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Dalby Skole
ARRANGEMENTER
OKTOBER / NOVEMBER

OKTOBER
Onsdag 5. kl. 19.00
Meditationsandagt
I kirken
Torsdag 13. kl. 19.00
Aften-/musikgudstjeneste
I kirken
Fredag 14.
Motionsdag
Dalby Skole

Af Kurt Schmidt
Fotos: Kurt Schmidt

Søndag 23.
Efterårsferie slutter
Dalby Skole
Søndag 30. kl. 16.30
Spaghettigudstjeneste
I kirken og præstegården

NOVEMBER
Søndag 6. kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Allehelgen
I kirken
Onsdag 23. kl. 19.00
Foredrag ”Kast ikke dine
drømme væk” med
Thomas Grønnemark
I hallen
Torsdag 24. kl. 18.30
Banko
I hallen
Søndag 27. kl. 10.30
Familiegudstjeneste
I kirken
Søndag 27. kl. 16.00
Advents- / julekoncert
med kirkens kor
I kirken

Dalby GF

Dalby Beboerforening

Rejsegilde for det nye
sognehus i Dalby
Tirsdag 23. august 2022
var en mærkedag. Der var
indbudt til rejsegilde på
det kommende sognehus!

Lørdag 15.
Efterårsferie begynder
Dalby Skole

Dalby Kirke

Kransen var hejst, og der
kom håndværkere og Dalbyborgere for at fejre den store
dag. Efter at menighedsrådets formand, Lotte Arens,
havde holdt en flot tale, var
der tid til de traditionsrige
pølser med tilbehør og diverse drikkevarer.
Rundvisning
Da maven var blevet fyldt og
tørsten slukket, var der mulighed for at se nærmere på
byggeriet.
Indenfor skulle deltagerne
dog gå med forsigtighed.
Der var nemlig lagt gulvvarmeslanger ud over det hele,
og der var endnu ikke støbt
gulv. Det gik heldigvis uden
uheld, og alle kunne få en
fornemmelse af indretningen
i huset med konfirmandstuer,
køkken, kontorer m.m.
Byggeriet skrider godt fremad, og menighedsrådet ser
frem til, at byggeriet bliver
færdig, således at det kan
indvies til gavn for Dalby
Sogn.

GANG I DIG OG DALBY

Foredrag for alle med
drømme
Læs side 2

KIRKE

Præstevikar takker af
Læs side 3

KIRKE

Aften- /musikgudstjeneste
Læs side 4
Menighedsrådsformand Lotte Arens indledte rejsegildet med at holde en flot tale.

Indvielse:
1. søndag
i advent?

Søndag 27. ??? kl. ????
Indvielse af sognehus
I sognehuset naturligvis

Deltagerne i rejsegildet måtte gå på tæer mellem
gulvvarmeslangerne, der lå oven på det ufærdige gulv.

Ved redaktionens afslutning går arbejdet
med sognehuset stadig
planmæssigt. Det betyder, at menighedsrådet
– med forbehold for
de aktuelle leveringsudfordringer i byggebranchen – forventer
at kunne indvie det nye
sognehus ved et festligt
arrangement 1. søndag
i advent.

JULEFROKOST

SKOLE

Visioner for Dalby Skole
Læs side 6

SKOLE

7. årgang havde anderledes skoledag
Læs side 7

HVILKEN

VÆLGER DU?

Den traditionelle eller den utraditionelle. Find dem på beckmenu.dk
Agtrupvej 190 | 64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

ERHVERV

Dalby-drenge med
iværksættergen
Læs side 8

Dalby Tidende
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

DALBY GF

Moving Kolding bliver sat i
gang i det kommende skoleår
Børn og unge skal bevæge sig noget mere, og derfor
igangsættes der initiativer målrettet 6., 7. og 8. årgang
på Dalby Skole. Dalby GF har taget initiativet, men
inviterer til et bredt samarbejde med skolen og sognets
foreninger.
Af Morten Hell, formand for
Dalby GF og medl. Dalby
Skolebestyrelse
Foto: Privat
Dalby Tidende har tidligere
bragt en artikel om Moving
Kolding-projektet. Kort fortalt, så bygger det på erfaringer fra Island, hvor man med
stor succes har forbedret unges sundhed og trivsel igen-

nem en målrettet indsats. En
indsats, hvor der fokuseres på
at skabe aktiviteter for unge
både i skoletiden og i forlængelse af skoledagen. Projektet
har kørt i nogle år i Harte,
hvor man har været meget
tilfreds med tilbuddet.
Nye aktiviteter
Vi forventer at Moving Kolding-projektet kan iværksæt-

tes i Dalby fra det kommende
skoleår. Inden det skal sættes
i gang, skal vi dog have undersøgt, hvilke aktiviteter
der skal iværksættes. Dalby
GF vil gerne være med i et
samarbejde, men der er også
brug for andre institutioner,
eller personer, som kan tilbyde aktiviteter. Det kunne
være spejdere, naturvejledere, billedskole eller noget helt
fjerde.
For at sikre at vi tilbyder de
unge det, de interesserer sig
for, vil skolen invitere til en
workshop med alle elever
fra 6., 7. og 8. klasse. Altså
den kommende udskoling,

