Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

Dalby Kirke

Dalby GF

Ny skoleleder til Dalby Skole

AUGUST

Dalby Skole har fundet sin nye skoleleder. Et enigt
ansættelsesudvalg valgte at pege på Jesper Thygesen som Henrik Nielsens efterfølger.

Torsdag 13. kl. 11
Sommersang: Kirken.
Søndag 15. kl. 10.30
Strandgudstjeneste:
Rebæk Strand.
Tirsdag 17. kl. 10.15
Opstart babyrytmik:
Præstegården.
Torsdag 19. kl. 15.15
Opstart ungdomskor:
Præstegården.
Torsdag 19.
Opstart voksenkor for
gamle medlemmer.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Fra Kolding
Kommune
Det er en erfaren skoleleder, der overtager posten i
Dalby. Jesper Thygesen har
samlet 15 års erfaring som
skoleleder på to forskellige
skoler.
Enigt ansættelsesudvalg
Ansættelsesudvalget, der bestod af blandt andre skolechef i Kolding Kommune
Karen Mortensen og formand for skolebestyrelsen

Sidse Østergaard, indstillede
da også i fuld enighed Jesper Thygesen som ny skoleleder på Dalby Skole pr. 1.
september 2021, hvorefter
han takkede ja til stillingen.
Baggrund
Jesper Thygesen kommer
fra en stilling som skoleleder på Vestre Skole i
Odense, hvor han har været
skoleleder siden 2017. Før
det var han gennem 11 år
skoleleder på Knudsøskolen
i Skanderborg Kommune.
Jesper er oprindelige lærer-
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ARRANGEMENTER
AUGUST / SEPTEMBER

Mandag 9.
Første skoledag.

9. årgang. Nr. 6

uddannet og har diplomuddannelse i ledelse, suppleret
med en master i offentlig ledelse. Han er 48 år og bosat
i Kolding med sin samlever
Janne.

GANG I DIG OG DALBY
Søren Peter Viborg
kåret som årets Borger

Mød ham i avisen
Nu skal Jesper Thygesen naturligvis have mulighed for at
lande ordentligt og møde
skolens elever og lærere. Men
det vil snart trække i Dalby Tidende at få mulighed for at
tegne et portræt af Dalby Skoles nye leder, så hele sognet
kan lære ham at kende.

Læs side 2

Dalby Tidende ønsker Jesper Thygesen velkommen
– både til skolen, sognet og naturligvis redaktionen!
Vi ser frem til samarbejdet.

IDRÆT
Ny formand brænder for
frivilligt arbejde

Søndag 22. kl. 13-16
Åbent hus hos KFUMSpejderne Mariesminde
Torsdag 26. kl. 17.00
Opstart voksenkor nye
medlemmer: Kirken.

KIRKE
Årets konfirmander

Søndag 29. kl. 9.45 +
11.00
Konfirmation af ”den
gamle A-klasse”.

Læs side 6

SEPTEMBER
Torsdag 2. kl. 18.45
Opstart kvindekor:
Præstegården.
KIRKE
Formandsskifte i
menighedsrådet

Søndag 5. kl. 9.45 +
11.00
Konfirmation af ”den
gamle B-klasse”.

Læs side 8

Tirsdag 7. kl. 15
Opstart motion+samvær
ældre: Præstegården.

Rekordmange børn deltog i
fodboldskolen

Søndag 12. kl. 10.30
Høstgudstjeneste med
kirkefrokost.

97 glade børn i alle aldre, de fleste fra Dalby-området, var i uge
27 samlet til fodboldskole på banerne ved det nye klubhus. Det
er DBU, der står for afholdelse af fodboldskolerne rundt om i
landet. Foto: Privat.

mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg

SKOLE
Tre nye ansigter
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ERHVERV
Ny mand i spidsen for
Rema1000
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Dalby Tidende
Om

AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen, tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimers efterfølger
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen.
Avisen trykkes i 2150 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles til Dalby
Skoles elever.
Tryk
Filipsen Graﬁsk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.ﬁlipsen.com
Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt J.C. Bach
Iversen
75 50 23 27 /
JCBI@KM.DK
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Svømmenymfer krydsede fjorden
En fantastisk måde at slutte sæsonen på: ”Svømmenymferne” fra Frejas Ager svømmede over Kolding Fjord fra roklubben i Strandhuse til Rebæk.

Af Kris S. Møller
Foto: Pernille Chramer
Hansen
Alt var planlagt til vores
store svømmetur over fjorden. Kommunekim havde
adviseret myndighederne
om høj fart over fjorden
søndag den 13. juni kl.
08.00, hvor krydsningen
over Kolding Fjord startede. Og selv om vi havde
været i skarp træning hele
to gange, så havde vi af sikkerhedsmæssige årsager,
men reelt mest for at holde
fans væk, to følgebåde med,
der bistod med hjælp.
Vi krydsede Kolding Fjord i
en samlet gruppe, men alligevel med en ufrivillig af-

stand på et par hundrede
meter. Ikke af ond vilje,
men fordi de gakkede
svømmearter ville det.
Om svømmenymferne
Svømmenymferne
blev
grundlagt i oktober 2020
under Corona.
Vi er en lokal vinterbadeklub fra Frejas Ager i Dalby,
der fast hver weekend siden
oktober har hoppet i vandet ved Agtrup Vig og efterfølgende ved luksusbroen i
Strandhuse. Det er ikke på
grund af det kolde gys, at
svømmenymferne
blev
grundlagt, men mere for
fællesskabets skyld på vejen.
Køreturen i bilerne frem og
tilbage bliver brugt på at

Her ses svømmenymferne ved velkomsten på Rebæk Strand. Fra venstre mod højre:
Midlertidigekaffekim, Kommunekim, Klamfingerkim, Kaffekim, Jeggiderikkekim og
Doktorkim.
psyke hinanden samt en alle medlemmerne i svøm- Midlertidigekaffekim, Jeggod portion dårlige jokes menymferne under kørsel giderikkekim, Penguinpatil vores lokale vinterbade- pakim, Doktorkim og
fra diverse medlemmer.
sted kaldt for Kim. Derfor Klamfingerkim.
valgte vi, at alle i gruppen Optagelseskrav i svømme”Kimmerne”
Alle medlemmer af svøm- fremadrettet hedder Kim. nymferne er en stor pormenymferne kaldes Kim. For at vi kan kende forskel, tion rummelighed i forhold til dårlige jokes.
Grundet dårlig hørelse fra er der rtitel på navnene:
ét af medlemmerne blev Kommunekim, Kaffekim,

Søren Peter Viborg er kåret som årets borger
På generalforsamlingen i Beboerforeningen for
Dalby Sogn blev Søren Peter Viborg kåret som
årets Dalbyborger. Begrundelsen for kåringen lød:
Årets Dalbyborger er valgt
for sit lange trofaste engagement i Dalby GF.
Søren Peter Viborg, også
kendt som SP eller bare
Manageren, har i hovedparten af sit lange liv været
bosat i Dalby sogn. Vi kender ham for sine muntre
indlæg i Dalby Tidende,
når der ivrigt berettes om
Senior Old Boys-holdets
store bedrifter.
Søren Peter har i ufatteligt
mange år været en del af
fodbolden i Dalby GF og
har påtaget sig mange
forskellige frivillige poster i
klubben, altid med det formål at bidrage til fællesskabet. Nogle år var der
vist en afstikker til KB, men
de sidste ca. 40 år har der
stået Dalby GF på trøjen.
Interessen for aktiviteterne
i Dalby har altid ligget
Søren Peter på sinde, og vi
finder ham ofte på arealerne, når der er sportsfest.
Mange historier er blevet
fortalt om bl.a. tiden i forsamlingshuset, hvor han
har boet med sine forældre.
Søren Peter er et rigtigt
foreningsmenneske som vil
fællesskabet, og er en rigtig
god holdkammerat. Altid
positiv, med smil på læben
og en kvik bemærkning.
Ud over fodbolden gør SP
sig også som en særdeles
habil badmintonspiller og

Søren Peter Viborg fik det
synlige bevis for titlen
som årets borger I et festligt indslag af Beboerforenings formand, Per
Rosiak, som brugte forskellige pokaler til at
tegne et billede af årets
borger.

nyder de mange gange det
lykkes med noget frækt
netspil og maskerede dropbolde.
Snart 70 år og still going
strong. Tillykke med endnu
en titel.

