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ARRANGEMENTER
JUNI – AUGUST

Juni
Mandag 7. kl. 18.30 –
20.30
Konfirmandindskrivning 2021-22.
I præstegården.
Tirsdag 8. kl. 16.00 –
18.00
Konfirmandindskrivning 2021-22.
I præstegården.
Mandag 4. kl. 16.00 –
18.00
Konfirmandindskrivning 2021-22.
I præstegården.
Onsdag 16.
Generalforsamling
Beboerforeningen.
I præstegården.
Søndag 20. kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste ved
kirken.
Onsdag 23. kl. 11.00 –
12.00
Sommersang i kirken.
Fredag 25.
Sidste skoledag inden
sommerferien.

Juli
De heldige holder ferie.

August
Mandag 9.
Første skoledag i det
nye skoleår.
Søndag 15. kl. 10.30
Strandgudstjeneste på
Rebæk Strand.
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Dalby Beboerforening

Trænerspirerne er et stort
aktiv for Dalby GF
GANG I DIG OG DALBY
Høj musik generer
naboer

Hvis der ikke var fire unge mennesker, der synes,
det er sjovt at træne de små i fodbold, så ville der
sandsynligvis slet ikke være fodboldtræning for de
mindste. Men trænerspirerne synes det er sjovt at
træne de små, selv om de ikke får andet end en
trænerjakke for indsatsen. Snart kan de selv stå for
træningen.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Mette Høi Davidsen

for at opretholde en idrætsforening.

Gymnastikafdelingen i Dalby GF har stor succes med
at uddanne trænerspirer,
som er unge mennesker,
der går ind og hjælper træneren med at træne et
gymnastikhold, og det har
i høj grad været med til at
sikre, at der altid står nye
trænere klar til at overtage
træningen af de yngre gymnaster. Karina Lundh Jensen, der træner de 3-5-årige
i fodbold, vil gerne gøre
gymnastikken kunsten efter, og derfor var hun ikke
sen til at kopiere ideen, da
hun sagde ja til at træne de
små piger og drenge.

Leger med fodbolden
Hver tirsdag tropper Line
Roelsgaard, Sofie Lundh
Jensen, Camilla Wind Mikkelsen og Oskar Juhl Svane
da også op på græsstykket,
der ligger ved siden af
klubhuset og bruger en
time på at lege med fodbolden sammen med de små.
De synes, at samværet med
børnene er det hele værd.
- Det er så hyggeligt med
de små. Det er skønt at se
de glade børn, fortæller
Line Roelsgaard, der har
spillet fodbold i Dalby
siden 0. klasse.
Også Sofie Lundh Jensen
synes det er sjovt at hjælpe
til, og selv om det mest
handler om at lege med
bolden sammen med de
mindste, så kan hun alligevel bruge nogle af de træ-

Ja til trænerspirer
- Jeg sad i fodboldudvalget
i Dalby GF, da min datter
Sofie har spillet fodbold i
Dalby siden 0. klasse, og da
de manglede en til at stå for
træningen af de små, så
sagde jeg ja, hvis jeg kunne
tage nogen med. Jeg
spurgte nogle af de piger,
der spiller U13 fodbold, og
de ville meget gerne hjælpe
til. Nu kommer tre piger og
en dreng troligt hver tirsdag og hjælper mig med at
træne uden at få noget som
helst for det, fortæller Karina, der også understreger,
at det også handler om at
lære de unge mennesker, at
der skal frivillige kræfter til
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IDRÆT
Fodbold for de mindste
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Fra venstre er det Sofie Lundh Jensen, Line Roelsgaard, Oskar
Juhl Svane og Camilla Wind Mikkelsen, der alle bruger deres fritid på at træne de mindste i fodbold.
ningsteknikker, som de selv
træner på U13 holdet.
- Vi træner at drible, skyde
på mål og den slags. Men
det vigtigste er, at det er
sjovt, og så har de små også
nogen at se op til, siger
Sofie, der ikke er i tvivl om,
at de fire trænerspirer med

KIRKE
Organist fylder 50
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tiden selv kan stå for træningen.
- Vi træner selv mandag,
onsdag og fredag og spiller
kamp i weekenden, men vi
kan godt stå for en times
træning om tirsdagen,
siger hun.
- Vi er jo fire til at stå for det.
SKOLE
Hans Jørgen takker af

Sommerfest:
Udsat til 2022
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Af red.
På Dalby GF’s generalforsamling den 11. maj blev det besluttet at udsætte årets sommerfest til næste år. Årsagen kender alle…
Nu ser vi frem og kan glæde os et helt år til den store fest, der ikke kun betyder noget
for økonomien i Dalby GF, men endnu mere for sammenhængskraften i hele sognet.
Vi ses til Dalby Sommerfest 2022.

SKOLE
Biblioteket giver oplevelser
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Ring eller kom ind i butikken og få en snak om kon昀rmationsmenuen!

beckmenu.dk

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

ERHVERV
CrossFit Pitstop er tilbage på fuld kraft
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GANG I DIG OG DALBY

Høj musik er til ulempe for naboerne
Naboerne og medlemmerne af beboerforeningen
Dalbyvej opfordrer til, at forældre tager en snak
med deres musikglade børn i Dalby om at tage
hensyn til de naboer, som bor tæt ved multibanen,
den nye tilbygning og skaterramperne.