som vi vil målrette indsatsen
mod. Der laves ligeledes en
workshop for forældrene til
de pågældende elever. Begge
workshops finder sted onsdag
den 9. november. Elevernes
workshop ligger fra kl. 12.00
– 14.00. Forældrenes workshop ligger kl. 16.00 – 18.00.
DGI er med
Begge workshops faciliteres
af DGI, som har lavet lignende workshops andre steder.
Formålet med de to workshops er at skabe så mange
ideer som muligt, hvorefter
en arbejdsgruppe kan henvende sig til relevante sam-

arbejdspartnere. Vi håber,
at tiltaget kan være med til
at skabe de rigtige aktiviteter
og sikre at udskolingen på
Dalby Skole bliver fantastisk
spændende og motiverende.
Dermed kommer Dalbys
unge i bedst mulig trivsel og
er klar til næste skridt i deres
uddannelse.

Dalby GF inviterer alle med drømme til foredrag
Kom og hør foredraget ”Kast ikke dine drømme væk”
onsdag 23. november kl. 19 – 21 i Dalbyhallen og støt
samtidig den kommende kunstgræsbane.
Af Morten Hell,
formand for Dalby GF
Fotos: Privat
Vil du have en spændende
aften og inspiration til at nå
dine drømme?
Thomas Grønnemark er
professionel indkasttræner
i fodbold for klubber som
Liverpool FC, Ajax Amsterdam, Philadelphia Union og
det mexicanske landshold.
Han har holdt mere end 500
foredrag for virksomheder
og er lige flyttet til Dalby.

Han har en baggrund som
atletikudøver, atlet på Danske bobslædelandshold og er
verdensrekordholder i indkast.
I foredraget kommer du ind
bag de lukkede døre i en
sportsverden, som de færreste hører om.
Få gode råd og gode grin
Thomas vil desuden fortælle
om, hvordan du lettere kan
overkomme de forhindringer, du møder i livet. Vi ender ofte med at spænde ben
for os selv i vores iver for at
gøre det så godt som muligt,
hvilket medfører handlinger,
der gør det sværere for os at
nå det, vi drømmer om. I
foredraget får du nogle enkle råd til at gøre det – endnu
– bedre på arbejdspladsen, i
fritiden, og får samtidig masser af grin i løbet af aftenen.
Støtte til kunstgræsbanen
Alle indtægter fra foredraget
går til Dalbys kommende

kunstgræsbane, så tag gerne
familie, venner eller arbejdskollegaer med. Ved sidste
foredrag var deltagerne mellem 12 og 83 år, så der er ingen aldersbegrænsning.
Efter
foredraget
sælger
Thomas Grønnemark sin
bog”Doven Energi” med
de ”7 dovne principper”.
Alle indtægterne fra aftenens bogsalg går ligeledes til
kunstgræsbanen i Dalby.

Tilmelding: Sker ved køb af billet
Indsend 100 kr. på MobilePay 939 919.
Tid og sted:
Onsdag 23. november kl. 19 i hallen
Dørene åbnes kl. 18 med salg af drikkevarer.
Læs mere om Thomas Grønnemark
www.thomasg.dk (foredrag)
www.thomasgronnemark.com (indkast)

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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Præstevikar har nydt
den store opbakning
fra sognet
Ditte takker af som sognepræst vikar for Jens Christian Bach Iversen, der vender tilbage i uge 42 efter
tre måneders orlov. Det har været tre gode måneder i
Dalby, hvor Ditte har gjort sig umage med at fylde Jens
Christians store sko.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
Præst Ditte Louise la Cour
Freiesleben har virkelig nydt
at være vikar i Dalby Sogn,
mens Jens Christian har haft
orlov.
- Der er meget stor opbakning til kirkelivet i Dalby, og
det er jo skønt, når man er
præst, siger Ditte.
Egentlig var det slet ikke meningen, at Ditte skulle have
været præst, og vejen dertil
har været en smule snørklet.
Blandt andet troede hun i
lang tid, at hun skulle være
operasanger.
- Heldigvis var jeg ikke dygtig nok til at komme ind på
konservatoriet, siger hun.
Begge tanker blev sået i hende i forbindelse med, at hun
som 16-årig startede som kirkesanger.
- Jeg kan ikke fortælle dig,

hvad der skete, men pludselig
slog den tanke ned i mig, at
jeg skulle være kirkesanger.
Jeg ved ikke, hvor den tanke
kom fra, for vi havde ingen
kirkelige relationer i min familie, fortæller Ditte.
God til at synge
Men tanken slog rod, og Ditte ringede til sognepræsten
på Lolland, hvor hun kommer fra, og sagde, at hun
gerne ville være kirkesanger.
Det viste sig, at der netop var
en ledig stilling.
- Jeg var glad for at synge
og vidste også, at jeg kunne.
Samtidig var jeg også overbevist om, at jeg kunne alle
salmerne. Men da jeg fik salmerne til første gudstjeneste,
kunne jeg ikke en eneste, fortæller hun og fortsætter:
- Jeg havde en gammel skolelærer, som jeg cyklede ned
til hver fredag. Jeg sad i hans

