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Dalby Skole
ARRANGEMENTER
AUGUST/SEPTEMBER
AUGUST
Søndag 14. kl. 10.30
Strandgudstjeneste
Rebæk Strand
Søndag 14. kl. 13-16
Åbent hus hos
KFUM-spejderne
Ved hytten
Mariemindesvej 4
Lørdag 17. kl. 16.30
Byvandring i Kolding
med Jette Juhl
Mødested: Slotssøen
på pladsen overfor
biblioteket
Torsdag 25. kl. 15.15
Opstart ungdomskor
Præstegården
Torsdag 25. kl. 17
Opstart voksenkor
Præstegården
Tirsdag 30. kl. 19.30
Koncert med Julie
Wiingreen
Kirken
SEPTEMBER
Torsdag 1. efter skoletid
Opstart børnekor
Et lokale på skolen

Dalby Kirke

Dalby GF

Dalby Beboerforening

Dalby Møllebæk reparerer
sig selv i løbet af 2-4 år
Et meget stort udslip af
urenset spildevand endte
ved en fejl i Dalby Møllebæk og forårsagede
massiv fiskedød i bækken.
BlueKolding, der er ansvarlig for spildevandet,
beklager fejlen. I Kolding
Kommune er man ærgerlig over udslippet men siger samtidig, at vandløbet
nok skal reparere sig selv.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Anders Højgaard
I Kolding Kommunes miljøafdeling er man ærgerlig
over, at et kommunalt ejet
selskab laver forurening,
der både forurener Dalby
Møllebæk, så alle fisk dør,
og er med til at gøre et dårligt vandmiljø i Lillebælt
endnu dårligere.
- Det er en stor hændelse,

så det er meget uheldigt,
men der er ikke rigtig noget vi kan gøre, siger Steen
Frandsen, miljøtekniker i
Kolding Kommune.
Han understreger, at det
er op til Miljøstyrelsen, der
har tilsynet, om der er sket
en overtrædelse af miljølovgivningen, og om der
skal sanktioneres overfor
BlueKolding.
- Det er Miljøstyrelsen, der
beslutter om det skal undersøges, om der er handlet uagtsomt og om politiet
skal inddrages. Vandløbet
har lidt skade, men der er
det forunderlige ved naturen, at den i de fleste tilfælde kan reparere sig selv.
Men der går 2-4 år inden
vi er tilbage til normale
tilstande i bækken, siger
Steen Frandsen.
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Mange indbrud
i Dalby skaber
stor utryghed

Søndag 4. kl. 8.45
Sogneudflugt med
gudstjeneste på Rømø
Afg. fra kirken
Søndag 18. kl. 10.30
Høstgudstjeneste for
hele familien
Onsdag 28. kl. 15.00
Treårs krigen i Kolding
i 1849 ved Gustav
Schmidt-Hansen
I præstegården

En indbrudsbølge i Dalby
har nu fået grundejerforeningerne i Dalby til at
gå sammen om at få gjort
husejere i Dalby opmærksomme på uregelmæssigheder på villavejene.

Tour de France i Dalby

- Hold øje med det unormale og brug Nabohjælp
appen til at fortælle om

indbruddene, så vi kan få
det stoppet, lyder opfordringen fra Martin Striib
fra grundejerforeningen
Idylvænget.
Det er især i de nye kvarterer og primært om natten,
at tyvene har været på spil,
og det skaber stor utryghed i området.

Agtrupvej 190 | 64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

KIRKE

Syng med i et af
kirkens kor Læs side 7
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FYR OP I GRILLEN
Kom ind og vælg mellem vores mange spændende grill-lækkerier.

KIRKE

Julie giver koncert i
kirken
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Om avisen
Ansvarshavende
Chefredaktør
(orlov til 15. okt.)
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist og fung.
ansv.hav. redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Jesper Thygesen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimers
efterfølger
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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Dalbys ildsjæl fik sin pris
og en personlig skulptur
Filialdirektør for Fynske Bank i Kolding overrakte
Fonden for Fynske Bank prisen 2022 på 100.000 kroner
til sognepræst Jens Christian Bach Iversen ved Sommerfesten. Pengene blev straks givet videre til Dalby GF,
der skal bruge pengene til et fælles samlingssted.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Fonden for Fynske Bank
Der er mange grunde til,
at det i år blev sognepræst
Jens Christian Bach Iversen, der fik Fonden for
Fynske Bank prisen 2022
på 100.000 kroner samt en
personlig bronzeskulptur,
der er lavet af den lokale
kunstner Henrik Fischer.
- Jens Christian er ikke
bare sognepræst men i
den grad også en af Dalbys
mange ildsjæle. Han er et
centralt samlingspunkt og
har et stort drive, så han får
tingene til at ske, siger filialdirektør for Fynske Bank
i Kolding, Morten Skov om
baggrunden for at det net-

op blev Jens Christian, der
i år fik prisen.
Prisen på de 100.000 kroner blev overrakt af Morten Skov efter den udendørs gudstjeneste ved
Sommerfesten og er blevet
givet videre til Dalby GF,
der skal bruge pengene på
et udendørs samlingssted,
hvor alle borgere i Dalby kan mødes. En af Jens
Christians mærkesager er,
at der skal skabes rum til
fællesskab i Dalby på tværs
af generationer og interesser.
Pris på rette sted
Morten Skov mener da
også, at prisen er havnet
det helt rigtig sted i år.

- Jens Christian er en beskeden mand, så han kan ikke
lide, at der er opmærksomhed på ham, men jeg
tror aldrig, jeg har uddelt
en pris før til en person,
hvor så mange mennesker
har talt så rosende om vedkommende. Det må betyde, at prisen er gået til den
helt rigtige, siger Morten
Skov, der tilføjer.
- Der sker meget i Dalby,
og der er mange ildsjæle,
der gør et stort stykke arbejde, så det er bestemt et
område, som vi holder øje
med, og som vi vil støtte
yderlige.
Fonden for Fynske Bank
har da også allerede støttet området. Dalby GF har
modtaget 250.000 kroner
til hjælp til kunstgræs banen, som Dalby GF arbejder på at få etableret netop
nu.

Nyt fra Vandværket
Vandets kvalitet er stadig
højeste prioritet i Tved
Vandværk, men der er
også andet på dagsordenen.
Af bestyrelsen for
Tved Vandværk
Bestyrelsen for Tved Vandværk giver her en opdate-

ring om aktuelle forhold
og tiltag.
Kontrol af drikkevandet
Som Tved Vandværk ofte
har oplyst, har vi fokus på
kvaliteten af det vand, vi
sender ud til vores kunder.
Alle skal være trygge omkring anvendelse af vandet. Også de nyeste prøver
i foråret viser, at kvaliteten

er i top og overholder alle
grænseværdier.
Som noget nyt har vi også
fået målt, om der mod
forventning skulle være
PFAS-stoffer i vandet. Der
var ingen spor efter PFAS
i vores vand.
På Facebook
Du kan finde oplysningerne om vandkvalitet og
nyheder fra værket på Facebook.
Analyser og oplysninger
om vandværket findes
selvfølgelig på vores hjemmeside www.tved-vand.dk,
men vi har konstateret,
at en del af vores kunder
endnu ikke er klar over, at

vi nu også er på Facebook,
oplyser formand for bestyrelsen Søren Bolvig og
fortsætter:
- Vi arbejder på, at alle relevante oplysninger også
kan findes på Facebook.
Første gang man skal ind
på Facebook, skal man like
og markere, man vil følge
vores Facebook-side, så vil
man fremover også få de
seneste nye opdateringer
fra vandværket her.
Kloakseparering
Det går som bekendt fremad med kloaksepareringen
i vores forsyningsområde,
omend vi synes det tager
lang tid.
Vi har været forskånet for
ledningsbrud i den seneste
tid, men vi må forvente,
at det sker igen på et tids-

punkt. Oplysninger om
evt. brud / aflukninger
kan nu også ses på Facebook.
Forslag eller problemer
Vi fik et par problemer oplyst på den seneste generalforsamling. Vi har opfattelsen af, at de nu er løst.
Det er ingen grund til at
afvente generalforsamlingen, hvis man har noget,
der plager vedrørende
drikkevandet. På hjemmesiden / Facebook kan man
finde navn og telefonnummer på bestyrelsesmedlemmerne og kontakte en af os
fra bestyrelsen for at få løst
et eventuelt problem.
Bestyrelsen er også altid interesseret i forslag / gode
ideer fra vores kunder. Så
bare ring eller skriv.