Af Mikkel Nielsen på vegne af
skolens naboer og grundejerforeningen Dalbyvejs medlemmer
Fotos: Privat
I takt med Dalby skoles udvidelse, herunder etablering af flere opholds- og
aktivitetsfaciliteter, og et stigende forbrug af området,
har der i en længere periode været en tendens til,
at børn og unge spiller
meget høj musik. De finder
en glæde i at underholde
med musik fra store højttalere, hvorfra lyd og bas desværre
også
rammer
naboerne op til skolen. Det
skal ikke være en hemme-

lighed, at glæden er udelt.
At det lunere og bedre vejr
presser på, gør ikke dagene
med musikalske indslag
færre.
Foregår flere gange om
ugen
Festlighederne foregår typisk flere gange om ugen,
hverdage og weekender
efter skolens lukketid, og i
første omgang er der selvfølgelig forsøgt med dialog, og de unge er blevet
bedt om at skrue helt ned
eller gå hjem og høre musikken. Der er suppleret
med at fortælle lidt om god
og hensigtsmæssig adfærd

og om at tage hensyn til
andre.
Det har desværre ikke ændret synderligt på tingene,
og i fællesskab med skolen
og Dalby GF vælger vi nu at
gøre opmærksom på problemet i Dalby Tidende og
række ud til jer forældre,
som kan tage snakken med
de unge mennesker og fortælle lidt om god opførsel.
Måske der senere på relevante steder vil blive opsat
skiltning med ordensregler
for brug af området.

Dalby Tidende

DALBY GF

Fodbold for de mindste er leg med bold
Dalby GF har fodboldtræning for de 3-5 årige hver
tirsdag på græsset ved siden af klubhuset. Men
selv om træner Karina fastslår, at træningen handler mest om at have det sjovt, så bliver der både
holdt øje med målscoren, og hvem der vinder.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Mette Høi Davidsen

indlæg og jer forældres opbakning, så vi alle med omtanke og hensyntagen kan

nyde området ved Dalby
Skole.

Plads til alle
Stederne, hvor der oftest
spilles musik, er multibanen / Dalby Torv, ved Æblet, ved den nye tilbygning
og skaterramperne på asfaltbanen ved bane 1.
Der skal være plads til os
alle, og vi håber, at det kan
tages i opløbet med dette

Der er både smarte fodboldstøvler, fodboldtrøjer
fra alle de store klubber og
selvfølgelig hovedpersonerne selv de 3-5 årige
drenge og piger med forældre og søskende på sidelinjen, på græsset foran
klubhuset.
- Spil mig, spil mig, lyder

råbene, mens drengene
kæmper om bolden.
I dag er børnene delt op i
drenge og pigehold, mens
de andre gange bliver delt
ind efter alder. I dag bliver
der også øvet driblinger og
spillet kamp på den lille
bane, som egentlig er en
tremands bane, men hvor
der i dag er 6-7 drenge på
hvert hold.
For det kommer sig ikke så

nøje, hvordan der bliver
spillet på banen. Det vigtigste er, at børnene har det
sjovt, og de igennem træningen får lysten til at fortsætte på nogle af de andre
hold i Dalby GF, når de bliver større.
- Vi går meget op i fair play
og at være en god ven på
banen. Og så skal der selvfølgelig jubles igennem,
når der bliver scoret, fortæller Karina Lundh Jensen, der er træner for de
3-5 årige.
Trænerspirer hjælper
Hun får hjælp af fire trænerspirer, når de små spil-

ler fodbold hver tirsdag.
4-årige Max Holger Steen
Kristensen har gået til fodbold i et år. Max har to storebrødre,
der
spiller
fodbold på henholdsvis
U12 og U15 i Dalby.
- Og så skulle Max selvfølgelig også spille fodbold.
Han snakker ikke om
andet og glæder sig til at
komme til fodbold hver
tirsdag, fortæller hans far
Peter Steen Kristensen, der
glæder sig over, at der er
nogen, der har lyst og tid til
at stå for træningen.
Næste sæson skulle der
gerne være et U6 hold, så
de ældste på det nuvæTræner Karina Lundh Jensen og trænerspirer Sofie Lundh Jensen, Line Roelsgaard, Oskar Juhl Svane og Camilla Wind Mikkelsen har æren for, at de små kan spille fodbold.

Beboere i Dalby blev orienteret om helhedsplanen
Dalby GF er hovedaktør bag den helhedsplan, der
skal sikre gode aktivitetsmuligheder for både børn
og voksne, og onsdag den 12. maj blev der afholdt
orienteringsmøde om planen, hvor repræsentanter
fra grundejerforeningerne Dalbyvej og Goldbækvej
var til stede sammen med medlemmer af Beboerforeningen, formanden for Dalby GF samt medlemmer fra skolebestyrelsen. Nedenstående er et
referat af mødet.
Af Morten Hell, formand for
Dalby GF
Dalby GF informerede om
formålet med helhedsplanen. I forbindelse med udskoling er erfaringerne fra
andre skoler, at der kan
opstå et utrygt miljø med
salg af stoffer. Dette forhindres bedst, hvis der er
mange aktiviteter for
voksne. Derfor ønsker vi, at
helhedsplanen skal sikre, at
så mange voksne som muligt bruger området. Desuden er formålet at sikre så
mange sunde aktiviteter
som muligt for alle aldersgrupper, så området bliver
et sted, hvor Dalbys borgere samles.

