfag, historie og
musik, men udover lærergerningen, så var det interessen for slædehunde, der
først fik han til Grønland.
Efter to år tog han slædehundene med til Danmark,
men da vi ikke har meget
sne her, rejste han efter et
år i landet med sin kæreste
og slædehundene til Lapland.
- Jeg har haft slædehunde i
20 år, men da vi ikke havde
dem længere, besluttede vi
at vende tilbage til Danmark, fortæller Henrik.
Henrik er blevet klasselærer for 5.B, som han også
har i historie, og han underviser også i musik og
håndværk og design på
mellemtrinnet. Selv om
Dalby overhovedet ikke
kan sammenlignes med
Lapland, så er han glad for
at være på Dalby Skole.
- Jeg har fået nogle dejlige
kollegaer, og børnene i
Dalby er nogle helt andre
børn, end dem jeg arbejdede med i Lapland. De
kom fra et af de fattigste
steder i Sverige. I Lapland
er der også rigtig mange

Line Svane Eskesen, 28 år,
blev færdig som lærer i
sommeren 2019 med
dansk, samfundsfag, historie og kristendom som
linjefag i udskolingen.
Men selv om hun på papiret kun har været færdiguddannet et år, så har Line
masser af erfaring som
lærer. Hun startede nemlig
allerede som lærervikar i
2013. Efter gymnasiet arbejdede hun to år som lærervikar for at tjene penge,
og hun fortsatte også som
lærervikar under sine studier.
- Egentlig var det ikke
lærer, jeg tænkte på i første
omgang. Jeg havde søgt
ind på jurastudiet og var
også kommet ind, men jeg
valgte alligevel at opgive
min plads og søge ind på
seminariet i stedet. Det var
nok mine mange år som
lærervikar, der gjorde at
jeg alligevel syntes, jeg
skulle være lærer, siger
Line.
Hun var lærervikar på Kolding Realskole og håbede
der blev en fast stilling. Det
gjorde der bare ikke og
derfor blev det Dalby
Skole, der fik Lines ansøgning. Det blev i første omgang til en tidsbegrænset
stilling fra januar 2020 og
siden vekslet til en fastansættelse her i sommer.
- Jeg har altid boet i Kol-

Erfaren lærer bliver
fastansat

Maria er vant til at
forberede sig i god
tid

med en 1. klasse, siger
Maria, der altid har en pædagog med på tur.

Erfaren skolesekretær vender tilbage
til folkeskolen

Kenneth Thorup, 56 år, er
egentlig udlært automekaniker men har lavet vindmøller det meste af sit
arbejdsliv. Men da han i december sidste år pludselig
blev arbejdsløs, så besluttede han at tage et seks
ugers kursus som pedel
eller teknisk serviceassistent, som det bliver kaldt
nu om dage, og så var han
så heldig at blive ansat på
Vonsild Skole.
- Samtidig hjalp jeg til hver
fredag på Dalby Skole, og
da pedellen der gik på efterløn, var jeg så heldig at
få jobbet, siger Kenneth,
der selv kan lave alle små
reparationer på skolen.
Han har netop været på
kursus, hvor bygherrerne
på det nye byggeri, har vist
Kenneth, hvordan alt vvs
og el fungerer i de nye bygninger, så han nu selv kan
vedligeholde skolens lokaler og bygninger. Han får
lidt hjælp af en flexjobber
og snart får han også en
person mere, der kommer
og hjælper Kenneth tre
timer to gange om ugen.
- Skolen bliver kun større,
så det er ikke sikkert, at jeg
selv kan nå det hele i fremtiden, siger Kenneth.
Privat kan Kenneth også
godt lide at rode med lidt
byggeri. Han bor i Vonsild,
er gift og har to voksne børn.

En anderledes første skoledag
Første skoledag den 10. august blev lidt anderledes. Alle elever mødte op på fodboldbanen og kun
forældre fra 0. og 1. klasse kunne deltage ved skoleårets begyndelse.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Første skoledag med alle
forventningsfulde børn er
altid en festdag. Det var det
også i år den 10. august,
men rammerne var noget
anderledes.
Vi plejer at mødes i skolegården, hvor rigtig mange
forældre følger med ved
starten af et nyt skoleår. Vi
synger to sange, og jeg byder velkommen til vores