TVED VANDVÆRK
GENERALFORSAMLING
Juli 2021

Onsdag 15. september 2021 kl. 19.30 på Den Gyldne Hane
NB! Tilmelding senest fredag 10. sep. kl. 12: info@tved-vand.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
2. behandling af ”Ændring fra Forening til A.m.b.a.”
Gamle og nye vedtægter er tilgængelige på www.Tved-vand.dk fra 1. marts

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
MEDLEMMER
På valg: Ove Lauritzen og Norbert Gregersen, som ikke har mulighed for
at genopstille. Bestyrelsen foreslår Jan Søgaard og Anders Højgaard.
SUPPLEANTER
Bestyrelsen foreslår Jan Juhl-Hansen som 1. suppleant, men har p.t. ingen
kandidat som 2. suppleant.

Årets borger /Æresborger
Det er ikke første gang, at en Viborg har fået en hædersbevisning som borger i Dalby. Den 1. april 1947 blev
Søren Peter Viborgs oldefar, David Viborg, udnævnt til
”Æresborger i Dalby” af det daværende sogneråd.

7. Valg af revisor

Denne indkaldelse er med forbehold for, om regeringen ændrer
vilkårene for forsamling.
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Formand brænder for frivilligt arbejde
Morten Ellegaard Hell er ny formand for Dalby GF. Men
han er også frivillig fodboldtræner, frivillig i KIF som psykolog, skolebestyrelsesmedlem på Dalby Skole, sidder i
bestyrelsen i grundejerforeningen, er far til to og arbejder fuldtid som psykolog og forsker. Stort set alle timer i
døgnet er i brug for at kunne nå det hele.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat
Det er helt almindeligt, at
43-årige Morten Ellegaard
Hell står op klokken 05.00
i hverdagen. I morgentimerne arbejder han med
sin forskning, inden han
drager til Esbjerg for at arbejde fuld tid som psykolog
i psykiatrien i Esbjerg. Han
underviser medicinstuderende i psykiatri og vejleder
også specialestuderende i
Odense, og seneste har han
netop færdiggjort sin ph.d.
i psykologi.
Ud over sit arbejde, har
han også siddet i bestyrelsen i Dalby GF i nogle år,
og da den nuværende formand gerne ville holde, pegede pilen på Morten. Et
job som han gerne tager på
sig, for det lokale og borgerinddragelse har hans store
interesse.
Inddragelse af alle
- Jeg forsker i patientinddragelse, og det er der, min
interesse som frivillig kommer fra. Jeg er optaget af at
skabe nogle miljøer, som
inddrager både børnene
og andre frivillige. Det
giver ikke mening at sidde
i en bestyrelse og beMorten Ellegaard Hell
43 år, gift med Louise
og far til Arthur og
Viola, som går i 3. og 5.
klasse på Dalby Skole
Flyttede til Kolding i
2008
Arbejds- og organisationspsykolog
Ny formand for Dalby
GF Skolebestyrelsesmedlem
Fodboldtræner U10
Frivillig sportspsykolog
i KIF
Medlem af bestyrelsen
i grundejerforeningen

stemme, hvordan det hele
skal være. Vi vil i stedet arbejde på at få sat nogle små
arbejdsgrupper i gang. Vi
skal have så mange som
muligt inddraget i arbejdet, siger Morten.
Frivillig mange steder
Derfor giver det også mening for ham både at være
frivillige fodboldtræner hos
U10
fodbolddrengene,
hvor hans egen søn også
spiller men også være frivillig sportspsykolog i KIF. Senest har han taget plads
som medlem af skolebestyrelsen, og også det, synes
han giver mening at arbejde med.
- Vi skal have et samarbejde
mellem skole og idrætsforening. Det bliver nemmere
at tale med skoleledelsen
om en ide er gangbar, hvis
jeg også sidder med ved
bordet der. Udskolingen er
kommet nu, og i dag har vi
ikke noget at tilbyde de 1318-årige i klubregi. Hvis vi
kunne finde en måde at
gøre det interessant at være
hjælpetræner,
motivere
flere end forældrene til at
være med, ændre nogle
miljøer og få fællesdage i
klubben og skabe nogle
rammer for at få de unge
ind i klubben og holde på
dem. Vi kunne for eksem-

Ny spiller i Dalby GF?
Efter sommerferien starter den ny fodboldsæson op. Hvis du eller dit barn har
lyst til at prøve fodbolden af, så er du velkommen til 2-3 træninger gratis for
at se, om det er noget for dig.
Af Kjeld Hvelplund Jensen, fodboldudvalget i Dalby GF Fodbold

pel lave nogle venskabshold ligesom de gør på skolen, hvor en klasse har en
venskabsklasse, hvor eleverne er to år ældre. Vi
kunne gøre det samme i
Dalby GF. Vi kunne også
give de unge mennesker
en udtalelse med på vejen,
når de har været hjælpetrænere. Det lærer de unge
mennesker en masse – at
være pligtopfyldende og
tage ansvar. Det kunne
hjælpe dem videre til et
ungdomsjob senere, siger
Morten, der har mange
flere ideer til at få inddraget Dalby borgerne i
idrætsforeningen.
Dele ansvaret ud
- Vi skal være bedre til at
dele ansvaret lidt ud. Det
skal ikke være store uoverkommelige opgaver, men
små opgaver, så vi får flere
engageret, siger den nye
formand.
Til efteråret kommer Morten igen til at få hele forskningsdage, så hverdagen
bliver mere fleksibel. Og så
bliver der igen tid til at
spille lidt Oldboys fodbold
i Dalby.

Har du allerede besluttet dig, kan du tilmelde dig et hold på hjemmesiden:
dalbygffodboldungdom.klub-modul.dk/cms/TeamOverview.aspx
Har du spørgsmål til fodbold i Dalby, så tag fat i træneren for det relevante hold i oversigten eller kontakt Kjeld på 25 71 85 54 / khjensen@hotmail.dk

Dalby GF Fodbold: Træningstider efteråret 2021
Klokken

Hold / årgang

Træner / kontaktperson

E-mail

16.30 - 18.00 2013 drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.com

16.45 - 18.00 2011 + 2012 piger

Anette Lorentzen 23 49 70 76

birk-lorentzen@youmail.dk

16.30 - 18.00 2011 drenge

Mikkel Wethje-Raabe 40580091

mikkelraabe@hotmail.com

17.00 - 18.30 2009 piger

Thomas Hell 25 87 29 20

thell123@gmail.com

17.00 - 18.30 2008 piger

Morten Rabjerg 26 71 48 16

ra@munkensdam.dk

19.30 - 21.00 Hyggebold, damer

Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

19.00 - 20.15 Senior Oldboys kamp

Søren Peter Viborg 20 22 72 27

spv@guehring.dk

16.30 - 17.30 2017 drenge + piger

Karina L. Jensen 60 65 27 13

karinalundh1@gmail.com

16.30 - 17.30 2016 drenge + piger

Thomas Frederiksen 60 60 37 20 tfcloudspirit@gmail.com

16.45 - 18.00 2014 drenge

Karen Nielsen 22 85 48 24

Nielsens12345@hotmail.com

16.30 - 18.00 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.45 - 18.00 2013 + 2014 Piger

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Kim Offer 30 21 33 21

lisbeth.thule@gmail.com

16.30 - 18.00 2009 drenge

Torben Christiansen 53 36 11 61 toc@ao.dk

16.30 - 18.00 2008 Drenge

Brian Karlsen 25 66 40 05

briankarlsen7897@gmail.com

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

18.00 - 19.30 2006 + 2007 drenge

Jesper Christiansen 25 16 33 66

jchrskovly@gmail.com

19.30 - 21.00 Herre Senior

Rasmus Gath 26 95 01 72

rasmusgath@hotmail.com

16.30 - 18.00 2013 Drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.com

16.45 - 18.00 2011 + 2012 piger

Anette Lorentzen 23 49 70 76

birk-lorentzen@youmail.dk

17.00 - 18.30 2009 piger

Thomas Hell 25 87 29 20

thell123@gmail.com

17.00 - 18.30 2008 piger

Morten Rabjerg 26 71 48 16

ra@munkensdam.dk

19.30 - 21.00 Hyggebold, herrer

Mikkel Wethje-Raabe 40580091

mikkelraabe@hotmail.com

19.00 - 20.15 Oldboys 1 kamp

Morten Zeiler 40 13 38 36

mortenzeiler@live.dk

19.00 - 20.15 Oldboys 2 kamp

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Blå bog

16.30 - 17.30 2015 drenge + piger

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

Morten Ellegaard Hell

16.45 - 18.00 2014 drenge

Karen Nielsen 22 85 48 24

Nielsens12345@hotmail.com

16.30 - 18.00 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

17.30 - 19.00 2011 drenge

Mikkel Wethje-Raabe 40580091

mikkelraabe@hotmail.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Kim Offer 30 21 33 21