Bekymret for støj
Grundejerforeningen Dalbyvej er bekymret for støjniveauet ved anlæg af flere
aktiviteter. Der drøftes mulighed for at anlægge volde
med beplantning rundt
om idrætsanlægget for at
reducere støj.
Ved anlæg af kunstgræsbane, multisal og fodboldbaner på græsarealet mod
Ankerhusvej skal der fjernes store mængder jord,
som kan anvendes til støjreducerende volde. Vi drøftede desuden placering af
aktivitet-spots, hvor der er
enighed om at placere
nogle af disse (fx fitnessområde) tættere på klubhus og parkeringspladsen

mod Ankerhusvej for at
fordele støjen bedre. Der
ønskes desuden bedre skiltning med ordensregler for
området.
Flere voksne i området
Muligheden for at anlægge
en petanquebane, som
også kan bruges til længdespring i skolesammenhæng, er der enighed om
kan placeres ved Dalbytorv
(område 6 på planen).
Dermed håber vi på flere
voksne i området.
Grundejerforeningen Dalbyvej informerer om, at der
allerede er hashsalg på
jordstykket i indskolingen.
Der drøftes mulighed for

mere lys i området. En løsning på dette kom vi dog
ikke frem til, så det vil blive
drøftet på fremtidige
møder.
Grundejerforeningen Dalbyvej informerer om, at
græsarealet mellem skoven
og grundejerne er privat,
og der sættes skilte op med
regler for området.
Desuden drøftes muligheden for, at en landskabsarkitekt skal tegne området.
Jens Filipsen undersøger
kontaktmuligheder,
og
Dalby GF påtager sig opgaven med at få tegnet området. Herunder drøftes også
muligheden for at forbedre trafiksikkerheden.

Kom med input
Dalby GF opfordrer til, at
alle beboere i området
kommer med input til
anlæg af aktiviteter, så området bliver interessant for
alle beboere. Der er blandt
andet foreslået padeltennis
og mulighed for en mountainbikeklub, men vi har
brug for alle input, så alle
bliver tilfredse med området.
Dalby GF vil invitere til et
årligt møde, hvor vi løbende får drøftet planen
og aktivitetsmuligheder og
dermed også får mulighed
for at være på forkant med
udviklingen.

rende børnehold kan fortsætte med at spille fodbold, men det kræver, at
der er nogle forældre, der
vil stå for træningen.
- Ellers bliver der ikke
noget hold, og det er jo ærgerligt, siger Karina, der
ikke selv spiller fodbold
eller aner noget som helst
om at træne fodbold, som
hun selv siger.
- Men jeg får god hjælp af
trænerspirerne og som sagt
så er det mest leg med bold
for de små, siger hun.

Det er alvor
Børnene går dog op i kampen med liv og sjæl, og der
bliver talt mål på begge
hold.
Max har holdt pause og
stået lidt nede ved det ene
mål, mens han har kigget
på spillet.
Hans far spørger, om han
er træt, og Max nikker.
- Men nu løber jeg, far, siger Max og spurter ud på
banen.

Børnene går op i spillet med liv og sjæl.

Der bliver både spillet kamp og øvet driblinger.

Ny bestyrelse i Dalby GF

Formand: Morten Ellegaard Hell

Gymnastik: Irene Mortensen

På generalforsamlingen tirsdag 11. maj, hvor det
blev besluttet at udskyde sommerfesten til næste
år (se forsiden), valgte Dalby GF ny formand og ny
bestyrelse. Den ny bestyrelse er sammensat således.

Kasserer: Allan Funding Christensen

Volley: Carsten Joshua Hedegaard

Medlem: Jens Schmidt

Sommerfesten: Mette Høi Davidsen

Fodbold: Kjeld Hvelplund Jensen

Badminton: Mette Høi Davidsen

Beboerforeningen for Dalby Sogn:
Generalforsamling
NY DATO: ONSDAG 16. JUNI
Dalby Beboerforening bakker op om det danske fodboldlandsholds EM-kamp mod Belgien 17. juni. Derfor er generalforsamlingen rykket en dag.
Mere info: Se indstik i dette nummer af Dalby Tidende.

Vi brænder for at hjælpe andre mennesker.

BOOK DIN TID HER

Det er vores passion og drivkraft, at vi som behandlere kan
hjælpe patienter videre med deres problematikker.

WWW.ONTHESPOTMASSAGE.DK
(+45) 70 27 03 21

• Massage

• Sundhedstjek

Dalbygade 40S

• Firmamassage

• Ergonomisk tjek

6000 Kolding

3

Dalby Tidende
KALENDER
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a.
Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk

DALBY KIRKE

DALBY KIRKE RYKKER UD I DET FRI…

Søndag 20. juni kl. 14.00:
Friluftsgudstjeneste ved
kirken

Sangaften med Peter A.G.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Eva 50 år

Dåbsgudstjeneste: Søndag 6. kl. 9.00
Ved J.C. Bach Iversen

Den 19. maj fyldte Eva Schmidt 50. Og selv om det
i år er 100 år siden, den såkaldte ”skudsmålsbog”
blev afskaffet, har sangerne i hendes voksenkor
brugt anledningen til at give hvert sit bidrag til en
gammeldags skudsmålsbog, som den kunne se ud
for Dalbys såvel højt musikalske som dybt engagerede organist og korleder.

Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
1. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

Fotos: Red.

JUNI

Menighedsrådsmøde: Torsdag 10. kl. 16.45
I præstegården
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 12. kl. 9.00
Ved J.C. Bach Iversen
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 12. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen

Husk klapstole / tæpper til årets friluftsgudstjeneste på sognehusgrunden.

Søndag 15. august kl. 10.30:
Strandgudstjeneste på Rebæk
Strand

Den legendariske frontfigur fra Gnags vælger
sange fra Salmebogen og højskolesangbogen.
Han fortæller om sangene og sin tro – og inviterer til fællessang.
Kirkens organist Eva Schmidt akkompagnerer.

• Pris kr. 165,- inkl. forfriskning undervejs.