TVED VANDVÆRK
Forsyningsområde og informationer findes på

www.tved-vand.dk
: info@tved-vand.dk
: 76 30 17 92
: Tved Vandværk

Husk du bor oven på dit drikkevand
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BRIDGE I DALBY
Bridgeklubben KORT OG GODT

Idylvænget var klædt i gult
Da Tour de France kørte forbi Dalby på Skamlingsvejen
søndag den 3. juli, havde Idylvænget samtidig inviteret
til cykelløb for gadens børn. Det blev en mindeværdig
dag for alle.
Af Mathilde Striib
Fotos: Mathilde Striib
Idylvænget afholdt i forbindelse med Tour De
France-forbifart på Skamlingsvejen et større cykelløb rundt på deres vænge
for gadens børn.
Aktivitetsudvalget
har
brugt flere hyggelige møder hen over foråret til at
planlægge en festdag for
børn og voksne. Det løb
hurtigt af med en masse
idéer og initiativer som
skulle udføres.
Det stod også hurtigt klart,
at hvis alt skulle lykkes, så
vil det kræve ekstra midler
fra Koldings forretninger.

Der blev derfor på bedste
canvas stil indhentet støtte
og sponsoraftaler fra flere
lokale forretninger.
Stor tilslutning
Mathilde, som er medlem
af aktivitetsudvalget, beretter om en helt ekstraordinær tilslutning fra byens
erhvervsdrivende. Det var
tydeligt at mærke, at hele
byen så frem til, at Tour De
France kom forbi og gerne
ville gerne give deres støtte
til en lokal festlig opbakning.
Selve cykelløbet skulle stå
over en halv time, hvor
vængets børn skulle nå
flest omgange rundt på

den ca. 600 meter lange
rundtur. 1, 2, 3….14 runder blev der råbt fra en ad
de unge drenge, da han
kom susende forbi målstregen.
Inddelt i alder
Alle børn blev inddelt i
heat, der var alders bestemt. Helt ned til de 1-årige var med – godt assisteret
af deres forældre, der måtte løbe distancen rundt, så
ingen kom til skade.
Der var en helt overvældende opbakning fra hele
vænget, som var endnu et
arrangement på Idylvænget, hvor fællesskab og
sammenhold giver et fantastisk naboskab.
De det lille lokale cykelløb
var gennemført, blev der
tændt for grillen og fadølsanlægget, inden turen gik
ned gennem den lille skov

for at stå på første række
ud mod Skamlingsvejen.
Her kunne festen forsætte
med at give alle Tour De
France-rytterne en stor applaus på vej ud af Kolding.
En fantastisk oplevelse og
en mindeværdig dag for
alle.

Beboerforening søger
bestyrelsesmedlemmer
Beboerforeningen for Dalby Sogn efterlyser
nogen, der gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi har fast tre arrangementer om året,
som vi planlægger og driver:
• Generalforsamlingen
• Børneloppemarked
• Det årlige Bankospil i Dalby

EFTERLYSNING

Vil du være med?
Hvis du har lyst til at bidrage,
kan du kontakte formand Per Rosiak på:
Tlf. 22 36 10 57
eller e-mail: perrosiak@gmail.com

Hver mandag kl. 19 - 22 i perioden 1. september
til Påske, spilles der bridge på Dalby skole.
Vi er en mindre klub med 6-8 borde, hvor vi
fokuserer på både spil og hyggeligt samvær.
Medlemmerne i klubben er spillere med
varierende bridgehandicap, og alle spiller mod alle. Vi
spiller normalt 24 spil på en aften og holder undervejs
pause, hvor vi nyder vore medbragte kaffe eller andet.
For et begrænset kontingent får medlemmerne bl.a.
bespisning til jul og afslutning samt diverse præmier.
Kunne det friste dig at blive medlem i klubben,
er du velkommen til at ringe eller skrive til
undertegnede for yderligere informationer.
Kirsten Buchbjerg
kirstenbuchbjerg@hotmail.com
Tlf. 20 25 55 09

DALBY BANKO
24. NOVEMBER

Sæt allerede nu X i kalenderen,
for 24. november kl. 18.30 står
den igen på Dalby Banko i
Dalbyhus / hallen.

Vil du være sponsor?
Vil du sponsorere noget til det velbesøgte bankoarrangement eller hjælpe med at få samlet sponsorgaver ind?
Så hører Beboerforeningen gerne fra dig.
Kontakt formand Per Rosiak på en af disse måder.
Tlf.: 22 36 10 57 til Per Rosiak
E-mail: perrosiak@gmail.com

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er
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Dalby Tidende
Dalby
Skole
Skoleleder
Jesper Thygesen
Viceskoleleder
Rikke Beith
Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen
Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Tomas Sørensen
Tlf. 79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

3. klasse klubben er helt speciel
Der er nu noget dejligt og specielt ved at være 3. klasser. De får følelsen af at være de ældste i indskolingen,
og de har deres egen klub, hvor kun 3. klasse børn er
velkomne. En klub som er bygget op med rammer, de
selv har valgt i form af ønsker til aktiviteter og indretning af lokalerne. Aktiviteterne er alt fra diverse kreative udfoldelser til rundbold-turnering og aktiv leg i
hallen. Der er derfor tænkt ind i børnenes forskellighed
og niveauer.
Af Ida Mønster Tästensen
Fotos: Ida Mønster Tästensen
3. klasse klubben er helt
speciel, men prikken over
i’et er dog klubaftenerne. En eftermiddag, hvor

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 8.
Skolestart

SFO’en går lidt udover
det sædvanlige med ture
ud af huset til bl.a. Jump
It, cykeltur, Bowling Fun
eller halloweenfest og diskofest på skolen. Her står
personalet klar med lækre
snacks og drikkelse. Med
et fuldt program på to timer, er dette en eftermiddag som børnene ofte ser
meget frem til. Ideerne til
eftermiddagens forløb er
børnene med til at udtænke.
Film og spilledage
I klubben laves der også
dage med diverse snacks så

som minipizza, popcorn,
suppe eller pølsehorn,
som børnene er med til at
lave og som til tider også
sluttes af med en film eller
spilledag.
- For mig er 3. klasses klub
et fedt sted at være, hvor
man kan være sammen
med alle de andre. Det er
sjovt og hyggeligt. Bowling
fun var enorm sjovt, faktisk
har det hele været sjovt.
Det er fedt at have noget
for 3. klasserne kun, fortæller Olivia fra 3.a.
Omkring jul laves der masser af pynt til ophængning
i klubben og diverse julegaver som kun 3. klasser
får lov at lave. Til de varme sommerdage laves der
smykker i banevis, der bages snobrød eller en tur i
skoven sammen med en
masse andre sommer inspirerede aktiviteter ude
som inde.
Kort sagt bliver klubbens
aktiviteter tilpasset til årsti-

den og børnenes tanker og
ønsker.
Filmfestival kun for
3. klasse
I løbet af året bliver der
også afholdt filmfestival,
som kun 3. klassernes SFObørn er med til. De skal
lave deres egen film om et
emne som Festivalen bestemmer. Det er børnene
som laver manuskriptet og
fordeler roller. Dog er der
altid en pædagog tilknyttet projektet og som hjæl-

