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Fantasifulde hestekræfter ved kirken

Læs mere i avisen
Onsdag den 29. maj
– Søndag den 2. juni
Dalby Sommerfest
Se side 4-8
Fredage i juni
Åbne besøgsdage
for kommende børnehaveklassebørn og
forældre i SFO
Onsdag den 12. juni
kl. 18
Skolens
sommerkoncert

Søndag d. 28. april var
der samlet flere farvestrålende specialkøretøjer ved Dalby kirke,
end i Disneys berømte
tegnefilm ”Cars”. De var
der alle sammen. Klædt
ud i stiveste puds, med
skinnende lygter, frisk
brændstof i tændrørene
og med blomster og Dannebrog på toppen.
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer - fotostylisten

Brummmmmm,
ønnnn,
ønnn. Motorerne fik lov til at
leve, da de fartglade chaufførdrenge gav den gas omkring kirken, mens konfirmanderne forgæves forsøgte
at overdøve de larmende
køretøjer med deres ja inde
i kirken.
Ja til gud. Ja til dåben. Ja til
kærligheden. Ja til voksenlivet. Ja til ansvaret. Ja til fest
og gaver.
På kirketrappen blev de glade

konfirmander lykønsket med
roser og krammer fra venner,
veninder og enkelte kærester,
hvorefter de skakfarvede
mannequindukker
kunne
trække i transporttøjet.

Krab lidt besvær i opstarten,
da den stejlede og bukkede.
Han fik med rolig hånd
bragt hestekræfterne i balance og kunne fortsætte af
Dalbyvej i fin stil.

SPORT
Beachvolley til
sommerfesten

Læs mere side 3

En stejlende traktor
Sportsvogne,
romantiske
bobler, motorcykler, ATV’er,
en Mustangs, en Corvette
og selvfølgelig en stor flot
rød Massey Furgerson. Den
voldte konfirmand Mads

Fredag den 28. juni
Sidste skoledag
før sommerferien

GANG I DIG OG DALBY
Se det store program til
sommerfesten

Læs mere side 4-8

Ulven kommer?

SKOLEN
Forældre vil have
færdiggjort sti

Læs mere side 9

Måske er ulven også
kommet til Dalby. Se billedet og døm selv.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Kim Nørholt

Også i Dalby? Kim Nørholt
i Egely har måske har fundet
ulvespor. I hvert fald har han
taget dette billede, hvor det
er muligt at se tydelige aftryk
af en stor pote.
Men har vi en ulv i Dalby?
Ved redaktionens slutning
har vi endnu ikke fået bekræftet af fagfolk, om det
virkelig er ulvespor. Men
der bliver arbejdet på sagen,
og vi håber at kunne bringe
mere nyt i næste nummer.

KIRKEN
Ny biskop i Haderslev Stift

Læs mere side 11

FYR OP UNDER GRILLEN

Tjek vores luksus-grillpakke
på beckmenu.dk, med alt
du behøver til en skøn aften
kr. 145,- pr. kuvert.

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

Søndag den 7. april spillede Dalbys Kidsvolleyhold Sydjysk Mesterskab
i volleyball. Følgende
reportage er skrevet af
børnene selv.

sluttede af med at se level 4
spille finale kamp.

Maria – level 3
Vi skulle mødes i Årre ved
Varde kl. 9.30, så vi skulle

lidt tidligt op. Mit hold spillede på level 3. Der var rigtig
mange hold med. Vi havde i
alt 4 hold med fra Kolding
Ungdoms Volley.
Vores hold havde kun trænet

sammen én gang, så vi var
ikke så gode, men vi havde
det sjovt alligevel.
Det bedste hold fra Kolding
var level 4 holdet, som blev
nr. 2. Level 2 holdet blev nr.

Af Jane Kristensen
Foto: Jane Kristensen

Anne – level 2
Vi skulle til Årre. Der var
2 haller. Der var også en
svømme hal, men det havde vi ikke tid til. Level 0-2
skulle spille i den ene hal,
mens level 3-4 skulle spille
i den anden hal. ØSVN
var gode til baggerslag, og
vi kunne ikke finde rytmen,
så de vandt over os. Det var
sjovt, selvom vores hold var
nummer sjok. Vi fik alligevel
en bronzemedalje. Dem jeg
spiller med hedder Sandra,
Signe, Emilie og Emilie. Det
var meget hårdt. Nogle af os

Ingen sommerfest uden beachvolley
Volleyballsæsonen
2012/13 går på hæld,
men forude venter et
volleystævne i Tønder,
Landsstævnet i Esbjerg
og sommerfesten i Dalby.
Af Morten Andersen

Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36

Dalby GF Volleyball arrangerer beachvolleyturnering
til sommerfesten (se program
andet sted i avisen). Turneringen vil være åben for alle,
så kom over i sandet og leg
med. Her vil vi også arrangere en kidsvolleyturnering
for børn.
DGI Sydøstjyllands volleyturnering 2012/13 sluttede
lørdag den 16. marts i Jelling. Det lykkedes Dalbys
A-hold, at vinde sæsonens
sidste to kampe, blandt andet
over rækkens vindere ØSVN
(Øster Starup Vester Nebel) i
en flot og tæt kamp. I tre sæt