Dåbsgudstjeneste: Søndag 13. kl. 9.00
Ved J.C. Bach Iversen

• Om billetsalg: Se Dalby Tidende august 21.
Gudstjeneste: Søndag 13. kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

Dalby Kirke søndag 3. oktober kl. 19

Dåbsgudstjeneste: Søndag 13. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen

Sommersang i Dalby Kirke
Onsdag 23. juni kl. 11 – 12

Friluftsgudstjeneste ved kirken: Søndag 20. kl. 14.00
3. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 22. kl. 17.30
I præstegården
Sommersang: Onsdag 23. kl. 11
Ved Eva Schmidt og J.C. Bach Iversen. I kirken
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 26. kl. 12.00
Ved Tine Illum
Gudstjeneste: Søndag 27. kl. 10.30
4. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum

JULI
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 3. kl. 10.30
Ved Maria S. Frederiksen
Gudstjeneste: Søndag 4. kl. 9.00
5. søndag efter trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 11. kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum
Gudstjeneste: Søndag 18. kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Søndag 25. kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

Efter strandgudstjenesten er der traditionen tro grillpølser til ”kirkegængerne”.

Syng og ønsk fra Højskolesangbogen sammen med
organist Eva Schmidt og sognepræst J.C. Bach Iversen. Midsommervisen kommer vi ikke udenom netop
den dag, men der bliver plads til mange andre.

Konfirmation 2022 i Dalby: Indskrivning
Information for nuværende 7. klasser om konfirmationsforberedelse i skoleåret 2021-2022
Den kommende konfirmand medbringer mor / far inden for et af nedenstående tidsrum til en samtale
om indskrivning. Der informeres bl.a. om elektronisk tilmelding, og der udfyldes en papirformular med
yderligere oplysninger, der vedrører konfirmationsforberedelsen.

Mandag 7. juni kl. 18.30 – 20.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Tirsdag 8. juni kl. 16.00 – 18.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Mandag 14. juni kl. 16.00 – 18.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Konfirmationsdatoer
Elever, der går / har gået i A-klassen på Dalby Skole, konfirmeres i Dalby Kirke: Fredag 13. maj 2022 kl. 10.30.
Elever, der går / har gået i B-klassen på Dalby Skole, konfirmeres i Dalby Kirke: Søndag 15. maj 2022 kl. 10.30.

Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8.00 - 9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen.
Torsdage kl. 13.30 - 15.00 for de Dalby-konfirmander, der går på Dalby Skole / Brændkjærskolen.
Går man på andre skoler – eller skal man på efterskole i 8. – og ønsker konfirmation i Dalby Kirke,
drøftes det ved indskrivningssamtalerne.

Spørgsmål?
AUGUST

Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller via www.dalbykirke.dk
– tryk: Kontakt. Tryk dernæst: Sikker post

Som rigtig meget andet
måtte Dalby Kirkes voksenkor indstille aktiviteterne,
da Corona ramte. Nu er
koret efter et halvt år i
gang igen til stor glæde for
sangerne. Her ønsker de
korleder Eva stort tillykke
med fødselsdagen. Hilsenerne er noteret i alfabetisk rækkefølge,
Vibeke Ask Asmussen
- Eva er et legende, livfuldt,
lysende og smittende menneske. Eva er opmærksom
og næstekærlig og er sig
selv på en meget elskelig
måde. Som super kompetent korleder har Eva ambitioner på voksenkorets vegne, og som korsangere
smittes vi af Evas begejstring for sang, musik og
harmonier.
Ella Bank
- Eva har så mange værdier,
som også jeg må få glæde
af.
Elsemarie Bjerre
- Eva giver ros og ris på sjov
og hyggelig vis.
Gudrun Dam
- Det er en fornøjelse at
være med i et kor, hvor der
er plads til alle, uanset
alder og erfaring med at
synge i kor. Eva formår
med sit engagement, sin
musikalitet og sit positive
livssyn at give glæden ved
at synge videre til os korister. Det er super dejligt at
synge alt muligt forskelligt.
Jeg glæder mig altid især til
koncerterne, hvor vi mærker publikums glæde ved
at høre os synge. Jeg er imponeret over, at Eva kan få
os til at lyde så godt!

Flemming Degn
- Eva har en engels tålmod.
Når en korøvelse er gået
mildt sagt skidt (det hænder jo), er den værste kritik
i Evas ordbog: ”Det tror jeg,
vi kan gøre bedre. Vi ta’r
den lige igen.” Eva er et imponerende menneske og
umådelig afholdt. Man kan
ofte se på menigheden, når
det er Eva, der spiller i kirken. Glade smil, og man
flokkes om Eva efter gudstjenesten for at kvittere for
hendes skønne musik.
Lise Guldberg
- Dejligt at være et medlem
af voksenkoret, da Eva altid
er positiv. Hun fortæller os,
at vi er bare dygtige – dejligt. Eva får mit humør til
at stige nogle grader, når vi
varmer op. Hendes valg af
sange, vi skal lære, er afvekslende. Og til sidst, men
ikke mindst, er Eva altid
glad og smilende.
Jane Haugstrup
- Eva er bare en frisk pige/
dame. Altid klar med en
god bemærkning. Eva er
rigtig god til at samle koret,
og sætte socialt samvær i
gang. Jeg glæder mig altid
til at komme til kor og
synge og møde alle.
Lau Herborg
- Livsglæde og sang: Det formår Eva at få til at gå op i en
højere enhed. Hun sprudler af energi og er også rummelig og overbærende med
dem af os, der gerne vil,
men ikke altid rammer tonen rent. Man går altid fra
en koraften i højt humør.
Ud over min tak til Eva er
det skjulte budskab: Kom
frit frem, kære mænd, ingen grund til at gemme sig,
tværtimod!