Ditte Freieslebens sidste
gudstjeneste bliver musikgudstjenesten torsdag aften
den 13. oktober kl. 19.

stue, og han fortalte mig om
indholdet i salmerne. Bagefter kørte jeg hjem og øvede
mig hele weekenden.
Samtidig kom der en ny
præst på 24 år i sognet, og
hun fortalte om det spændende teologistudium.
- Pludselig var der et menneske, jeg kunne spejle mig i,
siger Ditte.
Blev heldigvis præst
Men der sad også en organist, som syntes, at Ditte
skulle gøre noget mere ved
sangen, og det var derfor,
hun mente, at hun skulle
have en karriere som operasanger.
- Heldigvis blev jeg præst i
stedet, for præstegeringen er
et sted, hvor man både kan
arbejde kreativt og intellektuelt. Det er et meget varieret
job, som man selv kan sætte
sit præg på, siger Ditte.
Ditte blev færdig på pastoralseminariet i 2009, og faktisk
var hun i den forbindelse
i praktik hos Jens Christian, så Dalby blev den første
kirke, hvor hun underviste
konfirmander. I de følgende

år har Ditte haft mange vikariater og deltidsstillinger,
fordi hun prioriterede at gå
hjemme med sine børn, da
de var små.
Et travlt sogn
Når vikariatet i Dalby er forbi, går Ditte i gang med at
søge både vikariater og faste
stillinger.
- Jeg vidste på forhånd, at
Dalby er et travlt sogn, hvor
man skal have mange bolde
i luften, og jeg vidste også,
at det krævede noget mod at
sige ja tak til vikariatet. Der
har været meget at leve op til,
og Jens Christian er svær at
afløse. Men jeg har fået god

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

hjælp fra både menighedsrådet, de ansatte og fra alle
i sognet. Jeg har også haft
særdeles god oplevelse med
konfirmanderne, så det har
været meget givende og opmuntrende, siger Ditte, der
virkelig har været glad for at

være i Dalby.
- Jeg håber naturligvis, at det
også er gået den anden vej,
for jeg har gjort mig umage. Og måske bliver det til et
gensyn, siger hun.

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
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DALBY KIRKE

Nyt om
navne

KALENDER
Sidste nyt på www.dalbykirke.dk
OKTOBER

DØBTE

Gudstjeneste: Søndag 2. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.

26. juni
Lucas Work Lysgaard
Thors Ager 38

Meditationsgudstjeneste: Onsdag 5. kl. 19.00
Ved Ditte Freiesleben. Se side 5.

31. juli
Hanna Dam Frandsen
Goldbækparken 58A

Gudstjeneste: Søndag 9. kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

7. august
Esther Lindenmayer
Damgaard
Goldbækparken 3

Musikgudstjeneste:
Torsdag 13. kl. 19.00
Ved Ditte Freiesleben. Se side 4.
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 16. kl. 9
Eller i Sdr. Stenderup: Søndag 16. kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen.
Gudstjeneste: Søndag 23. kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 30. kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Spaghettigudstjeneste:
Søndag 30. kl. 16.30
20. søndag efter trinitatis.
ed Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Pasta med kødsovs i præstegården efterfølgende.
Se side 4.

Dalby
Voksenkor

Sigga Reinert Lyhne
Fjeldparken 45

Musikgudstjeneste: Dalby
Kirke 13. oktober kl. 19.00
En anderledes gudstjeneste, hvor biblens tekster
flettes med korsang og
solister.
Vi skal lytte til årstidssange,
salmer, pop og gospel. Dal-

by kirkes ungdomskor, voksenkor og kvindekor synger
et varieret program. Alle er
velkomne.
Efter gudstjenesten er der et
glas vin/sodavand. Kom til
denne stemningsfulde efterårsaften i Dalby Kirke

VIEDE OG
VELSIGNEDE
20. august
Christina Kryger
Elgaard & Bo Kryger
Elgaard
Disellaparken 5

Musikgudstjeneste: Søndag 6. kl. 19.00
Allehelgens søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag 13. kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 9.00
23. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

Advents- / julekoncert: Søndag 27. kl. 16.00
Ved Eva Schmidt kirkens kor.
Mere i Dalby Tidendes november-nummer

Indvielse af Dalbys
nye sognehus:
Forhåbentlig 1. søndag i advent

Dalby Kvindekor
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Den stemningsfulde musikgudstjeneste torsdag 13. oktober kl.
19 giver samtidig mulighed
for at sige farvel og tak til
vikarierende sognepræst DitteFreiesleben, der også for sin
part takker fortre gode måneder
i Dalby Kirke under sognepræst
J.C. Bach Iversens studieorlov.
Foto: Kaj Verner Sørensen

Spaghettigudstjeneste: Dalby
Kirke 30. oktober kl. 16.30
Så inviterer Dalby Kirke igen til gudstjeneste for hele
familien – og efterfølgende pasta og kødsovs i præstegården. Det sker søndag 30. oktober kl. 16.30

Mere i Dalby Tidende november

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.