Pedellen har hænderne skruet rigtigt
på

Er blevet klasselærer for de små

Jonas Balck Kristensen, 27
år, er en af de nyuddannede lærere, der er virkelig
eftertragtet i folkeskolen.
Han har nemlig linjefag i
alle de naturvidenskabelige
fag i udskolingen – matematik, fysisk, kemi, biologi
og geografi, og mange steder er lærere med de fag
en mangelvare.
Jonas har læst i Odense, hvor
seminariet har haft et samarbejde med Syddansk Universitet omkring naturfagene.
- Samarbejdet hedder Laboratorie for sammenhængende uddannelse og læring (LSUL), og det handler om at få forskningen
ind i folkeskolen og udbredt kendskabet til naturfagene, siger Jonas, der
fortæller, at de studerende,
der gik på den linje alle
sammen er kommet i job
med det samme.
Jonas underviser begge 7.
klasser i naturfag, 7.A i matematik og 5.A i naturfag.
Efterhånden som der kommer 8. og 9. klasse på skolen, kommer han til at
undervise i naturfagene på
overbygningen, da det er
blevet eksamensfag.
Han glæder sig over, at han
får lov at lægge linjen for,
hvordan naturfagene skal
være i Dalby.
- Det er super fedt, at der
starter en ny udskoling.
Det hele er splinternyt, og
jeg får lov at bestemme,
hvad der skal købes ind og
får lov at præge udviklingen. Jeg vil også inddrage
eleverne, så de også kan
være med til at bestemme.
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Helene Vedel, 58 år, har
været lærer siden 1993, så
det er en erfaren lærer
med linjefag i håndarbejde
og biologi, der nu er blevet
fastansat som lærer. Helene
er uddannet lærer fra dengang, at lærerne fik en bred
grunduddannelse, der svarer til et bifag på universitetet. Helene underviser i
dag i matematik i indskolingen og på mellemtrinet.
Hun har boet i Himmerland i Struer Kommune i
mange år, hvor hun har undervist i specialundervisningen, hun har læst
generel pædagogik på universitetet i to år og flyttede
til Kolding, da hendes datter bor i Aller.
- Jeg er blevet mormor, og
det river i mit hjerte, så jeg
måtte flytte hertil, siger hun.
Derfor synes hun selv, at
det var heldigt, at hun
kunne starte som vikar i
Dalby.
- Der er virkelig konkurrence, når man først er
kommet i min alder, men
jeg var heldig at kunne
blive efter mit vikariat og
blive tilbudt en fast stilling,
siger Helene, der håber, at
hun kan være med til at
sætte en positivt mærke på
børnene.
- At være lærer er et relationsarbejde, og vi skal være med til at løfte børns
mentale sundhed, siger
hun om sin lærergerning.

Maria Jørgensen, 28 år, er
nyansat på Dalby Skole.
Hun har været uddannet i
to år og har tidligere været
ansat på Åldalsskolen i
Vamdrup, der er et specialcenter for blandt andet autister. Her har Maria været
vant til at forberede sig
langt frem i tiden, for alt
skal ligge i helt faste
ramme for børnene.
- Jeg må indrømme, at alle
mine årsplaner er færdige,
for jeg er vant til at have en
meget struktureret hverdag, siger Maria.
Hun har engelsk, matematik og musik som linjefag
og underviser i indskolingen og på mellemtrinet i
musik, billedkunst, naturog teknik og madkundskab. Hun underviser i seks
forskellige klasser, så der er
meget at forberede.
- Men jeg føler virkelig, at
der bliver taget hånd om
mig, og at jeg bliver hjulpet
af mine nye kollegaer. Der
er et ekstremt godt sammenhold her, siger Maria,
der dog også skal vænne
sig til en anderledes hverdag.
- Jeg synes godt, det kan
være udfordrende at komme ud af huset med de
små. Jeg har jo tidligere
undervist små hold med 510 elever og så er det noget
helt andet at skulle afsted

Anette Rasmussen, 50 år,
har masser af erfaring som
skolesekretær. Hun har tidligere været 11 år på
Bjændkjærskolen,
hvor
hun stod for alt, hvad der
havde med udskolingen at
gøre, inden hun valgte at
forlade folkeskolen for at
prøve noget andet. Først
var hun studiesekretær i
halvandet år på IBA i Kolding, inden hun fik job på
Fredericia Bibliotek, hvor
hun var i tre år.
- Men da jeg så jobopslaget
for Dalby Skole, så tænkte
jeg, at det stod der Anette
på, siger Anette, der søgte
og også fik det.
Anette er kontoruddannet
og har stor erfaring i eksamensafvikling for udskolingen fra Brændkjær, så er
det ikke så mærkeligt, at
valget netop faldt på
Anette, selv om det varer et
par år, inden de nuværende 7. klasser skal til eksamen.
- Desuden kender jeg
Dalby som en rar og hyggelig skole, og jeg kender jo
også dem på forvaltningen.
Det er på mange måder
som at vende hjem igen og
jeg glæder mig over, at jeg
igen kan cykle på arbejde,
siger Anette.
.

Her er der plads til din annonce.
Kontakt jcbi@km.dk

nye og ”gamle” elever og
forældre. Sådan kunne det
pga. Corona-smitte risikoen ikke være i år. Hvis vi
skal synge skal være det to
meters afstand mellem
hver enkelt: barn som voksen. Der er stadig en forsamlingsbegrænsning for
forældre i skolen og et absolut afstandskrav på en
meter, og skolen skal søge
for, at eleverne så vidt som
muligt kun er tæt på kam-

Corona har på
mange måder påvirket skoledagen
Coronasmitten er stadig i blandt os, og der er stadig retningslinjer omkring afstand og hygiejne.
Skolerne har ikke mere nødundervisning.