Nyt om
NAVNE
DØBTE
9. maj
Cajsa Krakau Wolter
Thors Ager 42
Rie Jensen
- Eva er sød, sprudlende,
energisk og ikke mindst
knaldhamrende dygtig. I
hendes selskab er det aldrig kedeligt.

22. maj
Martin Bjerregaard Friis
Fjeldparken 3

Mette Nielsen
- Eva er verdens bedste korleder (ud over Poul Jacobsen, som jeg havde i folkeskolen). Hun er energisk, humoristisk og lidt
skrap, det skal jo lyde godt.
”Der er plads til forbedring”, citat Eva. Hun er dygtig, og jeg nyder både
voksenkoret og damekoret.
Hun brænder for det og
brænder igennem, og så
har hun faktisk en fantastisk stemme.

23. maj
Christian Tony Jespersen
Kyster
Møllegærdet 10

Hanne Poetzch
- Eva er en sand humørbombe, omsorgsfuld med et stort
varmt hjerte for os i voksenkoret og for andre. Hun er
rummelig og er en superdygtig og superkompetent korleder og organist. Jeg glæder
mig så meget til at synge med
hende og koret hver torsdag.
Er man i dårligt humør, vender det, når man er til kor
hos Eva. Savnet har været
stort i Coronatiden.
Elly Petersen
- Dalby Kirkes meget dygtige korleder og organist er
smilende, venlig, imødekommende, fantasifuld,
initiativrig, målrettet og velforberedt.
Aase Ravn-Nielsen
- Så er vi trods restriktioner
i gang igen under Evas dygtige korledelse. Hun fortjener stor tak for at have
gjort alt for at holde os opdateret det sidste år. Jeg
glæder mig til hver torsdag,
hvor vi både får motion,

Dicte Buhl Christensen
Eliassensvej 35

Eva Schmidt er fuld af liv og sang, sådan som det fremgår af
sangernes hilsener. Det betyder, at det kan være mere end almindelig vanskeligt at få et skarpt billede af hende som korleder, for
helt stille står hun særdeles sjældent, ikke engang i pauserne.
sang og socialt samvær.
Tove Schmidt
- Eva er en humørbombe,
som formår at få os alle
med, for eksempel med
sjove og alternative opvarmninger med armbøjninger
og dansetrin. Hun er god
til at lokke os med på den
Engelske, bare vi ikke skal
synge dernede. Det var så
dejligt at være samlet igen,
selv med afstand. Det kan
kun gå fremad.
Hanne Schneider
- Eva er en fantastisk korleder, med store bevægelser
og højt humør.
Birgit Stangerup
- Eva gør et fantastisk godt
arbejde. Dalby Kirke er heldig at have en særdeles
dygtig organist og korleder,
som fortjener en stor tak
for sit engagement og dygtige arbejde med ledelse af
Dalby Kirkes kor.
Svend Henning Vilhelmsen
- I den mørke Corona-tid,
da gudstjenesten kun måtte vare en halv time,
tændte Evas spil lys for os
alle i kirken. Ved korprøverne får hun os altid sikkert igennem, selv om det

kan være svært, og siger
ting som: ”Sådan et dygtig
kor må gerne mærkes.”
Der skal ydes det bedste, vi
har i os, og det gør vi gerne. En stor tak til Eva for
det menneske, hun er for
os allesammen.
- Jette Viuf
Eva er en ildsjæl og en humørspreder. Man er altid i
godt humør efter en korprøve. Hun har en skøn
humor, når hun retter os.
Og så har hun mod, når
hun stiller op til koncert
med et kor, hvor det af og til
kniber lidt. Eva er dygtig til
at lede et kor og få det optimale ud af det. Hendes slagord er: ”Vi er rummelige.”

6. maj kunne Dalby Kirkes
voksenkor endelig synge sammen igen for første gang i et
halvt år – med 2 meters Corona-afstand. Glæden over at
kunne synge sammen igen
kommer til udtryk i sangernes
hilsener til korleder Eva.

DØDE OG BEGRAVEDE
8. maj
Leo Kethill Christensen
Diesellaparken 15
_____________________
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En institution på Dalby Skole takker af
Hans Jørgen Stoklund er på alle måder indbegrebet
af Dalby Skole. Han har været 33 år på skolen og
har været med til at indføre de mange gode traditioner, som er en stor del af Dalby Skoles værdigrundlag. 1. august går han på efterløn.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Redaktionen
Det kan næsten ikke overvurderes, hvor stor en betydning
viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund har
for Dalby Skole. Det vil han
naturligvis aldrig selv
kunne finde på at sige, for
Hans Jørgen er beskeden,
tænksom, rund og varm og
synes egentlig bare, at han
har passet sit arbejde i de
33 år, han har været på skolen.
Men hans engagement i
børnene og i skolen er ikke
til at tage fejl af. Det er lærergerningen, der betyder
mest, når han kigger tilbage på tiden på skolen.
For det er børnene, der
giver mest energi, og han
har aldrig haft lyst til at stå
forrest og tegne skolen
udadtil. Han har mere haft
lyst til at arbejde på de
indre linjer og bære Dalby
Skoles værdier videre.