28. august
Victor Harrit
Zachariassen
Frederikshave 30
10. september
Emma Maiens
Thygesen
Vangen 3

NOVEMBER

Familiegudstjeneste: Søndag 27. kl. 10.30
1. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Mere i næste nr. af Dalby Tidende.

21. august
Ludvig Winther
Kirkegaard
Odins Ager 23

Alle er velkomne ved spaghettigudstjenesten i Dalby Kirke og præstegård 30. oktober kl. 16.30. Pris for spisning: Kr. 25,- pr. person
+ drikkevarer.

Velkommen til en hyggelig
familiegudstjeneste i kirken med fortælling og sang.
Gudstjenesten er samtidig
afslutning for efterårets minikonfirmander, og de vil
vise noget af det, de har lært
i forløbet.
Børn er velkomne til at komme udklædt i halloweenkostume.
Efter gudstjenesten følges vi
ad til præstegården, Gl. Tved
23A, til hygge, pasta og kødsovs.
God aften og godnat
Alle hjemme senest 18.30.

27. august
Christina Lange Prinds
& Morten Pedersen
Dreyersvej 47

Sognepræst
tilbage fra
orlov
I uge 42 vender Dalbys sognepræst J.C. Bach Iversen
tilbage fra tre måneders studieorlov. Han siger selv fire
uger før orlovens afslutning:
- I det daglige kan det
være svært at finde den
nødvendige samlede tid til
fordybelse i så stort et sogn,
som Dalby med årene er
blevet. Så det har været
nogle udbytterige uger, hvor
bøgerne har kunnet blive
liggende på skrivebordet
med rig mulighed for at få
”fyldt på tanken”. Når det
er sagt, ser jeg efterhånden
frem til at vende tilbage til
den vante dagligdag i Dalby
Kirke med alle de gode folk
og gøremål, og hvor et nyt
sognehus snart står klar til
at blive taget i brug af os alle
sammen i fællesskab.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Set og sket
August og september blev to begivenhedsrige måneder
for kirke- og kulturlivet i Dalby.

Musikgudstjeneste
Allehelgen
Dalby Kirke søndag 6. november
kl. 19.00

Byvandring: Jette Juhl
viste rundt i Kolding og
fortalte om byens historie på
en smuk sommeraften.

Koncert: En intens og
stemningsfuld aften i en
fyldt kirke. Kirkesangervikar Julie Wiingreen, bassist
Lucas Szczyrbak og organist
Eva Schmidt havde sammensat et program af egne
kompositioner og musik af
kendte rytmiske og klassiske
kunstnere.

Allehelgen er den dag på året, hvor vi samles i kirken
for at mindes vores døde.

Traditionen tro er Allehelgengudstjenesten i Dalby en aften til stille
eftertanke og stemningsfuld musik, og hvor navnene på dem, der er
gået bort gennem det seneste år, læses op. Der vil også igen i år være
mulighed for at tænde lys på gravsteder.

Strandgudstjeneste: Igen
en flot formiddag på Rebæk
Strand med fjorden som
levende altertavle.

Strandgudstjeneste:
Musikken blev selvfølgelig
leveret af Spillemænd af
Guds nåde.

Strandgudstjeneste:
Naturligvis med grillpølser.

Vejviser
Sognepræst
(retur fra orlov 17. oktober)
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
jcbi@km.dk
Ditte Freiesleben
(VIKAR)
75 50 23 27
dif@km.dk
Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27
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

Konfirmander på pilgrimstur: ”Kristendom
med kroppen” var tema,
da 36 konfirmander og syv
voksne drog afsted mod
Løverodde. Undervejs
bad vi med fødderne, med
armene og til sidst med hele
kroppen. Her laver konfirmanderne crossyoga på
stranden.

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
tingbakken8@
altiboxmail.dk

Høstgudstjeneste: Tre
af kirkens kor gav sæsonens
første numre i en propfyldt
kirke.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
83. årgang, nr. 9
Oktober 2022
Red.: Ditte Freiesleben

Udflugt til Rømø: En busfuld deltagere fra Dalby og
Sdr. Bjert holdt gudstjeneste
i Sct. Clemens Kirke, så
kirken og hørte om dens historie, der er vævet sammen
med øboernes maritime
fortid.

Høstgudstjeneste: Kirkefrokosten var sædvanen tro
anrettet under Mariesminde-spejdernes mastesejl.