Anderledes skoleskema i den
sidste uge inden sommerferien
I den sidste skoleuge inden sommerferien mødte eleverne ind til et lidt anderledes skoleskema. De første tre
dage stod på mange forskellige aktiviteter og blandt
andet fodbold- og cricketturnering. 6. klasses elever
stod for afviklingen af fodboldturneringen for de yngre
elever.
Af Rikke Beith, viceskoleleder
Fotos: Rikke Beith
Om torsdagen var der store oprydning- og rengøringsdag. Alle klasser fik
udleveret spand og rengøringsartikler, og så blev der
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vasket borde, stole, vægge
og pudset vinduer. Rengøringspersonalet stod klar
til at assistere og vejlede
undervejs.
På den sidste skoledag
mødte eleverne ind til en
ukendt opgave. De skul-

le lave ”rullinger”. Det er
små figurerer lavet ud af
toiletruller. Eleverne skulle digte en historie, hvor
”rullingerne” tog på tur.
Historien skulle fortælles
gennem seks billeder. Det
blev til nogle virkelig flotte og fantasifulde rullinger
og sjove, spændende og
eventyrlige fortællinger.
Drabelige historier
Der var eksempler på rullinger, som var på tur med
deres lærer i skoven, da

et spøgelse overmandede
dem, og alle forsvandt.
Der blev også digtet en
fortælling, hvor lærerne
brændte inde på skolen,
men heldigvis nåede alle
eleverne ud.
I en anden historie blev
skolelederen kidnappet,
og der var også et eksempel på, at en slange-rulling
lokkede Adam og Eva med
på Mac Donalds, hvor de
spiste sig så tykke, at de
bagefter ikke kunne spænde cykelhjelmen, hvorefter

per med filmatiseringen
og sammensætningen af
filmen. Selve afholdelsen
af festivalen foregår på
Comwell i Kolding, hvor vi
med bus bliver transporteret til og fra. Vi deler denne fantastisk oplevelse med
resten af Kolding Kommunes SFO’er, og det plejer at
være en dejlig eftermiddag
med mange indtryk og ord
som ”wow”. Hele setuppet
er udtænkt ned i mindste
detalje og med store flotte
kulisser.

de styrtede på cyklen, og
det hele endte meget blodigt. Fortællingen sluttede
af med en morale: husk
at spise sundt og spænde
hjelmen.
5. C vandt rullingeopgaven
Vinderen af den store
rullinge-opgave blev 5.c,
hvis
rullinge-fortælling
startede meget idyllisk og
romantisk med et stort kirkebryllup fyldt med glade
gæster. Herefter kører det
lykkelige brudepar væk fra
kirken og midt i deres kærlighedserklæring til hinanden, går det desværre grueligt galt.
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Mange muligheder
for at hjælpe ordblinde børn

Josefine, Laura og Siv er i gang med at spise deres madpakker.

Nye tiltag for mobiltelefoner og sund
mad i skoletiden
Når eleverne møder ind til et nyt skoleår, vil der være
nye tiltag, som gør sig gældende. To af tiltagene omhandler brugen af mobiltelefoner samt fokus på en
sund skoledag.
Af Rikke Beith,
viceskoleleder
Foto: Rikke Beith
Mobiltelefonen bringer os
nærmere på mennesker
som er langt væk, men
fjerner os fra folk, som står
lige ved siden af os.
Mobiltelefoner er blevet
en så stor del af børn og
unges hverdag, at vi mener,
det er nødvendigt med et
princip for området. Formålet med princippet er
at begrænse den anvendelse af mobiltelefoner, der
forstyrrer koncentration,
nærvær og læring samt at
undgå
uhensigtsmæssig
kommunikation til og om
hinanden.
Læring kræver nemlig
nærvær, og vi risikerer at
tabe det nærvær, hvis mobilen er fremme og bipper
på bordet eller i hånden
med mindre den anvendes
som et didaktisk redskab i
undervisningen.
Mere leg og snak
Uden mobiler er tanken,
at eleverne taler sammen,
leger sammen og intera-

gerer socialt i den fysiske
verden. Det er ikke muligt
at sidde i hjørnet alene og
fortabe sig i sin skærm. I
stedet motiveres eleverne
til at komme hinanden ved
‘i det virkelige liv’.
Når eleverne møder ind
til skoledagen, afleveres
mobiltelefonerne i et såkaldt ”mobilhotellet” til
aflåsning, og elevens mobiltelefon udleveres som
udgangspunkt først igen,
når
undervisningstiden
er slut. Betyder det så, at
eleverne ikke kan bruge
deres mobiler i skoletiden? Nej, for hvis mobilen
anvendes i undervisnings
øjemed, hvor eleverne skal
lære tekniske færdigheder
og digital omtanke, bliver
mobilen naturligvis inviteret ind i klasserummet.
En sundere skole
Vi tror på, at en øget trivsel og sundhed kan bidrage positivt til elevernes læring. Arbejdet med trivsel
og sundhed i de enkelte
klasser kan variere, men
de bærende principper og
værdier er ens for hele sko-

len. Målet er, at alle trives
fysisk og socialt og har styrken til at mestre en almindelig hverdag og håndtere
de udfordringer, som skoledagen byder på.
Eleverne spiser deres madpakker i klassen, og vi lægger som skole stor vægt
på, at der skabes gode spisesituationer for eleverne
med ro og tilstrækkelig tid,
så madpakken indtages i
de bedst mulige rammer.
Der drikkes vand i løbet af
skoledagen, alternativt benyttes muligheden for køb
af skolemælk. I skoletiden
spiser eleverne ikke slik,
chips og kage eller indtager sukkerholdige drikke, så som sodavand eller
energidrikke.
Forskel på hverdag og fest
Ved sociale arrangementer såsom fødselsdage, jul,
påske og afslutninger kan
kostanbefalingerne fraviges, men vi opfordrer til,
at de enkelte klasser laver
retningslinjer for uddeling
ved fødselsdage.
Når det deles kage eller
slik ud ved de mere festlige lejligheder, så skal det
indtages i egen klasse, og
eleverne må jo gerne dele
andet ud end kage/slik, fx
nybagte boller, frugtspyd
eller figenstænger.

Når eleverne møder ind til et nyt skoleår, vil der være
nye tiltag, som gør sig gældende. To af tiltagene omhandler brugen af mobiltelefoner samt fokus på en
sund skoledag.
Af Rikke Beith, viceskoleleder
Illustration: Rikke Beith
Hvad er ordblindhed?
Ordblindhed er vanskeligheder med at læse og
skrive. Vanskelighederne
udspringer af, at ordblinde har svært ved at koble
bogstaver sammen med
bogstavlyde, når der skal
læses og skrives – især ord
de ikke har set skrevet før.
Når ordblinde laver læseog stavefejl, er fejlene ofte
kendetegnet ved, at bogstaverne ikke kobles med
de korrekte lyde, fx skrives
”dig” som ”din” og ”kulde”
læses som ”kunne”.
Tidlige tegn på ordblindhed
Man kan ikke være sikker
på, at et barn er ordblindt,
før barnet har modtaget
undervisning i bogstaver.
Men vi ved dog, at der er
nogle faktorer, som øger
risikoen for ordblindhed:

Børn, hvor den ene eller
begge forældre har dysleksi, har en ca. fire gange
højere risiko for ordblindhed. Børn, som begynder at tale sent, og som
har en forsinket sproglig
udvikling. Børn, som er
lang tid om at lære nye
ord godt nok til, at de selv
kan bruge dem. Børn som
har svært ved at lege med
at udtale ordene og finde
ord med samme lyd i fx
rim-og-remse-lege.
Mange hjælpemidler
Der findes mange gode
hjælpemidler i form af
programmer eller apps,
som støtter barnet, når
der skal læses eller skrives.
På Dalby skole anvender
vi støtteprogrammet ”IntoWords”. Det kan fx læse
ord og tekst op (også fra
billeder) og komme med
forslag til ord, mens der
skrives. Det er vigtigt at understrege, at det på inden

måde er snyd at anvende
IntoWords. Det er et hjælpemiddel, der kompenserer for vanskelighederne
med at læse og skrive på
samme måde som et par
briller kompenserer for
vanskeligheder med at se.
Læsning er vejen frem
Ordblindhed
forsvinde
desværre ikke, men vi skal
huske på, at ordblindhed
betyder, at det er svært at
lære at læse og skrive, men
ikke umuligt.
Jeg synes derfor, at det er
vigtigt, at I prioriterer at
læse dagligt. Læsning er
den største kilde til ny viden og tilegnelse af et større og bredere ordforråd.
Vis jeres barn, at læsning
kan være en positiv oplevelse. Her er det helt i orden, at barnet ”læser med
ørerne”. Find en spændende lydbog på e-reolen eller
Nota, og lad jeres barn forsvinde ind i et fortryllende
fantasyunivers eller måske
i en hårrejsende gyser.
Hvad barnet læser er ikke
så vigtigt lige nu. Er han
særlig interesseret i fx tegneserier, så lad ham læse
tegneserier.
Ligeledes kan det være
en fordel at omdanne læselektier, fx en novelle, til
en lydfil ved hjælp af IntoWords. Så kan barnet evt.
gå en lille tur, mens han
lytter til dagens lektier.