lisbeth.thule@gmail.com

16.30 - 18.00 2009 drenge

Torben Christiansen 53 36 11 61 toc@ao.dk

16.30 - 18.00 2008 Drenge

Brian Karlsen 25 66 40 05

briankarlsen7897@gmail.com

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

18.00 - 19.30 2006 + 2007 drenge

Jesper Christiansen 25 16 33 66

jchrskovly@gmail.com

19.30 - 21.00 Herre Senior

Rasmus Gath 26 95 01 72

rasmusgath@hotmail.com

Blå bog

Glimt fra årets fodboldskole. Foto: Privat

VONSILD
Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
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Glad og nervøs på samme tid
Bestyrelsen og instruktørerne glæder sig over, at vi
nu atter kan komme i gang med en ny sæson, men
er også lidt nervøse for, at holdet for springere fra
4. - 5. klasse er i farezonen, fordi vi mangler instruktører.
Af Irene Mortensen
Foto: Arkiv
Her og nu mangler vi instruktører til vores springere fra 4. – 5. klasse. Men
vi kan også se, at vi fremover kan komme til at
mangle til de ældste, hvis vi
ikke får sikret fødekæden
af instruktører. Vi vil nemlig gerne arbejde med en
glidende overgang fra erfarne instruktører til nye.
På den måde bliver der en
god og professionel erfaringsoverdragelse, og de
ældre springere fastholdes
bedre i vores forening.
Vi giver til dig
Som forening kan vi give
dig kursusmuligheder i
gymnastikkens verden samt
en masse glade og sprudlende børn, der elsker at
bevæge sig, hvilket smitter.
Vi mangler en voksen eller

instruktør til at hjælpe
Tanja og ungdomstrænerne med 4. - 5. klasserne.
Opgaven består i at være til
stede og støtte de unge
mennesker i at have holdet
ved blandt andet at påtage
sig en opdragende rolle.
Ungdomstrænerne
mestrer selve undervisningen
af børnene.
Hallo kreativitet
Kreativitet efterlyser vi fortsat fra dig til næste sæson –
både inde og ude.
Vil du starte en gå-løbeklub, et mountainbiketeam eller andet i vores
forening?
Det er vigtigt for det lokale,
at vi samles i foreningen og
ikke kun aftaler via Facebook, fordi vi sammen kan
have en hal, fodboldbaner
og udendørs træningsmuligheder samt klubhus,

som frivillige har skabt
sammen via foreningslivet.
Sammen gør vi en forskel
for vores lokale samfund
og fællesskab, som er en
vigtig del af vores trivsel og
herigennem vores mentale
og fysiske sundhed.

Er du ny instruktør? Så
kan du ved sæsonens afslutning se børnenes livsglæde og udvikling folde
sig ud ved den traditionsrige opvisning, hvor alle
hold medvirker.

Dalby-unge på efterskole
Fem unge gymnaster fra Dalby GF har i skoleåret
2020/21 gået i 10. klasse på Ågård Efterskole og
fået en oplevelse for livet. Er efterskole mon noget
for dig?

Af Martin Stubkjær
Fotos: Judy Knap Reimer
At tage på efterskole er
noget helt specielt dansk.
Ikke ret mange andre
lande kender til denne
unikke tradition.
På en efterskole bor man
på værelser, spiser og lever
sammen med sine eftersko-

lekammerater. Lærerne er
ikke blot undervisere, men
personer, som danner og
præger de unge mennesker til at forstå sig selv og
den verden, vi alle er en
del af.
I det forgangene skoleår
2020/2021 har over 30.000
unge mennesker gået på
en af Danmarks 241 efter-

skoler i enten 8., 9. eller 10.
klasse og fået et uforglemmeligt skoleår.
Helt lokalt fra Dalby sogn
har flere af vores unge
været på en af efterskolerne i Danmark i det skoleår, som sluttede her i juni
måned.
Fem Dalby-unge på
Ågård
Ågård Efterskole ligger
blot 20 minutters kørsel fra
Kolding. I det forgangene
skoleår har fem unge gymnaster fra Dalby GF – Liv
Kristine, Maria, Jamie,
Simon og Peter – været elever på Ågård Efterskole.
Det har på mange måder
været et skelsættende år,
ikke mindst med Corona
som medpassager. Men
trods Corona har efterskoleopholdet været en kæm-

pe oplevelse for de unge.
På Ågård Efterskole vælger
man ikke en faglinje, men
man har mulighed for at
vælge blandt en bred vifte
af forskellige valgfag. Man
kan vælge mellem en lang
række af idrætslige- og
kreative valgfag. Men som
et gennemgående tema
bruges: Gymnastik og Fællesskab, for at tappe de 138
efterskoleelever sammen i
et forpligtende fællesskab,
som måske rækker længere, end du lige umiddelbart forstiller dig.
Noget for dig?
Er et efterskoleophold
måske noget for dig eller
for dit barn?
Så kan du undersøge det
alt sammen nærmere og få
ideer på:
www.efterskolerne.dk

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME
VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87
www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er
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FIRMAMASSAGE
SPORTSMASSAGE
MASSAGE FOR ALLE
BOOK ONLINE: WWW.ONTHESPOTMASSAGE.DK
70270321 DALBYGADE 40S KOLDING
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Præsentation af holdene

Dalby GF: Gymnastiksæsonen 2020-21
Efter to sæsoner, der begge blev hakket over af Corona, håber vi, at vi nu igen kan få en rigtig sæson og ikke
mindst et brag af en opvisning som en festlig afslutning. Vi mangler dog nogle instruktører (se artikel side 4).

Af Irene Mortensen
Fotos: Arkiv (sæsonen 2018-19)
Lige nu ser sæsonen således ud – med ret til ændringer.
Se skemaet side 4 vedr. instruktører, træningstider og tilmelding.

For piger og drenge, der har lyst til og måske lidt erfaring
med springgymnastik.
Vi lægger vægt på højt tempo. Træningen består af både
rytme, motoriske udfordringer og spring. Der er mulighed for at lære de grundlæggende elementer i spring og
at øve sig på airtrack, minitrampolin og måttebaner med
hallens mange redskaber.

Forældre/barn
Spring: 2. - 3. klasse

Vi skal have gymnastik med mor og far. På holdet skal vi
bruge hele rummet til at bevæge os i. Vi starter altid med
en løbeaktivitet, hvor pulsen kommer op, og du bliver
forpustet. På springbanerne skal alle børnene udfordres
på deres motoriske færdigheder så som trille, krybe,
kravle og hoppe m.m. Alle børnene skal lære at indgå i
fællesskabet i gymnastikken.
Puslinge: 4-5 år
Nu er du blevet så stor, at du kan lave gymnastik uden
mor og far. De er kun med de første to gange.
Herefter skal du selv kunne være i hallen med dine kammerater. Vil du stadig gerne have mor og far med, er du
velkommen på familieholdet.
På puslingeholdet skal vi bruge hele rummet til at bevæge
os i. Vi starter altid med en løbeaktivitet, hvor pulsen
kommer op, og du bliver forpustet. På springbanerne skal
alle børnene udfordres på deres grovmotoriske færdigheder, så som løbe, hoppe, hinke, trille, rulle m.m. Der
vil også være fokus på behændighed / balance og legende styrketræningsøvelser.
Alle børnene skal lære at indgå i løsningen af en fælles
opgave. F.eks. hjælper alle med at pakke redskaberne væk
efter hver træninDennefor at skal skabe forståelsen af at
løfte i flok for at fungere som en fælles gruppe.
Spring: 0. - 1. klasse

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

For piger og drenge, der har lyst til og måske lidt erfaring
med springgymnastik.
Her lægges der vægt på højt tempo. Træningen består af
både rytme, motoriske udfordringer og spring. Der er
mulighed for at lære de grundlæggende elementer i
spring og dygtiggøre sig på airtrack, minitrampolin og
måttebaner med hallens mange redskaber.
Spring: 4. - 5. klasse

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

For drenge og piger, der har lyst til at få sved på panden,
finde venskaber og så selvfølgelig arbejde videre med de
grundlæggende spring. Vi arbejder med muskelstyrke,
smidighed, hurtighed, balance og koordination. Der også
plads til dig, som måske aldrig har gået til spring før.
Spring / rytme: 6. klasse og opefter (junior)
For drenge og piger, der er klar på at give den gas med
en masse gymnastik. Gennem sæsonen arbejder vi med
at opbygge et fælles opvisningsprogram, hvor holdet skal
til ca. 4 - 5 opvisninger/ stævner. Nøgleordene for juniorholdet er energi, træningsglæde, styrke, rytme, spring og
ikke mindst sjov og ballade. Gennem sæsonen vil der
være ekstra springtræning samt et weekendophold, hvor
træning og fællesskabet er i fokus.