Solist medvirker
Cellist Amelie H. Bek medvirker. Hun er født og opvokset udenfor Helsingborg i Sverige.
Uddannet ved Musikhögskolan Ingesund (Sverige), Syddansk Musikkonservatorium og
Royal Birmingham Conservatoire (England). Sammen med Eva Schmidt orgel/klaver
spiller hun værker af bl.a. Bach.

FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt

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

Meditationsgudstjeneste:
Onsdag 5. oktober kl. 19 i Dalby Kirke
En stund til at finde ro i
krop og sjæl.
Gennem
enkle
øvelser
kommer vi til stede i kirkerummet og kroppen. Med

vejrtrækningen lader vi kirkerummets fred brede sig ud
gennem krop og sjæl.
I meditationen følger vi Jesus
gennem en af biblens fortællinger. Facetterne i fortællingen spejler måske facetter i

dit livs fortælling?
Vores anker gennem meditationen bliver et kort bibelvers, som du kan tage med
dig videre ud i livet.
Man er velkommen til at
medbringe tæppe og pude.

Undervejs inviterer vikarierende sognepræst til, at de,
der har lyst, kan lægge sig
ned på kirkebænken.
Meditationsgudstjenesten er
for alle.
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Visioner for Dalby Skole i de kommende år
Læsebånd, fællestime, skolefester, musical, forårskoncert og venskabsklasser er nogle af de tiltag, som
er enten nye eller bliver på en lidt anden måde i de
kommende år. Læs med nedenfor.
Af Jesper Thygesen, skoleleder
Læsning har alle dage været
et fokuspunkt på Dalby Skole. Og vi arbejder hele tiden
på at forbedre vores elevers
læsekompetencer. Derfor har
vi indført læsebåndet. Læsebåndet er et modul, der ligger som et morgenbånd hen
over ugeskemaet.
Læsebåndet skal supplere og
understøtte undervisningen
i alle fag. For læsning er en
nødvendighed for at kunne
begå sig i alle folkeskolens
fag.
Formålet med læsebåndet er
at øge elevernes læsehastighed, læseforståelse og motivation for at læse. Desuden
kan læsebåndet være med
til at understøtte alle fagene
vha. fagligt relaterede tekster
og gennem træning af læseforståelsesstrategier.
Indholdet i læsebåndet vil variere ift. de ældste og yngste
elever, og læsning skal derfor
forstås bredt. Ift. de yngste
elever vil der således ofte
være fokus på højtlæsning
og sproglig opmærksomhed,
mens der ift. de ældste elever
vil være mere fokus på læsning af både fag- og skønlitteratur.
Også skrivning
Hvis vi skal kigge fremad,
kan der i læsebåndet ligeledes indgå skriftlige aktiviteter. At skrive sig til læsning er
således en anerkendt og virksom metode til optimering af
læsekompetencer. Der kan i
læsebåndet endvidere indgå
læsning af fremmedsprog, ligesom tekster kan være såvel
digitale som analoge.
Vores læsebånd er placeret
de første 20 minutter af skoledagen og kører alle dage.
Det er den lærer, der skal
have det efterfølgende modul
/ undervisningstime, der står
for læsebåndet. Det er derfor

muligt for læreren at styre
læsebåndet med relevant
læsemateriale og lave en glidende overgang fra læsebåndet til det første fagmodul på
skemaet.
Det vil også være muligt at
tilgodese enkelte elever i læsebåndet, hvor lærerne kan
tilrettelægge et læseforløb
eller ved at der læses individuelt med eleven.
Musik og historier
En gang om ugen erstatter vi
læsebåndet med fællestime.
Her samles afdelingerne hver
for sig, hvor fokusset er rettet
mod fællesskabet og musikken. Det vil også være muligt
for såvel lærere / pædagoger
som elever at fortælle historier, videreformidle vigtig
information, lave fremvisninger af større og mindre projekter, komme med kreative
indslag, eller få en fælles læseoplevelse, som når eksempelvis vores 3. klasse læser
Halfdan Rasmussen digte.
Fælles-klassen
I år har vi startet et nyt tiltag,
der retter sig mod både børn
med specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov. Målet er at
øge skolens inklusionskraft,
så vi kan holde flest mulige
af distriktets elever på egen
skole. Fokus for arbejdet er,
at det skal hjælpe alle de fagprofessionelle til flere handlemuligheder i arbejdet med
eleverne.
Vi har valgt at kalde den for
Fælles-klassen og pt. er den
er målrettet elever på 4.-9.
årgang. De elever, der vil
kunne drage fordel af fælles-klassen, er elever, der ikke
trives i skolen og har brug for
undervisning på mindre hold
og med tæt voksenkontakt.
Skal opleve succes
Målet for undervisningen i