På billedet ses programmet
IntoWords, som blandt andet
kommer med ordforslag,
mens en ordblind elev skriver.
Eleven vil skrive ”chefen”,
og programmet tilbyder den
korrekte stavemåde.
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KALENDER
Sidste nyt på www.dalbykirke.dk
AUGUST
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Strandgudstjeneste:
Søndag 14. kl. 10.30
På Rebæk Strand. Ved Ditte Freiesleben
og Spillemænd af Guds nåde.
Grillpølser på stranden. Se side 6.
Historisk byvandring i Kolding med Jette Juhl:
Onsdag 17. kl. 16.30
For folk fra Dalby eller med tilknytning til sognet.
Mulighed for efterfølgende fællesspisning.
Tilmelding nødvendig. Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag 21. kl. 9.00
10. søndag efter trinitatis.
Ved Maria S. Frederiksen.
Gudstjeneste: Søndag 28. kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.
Kirkekoncert med Julie: Tirsdag 30. kl. 19.30
Julie Wiingreen og Lucas Szczyrbak.
Entré kr. 50,-. Se side 6.
SEPTEMBER
Sogneudflugt med gudstjeneste på Rømø:
Søndag 4. Afg. med bus fra Dalby Kirke kl. 8.45.
Se side 8.
eller
Gudstjeneste i Sdr. Stenderup: Søndag 4. kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis.
Ved Maria S. Frederiksen.
Gudstjeneste: Søndag 11. kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.
Høstgudstjeneste:
Søndag 18. kl. 10.30
For hele familien. 14. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.
Kirkefrokost på kirkens P-plads. Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag 25. kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.
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.

Efter et par år med Corona-begrænsninger vender vi tilbage til
princippet om ingen strandgudstjeneste uden grillpølser.

14. august kl. 10.30:
Gudstjeneste på stranden

Det er en af sognets allerbedste traditioner. Igen i år
rykker Dalby Kirke på Rebæk Strand første søndag efter
skolestart til strandgudstjeneste.
Man finder det ikke andre steder i landet, men
selvfølgelig i Dalby. Hvert
år tager kirkens medarbejdere på stranden sammen
med en sommerklædt menighed, der har lyst til at
fejre gudstjeneste under
andre forhold end de sædvanlige.
De lokale KFUM-spejdere
deltager med faner. Musikken leveres af et til lejligheden sammensat orkester.
Grillen tændes
Grillpølser er lige så trofaste som bølgeskvulp og skaber en hyggelig afrunding

på strandgudstjenesten.
I sol og regn
Erfarne strandgudstjenestedeltagere har prøvet
alt – undtagen sne. Men
Rebæk Grundejerforening
sætter igen i år en pavillon
op, som kan skærme både
mod sol og regn.
Billederne er fra strandgudstjenesten i fjor.
Husk stole og tæpper
Der er langt fra stole til
alle, så det er vigtigt, at
flest muligt medbringer
klapstole og tæpper til at
sidde på.

Også i år bliver der, sådan som vi har oplevet det tidligere, dåb
ved strandgudstjenesten.

Julie giver koncert
Tirsdag 30. august kl. 19.30 giver Julie Jules Wiingreen
og Lucas Szczyrbak koncert i Dalby Kirke. Organist Eva
Schmidt medvirker også.

ger fra livet, der serveres i
et univers af ørehængende
melodier.

Julie, der for tiden er kirkesanger i Dalby Kirke,

Til dagligt studerer hun på
lyddesignerskolen Sonic
College.

Julie Jules Wiingreen
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OBS! Medbring meget gerne klapstole eller tæpper, for der er
ikke stole til alle.

komponerer sin egen musik med virkelige fortællin-

Lucas Szcybark

Lucas Szcybark
Julie har Lucas Szczyrbak
med.
Lucas er elbassist og har de
seneste par år arbejdet på
at fortolke cellosuiter af J.
S. Bach på 6-strenget bas
samt at give disse klassiske
stykker en mere moderne
lyd.
Eva Schmidt
Organist Eva Schmidt vil
også byde ind med egne
kompositioner, og hun og
Julie fortolker sammen
sange fra højskolesangbogen.
Entré: Kr. 50,Alt det ovenstående får
man for kr. 50,- sammen
med fællessange, godt humør og et glas vin/sodavand.
Vi håber at se jer til en berigende aften, hvor der er
spændende musik til enhver smag.
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Syng med i et af Dalby Kirkes fire kor
Dalby Kirkes Børnekor

Dalby Kirkes Ungdomskor

Dalby Kirkes Voksenkor
Måske er
korsang noget
for dig eller
dit barn?

Organist Eva Schmidt leder
hele fire forskellige kor.

Børnekoret består af børn fra 1. – 3. klasse. Opstart
torsdag 1. september på skolen.
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 indimellem spiller vi lidt på instrumenter også.
Koret medvirker af og til ved koncerter og musikgudstjenester i kirken.
Hør koret synge her:
https://youtu.be/gMaGDXziGXk
Tid og sted
Vi øver efter skoletid om torsdagen i et lokale på skolen.
Interesseret?
Er du interesseret i at synge med? Så send navn, tlf. nr.,
klassetrin og e-mailadresse til Eva på:
organisteva@gmail.com
Har du spørgsmål? Så ring / sms til Eva på: 51 28 02 31.
Der åbnes for nye tilmeldinger i august, når koret starter
den nye sæson.
Det er gratis at gå til børnekor.

Dalby Børnekor

Torsdage efter skoletid i et lokale på skolen
Opstart: Torsdag 1. september
For 1. - 3. klasse på Dalby Skole.
For tilmelding og information: Se kontaktinfo nederst.

Dalby Ungdomskor

Torsdage 15.30 – 16.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Opstart: Torsdag 19. august
For 4. klasse og op. Skønt sammenhold og god klang
i koret. Plads til leg, hygge og grin. Vi vil meget gerne
være flere, så kom og vær med!
For tilmelding og information: Se kontaktinfo nederst.

Dalby Voksenkor

Ungdomskoret er for unge fra 4. klasse og op. Opstart
torsdag 25. august kl. 15.15 i præstegården, Gl. Tved
23A.
Vi synger alt muligt forskelligt, bl.a. flerstemmige sange
på engelsk, kendte pophits, salmer, gospel og årstidssange. Der er plads i koret til forskellighed, til begyndere
såvel som til trænede solosangere, og der lægges vægt på,
at alle føler sig velkomne i koret.
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. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men man lærer lidt om det i
korprøverne.
Koret medvirker ved en del gudstjenester, og derudover
ved for eksempel forårskoncert, adventskoncert og andet i Dalby kirke. Nogle gange laver koret skuespil eller
synger sammen med andre kor.
Hør her nogle af korets medlemmer synge her:
https://youtu.be/CaQoezV0KkM
https://youtu.be/2s8eC1fYVOQ
Løn
Man får løn for at synge i ungdomskoret.
Lønnen beregnes efter klassetrin og efter, hvor længe,
man har sunget i koret.
Tid og sted
Korprøverne foregår i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A,
om torsdagen fra kl. 15.10 – 16.30.
Tilmelding nødvendig.
Ring eller skriv til Eva for tilmelding. Tlf.: 51 28 02 31
E-mail: organisteva@gmail.com

Der er ca. 30 medlemmer i koret. 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 forårskoncert, adventskoncert og musikgudstjenester i Dalby Kirke, nogle gange sammen med andre kor.
Indimellem spiser vi sammen, og koret har et godt fællesskab. Der er plads i koret til forskellighed, til begyndere såvel som til trænede solosangere, og der lægges vægt
på, at alle kan føle sig velkomne i koret. Vi når at øve et
stort repertoire igennem på de forholdsvis korte korprøver, men der er også plads til de skøre bemærkninger og
et godt grin.
Hør koret synge her:
https://youtu.be/9SwgWc6HtmE
Interesseret?
Er du interesseret i at være med i koret, eller høre nærmere, kan du ringe eller skrive til organist og korleder
Eva Schmidt. Tlf.: 51 28 02 31
E-mail: organisteva@gmail.com
Tid og sted
Korprøverne foregår i Dalby
Præstegård, Gl. Tved 23A,
ller Dalby Kirke om
torsdagen kl. 17 – 18.15.