For danseglade damer i alderen 25-65 år. Det kræver ikke,
at du er dansemus eller har gået på danseskole, da koreografierne er helt simple.
Hit Fit Dance er udviklet af Marianne Eihilt og Mija Kennedy og tager udgangspunkt i den musik og dansestil, der
var fremme på det givne tidspunkt. Så vi danser til hits
fra 60’erne, 70’erne, 80’erne og frem til nyere hits. Du
kommer helt sikkert til at svede og skråle med! Musikken
giver dig lyst til at give den gas og gør dig glad i låget!
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KALENDER
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger
p.g.a. Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk
AUGUST
Gudstjeneste: Søndag 8. kl. 9.00
10. søndag efter trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen.
Sommersang: Torsdag 12. kl. 11.00
Ved Eva Schmidt og J.C. Bach Iversen. Se side 8.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 14. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

DALBY KIRKE

Årets konfirmander i Dalby Kirke
Søndag 29. august 2021 kl. 9.45 konfirmeres i Dalby Kirke
Isabella Gehlen
Løjpen 34

Anna Emilie Lunddorf
Sæteren 7

Lea Givskov Iversen
Agervænget 5

Amalie Fredslund Schmidt Poulin
Brynet 62

Mathias Jensen
Goldbæk Alle 21

Oskar Aksel Ruiter
Skovgærdet 25

Peter Vesterdorff
Brændkjærgade 13

Søndag 29. august 2021 kl. 11.00 konfirmeres i Dalby Kirke

Strandgudstjeneste: Søndag 15. kl. 10.30
På Rebæk Strand. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 9.

Frederik Herskind Bruun
Idyl 27

Sara Dam Jensen
Dalbyvej 75

Jeppe Arvad Rasmussen
Aagærdet 27

Menighedsrådsmøde: Torsdag 19. kl. 19.00
I præstegården.

Sune Frank Christiansen
Skovly 68

Mads Moesby Jørgensen
Nyhegnet 23

Sille Aarslev Sundahl
Dalby Møllevej 7 C

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 21. kl. 10.00
Ved Bitten Hylleqvist Weile.

Oliver Tranberg Ebsen
Goldbæk Alle 36

William Lauge Klinge Nielsen
Nellikevej 6

Gudstjeneste: Søndag 22. kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 22. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjenester: Lørdag 28. kl. 10.00 + 11.30
Ved J.C. Bach Iversen.
Konfirmation: Søndag 29. kl. 9.45 + 11.00
”Den gamle A-klasse”. Ved J.C. Bach Iversen.

SEPTEMBER
Konfirmation: Søndag 5. kl. 9.45 + 11.00
”Den gamle B-klasse”. Ved J.C. Bach Iversen.
Høstgudstjeneste for hele familien:
Søndag 12. 10.30
Med kirkefrokost på kirkens P-plads.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 9.

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, da konfirmationerne blev udsat fire måneder!

Søndag 5. september 2021 kl. 9.45 konfirmeres i Dalby Kirke
Christopher Herskind Bruun
Idyl 27

Bertram Rabjerg Jakobsen
Egebakken 11

Malou Rubenius
Goldbækparken 83

Stella Kold Brændstrup
Goldbækparken 59

Alberte Johansen
Sæteren 7

Rasmus Reif Schrader
Lundgærdet 6

Maja Richter Dall
Aabakken 9

Anders Juhl Knudsen
Henrik Rantzaus Vej 15A

Christian Stubkjær
Idyl Allé 12

Signe Bundgaard Dixen
Lundgærdet 3

Ane Hvelplund Overgaard
Engen 32

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

Søndag 5. september 2021 kl. 11.00 konfirmeres i Dalby Kirke
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.
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Andreas Work Bramsen
Engen 13

Johanne Duelund Kragh
Carl Plougs Vej 6

Hugo Duevang Nielsen
Goldbæk Alle 17

Lærke Diabelez
Idylvænget 19

Marinella Lindholm Lorentzen
Goldbæk Alle 14

Philip Rømhild
Stranden 34 B

Phillip Fabienke Grundahl
Kongebrogade 49, st.

Elina Kofod Madsen
Chr. Schous Vej 11

Kasper Thrane Wichmann
Fjeldparken 21

Mathilde Holm-Søberg
Stranden 29

Tobias Kvistgaard Martello
Nyhegnet 18

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Syng med i et af Eva Schmidts fem kor
Babyrytmik

Dalby Kirkes Børnekor

Dalby Kirkes Kvindekor

Musik og bevægelse, sang og salmer, dans og leg
med babyer fra 0-1 år og forældre.

Dalby Kirkes Børnekor består af børn fra 1. - 3.
klasse.

Dalby Kirkes Kvindekor er for dig, som gerne vil udfordre dig selv med spændende klassiske og rytmiske satser for kvindestemmer i et mindre kor.

Oplev glæden ved musik og bevægelse med dit barn, lær
nye sange og salmer, og få idéer til lege, som stimulerer
barnets udvikling. Vi spiller på instrumenter, synger, vugger, danser og leger med faldskærm, sæbebobler m.m.
Man behøver ikke at have en fantastisk sangstemme for
at være med. Kom som du er, og giv dig selv og dit barn
en hyggelig start med musik.
Efter 45 minutter med musik er der kaffe og te, og lille
snack og mulighed for at hyggesnakke, amme m.m.
Medbring dyne eller andet, som babyen kan ligge på.

Vi synger sjove sange, glade sange, stille sange og salmer.
Vi lærer overstemmer, leger og bevæger os til musik,
lærer om puls, noder, rytmer, og vi øver os i at ramme tonerne med en god klang. Vi hører historier og spiller lidt
på instrumenter. Koret medvirker ind imellem ved koncerter og musikgudstjenester i kirken.

Tid og sted
Hver tirsdag 10.15 - 12.00 i præstegården, Gl. Tved 23A.
Opstart: Tirsdag 17. august kl. 10.15.
Interesseret?
For tilmelding og information: Ring eller skriv til Eva på
51 28 02 31 eller til organisteva@gmail.com

Tid og sted
Vi øver om torsdagen i et lokale på skolen efter skoletid.
Mere information medio august om, hvornår vi starter,
på www.dalbykirke.dk
Interesseret?
For tilmelding og information: Ring eller skriv til Eva på
51 28 02 31 eller til organisteva@gmail.com

Måske har du sunget en masse? Måske læser du noder
eller er hurtig til at lære på gehør? Eller du vil engagere
dig ved at øve hjemme med lydfiler?
Kvindekoret synger blandt andet Abba- og Beatles-sange,
salmer og klassiske satser. Vi er omkring ti aktive medlemmer og vil gerne være flere.
Tid og sted
Korprøverne foregår hver anden torsdag kl. 18.45 - 20.00
i præstegården, Gl. Tved 23A.
Opstart: Torsdag 2. september
Interesseret?
Tilmelding nødvendig.
For tilmelding og information: Ring eller skriv til Eva på
51 28 02 31 eller til organisteva@gmail.com

Dalby Kirkes Voksenkor
Babyrytmik
Hver tirsdag i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A
Opstart: Tirsdag 17. august kl. 10.15 - 12.00
Musik og bevægelse, sang og salmer, dans og leg med babyer fra 0-1 år og forældre – samt kaffe og te m.m.
For tilmelding og information: Se kontaktinfo nederst.

Dalby Kirkes Ungdomskor

Dalby Børnekor

Dalby Kirkes Voksenkor er et sprudlende blandet kor
for mænd og kvinder i alle aldre, hvor sangglæde,
venlighed og fællesskab er i top.
Dalby Kirkes Ungdomskor er for unge fra 4. klasse.
Vi synger alt muligt forskelligt, flerstemmige sange på engelsk, kendte pophits, salmer, gospel og årstidssange. Der
er plads til forskellighed, til begyndere såvel som til trænede solosangere, og der lægges vægt på, at alle føler sig
velkomne. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men man
lærer lidt om det.
Korprøverne starter med lidt eftermiddagsmad. Vi når at
øve meget igennem på de forholdsvis korte korprøver,
men der er også plads til hygge, grin og leg. Nogle gange
laver koret skuespil og synger med andre kor.
Tid og sted
Korprøverne foregår i præstegården, Gl. Tved 23A, hver
torsdag kl. 15.15 - 16.30.
Opstart: Torsdag 19. august kl. 15.15.
Koret medvirker desuden ved en del gudstjenester og ved
forårskoncerter, adventskoncerter og andet i Dalby Kirke.