Af skoleleder Henrik Nielsen
På Dalby Skole har vi mange traditioner, som bliver
påvirket af Corona-forholdsreglerne: morgensang, sommerkoncert, skolefest, bedsteforældredag
med mere.
Det er ærgerligt for skolens
gode traditioner. Hvor vi
kan skabe den krævede afstand, vil vi gerne genoptage morgensang for mindre afdelinger/årgange.
Med hensyn til de traditioner, hvor vi er rigtig mange
elever, forældre og medarbejdere sammen, følger vi
løbende retningslinjerne

for at undersøge, om vi kan
gennemføre de enkelte traditioner, eller om vi må aflyse dem.
Begrænsning af Coronasmitterisikoen
Her efter sommerferien har
skolerne i Danmark ikke
mere nødundervisning. Vi
har igen undervisning efter
skema og med alle fag.
I frikvarterer og mens vi
har mange børn i SFO, skal
vi søge for at have eleverne
opdelt årgangsvis, så evt.
Corona-smitte ikke bredes
ud til alle klassetrin. Det
giver begrænsninger i at
lave de aktiviteter, vi i SFO

meraterne fra deres egen
årgang.
Gik på fodboldbanen
Derfor startede vi første
skoledag på fodboldbanen
med god afstand mellem
rækkerne, hvor klasserne
tog opstilling, og hvor vi
havde lavet afstandsmarkering for hvert barn med
forældre fra 0. og 1. klasse.
Og desværre kunne vi ikke
lave fællessang. Alle de
glade elever tog forholdene, som de var med godt
humør, og vi havde en rigtig god første skoledag.

plejer at lave på tværs af årgangen.
Stadig afstandskrav
Vi skal stadig så godt som
muligt sørge for afstand og
hygiejne, men der er ikke
mere noget absolut afstandskrav for eleverne i
undervisningen eller i
SFO. Derfor er det rigtig
vigtigt at fastholde fokus på
håndhygiejnen for at
mindske smitterisikoen.
Eleverne skal vaske/afspritte hænderne ved skoledagens begyndelse, før
og efter spisning, før og
efter toiletbesøg, efter udeleg og før og efter de har
undervisning i faglokaler.
Vi vil rigtig gerne undgå
mulig smitte på skolen og
kunne begrænse smitte,
hvis nogen elever eller
medarbejdere bliver smittet. Ved evt. konstateret
smitte følger skolen sundhedsmyndighedernes og
Kolding Kommunes retningslinjer for tiltag og information.
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KALENDER
SEPTEMBER
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 5. kl. 10.00 + 11.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
13. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Meditation: Tirsdag 8. kl. 17.00
I kirken. Ved Eva Schmidt og Hanne Krab. Se side 8.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 13. kl. 9.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Høstgudstjeneste: Søndag 13. kl. 10.30
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 8.
Konfirmation: Søndag 20. kl. 10.30
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Valgforsamling: Tirsdag 15. kl. 19.00
Menighedsrådsvalg 2020. I kirken.
Se side 7.
Konfirmation: Søndag 20. kl. 10.30
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Meditation: Tirsdag 22. kl. 17.00
I kirken. Ved Eva Schmidt og Hanne Krab. Se side 8.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 22. kl. 19.00
I præstegården.
Konfirmation: Søndag 20. kl. 10.30
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.

OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag 4. kl. 10.30
17. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 4. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.
AFLYST: Sangaften med Peter A.G.
Søndag 4. oktober kl. 19.
Gudstjeneste: Søndag 11. kl. 9.00
18. søndag efter Trinitatis. Ved Tine Illum

LØRDAGSDÅB
31. oktober kl. 11.30 + 12.30
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.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 8 September 2020
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Årets konfirmander
Søndag 20. september 2020 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke
Josephine Bonefeld Andersen
Dalbygade 53

Magnus Falkenberg Hoyer
Søndergade 2, 1.

Nicolas Kj. Reinert Skovbakke
Goldbæk Alle 8

Sarah H. Vangsø Andersen
Gråstenvej 18

Sarah Oppenhagen Krøller
Goldbæk Alle 32

Sofie Støjer
Goldbækparken 43

Markus Bormlund Bugge
Søgade 16

Benjamin Fuglsang Madsen
Romerparken 11

Magnus Strømgaard Sørensen
Dr. Dorotheas Vej 3

Casper Hannibal Christensen
Fjeldparken 17

Victoria Wulff Nørholm
Idylvænget 5

Kristoffer Hvelplund Thomsen
Løjpen 1

Bertram S. Forsingdal-Nielsen
Møllegærdet 22

Ingrid Crone Sanderhus
Vangen 8

Lokale flagdage
En opfordring: Gør de to konfirmationer til flagdage i hele sognet, så dagene bliver
ekstra festlige for konfirmanderne. Det er der en ekstra god anledning til i år, i og
med konfirmationerne blev udsat over fire måneder.