Dalby Kirkes Kvindekor

Torsdage kl. 17.00 – 18.15 i Dalby Præstegård, Gl. Tved
23A, eller Dalby Kirke, Dalbyvej 69
Opstart: Torsdag 25. august i præstegården
Koret er åbent for alle, og vi synger lidt af hvert – mest
nemme 3-stemmige folkelige sange.
For tilmelding og information: Se kontaktinfo nederst.

Vi synger bl.a. Abba- og Beatles-sange, salmer og klassiske satser. Koret har omkring 10 aktive medlemmer og vi
vil gerne være flere. Koret er for dig, der har sunget en
masse; dig, der måske læser noder, er hurtig til at lære
på gehør, eller som vil engagere dig ved at øve hjemme
med lydfiler.

Dalby Kvindekor

Seks torsdage i efteråret kl. 18.30 – 19.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Opstart: Torsdag 22. september
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

Voksenkoret er et sprudlende blandet kor for mænd
og kvinder i alle aldre, hvor sangglæde, venlighed
og fællesskab er i top. Ny sæson starter torsdag 25.
august kl. 17 i præstegården, Gl. Tved 23A.

Kvindekoret er for dig, som har lyst til at synge i et
mindre kor, der ikke øver hver uge, og som gerne vil
udfordre dig selv med spændende klassiske og rytmiske satser for kvindestemmer. Opstart torsdag 22.
september kl. 18.30 i præstegården, Gl. Tved 23A.

Tid og sted
Koret øver i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A, torsdagene
22. og 29. september samt 6. oktober kl. 18.30 – 19.30
og synger til musikgudstjenesten i kirken torsdag 13.
oktober kl. 19.00. Der er også korprøver 10., 17. og 24.
november, og koret medvirker ved Dalby Kirkes adventskoncert søndag 27. november kl. 16.00.
Tilmelding nødvendig
Kontakt Eva Schmidt på:
organisteva@gmail.com
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Det er her, man
mødes onsdag 17.
august for at komme på
historisk byvandring
med Jette Juhl.
Husk tilmelding.

Sæt X i kalenderen
28. september kl. 15.00
Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Gustav Schmidt-Hansen:
Treårskrigen i Kolding i 1849

Onsdag 17. august 2022 kl. 16:30
Mødested: Slotssøen, på pladsen overfor biblioteket

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

18. september 10.30

Høstgudstjeneste
Kirkens ungdomskor og
voksenkor medvirker i en flot
pyntet kirke

Udflugt til Rømø for alle i Dalby og Sdr. Bjert
Søndag 4. september kl. 8.45 - 17.30

8.45: Afgang fra Dalby Kirke med
bus. Undervejs serveres kaffe og
rundstykker, og Jørn Carl (Rømøkender og forfatter) fortæller om
marskområdet, stormfloder og
Brorson.

14.00: Rundtur på øen langs hvalbenshegn med besøg på den gamle skole i Toftum og kommandørgården.
15.00: Is eller kaffe på Fru Dax (på
egen regning), og derefter et smut
forbi det gamle Lakolk med de
første sommerhuse og en bunker.
Derefter går turen hjemad.
17.30: Forventet hjemkomst.
være retur i Bjert ved 17:30-tiden.
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Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
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August 2022
Red.: J.C. Bach Iversen

10.30: Gudstjeneste i Sct. Clemens
Kirke.

13.00: Guided tur i Skt. Clemens
Kirke og på kirkegården.

Menighedsrådets
formand
Lotte Arens
Solbakken 16
22 69 50 54
lottearens1@gmail.com

Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tingbakken8@
altiboxmail.dk

Program

12.00: Frokost i Holms Røgeri: Husets fiskeplatte (ikke-fiskespisere
kan få noget andet) dessert og
drikkevare.

Ditte Freiesleben
(VIKAR)
61 30 24 24
dif@km.dk

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com

Kom med på en hyggelig historisk byvandring
i Kolding Centrum med Jette Juhl som guide.
Start og slut ved Slotssøen, hvor der ved Ejlersvej er gode parkeringsforhold.
Hør og se sider af Kolding, som du måske ikke lige har hørt om før.
Turen varer ca. 1 ½ time, deltagelse er gratis.

Tilmelding
Byvandringen en fortrinsvis for folk fra / med tilknytning til Dalby sogn.
Max. 25 deltagere. Tilmelding senest 7. august enten på mail:
jettejuhl01@gmail.com – eller tlf. / SMS 27 63 25 77. Angiv venligst,
om du ønsker at deltage i fællesspisning, så vi kan booke plads.

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
(ORLOV TIL 15. OKT.)

Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk

Historisk byvandring
i Kolding med Jette Juhl

Fællesspisning kl. 18
For dem, der har lyst, slutter vi med fællesspisning ca. kl. 18 på Restaurant Fratelli
på Banegårdspladsen. Det er mad efter eget valg og for egen regning.

Vejviser

Gitte Gura og hele 29 gymnaster mødtes til en humørfyldt
afslutning på sæsonen 2021-2022. En ny sæson starter 13.
september.

Tilmelding og pris
Tilmelding senest mandag 15. august
til Hanne Buhl.
Mail: graver@sdrbjertkirke.dk
Eller tlf.: 75 57 22 50 mellem 9 og 9.30.
NB! Husk at give besked, hvis du IKKE
ønsker fisk til frokost.
Pris: Kr. 350,- inkl. transport og guide,
kaffe og rundstykker samt frokost
(hovedret, drikkevare, dessert).

Ældregymnastik i
Dalby 2022
Motion og samvær. Gymnastik og grin. Balance og kaffe. Udholdenhed og snak. Velvære og småkager.
Alt det kan du få på ældregymnastikholdet – holdet, du
ikke kan blive for gammel til!.
Af Gitte Gura
Jeg glæder mig til på 11. år
igen at være indpisker af
fysiske udfoldelser og godt
humør i Dalby Præstegård,
Gl. Tved 23A.
Hver tirsdag kl. 15 står jeg
klar med en god gang træning for jer, der er blevet
lidt ældre 65+, men ikke

for gamle til at bevæge jer
til god musik og have lyst
til at hygge jer i godt selskab.
Efter en times træning
drikker vi kaffe og snakker
om løst og fast i en halv times tid.
Du vil opleve et godt fællesskab, samtidig med at
du vil komme i god fysisk

FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt

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

form. Du kan være med,
selv om du har nogle skavanker at tage hensyn til.
Opstart
Hvis du har lyst til at prøve
træningen, så kom gerne.
Tidligere deltagere har
dog – af pladshensyn – fortrinsret.
Første træning er tirsdag
13. september 2022.
Kontakt mig gerne på 26
18 04 76, hvis du vil høre
nærmere.
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DALBY KIRKE / KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE / DALBY GF

Spejderne: ÅBENT HUS søndag 14. august

BABYRYTMIK I DALBY
PRÆSTEGÅRD
Vi mødes hver tirsdag
kl. 10.15 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A.
Vi synger og bevæger os til salmer og
børnesange, laver fagter, lytter til musik, danser og
vugger børnene. Vi bruger rytmikinstrumenter og
ting som faldskærm, tørklæder og sæbebobler.
Rytmiklektionen afsluttes med kaffe og lidt godt til,
hvor man har mulighed for amme og få en snak.
Et forløb varer 10 gange og er helt gratis.
Opstart: 23. august kl. 10.15
Nyt hold starter op tirsdag 23. august 2022 kl. 10.15
Tilmelding
Det er gratis at deltage, men tilmelding er
nødvendig med navn, tlf. nr. og e-mailadresse.
Skriv til: organisteva@gmail.com
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte Eva Schmidt på 51 28 02 31 eller på mail.