Vi synger alt muligt forskelligt, mest trestemmige satser.
Stilen inkluderer både pop, rytmiske sange, danske
sange, salmer og klassiske satser.
Nodekendskab er ikke nødvendigt, men en fordel. Der
sendes ofte lydfiler ud, som korsangerne kan øve sig med,
og koret er velforberedt og tjekket ved koncerter. Koret
medvirker ved for eksempel forårskoncerter, adventskoncerter og musikgudstjenester i Dalby Kirke, nogle gange
sammen med andre kor.
Ind imellem spiser vi sammen, og koret har et godt fællesskab.
Der er plads til forskellighed, til begyndere såvel som til
trænede solosangere, og der lægges vægt på, at alle kan
føle sig velkomne. Vi når at øve et stort repertoire igennem på de forholdsvis korte korprøver, men der er også
plads til skøre bemærkninger og et godt grin. Der er ca.
30 medlemmer i koret, men der er plads til flere.

Løn
Der gives løn for at synge i koret, som beregnes efter klassetrin og efter, hvor længe man har sunget i koret.

Tid og sted
Korprøverne foregår hver torsdag kl. 17.00 - 18.15 i Dalby
Kirke, Dalbyvej 69.
Opstart torsdag 19. august, hvor koret spiser sammen.
Nye kormedlemmer optages fra torsdag 26. august.

Tilmelding og information
For tilmelding og information: Ring eller skriv til Eva på
51 28 02 31 eller til organisteva@gmail.com

Interesseret?
For tilmelding og information: Ring eller skriv til Eva på
51 28 02 31 eller til organisteva@gmail.com

Hver torsdag efter skoletid i et lokale på skolen
Opstart: Mere info medio august på dalbykirke.dk
For 1. - 3. klasse på Dalby Skole.
For tilmelding og information:
Se kontaktinfo nederst.

Dalby Ungdomskor
Hver torsdag i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A
Opstart: Torsdag 19. august kl. 15.15 - 16.30
For 4. klasse og op. Skønt sammenhold og god klang i
koret. Vi vil meget gerne være flere, så kom og vær med!
For tilmelding og information: Se kontaktinfo nederst.

Dalby Voksenkor
Hver torsdag i Dalby Kirke, Dalbyvej 69
Opstart: Torsdag 19. august, hvor vi spiser sammen
Nye medlemmer: Torsdag 26. august kl. 17.00 - 18.15
Koret er åbent for alle, og vi synger lidt af hvert – mest
nemme 3-stemmige folkelige sange.
For tilmelding og information: Se kontaktinfo nederst.

Dalby Kvindekor
Hver anden torsdag i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A
Opstart: Torsdag 2. september kl. 18.45 - 20.00
For dig, der gerne vil synge i et mindre kor og udfordre dig
selv med spændende klassiske og rytmiske satser for kvindestemmer.
For tilmelding og information: Se kontaktinfo nederst.

Kontakt
Organist og korleder Eva Schmidt
Tlf.: 51 28 02 31.
E-mail: organisteva@gmail.com
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Vejviser
Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
jcbi@km.dk
Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 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
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Lotte Arens
Solbakken 16
22 69 50 54
lottearens1@gmail.com

Menighedsrådsformand takker af og udtræder
Formand Kristin Balslev Munksgaard har fået nyt
job og udtræder af menighedsrådet. Hun mener, at
hun skylder både det nye job og menighedsrådet
at være der 100 procent, og det kan desværre ikke
lade sig gøre, da tiden ikke rækker til det. Ny formand bliver den hidtidige næstformand Lotte
Arens.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
Kristin Balslev Munksgaard
gør ikke noget halvt. Derfor var hun heller ikke i
tvivl, da hun søgte og sagde
ja tak til jobbet som ny Business School leder på Syddansk Universitet. Hun
måtte træffe et valg. Men
det er med tungt hjerte, at
hun nu forlader posten
som formand for menighedsrådet ved Dalby Kirke.
- Både sognet og Business
Schoolen fortjener en, der
er 100 procent. Men begge
dele kan ikke lade sig gøre.

Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk
_____________________

DALBY KIRKE

På grund af jobskifte går
KriKristin Munksgaard
går af som formand og udtræder af menighedsrådet.

Jeg bliver ansat på prodekan-niveau og får større ledelsesmæssige
opgaver
samtidig med, at jeg skal
stå for den strategiske udvikling af vores Business
School. Vi har lokationer
både i Odense, Esbjerg,
Sønderborg, Kolding og
Slagelse, så jeg kommer
også til at bruge tid på landevejen, siger Kristin.
Næstformand bliver
formand
Den hidtidige næstformand Lotte Arens var heldigvis frisk på at overtage
posten som formand, og
ved samme lejlighed udtrådte Kristin af menighedsrådet.
- Jeg er udtrådt af rådet,
dels fordi jeg som nævnt
ikke får tid til at lægge den
indsats, menighedsrådsarbejdet fortjener, og dels af
respekt for den nye formand. Lotte bliver en fantastisk formand. Hun har
ideer, engagement og hjertet på rette sted. Men hun
skal have plads til at finde

sin egen måde at gøre tingene på, uden at jeg sidder
med, siger Kristin.
Ved samme lejlighed er
Lene Hornstrup indtrådt
som nyt medlem i rådet, da
hun ved seneste menighedsrådsvalg blev valgt som
stedfortræder.
Fortsætter i
byggeudvalget
Foreløbig fortsætter Kristin
dog i byggeudvalget, der
har ansvaret for byggeriet
af det nye sognehus, da
hun har været så engageret
i processen hidtil. Hen
over sommeren kommer
der tilbud fra fire entreprenører, og når der er valgt
en entreprenør, kan byggeriet gå i gang.
- Det bliver svært at nå at
påbegynde byggeriet inden
vinter, så vi regner med foråret 2022. Nu har vi været i
gang med byggeprocessen
i over 10 år, og vi bygger jo
til måske hundrede år ind i

fremtiden, så vi forhaster
os ikke, siger Kristin.
Vil savne medarbejderne
Der er ingen tvivl om, at
Kristin har været glad for at
være formand for menighedsrådet, og hun lægger
ikke skjul på, at hun især
kommer til at savne medarbejderne, samarbejdet med
Jens Christian og de øvrige
medlemmer af rådet.
- Men kirken er rammen
om de største glæder og de
største sorger i folks liv, så
formandsarbejdet i menighedsrådet kræver fuldt
fokus. Jeg er dog stadig
medlem af kirken og kan
følge de ansatte og arbejdet alligevel, selv om det
bliver mere på sidelinjen,
siger Kristin og fortsætter
leende:
- Jeg kommer stadig til at
synge i kvindekoret og i
nytårskoret, så de slipper
ikke helt for mig.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
6. juni
Villads Tolfjord
Hemmingsen
Sjølund
12. juni
Josephine Bournonville
Espedal
Stranden 32
Valde Falch
Bjerresgaard
Hvidovre
August Meisner Benborg
Thors Ager 2
13. juni
Merle Ravn-Nielsen
Klintevej 25
Elena Dencker Skolander
Christiansmindepark 46
23. juni
Peter Vesterdorf
Brændkjærgade 13

Ny formand
Dalby menighedsråd har
fået ny formand. Lotte
Arens, der siden valget i
fjor har været næstformand, har afløst Kristin
Balslev Munksgaard, der
grundet jobskifte har måttet udtræde af rådet.
Se artiklen ovenfor.