Søndag 27. september 2020 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke
Adam Falk Andersen
Fjeldparken 34

Jeppe Husted
Hegnet 15

Anton Kejlstrup Kjær
Thors Ager 31

Frederik Strømdahl Flaskager
Søbakken 10

Sarah Saltoft Haahr
Odins Ager 15

Lasse Fasterholt Pedersen
Erik Glippings Vej 29

Kristian Solberg Gasser
Frederik 2 Vej 34

Jacob Moesby Jørgensen
Nyhegnet 23

Mathias Badstue Risengaard
Nellikevej 7

Oliver Hansen
Idyl Allé 22

Maja Emilia Romeo Kath
Kærmindevej 57

Silja Blasius Thomsen
Christian 3 Vej 26

Emil Wegelbye Holm
Ågærdet 20

Anne Cathrine Homann Kjær
Goldbæk Alle 38
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Det kirkelige arbejde er en naturlig del af livet
for formanden
Kristin Balslev Munksgaard har været formand for
menighedsrådet i fire år, og kirken har altid været
en naturlig del af hendes liv. Sammen med de ansatte og menighedsrådet arbejder hun for, at Dalby
Kirke er en kirke, der bevæger sognet.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat
Det var ikke så underligt, at
Kristin Balslev Munksgaard
med det samme sagde ja til
at sidde i menighedsrådet
og også gerne satte sig for
bordenden som formand,
da hun blev prikket på
skulderen for fire år siden.
Begge hendes to nu voksne
børn er blevet konfirmeret
i Dalby Kirke, hun har selv
sunget i kirkekor som teenager, og i hendes fars familie er der både en missionær, en provst og en kirketjener, så kirken og det kirkelige arbejde har været en
naturlig del af hendes opvækst.
- Kirken betyder rigtig
meget for mig, og jeg er
kommet i kirken igennem
det meste af mit liv. Selv om
jeg ikke selv har været op-

søgende i forhold til menighedsrådet, så var det
helt naturligt for mig at
sige ja, fortæller Kristin.
Stiller op igen
Kristin har siddet i formandsstolen i en periode
på fire år, og hun stiller op
til valg igen. Dels fordi hun
holder af arbejdet, men
også fordi det længe ventede sognehus er en opgave, hun meget gerne vil
følge til dørs.
- Sognehuset er fortsat en
hovedopgave, og det har i
lange perioder været et
skridt frem og så et skridt
tilbage igen. Og selv om jeg
er vant til, at alting tager
meget lang tid i det forskningsmiljø, hvor jeg er, så
har sognehuset været en
proces, som kræver mere
tålmodighed end forventet. Der er for eksempel tre

forskellige myndighedslag,
der skal godkende detaljer
omkring byggeriet, og så
bliver det meget langsommeligt, siger Kristin.

DØBTE

Professor på jobbet
Kristin er professor på institut for Entreprenørskab og
Relationsledelse på Syddansk Universitet, hvor
hun forsker i samarbejde
og relationsledelse, så der
er meget fra hendes professionelle liv, som hun kan
bruge i menighedsrådsarbejdet, hvor formanden
har nogle flere opgaver
end de menige medlemmer.
- For mig er den vigtigste
opgave som formand at understøtte det frivillige engagement og prøve at lytte
mig til, hvad det er, folk
synes er sjovt, og hvad de
gerne vil bidrage med og så
understøtte det. Jens Christian er daglig leder, men
jeg føler også et ansvar for
at bære de gode ideer, som
personalet har, videre, så
de kan føres ud i livet. Ofte
er det også dagligdags ting,

9. august
Aksel Hauge-Johannsen
Dalbyvej 96

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 15. september kl. 19.00

Nyt konfirmationsprojekt: Genbrug og støtte
Under overskriften ”Konfirmation er en hjertesag” er kirkerne
i Kolding kommune gået sammen om et konfirmationsprojekt. Blandt initiativtagerne er
Hanne R. McCollin, der i Dalby
er kendt som en engageret
leder hos de lokale KFUM-spejderne.

Af Hanne R. McCollin
Projektet er delt i to, og hver del er
repræsenteret af et hjerte formet af
grønne pile.
Stop tøjspild
I det ene hjerte står der STOP
TØJSPILD, og her skal pilene symbolisere genbrug. Formålet er nem-

Konfirmation for alle
I det andet hjerte står der KONFIRMATION FOR ALLE. Pilene omkring dette hjerte symboliserer, at vi
deler fællesskabet med hinanden.
Formålet med denne del af projektet er at medvirke til at gøre det muligt for alle at blive konfirmeret og
være en del af fællesskabet i folkekirken ved at yde tilskud til familier,
der har svært ved at få råd til at
holde konfirmation.
Mediebevågenhed
Allerede tilbage i februar kunne
Jyske Vestkysten og en lokalradio

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

lig at medvirke til at skabe bæredygtige konfirmationer ved at genbruge konfirmationstøj og dermed
værne om Guds skaberværk.
Her kan alle, der har lyst, være
med.

Nyt om
NAVNE

Sted: DALBY KIRKE,
DALBYVEJ 69

1. august
Cornelia Buus Willer
Møllegærdet 25

Laurits Donechy
Houmann Hansen
Aabakken 16
16. august
Oliver Nyborg
Lauritsen
Odins Ager 2
Ida Maria Birkelund
Regnars Ager 20
23. august
Adam Østergaard
Kaalund
Aagærdet 18
Kristin Balslev Munksgaard har som formand stået i spidsen
for Dalby Kirkes menighedsråd i den valgperiode, der er tæt på
at være slut, og hun er klar til at stille op igen. Menighedsrådets
andre medlemmer sætter da også stor pris på hendes kyndige og
engagerende ledelse af både møder og processer samt på hendes
kompetente kommunikation med forskellige myndigheder
som vi lige vender. Der er
formandsmøder med de
øvrige menighedsråd og
forberedelse af vores egne
møder, som vi har ti af om
året, siger Kristin.
Lave det som er sjovt
I menighedsrådet i Dalby
forbereder alle sig til møderne hjemmefra, så møderne kan blive så effektive
som muligt.
- Vi holder møderne så
korte som muligt og sørger
for at skabe plads til det
sjove arbejde med de gode
initiativer og projekter,
som medlemmer og frivillige har fået ideen til. Det