Musikken har fyldt
Og det har han i høj grad
gjort. Da Hans Jørgen blev
ansat 1. august 1988, var
det en lille lukningstruet
skole han kom til med otte
lærere og 86 elever. Der var
stor ledighed blandt lærere, men da Hans Jørgen
havde dansk og musik som
linjefag, og der netop var
brug for de kompetencer
på skolen, blev han ansat.
Siden er faget sløjd kommet til.
Det var en skole uden de
store traditioner, men da
musik har altid har fyldt
meget i Hans Jørgens liv –
han har sunget i kor, siden
han var 9 år gammel og
kan spille de fleste instrumenter – faldt det ham naturligt at starte et kor op på
skolen og få indført morgensang. Morgensangtraditionen lever i bedste
velgående i dag.

Ansættelse af ny skoleleder og
viceskoleleder
Processen med at ansætte en ny viceskoleleder går først
i gang efter, at der er ansat en ny skoleleder. Kommunen og skolebestyrelsen regner med, at en ny skoleleder
kan tiltræde til 1. september.
Den ny skoleleder er derefter med til at ansætte en ny
viceskoleleder, så der kommer til at gå nogle måneder,
hvor Hans Jørgens stol står tom.

Sammenhold i Dalby
Dalby Skole var i sin tid lukningstruet pga. af et for
lille elevtal, men det krævede en afstemning at
lukke skolen, og 2/3 dele
af sognets beboere skulle
møde frem og stemme
imod en lukning. Det var
der mange Dalbybeboere,
der arbejdede hårdt for
skulle ske, og det lykkedes
som bekendt at redde skolen.
- Den proces var med til at
samle Dalby, fortæller Hans
Jørgen, der oplevede at arbejde i et lokalområde,
hvor folk kendte og stadig
kender hinanden.
Hans Jørgen blev også hurtigt engageret i Sportsfesten og i mange år var han
med til at spille revy, selv
om han aldrig selv har boet
i Dalby.
- Men det har nok været til
skolens fordel, at vi var engageret i sognets liv, siger
han beskedent.
Nye traditioner
De første år var det svært at
få nye elever, da der ikke
var mange børnefamilier i
Dalby, men så fik skolen en
ny skoleleder i Inger Marie
Holk, der startede fortælletimer op, og som fik indført mere praktisk og
musisk faglighed i undervisningen. Hans Jørgen
kom med sin baggrund i sit
rette element, og han har i
mange år givet oplevelser
og indsigt til eleverne, når
han har foldet sine medrivende fortællinger ud i fortælletimen.
Også i musikken har han
været en bærende kraft. Da
han begyndte på skolen,
var der 11 børneguitarer, et
avet klokkespil og intet klaver.
- Jeg fik 8.000 kr. at købe instrumenter for, og det forslog jo ingenting, ler Hans
Jørgen.
Han var med til at indføre,
at eleverne tog aktiv del i
selve
julegudstjenesten

bl.a. ved at forestå ”De 9
læsninger,” som er en engelsk juletradition, og som
siden har udviklet sig til det
traditionsrige krybbespil.
Sammen med et par andre
lærere var han også med til
at etablerede traditionen
med musical.
- Vi begyndte i den gamle
gymnastiksal, hvor jeg både
spillede musikken, stod for
scenografi, instruktion og
var altmuligmand. Det
brugte jeg mange timer på,
husker Hans Jørgen.
Senere er det blevet fast
tradition, at eleverne opfører musical for forældre og
søskende på Kolding Teater.
Forårskoncerten, hvor alle
klasser synger og spiller for
publikum, er også Hans
Jørgens værk, og han har
været drivkraften bag de
mange tiltag, som både
børn og forældre er så
glade for i dag.
En stor skole
Skolen begyndte at vokse,
og i 1995-96 blev han souschef, mens han underviste
på fuld tid. I 1998 blev han
viceskoleleder, og i 2001
blev Henrik Nielsen ansat
som skoleleder.
- Efter Inger Marie, der fik
udviklet de indre linjer, var
der brug for en skoleleder,
som havde indsigt i det politiske liv samt flair for styring af skolens økonomi.
Det har jeg aldrig haft lyst
til. Jeg var den, der kunne
bære kulturen på skolen videre, og jeg har også altid
haft mere lyst til at stå for
den pædagogiske ledelse,
siger Hans Jørgen.
Pædagogisk ledelse med
indlevelse og engagement
er da også Hans Jørgens varemærke. Man behøver
bare at følge Hans Jørgen
rundt blandt børnene på
skolen for at mærke det.
Utallige er de positive aftryk, han har afsat på skolens elever igennem 33 år.
- Alle børn gør det så godt,
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Biblioteket er en verden af oplevelser

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen

Kaninen er løs er titlen på en af de mange bøger,
som en af eleverne i 1.c har lånt på skolens bibliotek. 1. årgang er hver torsdag på biblioteket, hvor
de låner bøger til den kommende uges læsning
hjemme.

Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen

Af Henriette Aabling, klasselærer i 1C
Fotos: Dalby Skole
Der bliver anbefalet titler til
klassekammeraterne, læst
og snakket om de bøger eleverne finder på hylderne og

i kasserne. Bruno hjælper
os altid når vi afleverer og
låner bøger.
Når børnene har fundet de
bøger, de ønsker at låne
med hjem, bliver der flittigt
læst i dem. Så der bliver
hygget med bøger i alle
kroge på vores nye bibliotek.
I 1.C er det fedt at låne
mange bøger som man selv
kan læse og især nu hvor
eleverne selv kan læse fakta
bøger om dyr, er det et stort
hit.
Børnene glæder sig
Augusta og Elias synes det
er dejligt, at man får lov til
at læse i bøgerne inden
man låner dem, for at se,