Fælles-klassen er, at den enkelte elev oplever succes og
derigennem får større motivation og lyst til at kunne
opfylde de krav, der stilles i
klassen.
Arbejdet med elever i Fælles-klassen foregår i tæt samarbejde med elevens klasselærer.
Elevernes ophold i Fælles-klassen vil være i perioder
af maksimalt 6 uger. Derefter
skal der ske en ny ”visitation”. Eleverne ”visiteres” ift.
gruppesammenhæng og -dynamik.
Vores arbejde med eleverne
skal ske i relationer sammen
med andre børn. Eleverne
vil kunne arbejde på forskellige hold afhængig af sociale kompetencer og faglige
kompetencer. Holdstørrelsen
ligger helst på minimum 4-5
elever. 1-1 undervisning vil
vi gerne undgå. Fælles-klassen holder til på mellemtrinnet og har åbent i tidsrummet kl. 10.10 – 11.45.
Skolekomedie, musical
og forårskoncert
Skolekomedien på 5. årgang
vil blive vist to gange. Første
gang er onsdag den 9. november kl. 16.30 efterfulgt af
skolefesten for 0.-2. årgang,
og anden gang er torsdag
den 10. november k. 17.00
efterfulgt af skolefesten for
3.-5. årgang.
Musicalen vender tilbage og
vil blive vist den 8. februar. Musicalen laves som et
projekt for eleverne på 7.9. årgang i forbindelse med
emneugerne i uge 4 + uge 5.
Musicalen laves som en tilvalgsordning, hvor skuespil,
dans, sang, scenografi og lyd/
lys er en valgmulighed.
Forårskoncerten bliver den
27. april, hvor konceptet bliver det samme som i år, med
4.-6. klasse, så koncerten afvikles på omkring en time fra
kl. 16-17. Vi afslutter koncerten med et nummer fra
valgfagsholdet på 8. årgang.
Der afholdes kun skolefest for
0.-5. årgang på Dalby Skole,
hvor skolen står for arrange-

mentet. Vi opfordrer til, at
der afholdes årgangsfester
i forældreregi for de større
klasser. Det vil være muligt
at holde disse arrangementer
på skolen.
Venskabsklasser
Venskabsklasser er et tiltag,
der skal være med til at styrke relationerne mellem skolens elever og udvikle deres
faglige og sociale kompetencer. Vores mål med venskabsklasseordningen er at
lære vores elever at hjælpe
og tage hensyn til andre, og
at de får et medansvar for
trivslen på vores skole. Dvs.
deres sociale kompetencer.
Derudover skal vores elever
lære at formidle deres viden

til de små elever på en forståelig måde. Dette stiller krav
til de store elevers pædagogiske evner og kommunikative
kompetencer. Dvs. deres faglige kompetencer.
Derudover får de ældste elever muligheden for at opleve
glæden ved de yngre elever.
For de yngre elever synes
uanset hvad, at den store er
fantastisk.
Stor og lille ven
Venskabsklasseordningen
fungerer allerede i indskolingen, hvor 2. årgang er venskabsklasse for 0. årgang og
3. årgang er venskabsklasse
for 1. årgang. Men nu udvider vi venskabsklasseordning
med store-lille ven. Hvor 6A

bliver store ven for 0A, 7A
for 1A, 8A for 2A osv. Hver
af de store elever knyttes til
en yngre elev. Tildelingen
af den enkelte venskabsven
store-lille ven er bestemt på
forhånd af klasselærerne.
Venskabsklasserne
skal
medtænkes i alle skolens
arrangementer, så eleverne får mulighed for at fastholde og udvikle kontakten
til hinanden. Aktiviteterne
kunne være: deltage i legetime i yngre klasser, gåprøve
/ cykelprøve, læse højt for
hinanden, ture ud af huset,
publikum ved fremlæggelser,
it-hjælp, fælles frikvartersaktiviteter, følges ad til fællestime osv.

Frisk frugt og grønt samt
kød og brød leveres HVER dag

Løgervej 2, Agtrup • 6091 Bje

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21
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7. årgang havde en andeledes skoledag
7. årgang har arbejdet med kommunikation, kropssprog og teambuilding samme med Team Up fra Ung
Kolding. Det var både sjovt og lærerigt, men også lidt
svært ind imellem.
Af Alma Schmidt, Kaya Frees
og Carl Overgaard
Fotos: Dalby Skole
På 7. årgang har vi haft besøg af Team Up fra Ung
Kolding. Det er et forløb
de tilbyder 7. klasser i vores
kommune. Det handler om
kommunikation, kropssprog
og teambuilding.

I 7.a startede det med, at
der kom to unge mænd fra
Ung Kolding. De forklarede,
hvad der skulle ske på dagen.
Dagen startede med, at de
hang et tjek ind temperatur
op. Her skulle vi skrive, hvor
glade vi var fra 1-5 og en begrundelse. De fortalte, at 7.a
lå ret højt i forhold til andre
skoler i Kolding.