25. juni
Sille Aarslev Sundahl
Dalby Møllevej 7 C
26. juni
Anker Hansen Kjærhus
Goldbækparken 66
3. juli
Anker Egelund
Thuesen
Engen 7

Ældremotion i Dalby Præstegård
Gitte Guras gymnastikhold tager fat på en ny sæson i præstegården tirsdag 7. september.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 7
August 2021
Red.: J.C. Bach Iversen
FASTE FOTOGRAFER
Hilmar Bjarnhoff
Kurt Schmidt
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Af Gitte Gura
Foto: Gitte Gura
Hurra!
Så må jeg igen “svinge pisken” på ældremotionsholdet!
Hvor jeg glæder mig til at
se jer – både dem, der har
gået på holdet tidligere, og
dem, der har lyst til at
prøve min træning.
Mange muskler trænes
Det bliver godt at kunne få
trænet muskler, led og balance og ikke at forglemme

lattermuskler og stemmebånd. Måske har nogle
glemt grundspændingen!
En kæmpe sidegevinst ud
over vedligeholdet af kroppen er det hyggelige samvær og de sociale kontak
ter, som bliver skabt.
Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, så
kontakt mig gerne på tlf.
26 28 04 76.
Hvor og hvornår
Træningen foregår i Dalby
præstegård, Gl. Tved 23 A,

hver tirsdag kl. 15-16 med
efterfølgende kaffe og snak
til 16.30.

Første træning er 7. september 2021.
På gensyn!

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Første tirsdag i september åbner en ny sæson for Gitte Guras motionshold. Det var et savn for alle parter, da holdet måtte lukke ned
i vinteren og foråret på grund af Corona. Men da der blev åbnet
for at mødes udenfor, var det en flok glade motionister, der mødtes
til gåture rundt i området inden den obligatoriske kaffeslabberas.

Konfirmand
2021-22
Hvis nogen ikke er blevet indskrevet til
det kommende skoleårs konfirmationsforberedelse og dermed konfirmation 2022,
så kontakt sognepræst Jens Christian Bach
Iversen på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk
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4. juli
Carla Janderup Holst
Skovgærdet 20

19. juni
Anette Rahbek Kastbjerg Hasselström &
Morten Björn Rahbek
Kastbjerg Hasselström
Vamdrup

DØDE OG BEGRAVEDE
2. juni
Rolf Wolfgang
Schrøder
Romerparken 21
22. juni
Jørgen Steiner
Romerparken 19
11. juli
Karl Mortensen
Aabakken 2
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15. august: Gudstjeneste på stranden
Igen i år rykker Dalby Kirke på Rebæk Strand første søndag efter skolestart. Årets strandgudstjeneste ligger søndag den 15. august kl. 10.30.
Det er en helt særlig Dalbytradition, som ikke findes
noget andet sted i landet,
når kirkens medarbejdere
hvert år tager på stranden
med en sommerklædt menighed, der har lyst til at fejre
gudstjeneste under andre
forhold end de sædvanlige.
Vi håber, at vi næste år igen
kan servere de traditionsrige grillpølser uden Corona-restriktioner.
Husk stole og tæpper
Da vi ikke i år kan låne Da
vi ikke i år kan låne stole, er
det vigtigt, at flest muligt

medbringer klapstole og
tæpper til at sidde på.
Pavilloner er der dog – venligt udlånt af Dalby Sommerfest – så man kan krybe
i ly for både regn og bagende sol.

Årets sogneudflugt spænder vidt – lige fra kunst på Kunstgården til frokost og rundtur på Ditlevsdal Bisonfarm i åben
hestevogn, hvor man kommer helt tæt på bisonokserne.

Velkommen til årets
konfirmander
Selv om konfirmationsforberedelsen ikke er begyndt
endnu, er strandgudstjenesten en god anledning for
årets konfirmander til at få
begyndt at gå til gudstjeneste. Vi byder velkommen til
dem, der dukker op.

26. september: Udflugt
til bisonfarm og kunst
Årets sogneudflugt går søndag den 26. september
til Fyn, nærmere bestemt til Ditlevsdal Bisonfarm
og Kunstgården i Skovby.
Programmet byder blandt andet på guidet tur i overdækket prærievogn blandt de store bisonokser, bisonhakkebøffer med tilbehør samt kunst og kaffe.
Mere om programmet og tilmelding i september-nummeret af Dalby Tidende.

Sangaften med Peter A.G.
Søndag 3. oktober i Dalby Kirke
Billetsalg: Mere i næste nr. af Dalby Tidende
Også i år bliver der, sådan som vi har oplevet det tidligere,
dåb ved strandgudstjenesten.

Høstgudstjeneste

Torsdag 12. august kl. 10

Søndag 12. september kl. 10.30

Syng og ønsk fra Højskolesangbogen sammen med
organist Eva Schmidt og
sognepræst J.C. Bach Iversen.

Med spillemænd, landbrugsmaskiner og kirkefrokost
OBS! Medbring gerne klapstole eller tæpper. Kirken har
langt fra klapstole til alle.

Sommersang i kirken

Mere i næste nr. af Dalby Tidende

Mariesminde-spejdernes sommerlejr 2021
Mariesminde-spejderne var i uge 26 på Distriktssommerlejr på Stevninghus Spejdercenter ved Åbenrå, og lejren bød på det hele.
Af Susanne Feldt Jørgensen
Fotos: Tomas Vahlkvist
Sikke en lejr! Sol, sommer
og skybrud! Lejrliv, bålmad
og hygge!
Fælles lejr
Vi var 58 spejdere og ledere
af sted sammen med fem
andre spejdergrupper fra
Kolding-området, så godt
200 spejdere fyldte lejren i
en hel uge for de ældste

spejderes vedkommen- de
og 2-4 dage for de yngste.
Alle sov i telte, lavede mad
over bål, hyggede ved lejrbålet om aften og dagene var
fyldt med spændende aktiviteter, nogle mere skøre end
andre, men det hører sig til
på en rigtig spejderlejr.
Vildt for de store
Junior-, trop- og seniorspejderne byggede blandt andet
tømmerflåder og havde piratjagt imod de andre spej-

der-flåder. Der blev gået
hike med oppakning og
overnatning i Ensted Naturpark. Der blev klatret, arbejdet i smedjen, bygget vindmøller, løbet myggeløb og
meget mere.
Sejt for de mellemste
Ulvene var simpelthen
super-seje og gik en endagshike på 21 km i skybrud det
meste af efter- middagen,
men det var med friske
miner og godt humør, at

der blev hoppet i vandpytter, kigget efter fugle og
spist is undervejs.
Men det var også med trætte
fødder, at vi landede på lejren igen. Dog ikke mere
trætte, end at de dagen efter
byggede vandraketter og
solovne og slog Lyshøj-ulvene, som havde været så friske at udfordre til en dyst i
rundbold.
Sjovt for de mindste
Bæverne lavede blandt

andet træperler over bål, var
på Genforeningsløb og
lærte at tale sønderjysk og
finde internationale sportegn.
Familiespejderne fik sejlet i
kano, hygget ved lejrbålet,
og for de 4-6 årige var en nat
i ens nye sovepose i telt på
lejren en meget stor oplevelse.

Vi glæder os allerede til
næste år, hvor vi ser frem til
Spejdernes Lejr 2022 på Hedeland ved Roskilde. Det
bliver en fantastisk oplevelse
med en spejderlejr med
40.000 af de ældste spejdere
samlet i en hel teltby. Hvor
bliver det godt!
Skal du med? Så bliv spejder
i Mariesminde efter sommerferien.

Nye oplevelser venter
Tak til alle for en super hyggelig lejr.
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Farvel til et Corona-skoleår og goddag til et nyt og spændende
Så er skoleåret 2020-2021 afsluttet, sommerferien i
gang for alle skolens elever, og efter ferien venter
det nye skoleår. Det forgangne skoleår har været
præget af vores ubudne gæst Corona, og både elever, forældre, lærere, pædagoger og ledere har omstillet sig i en uendelighed.

Af skolebestyrelsesformand Sidse Østergaard

i løbet af efteråret også en
ny viceskoleleder.