sjove bliver også at arbejde
med at fylde rammerne ud
i sognehuset. Det skønne
ved at være i menighedsrådet er, at man møder så
mange forskellige mennesker, at vi kan diskutere tingene, og at alle kan bidrage
med det, som de har lyst til.
Det er dejligt, at der er så
mange engagerede mennesker. Det vil jeg gerne være
med til at understøtte.
Vores vision slutter med
sætningen: ”En kirke der
bevæger dig,” og det synes
jeg siger alt om, hvordan vi
arbejder med tingene i menighedsrådet og i kirken,
siger Kristin.

VIEDE OG
VELSIGNEDE
1. august
Camilla Haastrup
Nyholm & Kaare
Haastrup Nyholm
Kolding
8. august
Anne-Mette Ulf Lund
& Jeppe Groth Lund
Vangen 19

DØDE OG
BEGRAVEDE
Ingen

Kristin Balslev Munksgaard
Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

fortælle om projektet. Men som
meget andet gik det i stå under Corona-nedlukningen. Nu kører det
igen. Og de første kontante donationer og 27 konfirmationskjoler er
taget godt imod.

Tænk, om vi ﬁk en
god diskussion om
kirkens relevans

Er 47 år, gift og har to voksne børn.
Har boet i Dalby i 18 år.
Er professor på Syddansk Universitet
og har arbejdet på
.
universitet i 20 år.
Har været formand for menighedsrådet i en periode på
fire år og stiller op igen.
Bruger en del af sin fritid på det kirkelige arbejde, men
slapper også af med strikketøjet og lange gåture.

Brug for din hjælp
Vil du donere brugt konfirmationstøj til drenge og piger, kan du aflevere
det i din lokale kirke
Vil du give en kontantdonation, kan du indbetale på MobilePay 981008
Vil du vide mere, kan du kontakte:
Ester Due, projektleder STOP TØJSPILD, ebd@skanderupsogn.dk
Dorthe Kock, projektleder STOP TØJSPILD, dk@kristkirken.dk
Hanne R. McCollin, projektleder KONFIRMATION FOR ALLE,
hrm@km.dk

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

DALBY KIRKE

Meditation i kirken
Hanne Krab og Eva
Schmidt fortsætter med
meditationer i Dalby
Kirke. I september er
det på tirsdagene den 8.
og 22., hver gang kl.
17.15 – 17.45.
Af Eva Schmidt
Foto: Hanne Krab
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.
Se også Dalby Tidendes augustnummer.

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

Ditte vender
tilbage

Altergang igen i Dalby Kirke
På sit møde 18. august vedtog menighedsrådet at
genoptage nadveruddeling i Dalby Kirke.

Ditte Freiesleben, der tidligere har været tilknyttet
Dalby Kirke som præst,
vender nu tilbage og vil
som tidligere engagere sig
i gudstjenester og kirkelige
handlinger, konfirmandog mini-konfirmandarbejdet samt kirkens øvrige aktiviteter.
Dalby menighedsråd siger
”velkommen hjem” til
Ditte.

Ditte Freiesleben er nu igen
indtrådt i præstesamarbejdet
med Jens Christian Bach Iversen. Hun har da også allerede
taget fat på konfirmationsforberedelsen og ses her foran tavlen i konfirmandstuen.

13. september kl. 10.30:

Høstgudstjeneste i Dalby Kirke
Høst er lig med fest og
højtid i Dalby – også i
en Corona-tid, hvor vi
ikke kan gennemføre
alle de gode traditioner.
Søndag 13. september kl.

10.30 er det tid for høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i det fri.
Det sædvanlige tagselvbord
med friskbagt brød bliver
dog i år til ”portionsanretninger”, så alle får sin

egen. Kr. 20,- pr. person +
kr. 5,- for vand, kr. 10,- for
øl. Alt går til det lokale
spejderarbejde.
Spejderne deltager med
faner ved gudstjenesten.

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

I Dalby Kirke har der ikke
været altergang siden Corona-nedlukningen. Men
nu har menighedsrådet
vedtaget, at der igen skal
være mulighed for altergang ved gudstjenesterne
kl. 10.30.
Første gang med altergang
igen bliver søndag 5. september.
Menighedsrådet understreger, at altergangen vil blive
gennemført under klar
overholdelse af hygiejneregler / Corona-hensyn.

AFLYST:
Sangaften med Peter A.G.
På grund af Corona-retningslinjerne har det være nødvendigt at aflyse den planlagte sangaften med Peter A.G.
4. oktober i Dalby Kirke.
Dalby Kirkes menighedsråd håber, det bliver muligt at
gennemføre arrangementet i efteråret 2021.