Vær opmærksom
Efter deres start skulle vi
ud og lege “hurtig bold” og
legene handlede om, at vi
skulle være opmærksomme
på hinanden og turde kigge
hinanden ind i øjne. Den var
lidt svært, for det var mandag morgen, og man skulle
lige være vågen.
Efter vi havde været ude og
lege fortsatte de med deres
PowerPoint
præsentation,
der både handlede om hvordan man kommunikerer,
kropssprog og hvor grimt de
unge taler. Da vi hørte om
grimt sprog, så vi en “Call
me” reklame og ved kropssprog, så vi hvordan to babyer kommunikerede.
Bagefter hang de en ny plakat op, hvor vi skulle skrive
alle de bandeord vi brugte,
men som vores forældre synes er grimme. Det var specielt, sjovt og svært.
Ville vinde
Vi havde en pause, hvorefter

vi gik ud og legede nogle
forskellige lege som “Kryds
og bolle” både to og to og
hver for sig. Det var ret
svært, fordi vi var drenge
og piger mod hinanden, så
vi gik alle op i at vinde. På
pigeholdet startede vi med
at råbe lidt, og det gik ikke
særlig god, men vi kom efter
det. På drengeholdet var vi
bare glad for at vinde, og vi
gik meget op i det.
Vi lavede også en samarbejdsøvelse, hvor vi alle havde
fået en snor og så skulle vi
samarbejde om at få nogle
klodser stablet ovenpå hinanden.
Handler om teamwork
Det handlede meget om
teamwork og om at kommunikere sammen. Vores
løsning var, at vi fik en til at
tale ad gangen uden at alle
talte i munden på hinanden.
Vi syntes det var en sjov og
lærerig leg, og vi endte med
at få ros af vores underviser

Dalby
Skole
Skoleleder
Jesper Thygesen
Viceskoleleder
Rikke Beith
Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen
Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Tomas Sørensen

fra Ung Kolding. Carl Overgaard syntes, at det var en
virkelig god og sjov dag med
mange sjove lege.
Alma Schmidt syntes, det
var en god oplevelse og nogle
sjove og gode lege, men det
kunne godt blive lidt svært at
kommunikere sammen.
Kaya Frees syntes, at dagen
var sjov og hjalp med teamwork. Men det var svært, når
samtalen faldt på konflikter.
Vi nyder at have nogen anderledes dage, hvor vi er
mere aktive og ser hinanden
på nye måder.

Tlf. 79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Carsten Rahn Reinert
Signe Thorsø Pedersen
Pia Ramdal Kristensen
Morten Ellegaard Hell
Anne Petersen (ny)
Dennis Lykke Holm (ny)

9. årgang: Vi har været de ældste i mange år
Hvad mener 9. årgang om at være den første 9. klasse
nogensinde på Dalby Skole, og hvad er der specielt
ved at være de første? Det er nogle af de spørgsmål, vi
har spurgt 9. årgang om.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
Theodor på 14 år, Frederikke og Mikkel på 15 år synes
ikke, der er noget specielt ved
at være den første 9. klasse
på Dalby Skole. De har nemlig været de ældste på skolen
siden 6. klasse.
- Vi er ligesom vant til at være
de ældste. Jeg tror mere, det
er de voksne, der synes, det
er specielt, at vi er den første 9. klasse på skolen, siger

Theodor. De tre elever fra 9.
årgang er selv mere optaget
af, at der er så meget fokus
på eksamen, og hvad de skal
lave efter 9. klasse. Ligesom
alle andre elever i 9. klasser.
- Vi får hele tiden at vide, at
det skal du kunne til eksamen, siger Mikkel.
De synes alle, at de er blevet
hørt, da der er blevet diskuteret, hvilke emner de skal gennemgå på klassen, men ellers
er der ikke så meget, der er
anderledes end tidligere.

- Det eneste, vi har været
med til at bestemme, er, om
vi skal have sko af eller på indendørs, fortæller Theodor.
Traditioner forsvinder
To år med corona har medvirket til, at mange af de traditioner, som de ældste klasser tidligere har deltaget i,
ikke er blevet til noget. Men
der er også kommet nye og
anderledes traditioner til.
- Der er ikke længere musical
på Kolding Teater, og vi må
heller ikke have drillenisser
til jul. Vi skal også aflevere
vores mobiltelefon om morgenen, fortæller Theodor.
- Vi kom heller ikke på lejrskole, og det er rigtig træls,

siger Frederikke, der ligesom
Mikkel skal på idrætsefterskole efter 9. klasse.
Theodor ved stadig ikke helt,
om han går direkte på gymnasiet efter 9. klasse.
- Jeg vil lave noget med IT,
så jeg skal lige finde ud, hvordan jeg kan komme til det,
siger han.
Smide karameller
Eleverne har endnu ikke talt
om, hvordan de vil fejre deres sidste skoledag. De har
alle gået på Dalby Skole siden 0. klasse, så det er selvfølgelig noget særligt at skulle
være med til at lave nye traditioner.
Omvendt så har der altid

været tradition for at smide med karameller og spille
rundbold med lærerene, når
man gik ud af 6. klasse.
- Det bliver nok det samme
for os, siger Mikkel.
De er alle enige om, at det
er fedt at være 9. klasse, men
ellers er der ikke den store

forskel på at gå i 8. eller 9.
klasse.
- Den eneste forskel er, at vi i
9. må være inde i begge de to
store frikvarterer. I 8. skulle
vi være ude i 10-frikvateret.
Men det er da også skønt, siger Frederikke.
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Kath & Andersen vil ud i verden
CARSTEN