Efter ferien venter det nye
skoleår, hvor vi håber at
skolens hverdag kan vende
tilbage i sin vante form,
med morgensang, skolefest, lejrture og andre gode
traditioner, som vi det seneste år har været afskåret fra
at afholde. Men noget vil
alligevel være anderledes.
Dalby skole står overfor at
kunne byde velkommen til
en ny skoleleder pr. 1.9, og

Spændende proces
Men modsat Corona og tilpasning til alle dens restriktioner, er ansættelse af
skoleleder og viceskoleleder en spændende og givende proces. Henrik og
Hans Jørgen giver en rigtig
god, veldrevet og velrenommeret skole videre,
hvilket har betydet at ansøgerfeltet har været præget
af meget kompetente og

spændende
kandidater,
der har udtrykt stort ønske
om at blive leder på netop
Dalby skole.
Sammen med Skolechefen,
skolekonsulent og HR, har
et ansættelsesudvalg bestående af fire bestyrelsesmedlemmer, to tillidsrepræsentanter og to ledere
fra skolen været med til at
udforme stillingsopslag,
screene ansøgninger og
gennemføre to runder ansættelsessamtaler. Vi har
oplevet det som en helt
igennem professionel og
god proces, hvor vores
”Dalby-ånd” har fået lov at
skinne igennem.
Vi er en god skole
Og vi ikke bare har, men vi
ER en god skole i Dalby

skoledistrikt. Skolen er alle
de fantastiske, søde og
sjove elever, alle forældre
der har valgt at deres børn
skal gå på Dalby skole, alle
ansatte på skolen og ledelsen. Så selv når en del af ledelsen står for udskiftning,
har skolen stadig en masse
andre ben at blive båret videre på – og alle er vi kulturbærere og en del af
skolen.
Derudover kommer skolens gode samarbejdspartnere som både kirken og
idrætsforeningen. Sammen
tegner vi Dalby sogn
(Dalby, Tved, Mariesminde
og Rebæk) og at dømme
efter de korte liggetider for
boliger til salg, er det et
fællesskab mange gerne vil
være en del af.

Farvel og tak
Så mens vi tager afsked
med Henrik og Hans Jørgen, og takker dem for
deres mangeårige gode arbejde for at gøre skolen til
det den er i dag, gør vi i bestyrelsen klar til at byde en
ny skoleleder velkommen,
og glæder os til også at deltage i processen med ansættelse af en ny viceskoleleder, så ”the Dalby
way of doing things” også
lever videre mange år frem.
Jeg er overbevist om, at traditioner og fornyelse kommer til at udgøre et godt
makkerskab og at vores
børn kan se frem til det nye
skoleår, med en dejlig blanding af det gode velkendte,
krydret med en masse nyt
og spændende.

Formand for skolebestyrelsen, Sidse Østergaard,
har stor tillid til, at processen med at ansætte ny
skoleleder og vice- skoleleder har bidraget til at
fastholde Dalby Skoles
gode traditioner og sikre
spændende fornyelse.

Børnene sagde farvel til Hans Jørgen
Efter 33 år på Dalby Skole har Hans Jørgen Stoklund valgt at gå på efterløn. Lige før
sommerferien tog børnene afsked med Hans Jørgen på hver sin specielle måde.

Yussuf fra 7.A giver Hans
Jørgen en personlig gave.

Afsked med Hans Jørgen i 5C.

Rynkebyløbet
Bevægelsesvejleder Kira Mogensen med check fra skolens indsamling v. Rynkebyløbet 4. juni. Dalby skole fik indsamlet 82.442 kr. Foto: Dalby Skole

Grønt flag
Vanen tro var borgmester
Jørn Pedersen (V) med til at
markere Grønt Flag på Dalby
Skole torsdag den 17. juni.
Foto: Dalby Skole

6.A udfordrer Hans Jørgen en sidste gang i bordtennis med forhindringer.

Marie Louise 5B har lavet kager til Hans Jørgen og klassen.
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Vi glæder os til et næsten normalt skoleår
Mandag 9. august er første skoledag i det nye skoleår. Vi glæder os til at tage imod nye såvel som
fortsættende elever. Vi ser frem til at kunne samles
i skolegården, hejse flaget og synge sammen. Vi
krydser fingre for, at det kommende skoleår ikke
bliver styret af Corona-restriktioner.
Af skoleleder Henrik Nielsen

Skoleåret 2020/21 har været et særligt år for alle skoler i Danmark. Corona-pandemien styrede, hvordan vi
kunne holde skole med

mange skiftende restriktioner igennem året. Det har
været udfordrende og krævet meget af skolens personaler og også af forældrenes støtte og samarbejde
hjemmefra. Det er klaret

imponerede godt ikke kun
på Dalby Skole men generelt af skolerne i landet.
Vi har holdt fokus på, hvad
der gav bedst mening for
elevernes undervisning og
SFO med de givne restriktioner. Jeg tænker, at skolerne og dets lærere,
pædagoger har opnået tillid til, at vi kan forvalte
friere muligheder for at
holde god skole til gavn for
eleverne.

Har savnet traditioner
Vi har savnet skolens traditioner med morgensang,
skolefest, musical, bedsteforældredag, sommerkoncert, fællestimer m.m. Vi
har savnet at kunne undervise i alle skolens fag,
og vi har savnet, at børnene i SFO har kunnet
lege med kammerater på
tværs af klasser og årgange.
Det kan vi igen, når vi ta-

Erfaren lærer med græske
aner er vild med løb

Naturfagslærer underviser i
kampsport og bordtennis

Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat

Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat

Selv om 37-årige Maria Alexia Clausen har græske
aner og er vokset op i det
sønderjyske, så har hun en
forkærlighed for Kolding.
Hun er vokset op i Aabenraa og uddannet fra Haderslev seminarium, men sit
første job fik hun i Kolding. Hun har både været
barselsvikar på Lyshøjskolen, været på Søndervang
skole i 2 år og også været
barselsvikar på Sct. Michaels skole.
- Jeg var virkelig glad for
at være i Kolding, men da
jeg har dansk som andetsprog som linjefag og fik
muligheden for at få job
som sproglærer i dansk
som andetsprog på AOF i
Aabenraa og samtidig efterud- danne mig og få
løn samtidig, så var det en
mulighed jeg ikke ville gå
glip af, siger Alexia, der
selv om hun hedder
Maria til fornavn aldrig
kalder sig andet end Alexia.
Forelsket i Dalby
Selv om hun var meget
glad for at bo i Kolding, så
blev hun alligevel træt af at
tage bussen frem og tilbage
til Aabenraa, og derfor flyttede hun tilbage til Sønderjylland.
I de seneste tre år har hun
været lærer i Sønderborg
Kommune, men da jobbet i

Dalby blev slået op, var hun
ikke sen til at søge jobbet.
- Jeg har allerede forelsket
mig i Dalby Skole. Der er
en dejlig ro, og jeg glæder
mig helt vildt til at starte
efter sommerferien, siger
Alexia, der nu også er flyttet tilbage til Kolding.
- Ja, det er frem og tilbage,
ler hun.
Alexia skal undervise i
dansk, engelsk og billedkunst i indskolingen og
være klasselærer i 1. b.
Privat er hun en hun en
stor dyreelsker og har en
hund, som hun er meget
glad for. Hendes far bor på
Rhodos, og selv om hun
ikke taler græsk, så kan
hun læse bogstaverne. Hun
er vild med løb og har deltaget i to halv maraton. Og
så har hun skrevet to bøger.
- En krimi og en fagbog om
psykologi. Jeg overvejer
bog nummer tre, men jeg
venter nok lidt og bruger
energien på børnene. Man
bliver i hvert fald ikke rig af
at skrive bøger, ler hun.

24-årige Thaneks Thananthiras har trods sin alder allerede masser af undervisningserfaring. Han er
uddannet på Jelling Seminarium på en speciel traniee ordning, hvor man
udover at læse til lærer
også har timer på en skole,
hvor man underviser. Thaneks har linjefag i matematik, fysisk, kemi, geografi og
biologi, og han har under
hele uddannelsen undervist på en skole i Vejle.
Men Thaneks har også en
helt anden slags undervisningserfaring. Han dyrker
kampsport i sin fritid i
Vejle Taekwondo Klub,
hvor han underviser børn
og unge. Han fik selv det
sorte bælte i juni 2011, og
indenfor Taekwondo sporten betyder det sorte bælte,
at man har en instruktørgrad, og at du derfor er forpligtiget til at undervise og
give din viden videre til
næste generation.
- Jeg var ikke mere end 6 år,
da min far mente, at det
kunne være godt for min
storebror og mig at gå til
kampsport. Jeg har tidligere deltaget i en masse
konkurrencer, men i dag
går jeg mere op i at undervise de unge. Når man har
fået det sorte bælte, er der
forskellige grader fra 1-10,
og man stiger kun i graderne ved at give undervis-

ning. Men jeg kan også virkelig godt lide at undervise. Det er blevet en
livsstil for mig, siger Thaneks.
Pædagogisk træner
Udover at undervise i
kampsport så er Thaneks
også pædagogisk træner i
Vejle Bordtennisklub:
- Jeg spiller ikke selvpå et
vanvittigt niveau, me har
en basisforståelse af spillet.
Jeg underviser begynderhold, og her handler det
om at give børnene en god
og sjov oplevelse. med spillet, sigerThaneks.
Thaneks er født og opvokset i Danmark, men hans
forældre flygtede fra Sri
Lanka i 1986. Han har en
storebror og en lillesøster
og bor sammen med familien i Bredballe ved Vejle.
Efter studentereksamen var
han værnepligtig i telegrafregimentet, inden han begyndte på seminariet. Nu er
han klar til at være klasse:
- Jeg glæder mig rigtig
meget til at komme i gang.

ger fat på det nye skoleår.
Det glæder vi os til.