AFLYST:
Udflugt til Rømø

Dalby Tidende

KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Hed og velbesøgt start på det nye spejderår
Mange trodsede varmen og var spejder for en dag,
da KFUM-spejderne Mariesmindegruppe havde opstart med åben lejrplads. Billederne på siden er
glimt fra tidligere spejderaktiviteter.
Af Jens Overgaard
Fotos: Tomas Vahlkvist
Snobrød lavet over bål, kast
med redningsreb og en
karrusel bygget med rafter
og tov. Tag dertil høj sol,
temperaturer på 28 grader
og masser af ivrige børn,
unge og voksne.
Der var på alle måder sommerlejr-stemning,
da
KFUM-spejderne Mariesmindegruppe tog hul på
det nye år med spejderopstart søndag 16. august i
spejderhuset på Mariesmindevej.
Snuste til spejderlivet
Dagen er blevet en fast tradition for spejdergruppen,
der dækker Dalby, Mariesminde/Tved, Brændkjær
og Søndervang. Her kan
børn og forældre, der er
nysgerrige på spejderlivet
og måske kunne tænke sig

at være med, kigge forbi og
hilse på spejdere og ledere.
Dagen i år var ingen undtagelse, og der var en jævn
strøm af besøgende i løbet
af dagen.
- På trods af hedebølge og
Corona-restriktioner var
der mange, som kiggede
forbi, og det er vi glade for,
siger Susanne Feldt Jørgensen, der er gruppeleder for
Mariesmindegruppen.
Gode værdier
En stor del af danskerne
har ydermere fået øjnene
op for værdierne i det
nære, nu hvor mange bl.a.
ikke kan rejse udenlands
på grund af corona-krisen.
Her har spejderne noget
særligt at byde på, da selv
en lille hike-tur i den lokale skov kan byde på store
oplevelser.
Spejdergruppen omfatter
cirka 80 medlemmer. De

fleste havde overnattet på
lejrpladsen ved spejderhuset, hvor der var oprykning mellem grenene
lørdag, mens spejderne
søndag formiddag var med
til Dalby Kirkes strandgudstjeneste på Rebæk
Strand.

4.-5. klasse og Trop for 6.-9.
klasse.
Det gælder også Familiespejd, hvor forældre og
børn fra fire år til 0. klasse
har fælles spejderaktiviteter. Ulvene for 2.-3. klasse
kan dog melde fuldt hus
med hele 36 spejdere.

Nye kan stadig være
med
Interesserede kan stadig nå
at være med og prøve at
snuse til spejderlivet, når
de første møder nu går i
gang.
Her er der stadig pladser
hos de mindste Bævere,
som omfatter 1. klasse,
samt Juniorer der dækker

Mere i kalenderen
Næste store arrangement
bliver Høstgudstjeneste i
Dalby Kirke søndag 13. september.
Men det rykker også meget
i mange af spejderne for at
komme ud i naturen, så
flere af grenene har planlagt weekendture med
overnatning i september.

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.

Heldigvis kan vi fastholde en af de allerbedste traditioner, nemlig spillemands- og dansemusik
både i selve høstgudstjenesten og udenfor bagefter. Andreas Tophøj og Rune Barslund er med igen
i år.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Udflugter med indhold og hygge

PROGRAM 2020
Se alle turene i vores program for 2020 - eller se mere på vores
hjemmeside. Eksempler på kommende ture...
FRIEDRICHSTADT
Lørdag 5. september Pris 595,-

Kaffe og kage

Pris 675,-

Bustur • Færge • Kaffe og rundstykke
Middag • Traktortur • Kaffe og kage

Pris 525,-

Bustur • 2-retters menu • Entré og
rundvisning • Kaffe og kage

KRENGERUP GODS
Søndag 27. september

DEJLIGE
K
DANMAR

TURE
SPÆNDENDE

ENDELAVE
Søndag 6. september

Bustur • Kaffe og rundstykke • Middag
incl. 1 øl/vand • Kanalrundfart • Guide

OG GODE

LØVFALDSTUR MED ÅL - FEGGESUND Bustur • Ål ad libitum 525,- eller
Søndag 4. oktober Pris 525,- / 475,-

Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.

Wienerschnitzen 475,- • Kaffe





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

i 20

FIRMAMASSAGE
SPORTSMASSAGE
MASSAGE FOR ALLE
BOOK ONLINE: WWW.ONTHESPOTMASSAGE.DK
70270321 DALBYGADE 40S KOLDING
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DALBY GF

Kom og bliv træner og gør en
forskel for Dalbys fodbolddrenge

Mor og far, gå sammen med andre fra min klasse – ellers…
Dalby GF’s gymnastikafdeling efterlyser instruktører til aldersgruppen 0. – 3. klasse.

Af Irene Mortensen,
Formand Dalby GF gymnastik
Dalby GF’s gymnastikafdeling har brug for forandringer, fordi vi står i den
situation, at vi ingen instruktør har til gymnasterne fra 0. - 3. klasse.
Flere muligheder
Vi har brug for jer forældre, der f.eks. vil have et
drengehold, et pigehold
eller blandet springhold
samt
rytmegymnaster.
Hold fra 0. - 1. klasse eller
2. - 3. klasse eller sammen?
Se oversigten her på siden!
Kun fantasien sætter grænser samt jeres frivillige
hænder. I gør en forskel i
lokalområdet og fællesskabet.