de kan. Da vi startede med
musical, var der mange
børn, der krummede tæer,
når de skulle stå på en
scene, og vi brugte meget
tid på at arbejde med det. I
dag er børnene helt vant til
det. Men det vigtigste er
stadig at få børnene til at
føle, at de betyder noget,
og når det lykkes, og børnene vokser med opgaven,
så er det en stor glæde for
mig og giver mig energi,
siger Hans Jørgen.
En skole i topform
Selv om Hans Jørgen sagtens kunne fortsætte på
skolen i mange år endnu,
så mener han, at man skal
stoppe, mens det går godt.
Og det er da også en skole
i topform, som Hans Jørgen afleverer til den kommende ledelse, da Henrik
Nielsen også har valgt at
takke af til oktober.
Dalby Skole er gået fra at
være en lille lukningstruet
skole med et spor til 7.
klasse til at være en stor
skole med tre spor og en
overbygning til 9. klasse.

Hans Jørgen har også på
alle måder været engageret
i udbygningen af skolen og
siddet til utallige byggestyremøder.
Han har på alle måder sat
et varigt aftryk på Dalby
Skole – både på de ydre og
de indre linjer.
- 33 år det samme sted er
lang tid, men jeg har aldrig
kedet mig i jobbet. Der har
været en lang positiv udvikling både for mig og for
skolen, siger Hans Jørgen.

Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf.: 79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk

om de er spændende.
For Björk er det sjovest at
bippe bøgerne. Storm synes, det er meget fantastisk, at der er så mange

bøger, man kan vælge imellem.
For Frida og Mikoline er
det det sociale, der fylder.
De er begge glade for, at de

kan sidde sammen med
deres venner og kigge i bøgerne, vise hinanden billeder og læse sammen.

Her giver en plus en mere end to
Skolebestyrelsen og bestyrelsen i Dalby GF kan
meget mere, så længe bestyrelserne arbejder sammen og løfter i samlet flok. Skolen og Dalby GF har
en masse til fælles.

Af Morten Hell forældrevalgt
skolebestyrelsesmedlem
Foto: Privat

Blå bog
Hans Jørgen Stoklund er
63 år og bor i Fredericia.
Er gift og har to voksne
drenge på 31 og 28 år.
Musikken har altid fyldt i
hans liv, og det fortsætter.
Hans Jørgen regner med
at skulle genoplive et lærerband.
Han går på efterløn 1. august, så sidste skoledag
bliver også den sidste dag,
Hans Jørgen er på arbejde.

Afdelingsleder
Gitte Mønster

Jeg har det seneste år været
med i skolebestyrelsen og
bestyrelsen i Dalby GF og

derigennem erfaret, at vi
kan løfte meget mere, når
vi løfter sammen. Ved at
være med i begge bestyrelser har jeg fået indblik i
nogle af de snitflader, hvor
den ene institution sidder
med løsningen til den andens problemer. De to institutioner har utroligt
mange
fællesinteresser,
hvor børn og unges trivsel
og udvikling er det helt
centrale. Alle beboere i
området kan dog få gavn af

samarbejdet. Hvis man for
eksempel ønsker at lave et
madlavningskursus, håndarbejde eller anden form
for klubaktivitet, så kan
Dalby GF booke skolens lokaler, fordi Dalby GF er en
registreret forening. Og
omvendt, hvis der er er
brug for ekstra idrætsfaciliteter, så kan Dalby GF
hjælpe skolen med at søge
om midler til aktiviteter.
Fritidstilbud til de ældre
elever
I takt med at skolen vokser,
skal der også være fritidstilbud til de lidt ældre teenagere, så vi kan hjælpe dem
med at fastholde sunde in-

teresser. På møder med
Kolding kommune er vi
blevet gjort opmærksom
på, at alle skoler med udskolingselever oplever problemer med alkohol og
stoffer, hvorfor der er brug
for et velfungerende samarbejde mellem skole,
idrætsklub og beboerforeninger. På den måde kan
vi sikre at Dalby forbliver et
trygt og udviklende område for alle beboere. Planlægningen af nye idrætsfaciliteter skal være i samarbejde med alle interessegrupper i området, så vi får
mest mulig aktivitet i eftermiddags- og aftentimerne,
og faciliteterne skal gerne

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 (supp.)

fordre at voksne i alle aldre
er aktive i området. Kommunen har fremhævet at
den slags aktiviteter fortrænger de illegale aktiviteter, der dukker op forskellige steder i kommunen,
hvor unge færdes.

____________

Børn skal trives i skolen
Dalby Skole skal sørge for at
vores børn og unge trives i
skoletiden, så de har energi
til at blomstre i fritidsaktiviteter. Dalby GF skal sørge
for at vores børn og unge
trives i fritiden, så de har
energi til at blomstre i skolen. Sammen vil vi vokse
meget mere end hvad der
er muligt hver for sig.

AUGUST
Mandag 9.
Første skoledag i det
nye skoleår

Det sker
JUNI
Fredag 25.
Sidste skoledag før sommerferien

JENS KRISTIANSEN VVS
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4B laver regnestykker og aktiv bevægelse udendørs.
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3C får introduceret gode bøger pa PLC (skolebiblioteket).
7

Dalby Tidende

ERHVERV

CrossFit PitStop er i fuld gang igen
CrossFit PitStop har klaret sig hæderligt igennem
krisen ved at introducere tiltag som blandt andet
online undervisning og udendørs træning. Samtidig har centret mange trofaste medlemmer, der har
valgt at betale kontingent under nedlukningen,
selv om de kun har kunnet træne udendørs.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
CrossFit PitStop Kolding
måtte som alle andre lukke
ned i december sidste år,
da regeringen lukkede
Danmark ned. Men i modsætning til de fleste andre
indendørs fitnesscentre, så
har CrossFit PitStop gjort
alt, hvad de kunne for at
holde på medlemmerne og
også holde dem i gang
under nedlukningen.
Det har blandt andet betydet, at da det blev muligt at
åbne igen, så kunne centret starte op igen og være
tilbage næsten på 100 procent med det samme.