Har du lyst til at prøve at være spejder?
Så kom og vær med, når KFUM-Spejderne
i Mariesminde holder Åbent Hus søndag
14. 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 muligt på.
Vil du vide mere
Hør nærmere hos gruppeleder
Berit Højholdt: bghojholdt@gmail.com
/ 42 30 86 05

Hyggebold IF har plads til alle med
lyst til uforpligtende fodbold
Hyggebold IF startede med en lille gruppe mænd, der
havde lyst til at spille uforpligtende fodbold. I dag er
de en underafdeling af Dalby GF, og nu er kvinderne
også kommet til.
Af Morten Maretti
Fotos: Privat
Hyggebold IF startede op
i 2013, da de første huse
blev bygget på Dalby Møllevej og Odins Ager. Vi var
en lille gruppe, der havde
lyst til at spille uforpligtende fodbold, hvor der var
plads til alle former for
talenter eller mangel på
samme. Der var mange,
som ikke ønskede at være
bundet op på træning tirsdag og torsdag inkl. en fast
kampdag, men som kom
når der var tid og overskud.
Vi startede med at spille
3 mod 3 på små mål, men
det blev hurtigt til mange
flere, og derfor indgik vi
også i en dialog med Dalby
GF om at blive en underafdeling med egen drift og
bidrager nu også til klubben på lige fod med andre
hold. Vi bøvler dog stadig

med lidt frie transfers til
Dalby Oldboys.
Herrerne spiller nu fast
onsdage kl. 19.30.
April 2018 ville kvinderne
også være med, hvorfor
der også opstod Hyggebold IF Damer, som nu
også er selvkørende i drift
under Dalby GF. Kvinderne spiller om mandagen
19.30.
Plads til alle
Vi har spurgt lidt rundt i
herre- og dameafdelingen
om, hvorfor de spiller hyggebold og hvad det bedste
er ved at være med på Hyggebold. En af de ting som
bliver nævnt flest gange er,
at der er plads til alle niveauer, og man aldrig hører for en fejl. Vi kan alle
tåle et godt grin, og vi fejler alle ind imellem. Der er
også plads til at fejre, når
nogle lykkedes med vanvittige driblinger og mål.

Løbende skader er oftest
selvforskyldt, da vi har en
intern aftale i klubben om,
at vi spiller for at hygge
os, og vi dermed ikke går
i voldsomme tacklinger,
som man måske kunne
møde på andre niveauer.
Familiefodbold
Vi har en sjov lille historie
fra en familie, hvor far og
søn spiller på holdet. Det
er meget atypisk, at du kan
møde et hold, hvor både
far og søn kan være med,
men det har vi også plads
til på Hyggebold. Her spiller Victor (søn) og Morten
Pjengaard (far).
- Jeg startede til fodbold efter mange års pause i et lokalt miljø, hvor det primære er at have det sjovt og
have en hyggelig aften. Vi
ved alle, at vi skal på arbejde dagen efter og ikke ønsker en tur på sygehuset.
Der er altid god stemning
og at kunne kombinere
det at socialisere sig med
andre i området samtidig
med, at man får motion,
er en god ting. Victor startede i en periode, hvor vi

ikke havde så mange spillere, men han blev så grebet
af det, at han også meldte
sig ind kort tid efter, fortæller Morten.

Er Hyggebold IF
noget for dig?
Er du nu også bosiddende i Dalby og har
lyst til at prøve dig af til
en træning, så skriv til
Morten Maretti på 22
52 35 40 om en prøvetræning hos herrerne.
Og hvis du ønsker at
spille for kvinderne, så
ræk ud til Pernille Voss
på 41 82 38 36, og så er
du velkommen.
Finder du det interessant, så er det årlige
kontingent på et niveau, der afspejler, at
du ikke forpligter dig
til at deltage hver gang,
men kan komme, når
det passer ind i din kalender.
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Status på helhedsplanen for anlæg i Dalby
Dalby GF har igennem de
seneste to år arbejdet på
tegninger af faciliteter
for området. Der er lavet
mange fondsansøgninger
og iværksat indsamlinger
til formålet.
Af Morten Hell,
formand Dalby GF
Jeg glæder mig til på 11. år
Det kræver mange penge
at realisere alle dele af helhedsplanen. Nogle af klubbens fundraisinginitiativer
har været en succes. Andre
har ramt lidt ved siden af,
men givet gode erfaringer
til det videre forløb. Fremover vil det være sådan, at
de enkelte indsamlinger
får et separat mobilepay-nummer, så man tydeligt kan se på overførslen,
hvad pengene går til.
Fitness
Første skridt er at få etableret et udendørs fitness-

område i høj kvalitet med
interaktive løsninger, så
alle kan føle sig inspireret
til mere bevægelse. Til det
formål er det nu lykkedes
at samle 900.000 kr. igennem forskellige fonde.
Vi har dog også fået mange afslag, men flere af
dem har været begrundet
med, at der manglede lokal finansiering. I løbet af
maj har vi imidlertid fået
250.000 kr. fra Fynske Bank
og 75.000 kr. fra Spar Nord
Bank, hvilket er en kæmpe
hjælp for at søge de andre
fonde igen, da der nu er
lokale virksomheder med i
projektet.
Desuden planlægger vi en
lokal indsamling for at sende et endnu stærkere signal til fondene. Vi mangler
fortsat 800.000, men vi holder fast i at kvaliteten skal
være i top, så området ikke
bliver et tomt ”spøgelsesfitnessområde”, som man ser
rundt omkring.
Tegninger for området ligger i klubhuset, hvis man

ønsker at se nærmere på
faciliteterne.
Kunstgræs
Dernæst skal der etableres
en kunstgræsbane. En arbejdsgruppe for det projekt er kommet langt med
tegninger og har en god
dialog med kommunen.
Placeringen bliver formentlig rykket ud til brakområdet ved Ankerhusvej, da vi med den løsning
hurtigst får mere plads
til aktiviteter. Den oprindelige plan var, at banen
skulle placeres på bane 1
(opvisningsbanen), men
det ville kræve, at alle store træer skulle fjernes, og
der ville heller ikke være
plads til en 8-mandsbane.
Kommunen anbefaler derfor at placere kunstgræsbanen ved Ankerhusvej, men
dette skal naturligvis i nabohøring, og Dalby GF vil
indkalde til et møde med
naboer, så vi får taget højde for alle synspunkter.