Søndage med de mindste
Sidste sæson havde vi et
forsøg med at have forældre/barn-holdet søndag
formiddag. De gode erfaringer herfra har bevirket,
at vi også vil prøve det med
puslingeholdet for de 4-5
årige.
Vi oplevede mærkbare forandringer med fordybelse,
ro og afslappethed uden
mandagens stress, som blev
sidste års nøgleord på forældre/barn-holdet. Det bevirkede tid til at etablere
venskaber, spise en medbragt madpakke i cafeen
o.s.v.
Søndage: Forældre/barnholdet (ca. 1-4 år) fra kl.
8.45 - 9.45. Puslingeholdet
(ca. 4-5 år) fra kl. 10 - 11.

Andre gode erfaringer
I foreningen har vi gode
erfaringer, når 6-8 forældre
går sammen om et hold og
hjælper hinanden.
Et eksempel er ved 4. - 5.
klasse samt juniorholdet,
som ledes af de samme instruktør. Her har holdet
delt sig på den måde, at
alle hjælper hinanden på
de to hold. De 3 ud af 6
instruktører har ansvar
med planlægning af baner
og gymnaster på det ene
hold, mens de andre 3 er
såkaldt ”kraner”, som hjælper til ved banerne og herefter omvendt ved næste
hold.
Et andet eksempel kunne
være at skabe et drengehold, hvor drengene er involveret i gymnastikken og
får et medansvar ved f.eks.
at være med til at bygge
redskabsbanen. Som de
skriver i DGI bladet, kan

Der er heldigvis mange drenge, der gerne vil spille
fodbold i Dalby, og derfor mangler U12 drengene
en træner. Er det noget for dig, så kontakt trænerne.
Af Thomas
Foto: Privat
Har du styr på en fodbold
og kunne du tænke dig en
fritidstjans, hvor du kan
være med til at træne en
flok glade og dygtige U12drenge i Dalby GF? Så er
det dig, vi søger.
man stille den opgave, at
banen skal herfra og dertil,
eller man skal danne en
cirkel med et tårn i midten.
Derudover skal de bygge
en bane, så de kan slå superflotte kolbøtter på den.
Så tænder du for musikken, og når du slukker igen
efter nogle minutter, siger

du: ”Nu er banen færdig.
Karl, vil du vise, hvad man
kan lave på denne bane”
osv.
På den måde får man drengene til både at lege gymnastik og til at reflektere
over, hvad man kan med
kroppen.
Foreningen tilbyder kursus

i planlægningen og modtagning ved springene
Ring
Ring til Irene på 20 69 18
00.
Vi glæder os på gymnasternes vegne.

Efterlysning: Trænermakker
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Hej. Vi mangler en makker til vores træner Brian.

F%$2%3

Vi er 20 glade Dalby GF
U13-fodbolddrenge, der
mangler en til at træne os
to gange om ugen sammen
med vores nuværende træner Brian.
Vi spiller i B- og C-rækken
og skal efter jul til at spille
11-mands-fodbold.
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volley for alle
– også dig!
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Har du lyst til at tilbringe et
par timer om ugen med os?
Så garanterer vi, at vi gør,
hvad vi kan for at de timer
bliver gode.
Lige nu træner vi tirsdag
og torsdag fra kl. 16.30 18.00.

Er det dig?
For yderligere informationer kontakt:
Træner Brian Karlsen
Tlf. 60 21 13 30
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Har du lyst til
at prøve kræfter
med volleyball?
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Så er Kolding Ungdoms Volley eller Dalby GF Volleyball lige stedet for dig.
Vi er en klub, der lægger vægt på, at det skal være udfordrende og sjovt at
spille volleyball. Kom og træn med et par gange og se, om det er noget for dig!
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Kidsvolley – torsdag 17.00 - 18.30
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Du bliver del af et trænerteam, som sørger for, at du
bliver sat godt ind i opgaven. Vi er gode til at hjælpe
hinanden og holde humøret højt.
Vi ser helst, at du kan
møde til træning tirsdag og
torsdag og evt. tage med til
kamp af og til. Du må

meget gerne komme med
ideer til træningen og på
sigt håber vi, at du bliver en
dygtig træner, der kan stå
for en del af træningen på
egen hånd.
Der vil være mulighed for
en mindre aflønning efter
aftale. Dalby GF vil derudover gerne tilbyde gratis
trænerkursus.
Kontakt trænerne på
dalbygf2009@gmail.com
eller 4131 6150 for nærmere information.

På alle niveauer for piger og drenge fra 1. - 5. klassetrin.
Vi træner i Dalby Hallen torsdag fra 17.00 - 18.30.
Første træning er torsdag den 3. september.