- Jeg håber ikke, der kommer en nedlukning igen,
men hvis der gør, så har vi
udviklet et koncept, der
fungerer, og som vi kan udrulle igen, så vi både kan
holde på medlemmerne og
også holde os økonomisk
oven vande, siger Stas Filip-

chenkov, ejer og sportsdirektør af CrossFit PitStop i
Kolding.
Lejede redskaber ud
Stas begyndte næsten med
det samme at leje de ikke
faste redskaber ud til medlemmerne. De startede
med vægtene og derefter
gik det stærkt.
- I løbet af ingen tid blev alt
revet væk, fortæller Stas,
der også begyndte at lave
online træning for at holde
medlemmerne i gang.
- Vi vil jo gerne træne for at
holde os i form, siger han.
I begyndelsen af februar
begyndte han med udendørs træning, og der blev
også sat et telt uden sider
op udenfor, så centret
kunne afholde træning
med en lille gruppe og
samtidig overholde alle restriktioner. Mange redskaber blev også sat op udenfor.

En meter sne
- Da vi begyndte at træne
udendørs, lå der en meter
sne, så i starten var vi ikke
så mange, men efterhånden blev vi flere og flere,
fortæller Stas.
De fleste medlemmer har
også valgt at betale kontingent under nedlukningen,
så Stas har ikke benyttet sig

af regeringens hjælpepakker.
- Vi har været meget glade
for, at medlemmerne har
valgt at støtte os under nedlukningen, ligesom de fleste har holdt ved, så vi har
ikke mistet mange medlemmer, siger Stas.
Han tror, at det er fordi,
der er et godt sammenhold

blandt både trænere og
medlemmer. Alle er også
glade for, at centret er
åbent igen.
- Vi er på vej tilbage, og vi
holder en masse intro
hold, og der er som altid
plads til alle, så kom endelig forbi. Centret holder
åbnet fra klokken 6.00 til
22.00, siger Stas.

Ny blomsterbutik begyndte hjemme i privaten i Dalby
Sanne Bruus slog 1. maj dørene op til butikken
Værtindegaven på Haderslevvej, hvor hun har alt i
blomster til begravelse, kirkegården, blomsterbuketter, sammenplantning og gaveartikler. Men
inden åbningen havde hun allerede godt gang i butikken, for hun har solgt blomster via sin Facebook
side fra privaten i Dalby siden oktober 2019 og har
allerede mange faste kunder.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Redaktionen
Det var helt med vilje, at
Sanne Bruus valgte at åbne
sin nye butik Værtindega-

ven den 1. maj. Hun sælger
blomster, og hun ville
gerne åbne, så hun var klar
til Mors Dag, hvor blomsterbuketter i alle afskygninger går som varmt brød.
Men selv om der blev solgt
godt ud af buketterne på
Mors Dag, så er der altid
friske buketter i butikken.
Sanne binder selv alle buketter ude i baglokalet, og
der er blomster til enhver
anledning.
Men egentlig begyndte
blomsterbinderiet allerede
tilbage i oktober 2019, hvor
hun oprettede en Facebook side og solgte buketter fra privaten.

VONSILD
Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
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- Det gik hurtigt med at få
faste kunder, og jeg havde
mange bestillinger. Det
hele startede egentlig som
et hobbyprojekt, men det
har altid været en drøm for
mig at få en butik, så det
her lokale blev ledigt, så
slog jeg til. Jeg kunne jo
også se, at det kunne bære,
for jeg havde mange bestillinger via Facebook, fortæller Sanne.
Privat i Dalby
Hun har selv indrettet butikken med genbrug, mens
håndværkere har stået for
renoveringen.
Sanne bor i Dalby med sin
søn, der går på Dalby Skole
men har også voksne børn.
Hver anden uge går hun
hjem klokken tre for at
have tid med sin søn og så
overtager hendes svigerdatter butikken og lukker den
om aftenen. Der er også
andre fra familien, der
giver en hånd med.

Resten af tiden er det
Sanne selv, der står bag disken, og det er betyder
mange arbejdstimer. Butikken har åben på hverdage
fra 10-17 og alle weekender
og helligdage fra 10-15.
Men selv om butikken altid
holder åben, så nyder
Sanne arbejdet.
- Jeg kan godt lide at arbejde meget, og det her er
jo min passion, siger Sanne.
Også online
Selv om hun nu har en fysisk butik, så kan man fortsat bestille på Facebook.
- Jeg leverer også og kan stå
for alle blomsterdekorationer, fortæller Sanne, der
også har sin egen maskine,
der kan printe på bånd til
kranse til begravelser. Vi
sælger også brugskunst fra
Ib Laursen og gavekurve
med øl fra Koldings lokale
bryggeri Troldens Bryghus. Når butikken nu hed-

der Værtindegaven, så skal
der også være lidt gaveartikler, siger Sanne, der dog
understreger, at det er
blomsterne, der er det primære.
- Det er her jeg kan bruge
min kreativitet og få bun-

det nogle flotte buketter,
siger Sanne, der selv om
det er gået forrygende med
forretningen ikke har planer om at blive større.
- Jeg er godt tilfreds med
det, som det er nu, siger
hun.