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Ledig
Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen

Tidligere
elitesvømmer
elsker at undervise og spille
computer
Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat
53-årige Anne Theil Stougaard har arbejdet som
lærer, lige siden hun blev
uddannet fra Kolding seminarium som 22-årig, så det
er en erfaren lærer, der
blandt andet skal have tysk
i mellemtrinnet efter sommerferien.
- Det glæder jeg mig meget
til. Jeg kommer til at lægge
vægt på at give eleverne
glæden ved sproget. Grammatikken får vi på plads
undervejs, siger Anne, der
selv taler flydende tysk.
Inden Dalby har hun undervist på Ålykkeskolen i
28 år, hvor hun har haft
timer på skolebiblioteket
og undervist i dansk på
overbygningen, og det er
ikke uden en smule
vemod, at hun forlader
Ålykkeskolen.
- Jeg har haft nogle fantastiske kollegaer, men det ved
jeg, at jeg også får i Dalby.
Dalby har et fantastisk ry,
og da jeg elsker at undervise, kan det kun blive
godt, siger Anne, der altid
har vidst, at hun ville være
lærer.
En lærerfamilie
Hun kommer da også ud af
en rigtig lærerfamilie. Begge hendes forældre er lærere, hendes ex-mand er
skoleleder i Haderslev og
hendes nuværende mand er
viceinspektør på Munkevængets Skole.
Sammen har de seks børn,
tre børnebørn og et barnebarn på vej, og en lille hundehvalp er også lige flyttet
ind.
Ud over tysk skal Anne undervise i musik og idræt,
som hun har som linjefag, i

Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf.: 79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
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.)

____________

Det sker
August
Mandag 9. kl. 8.00
Samling i skolegården
til første skoledag
Tirsdag 31. - fredag
3. september
Skolefotografering
indskolingen, og så skal hun
også undervise i svømning.
- Jeg er gammel elitesvømmer og har været til DM,
da jeg var ung, så jeg glæder mig helt vildt til at få
svømning, siger hun.
Fritiden går med håndarbejde, sommerhuset ved
Fænø Sund, madklub hver
torsdag på Sdr. Vang Skole,
og så spiller hun masser af
computerspil.
- Jeg har alle Nitendo maskinerne, og jeg indrømmer gerne, at jeg er vild
med at spille, ler Anne.

11

Dalby Tidende

ERHVERV

Nikolaj har altid drømt om at blive selvstændig købmand
Den 1. juni overtog Nikolaj Jørgensen Rema1000 i
Sdr. Bjert. Et af hans fokusområder er frugt og
grønt, så kunderne kan se frem til en velassorteret
grøntafdeling.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
Den 1. juni overtog Nikolaj
Jørgensen Rema1000 i Sdr.
Bjert. Et af hans fokusområder er frugt og grønt, så
kunderne kan se frem til en
velassorteret grøntafdeling.
Det er ingen tilfældighed,
at Nikolaj Jørgensen i dag,
som 28-årig, er selvstændig
købmand i Rema1000kæden i Sdr. Bjert. Det har
altid været en drøm at blive
selvstændig købmand, så
da Brian, der tidligere
havde Rema1000, ville
noget andet, og butikken
blev ledig, så var han ikke
sen til at søge om at få lov
til at franchise forretningen.
- Jeg var til samtale og var så
heldig, at det blev mig, der
nu får lov at køre den videre, fortæller Nikolaj.
Uddannet i Rema
Nikolaj har været i Rema i
13 år, hvor han både er uddannet salgsassistent og
har taget Remas toårige
købmandsuddannelse.
- Jeg har altid været i Rema,
men selv om jeg har arbejdet i den samme kæde, så
har jeg prøvet mange forskellige ting, fortæller han.
Han er oprindelig fra Store
Velling ved Smidstrup,

men bor lige nu med sin
kone og to børn på tre og
et år i Taulov.
Han er udlært i Rema 1000
i Børkop, har været i
Rema1000 i Vinding ved
Vejle og været souschef i
Jelling i tre år, inden det
blev Sdr. Bjert, der blev
hans næste butik.
Her regner han med at
kunne blive rigtig længe.
Lille lokal er godt
- Det er en drømmebutik.
En lille lokal butik, hvor
der virkelig er mulighed
for den nære kontakt med
kunderne. Butikken er et
samlingspunkt i området,
siger han.
Men det forpligtiger også,
mener Nikolaj. For hvis
Rema1000 fortsat skal være
et sted, de lokale handler,
så er det vigtig at have fingeren på pulsen og sørge
for, at der er de varer på
hylderne, som kunderne
efterspørger.
- Det nytter ikke noget, at
der er varer, vi ikke har, så
folk skal flere forskellige
steder hen for at handle.
Folk skal kunne få det, som
står på deres indkøbsseddel, siger Nikolaj, der fortæller, at frugt og grønt er
et kæmpestort fokusområde for ham.
Han har tidligere vundet

Nikolaj Jørgensen
Opvokset i Store Velling ved Smidstrup
Er uddannet og har arbejdet 13 år i Rema1000-kæden
Gift og har to børn på et og tre år
Bor i dag i Taulov. men udelukker ikke, at han flytter
med familien til området

regionsprisen for bedste
frugt og grønt, og det er et
område, han vil satse på i
fremtiden. Der er også
kommet flere blomster
foran butikken, for det skal
også være et hyggeligt sted
at handle.
Travlt i butikken
Han overtog butikken den
1. juni, og indtil videre har
han ikke haft en eneste fridag.
- Selv om det er en kæde, så
har vi stor frihed til at

vælge, hvilke varer vi vil
have på hylderne, og hvad
vi vil have fokus på. Det betyder samtidig, at man også
har lyst til at lægge mange
flere timer i arbejdet, siger
Nikolaj, der ialt har 33
medarbejdere.
- Flere er unge, der arbejder deltid, men jeg har på
fuldtid plus en souschef og
en del flexjobbere, fortæller Nikolaj, der mener, at
der også snart er udsigt til,
at han kan få en fridag
med familien.

Spejderne: ÅBENT HUS søndag 22. august
Har du lyst til at prøve at være spejder? Så kom og vær med, når
KFUM-Spejderne i Mariesminde holder Åbent Hus søndag 22. august
kl. 13 - 16 ved hytten, Mariesmindevej 4.
Alle nuværende spejdere er i gang hele weekenden, inden vi søndag eftermiddag tager imod nye interesserede og deres familier på spejdernes grund
bag Mariesminde børnehave.
For børn, unge og voksne
Er du mon ny spejder, eller er du ung/voksen, måske gammel spejder? Eller
kunne du have lyst til at være en af vores nye spejderledere?
Så mød op og få en snak.
Frivillig og værdifuld
Der er brug for flere ledere til alle aldersgrupper. Ud over et super godt
lederfællesskab tilbyder vi
masser af sjove spejderoplevelser og lederkurser
med mere, så du kan klædes bedst mulig på.
Vil du vide mere?
Hør nærmere hos gruppeleder Susanne Feldt
Jørgensen på email:
sfj@sam.sdu.dk
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REBÆK GRUNDEJERFORENING
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag 22. september 2021 kl. 19.00
i præstegården, Gl Tved 23A
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 ved formanden
Det reviderede regnskab for 2019 og 2020 samt
budget for 2021 forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
Forslag fra medlemmer skal være sekretær Mette Larsen i
hænde senest den 14. september 2021 (8 dage før generalforsamlingen). Forslaget fremsendes skriftligt.
Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændring: I
§12 udgår ”Ved betaling af udgifter, som overstiger budgettet
væsentligt, kræves formandens og kassererens underskrift”
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg
Sandra Ebert Hansen (modtager ikke genvalg)
Berit Wolmar (modtager genvalg)
Ikke på valg
Richardt Nørgaard
Mette Larsen
Steen Kaiser
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
Bente Fossø
(modtager genvalg)
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
På grund af Corona situationen vil der, i modsætning til tidligere,
kun blive serveret en øl / vand. Husk at medbringe Coronapas.