PRØV!
DIG!
KOM OG
IL AT SE
T
S
O
R
E
VI GLÆD

KONTINGENT: Kr 600,- pr. sæson
KONTAKT: Morten Andersen, tlf. 4043 4879
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Seniorvolley – torsdag 19.30 - 21.30
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Vi tilbyder volleyball for begyndere og øvede mænd og kvinder.
Vi træner i Dalbyhallen torsdage fra 19.30. - 21.30.
Første træning er torsdag den 3. september.
KONTINGENT: Kr 600,- pr. sæson
KONTAKT: Morten Andersen, tlf. 4043 4879
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Se mere og tilmeld dig på www.dalbygf.dk
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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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VONSILD
Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20

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

CrossFit i Kolding er meget mere end bare fysisk træning
CrossFit er både styrke-, cardio-, balance- og smidighedstræning, svømning, yoga, gymnastik, løb
og meget andet i én træningsform. I CrossFit Pitstop i Kolding er det sociale sammenhold stort, og
der er træningsøvelser til alle, ligegyldigt, hvilket
niveau, man er på, så alle kan være med.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Kurt Schmidt

Kvalitet i alt
- Vi går meget op i kvalitet,
og der skal være tid og
plads til hver enkelt. Man
kan sagtens både være nybegynder og mere trænet

Mange træningsformer
CrossFit er en blanding af
både styrketræning, balance- og smidighedstræning, svømning, yoga, løb
og meget mere.
- Der er nogen, der kommer for at tabe sig, andre
vil gerne have mere styrke
og smidighed, så de igen
kan strække armene helt
op over hovedet. Det er
ikke noget hurtigt fix, men
vi fokuserer på at lave varige livsstilændringer, siger
Stas, der understreger, at
CrossFit ikke handler om
at få store muskler.
- Faktisk er det slet ingen
fordel i CrossFit at have for
store muskler, for det
handler om hele kroppen,
siger han.

Stor investering
Foreløbig er der blevet investeret et større millionbeløb i stedet, men så er der
også lavet badefaciliteter,
renoveret overalt og lavet
helt nyt lys- og udluftningssystem i de 1500 kvadratmeter træningslokaler. Det
meste har han selv stået for
at lave sammen med sin
makker Eric, som lige nu
står for personlig træning i
Pitstop.
- Det har været en rejse,
men nu er det også blevet
et fedt sted for medlemmerne, siger Stas.
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Stas Filipchenkov

BLÅ BOG

Det er som oftest Stas Filipchenkov, der tager imod i
skranken, når man træder
ind i de store tidligere lagerrum på Diselvej, som
huser CrossFit Pitstop.
Sammen med en håndfuld
freelance instruktører og
en enkelt fuldtidsansat er
det Stas, der både ejer og
driver stedet, og som også
sørger for at alt fungerer,
og at alle medlemmer trives og udvikler sig.
- Vi går rigtig meget op i
det sociale og holder ofte
events og store medlemsfester. Vi er meget tætte
her og har et mega godt
sammenhold, siger Stas.
Derfor underviser han også
selv mange hold, og han
går meget op i, at det altid
er mindre hold, så alle kan
få personlig hjælp på det
niveau de nu befinder sig.

og så være på samme hold.
Instruktøren viser og hjælper med øvelserne, så alle
udfører dem korrekt. Men
de er altid tilpasset den enkelte udøver. Jeg kan for
eksempel tage to 40 kilos
vægte og gå op og ned ad
høje trin, mens en begynder kun skal have lette
vægte eller slet intet i hænderne, forklarer Stas.

Øvelser for hele kroppen
Derfor er CrossFit øvelser
hentet fra mange forskellige sportsgrene, og der er
mange øvelser, der træner
hele kroppen på en gang.
- Det er derfor det er så
super effektivt, for vi spilder ikke tiden med at
træne en lille muskelgruppe ad gangen, siger
Stas, der anbefaler, at man
minimum træner hele
kroppen to gange om
ugen.
Stas selv har dyrket sport
hele sit liv og været både
konkurrencesvømmer, dyrket atletik og kampboksning i letsværvægtsklassen,
inden han ved et tilfælde
prøvede CrossFit. Efter en
enkelt gang var han hooked.
- Jeg troede, jeg var verdensmester, men jeg fandt
ud at jeg havde meget at
lære om kroppen, selv om
jeg allerede var i topform,
fortæller Stas, der i 2013
rejste til Spanien for at læse
marketing og begyndte at
træne CrossFit dernede og
hurtigt blev vild med det.
- Jeg lærte en hel masse og
tænkte at vi skulle have det
samme i Kolding, fortæller
han.
Derfor gik han i gang med
at finde lokaler, tage en uddannelse som CrossFit træner for at få licens, finde
investorer og derefter gå i
gang med sætte lagerbygninger på Diselvej i stand.

Er 33 år, bor i Dalby og har en søn på fire år.
Han har deltaget og vundet adskillige konkurrencer
i CrossFit i DK og i Europa.
Han startede CrossFit Pitstop i 2015 og stedet har
haft fem års jubilæum i maj, som ikke kunne fejres
pga. corona. Der holdes i stedet en stor fest til september.
Der er børnetræning fra otte år og op. Alle aldersgrupper kan være med.
Der er åbnet i centret fra kl. 6.00-21.30 og der er mange
forskellige hold på forskellige tidspunkter, som man kan
melde sig på. Man kan også træne selv, hvis man har lyst
til at køre sit eget program.
Det koster 459 kr. om måneden (389 kr. for studerende), og så kan man træne så meget man vil.
Første prøvetime er gratis og kan bookes via hjemmesiden.
Læs mere på: www.crossfitpitstop.dk