Dalby GF Fodbold: Træningstider efteråret 2022
Klokken

Hold / årgang

Multisal
Slutteligt er der nedsat en
arbejdsgruppe til et multisalprojekt. Gruppen er
kommet langt med beskrivelse af vores behov samt
tegninger på placering i
forlængelse af den nuværende hal. Det bliver et
kæmpe projekt, og vi har
lagt en fondsansøgningsstrategi i samarbejde med
kommunens fundraisingmedarbejdere. Vi forventer, at 2022 og 2023 bliver
brugt på planlægning og
fondsansøgninger. Vi håber at have samlet penge
nok og fået kommunen
med på projektet, så det
kan stå færdigt i 2025.
En mulig hæmsko
Stramning af kommunernes budgetter har naturligvis skabt stor bekymring
i de forskellige planlægningsgrupper. På Kolding
Kommunes budget for
2023 er der sat midler af
til en kunstgræsbane, men
det er endnu ikke besluttet, om den kommer til at
ligge i Dalby eller Seest.
Forhåbentlig bliver de
strammere budgetter ikke
årsag til en udskydelse, da
behovet for denne bane er
kæmpestort. I forhold til
fitnessområdet, så håber
vi at samle de sidste penge ind via fonde og lokale
indsamlinger, så kommunens anlægsbudget ikke
skal påvirke denne del.
Multisalprojektet
ligger
nogle år ude i fremtiden,
så
ser verSideforhåbentlig
4 Skema
denssituationen anderle-

Træner / kontaktperson

E-mail

16.30 - 18.00 2018+2019 drenge/piger

Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

16.30 - 18.00 2013 drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.com

16.45 - 18.00 2011 + 2012 piger

Ole Gram 51 61 81 66

ole.gram@hotmail.com

16.30 - 18.00 2011 drenge

Mikkel Wethje-Raabe 4058 0091 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

morten.rabjerg@munkensdam.dk

19.30 - 21.00 Hyggebold, damer

Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

19.00 - 20.15 Senior Oldboys

Søren Peter Viborg 20 22 72 27

spv@guehring.dk

16.30 - 17.30 2015 + 2016 piger

Jeanette Jørgensen 28 60 5297

jeanettebm@hotmail.com

16.30 - 18.00 2015 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.30 - 18.00 2014 drenge

Karen Nielsen 22 85 48 24

Nielsens12345@hotmail.com

16.30 - 18.00 2013 + 2014 piger

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Michael F. Nissen

friis_nissen@live.dk

16.30 - 18.00 2008 drenge

Brian Karlsen 60 21 13 30

briankarlsen7897@gmail.com

18.00 - 19.30 2009 drenge

Torben Christiansen 53 36 11 61

toc@ao.dk

18.00 - 19.30 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@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 Wichmann 20 55 05 29

jwi@iterators.dk

19.30 - 21.00 Herre Senior

Rasmus Gath 26 95 01 72

rasmusgath@hotmail.com

16.30 - 18.00 2017 drenge + piger

Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

16.30 - 18.00 2013 drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

16.45 - 18.00 2011 + 2012 piger

Ole Gram 51 61 81 66

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

morten.rabjerg@munkensdam.dk

Onsdag

19.30 - 21.00 Hyggebold, herrer

Morten Mulbjerg 22 52 35 40

mortenmulbjerg@gmail.com

19.00 - 20.15 Oldboys 1

Morten Hell 28 86 49 19

mortenhell@hotmail.com

19.00 - 20.15 Oldboys 2

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

16.30 - 17.30 2016 drenge

Thomas Frederiksen 60 60 37 20

tfcloudspirit@gmail.com

16.30 - 18.00 2015 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.30 - 18.00 2014 drenge

Karen Nielsen 22 85 48 24

Nielsens12345@hotmail.com

16.30 - 18.00 2011 drenge

Mikkel Wethje-Raabe 4058 0091 mikkelraabe@hotmail.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Michael F. Nissen

friis_nissen@live.dk

16.30 - 18.00 2008 Drenge

Brian Karlsen 60 21 13 30

briankarlsen7897@gmail.com

17.30 - 19.00 2013 + 2014 piger

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

18.00 - 19.30 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

18.00 - 19.30 2009 drenge

Torben Christiansen 5336 1161

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

18.00 - 19.30 2006 + 2007 drenge

Jesper Wichmann 20 55 05 29

jwi@iterators.dk

19.30 - 21.00 Herre Senior

Rasmus Gath 26 95 01 72

rasmusgath@hotmail.com

Mandag

Tirsdag

Morten Hell, formand
for Dalby GF

Gymnastik i Dalby GF:

Hold og træningstider 2022-23. Sæsonstart fra 5.9.2022.
Tilmelding: For medlemmer fra 1.8.22 I For nye fra 8.8.22
Mandag
16.00 - 17.00

Springgymnastik: 0. - 1. klasse

Jane Friis Mortensen og Rikke Christensen

17.00 - 18.00

Springgymnastik: 2. - 3. klasse

Sally Hackmann Thøgersen og Mette Nebel

renejorg@hotmail.com

17.00 - 18.00

MandagsYoga

Susanne Wittenkamp

ole.gram@hotmail.com

19.00 - 20.00

Hit Fit Dance

Mie Bach Iversen

17.00 - 18.00

Springgymnastik: 4. - 5. klasse

OBS! Mangler springinstruktører (se artikel side 11)

18.00 - 19.00

OnsdagsYoga

Jette Berg Bruun

18.15 - 20.00

Spring- og rytmegymnastik:
Junior = 6. klasse og opefter

Søren Madsen, Martin Stubkjær, Rikke Madsen og
Ditte Hulgaard, Martin Overgaard, Uffe Lunddorff

20.15 - 22.00

Herrehockey: Floorballtræning

Kim Søndergaard

Puslinge: 4 - 5 år

Lotte Duelund Kragh og Johanne Bjerre

09.00 - 10.00

Forældre/barn-holdet

Anne Norup, Tina Otykier og Søren Keller

toc@ao.dk

10.00 - 11.00

Forældre/barn-holdet

Anne Norup, Tina Otykier og Søren Keller

mikael.juul@jensen.mail.dk

Ved spørgsmål kontakt:

Onsdag

Torsdag

10

des ud, når kommunen
skal tage stilling til finansiering af det projekt.

Fredag
16.00 - 17.00

Søndag

Jette Berg Bruun på 29 79 18 69 eller dgfgymnastik1907@gmail.com
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Præsentation af holdene

CARSTEN

LARS

POUL

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
BRAMDRUPDAM

SLAGTERMES
LUNDERSKOV

Dalby GF: Gymnastiksæsonen 2022-23
Vi glæder os til atter at kunne stille et stærkt hold af
instruktører, som har lysten og glæden til at begejstre,
udfordre og give sved på panden i alle aldersklasser.
Af Jette Berg Bruun og Liselotte Dam Fotos: Opvisning 2022
Vi er stolte over, at vores instruktører stiller op til endnu
en sæson ovenpå to sæsoner med store udfordringer. Vi
krydser fingre for en sæson uden afbrydelser, men vi kan
desværre ikke stille garantier. Vi er super taknemmelige
for de instruktører, der fortsætter i foreningen, og for
dem, der er kommet til. Hurra for alle jer!
Efterlysning: Instruktører
Skulle der alligevel være en, måske flere, der kunne se
sig som instruktør på 4. - 5. kl. springholdet, vil vi blive
jublende glade. Lige nu har vi fordelt gymnasterne på 2.
– 3. kl. holdet og juniorholdet, men vi synes, de også fortjener et hold selv. Eller har du mod på at være med på
instruktørteamet Forældre / barn (bedsteforældre/barnebarn)? De er nemlig lige nu tre og kunne godt tænke
sig at være flere, så de kan dele sig op, sådan at to står for
træning hver søndag.
Hvis det ene eller andet hold kunne være noget for dig,
så kontakt Jette på tlf.: 29 79 18 69 eller mail:
Dgfgymnastik1907@gmail.com
Holdene 2022-23
Lige nu ser sæsonen således ud – med ret til ændringer.
Se skemaet side 10 vedr. instruktører, træningstider og
tilmelding.
Forældre / barn
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 lærer at indgå i fællesskabet i gymnastikken.
Puslinge: 4 - 5 år

Spring: 0. - 1. klasse

I rytmetræningen er der tid til at gå mere i dybden med
grundlæggende rytmiske færdigheder, og der skal arbejdes med håndredskaber.

Fersk dansk
nakkefilet
For piger og drenge, der har lyst til at prøve kræfter med
springgymnastik.
Vi lægger vægt på at få det sjovt. 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.
Spring: 2. - 3. klasse

Pr. 1/2 kg

19

95

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 foreningens mange redskaber.

Herrehockey: Floorballtræning
Vintertræning for mænd i alle aldre, som vil have sved
på panden og finde lattermusklerne frem hver onsdag
aften. Hockeystave har vi.