LARS

Et stærkt venskab, der har varet siden folkeskolen, gør
de tre venner til et trekløver, der alle har en iværksætter
i maven. Selv om de kun er 20 år, har de allerede startet
to virksomheder, og den seneste, der hedder Kath &
Andersen, har allerede internationalt potentiale. Og
hvem ved – måske bliver det også til en tur i programmet Løvens Hule?
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Kath & Andersen
Kath & Andersen har på en
eller anden måde altid hørt
sammen. Tvillingerne Casper og Thomas Andersen
og vennen Mads Kath har
gennem skoletiden på Dalby Skole set hinanden hver
eneste dag, og sådan er det
stadig.
De har startet mere end én
virksomhed, for allerede i 8.
klasse kastede de sig ud i deres første virksomhedseventyr, da de sammen startede
en haveservice, hvor de kørte
rundt og slog græs i Dalbys
haver.
- Det tog hurtigt fart, og vi
nåede da også at komme helt
til Seest med vores virksomhed, fortæller Mads.

Håndlavede produkter
I dag driver de firmaet Kath
& Andersen sammen og ser
stadig hinanden hver eneste
dag. De arbejder alle tre fuld
tid i virksomheden, hvor de
laver de fineste trævarer af
egetræ i høj kvalitet.
De har værksted på Thygesmindevej i Sønder Stenderup, og mottoet er kvalitet,
godt håndværk, holdbarhed
og design.
Mads står for design og markedsføring, Thomas for øko-

nomi og Casper for hjemmesiden. Men ligesom med
deres haveservice, så samarbejder de alle tre omkring alt
i virksomheden. Sammen laver de nemlig alt selv lige fra
at designe deres hjemmeside,
til at indkøbe materialer og
snedkerere deres produkter,
der indtil videre er til salg i
deres webshop og i fem designbutikker i Vejle, Kolding
og Århus.
Anden virksomhed
Efter folkeskolen tog Casper
og Thomas på Munkedams
Gymnasium, mens Mads
læste på IBC, men allerede
mens de gik i 1. g startede de
virksomhed nummer to.
- Vi fik lov til at bruge mine
forældres skur, som vi byggede helt om og fik isoleret og
lavet til et værksted, hvor vi
arbejdede hver dag, fortæller
Mads.
Det blev dog hurtigt for småt
og snart lejede de et værksted
på Stenderupgård, som også
allerede er blevet for småt.
Derfor har de lejet lokalet
ved siden af værkstedet, så
det bliver en halvanden gang
større end det, som de har
nu.
Da de tre var færdige på
gymnasiet og IBC, begyndte
de alle at arbejde på fuld tid i
virksomheden samtidig med,
at de alle tog en masse småjobs ved siden af for at kunne
indkøbe maskiner og værktøj
til virksomheden.

POUL

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
BRAMDRUPDAM

- Vores produkter skal være
holdbare og være i topkvalitet, siger Mads, der understreger, at de gerne på sigt vil
være en designvirksomhed,
hvor Kath & Andersen designer tingene og laver produkttyperne, mens andre skal
producere deres produkter.
- Vi kan ikke selv nå at producere 200 bænke, siger
Thomas.
De tre venner drømmer om
at skalere forretningen og
komme ud i hjem i hele Danmark og også i udlandet på
sigt.
- Vi har brug for lidt hjælp
for at nå så langt, siger Mads,
der ikke vil afvise, at de kunne finde på at søge om at
komme med i Løvens hule
for at finde investorer.
- Men nu må vi se, siger han.

Fersk dansk
nakkefilet

SLAGTERMES
LUNDERSKOV

Delikatessen tilbyder:

Landgangsbrød
KUN

Pr. 1/2 kg

19

95

30,Kath &
Andersen

3 danske
svinemørbrad

Mads Kath, Thomas og
Casper Andersen er alle
20 år og driver sammen
virksomheden Kath
& Andersen i Sønder
Stenderup.
Se mere på:
www.kathandersen.com
og på Instagram:
Kathogandersen

Øvelse gør mester
De har alle brugt en masse
tid på at udvikle og producere bænke, reoler, kopholdere
og bakker og har lagt snesevis af timer i deres produkter,
som er 100 procent håndlavet.

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 24/1 til og med lørdag d. 27/1

BRAMDRUPDAM
Tlf. 7556 8277

ALLE UGENS DAGE 8-20
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