Delikatessen tilbyder:

Landgangsbrød

MandagsYoga v. Susanne
Kom og vær´ med til yoga og giv dig selv og din krop
noget opmærksomhed.
Du vil blive strakt, bøjet og bevæget igennem, mens du
øver dig i at trække vejret.
Lad tankerne flyve eller øv dig på at holde fokus på kroppen og det duKUN
mærker.
Du vil blive guidet igennem øvelserne som ofte vil blive
sammensat i flows (små serier).
Øvelserne vil både foregå stående, siddende eller liggende.
Holdet er for alle lige fra nybegynderen til den øvede.
Jeg vil forsøge at graduere så alle får noget ud af timen.
Medbring gerne egen yogamåtte, yoga blok og tæppe til
afslapning hvis du har det.
Alt kan lånes hvis du ikke har noget.

30,-

3 danske
svinemørbrad

OnsdagsYoga v. Jette
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 samt tæppe.
Hit Fit Dance

Spring: 4. - 5. Klasse. Mangler instruktør
Hvis holdet ikke bliver oprettet, kan 4. klasse tilmeldes
2. – 3. klasse.
5. klasse kan tilmeldes juniorholdet.
Spring / rytme: 6. klasse og opefter (junior)

For alle danseglade kvinder i alderen 25-65 år. Koreografierne er helt enkle.
Hit Fit Dance er udviklet af Marianne Eihilt og Mirja 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 får pulsen helt op og bliver glad i låget!

Vi skal have et højt aktivitetsniveau, få brændt noget
krudt af, have det sjovt og få mulighed for at udvikle motorikken. Vi arbejder med både små og store redskaber
og vi bruger vores fantasi for at motivere børnene til bevægelse og aktivitet.

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 juniorTilbuddene
gældertræningsglæde,
fra onsdag d. 24/1styrke,
til og med
lørdagspring
d. 27/1
holdet
er energi,
rytme,
og ikke mindst sjov og ballade. Gennem sæsonen vil der
være ekstra springtræning samt et weekendophold, hvor
træning og fællesskabet er i fokus
OBS! Juniorpigerne har mulighed for at vælge mellem
7556 8277
at være springpigeTlf.
eller rytmepige.
I springtræningen skal der arbejdes med grundlæggende springøvelser og bygges videre på det lærte. Max indsats og træning med masser af redskaber.

BRAMDRUPDAM

ALLE UGENS DAGE 8-20

VONSILD

Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
11
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Fiskedøden i Dalby Møllebæk
var to uheld på samme tid
En stor mængde urenset spildevand løb ud i Dalby
Møllebæk. BlueKolding, der er ansvarlig for udslippet
beklager og er gået i gang med at kontrollere alle alarmer, så det ikke sker igen.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Anders Højgaard
Alt gik galt, da BlueKolding ved et uheld endte
med at lede en meget stor
mængde urenset spildevand ud i Dalby Møllebæk
og forårsage massiv fiskedød.
Den pumpe, der skulle
pumpe det urensede spildevand videre til rensningsanlægget, var stoppet samtidig med at den
alarm, som sidder på alle
pumper og som skal gå i
gang, når en pumpe stopper, var gået i stykker.
Det betød, at der ikke gik
en alarm til den vagt, der
er på vagt 24 timer i døgnet, og der derfor blev ud-

ledt store mængder spildevand i bækken.
- Det er uheld med uheld
på. Pumpen stopper, alarmen går ikke, og det gør,
at vi ikke opdager, at der
løber urenset spildevand
ud. Det er virkelig så uheldigt som det overhovedet
kan være, siger Tue Knudsen, kommunikationschef
i BlueKolding, der samtidig understreger, at det
er BlueKoldings ansvar, at
alarmerne virker.
- Det her udslip betyder,
at vi er gået i gang med et
omfattende arbejde med
at få kontrolleret at alle vores alarmer virker som de
skal, så det her ikke sker
igen, siger han.

Bækken er undersøgt
BlueKolding har undersøgt om der er noget, man
kan gøre for at udbedre
skaderne i bækken.
- Spildevandet er løbet
ud i Kolding Fjord og er
blevet fortyndet, så der er
ikke nogen umiddelbar
fare ved det mere. Der
kan være faldet noget slam
ned på bunden af bækken,
men vores vurdering er, at
vi kommer til at ødelægge
mere ved at forsøge at rense det op, end ved at lade
det ligge. Så der er ikke
mere, vi kan gøre lige nu,
siger Tue Knudsen, der
har en stor bøn til alle borgere i Kolding.
- Det er 100 procent vores
ansvar, at pumper og alarmen virker, men folk kan
hjælpe os rigtig meget ved
ikke at putte alt muligt i
toilettet, som ikke hører
hjemme der. Pumperne
sidder nede i kloaksyste-

met og stopper til, når folk
smider engangsvaskeklude, vatpinde og andet, der
bliver brugt på badeværel-

set i toilettet. Pumperne
stopper til, og hvert år bruger vi rigtig mange penge
på at rense pumperne.

Det er kun toiletpapir, der
er lavet til at blive opløst i
vand, der må komme i toilettet, siger Tue Knudsen.

Opfordring til beboere på villavejene:
Hold øje med det unormale
Antallet af indbrud i Dalby
er steget støt, og det skaber stor utryghed. Det har
nu fået formændene for
grundejerforeningerne i
Dalby til at gå sammen om
at få gjort alle opmærksomme på problemet.
Hjælp hinanden og brug
Nabohjælp appen, lyder
opfordringen.
Af Lisa H. Kuang
Hvis der står en spade som
ikke er din op ad hækken,

eller hvis der er tegnet et
kryds med kridt på din
postkasse, så er det en god
ide at holde ekstra øje med
dit hjem. Spaden og krydset på postkassen er højst
sandsynligt et tegn som
indbrudstyve har sat for
at kunne vende tilbage og
bryde ind i dit hjem.
Dalby har i et stykke tid
været plaget af indbrud,
hvor indbrudstyve bryder
ind i villaer om natten. Det
er især smykker og andre
små ting, der kan være i
en lomme eller taske, der

forsvinder, og det er gået
værst ud over de nye kvarterer i Dalby. Det skaber
selvsagt stor utryghed på
de villaveje, som har haft
ubudne gæster.
- Jeg har selv oplevet, at nogen har hentet en spade i
mit skur en sen nat og sat
den op ad en hæk i den
anden ende af Idylvænget.
Det er ikke særlig sjovt at
vide, at der er folk, der rende rundt omkring dit hjem
om natten, fortæller Martin Striib fra grundejerforeningen Idylvænget.

Formænd har holdt møde
De mange indbrud har
fået
formændene
for
grundejer foreningerne
Idylvænget, Goldbæk, Idyl
Allé, Odis Ager, Dalbyvej
og Frejas Ager til holde
møde om sagen.
- Vi har brug for at kunne sparre om det her og
samtidig hjælpe hinanden
med at holde øje med husene rundt om på villavejene. Vi er ikke i gang med at
lave lokale vagtværn, men
det handler om at hjælpe
hinanden så meget som

muligt for eksempel ved
at parkere en bil i indkørslen, hvis naboen er væk
eller putte skrald i skraldespanden, siger Martin
Striib, der også opfordrer
alle til at bruge Nabohjælp
appen.
Hjælp hinanden
- Den er god til vidensdeling, og det er vigtigt, at
dem som har oplevet indbrud fortæller om det, så
vi andre bliver advaret.
Tag også fotos af dit hjem,
så du kan dokumentere,

hvad du ejer og sæt gerne et alarmsystem op. Det
handler om at stresse indbrudstyvene så meget som
muligt, så de ikke når at få
tømt dit hjem Og så tip politiet. Det kan man gøre på
politiets hjemmeside, og
det er selvfølgelig vigtigt,
at politiet bliver inddraget,
siger Martin Striib, der dog
ikke selv har oplevet indbrud.
- Men det er stadig utrygt
især for børnene, så det er
noget, vi skal have stoppet,
siger han.

Frisk frugt og grønt samt
kød og brød leveres HVER dag
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