blev rækkens vindere besejret, og det betød, at Dalby
sluttede på en andenplads.
Målet for næste sæson er således helt klar – vi skal erobre
den førsteplads.
Volleyball og fest
Sæsonen er ved at gå på hæld,
men inden flyver vi mod syd.
Det årlige Tønderstævne den
18.-20. april, hvor to Dalbyhold vil deltage. At slutte sæsonen med Tønderstævnet,
der foregår i Tønderhallerne
og trækker omkring 400 volleyballspillere fra danske og
tyske klubber, er blevet en
tradition for klubben. Ikke
mindst på grund af den store
fest lørdag og den lille fest
fredag.
Sand mellem tæerne
Forude venter også sommerens beachvolley. I maj vil vi
gå i sandet, hvis ellers vinteren har sluppet sit tag. Beachvolleytræningen er mere løst
organiseret end den indendørs volleyball. Det foregår
mandag aften for dem, der

dukker op, eller når vejret
og tiden ellers gør, at der kan
samles en flok i sandet.
En del Dalbyråger har meldt
sig til sommerens landsstævne i Esbjerg, hvor de har
beachvolley er på programmet. Det er første gang vi deltager i et landsstævne, og det
glæder vi os rigtig meget til.
Derudover er der løbende
forskellige beachvolleystævner og turneringer sommeren over.

Fakta
Antallet af råger i Dalbys
trækroner synes heldigvis
at være på vej ned. Til gengæld vokser antallet af Dalbys volleyballråger. Dalby
GF’s volleyball afdeling har
i volleymunde altid gået under navnet Dalbyrågerne,
og det er den slags råger,
der bliver flere af. I sæsonen
2012/13 nåede vi op på 35,
og det er næsten et dusin
flere end i sidste sæson.

DALBY GF

4 og os på level 3 blev nr. 6.
Jeg glæder mig allerede til at
skulle spille stævne igen i næste volleysæson.
Alexander – level 4
Vi var ude at spille volley i
Helle hallerne. Det var en
sjov oplevelse. Jeg spillede
med Patrick, Luna og Regitse. Vi spillede på level 4.
Vi tabte kun en kamp, så vi
kom i finalen som vi så tabte. Vi fik overrakt medaljer,
men fordi vi var for gamle
på vores hold til at spille kids
volley, fik vi kun en bronze
medalje, i stedet for en sølvmedalje.
Kampene var hårde og lange. De fleste kom ud i 3 sæt.
Vi fik nogle små pauser til at
få en mad og noget at drikke.
Vi havde det sjovt ude i hallen, fordi vi vandt de fleste
kampe.

DALBY GF

Havnestafet for børn og voksne

Den yngste deltager Jessica R. Michaelsen på 6
år løb de godt 3 kilometer
på 20.22 minutter. Borgmester Jørn Pedersen
klarede distancen på 22
minutter.
Af Judy Reimer
Foto: Judy Reimer, fotostylisten.dk

27 hold på hver fem personer
var tilmeldt havnestafetten
d. 25. april 2013, som havde start og mål område på
Syd terminalen v/Svane og
Gørding. Allerede kl. 17.15

Vi vil være mange fodboldspillere
Udover at fodbold er både
sundt og sjovt, så giver
det også et godt kammeratskab og mulighed
for spændende stævner
og arrangementer. U8
drenge består lige nu af 9
spillere, og du er velkommen til at være med.
Af Gitte Thomsen
Foto: Judy Reimer, fotostylisten.dk

Har du en fodboldspiller
gemt i benene, og er du født i
2005, så kom op og vær med.
Vi træner tirsdag og torsdag
fra kl. 17.00 – 18.30. Seks
af spillerne på holdet går på
Dalby Skole, og de sidste tre
kommer fra andre skoler i
byen. De har hørt, at vi har
det sjovt i Dalby GF.
Vi spiller i A-rækken, men der
er også plads til dig, som ikke
har spillet fodbold endnu, vi
vil nemlig gerne have to hold.
For at dette kan lade sig gøre,
skal vi mindst flere spillere.
Stævner og klubaftener
Vi tilmelder os mange stævner, deltager i fællestræning

med andre U8 hold i Kolding, holder klubaftner for
holdet og fællestræning med
overnatning sammen med
vores U9 og U7 hold lige efter
sommerferien. Det er ikke kedeligt at spille fodbold i Dalby. Vi ses på fodboldbanen.

trerer sig om at koordinere
ben og arme i hver sin retning og samtidig i takt. Tydeligt for enhver at se, løbere,
mænd og aerobic bare ikke
passer sammen. En, to, tre
nu. Klokken er præcis 18.30,
og løbet sættes i gang. Spraglede løbedragter og regnjakker spurter af sted på havnen
.
Asfalt, grus, bro,
skov og Å
På bare tre kilometer ser løberne det hele. Ruten går via
havnefronten over Sortebro
og langs Åen til Marina Syd.
Igennem skoven på ”flakkerne” og tilbage til Åen. Langs
den nye sti til Østerbrogade.
Tilbage til Nordhavnen via
kajakklubben, og derfra er
målområdet indenfor rækkevidde. En hyggelig rute for
børn og familieløberne, men
samtidig en fin rute for hurtigløberne fra eksempelvis
Kolding Motion.
Stemningen er høj gennem
hele løbet, hvor der konstant
er noget at se på, givet de

Suhresen
Det var uden det tragiske element, og dog
gentog historien sig om
Hr. Scwhanns exit fra
Matador: S. Uhresen
har skrevet sin sidste
spalte i Dalby Tidende.
Her afslører redaktionen
årsagen for at undgå
den mytedannelse, der
altid følger i højprofilerede medier.
Af Jens Chr. Bach Iversen

mange skift i målområdet.
Den flotte event, hvor der efter løbet tikker en sms ind til
hver holdkaptajn med løbstider, er arrangeret af Frøs
Herreds sparekasse, Koldinghavn, Lotra og Dalby
GF.
Det er andet år i træk, at stafetten afvikles.

Resultater
Førstepladsen gik til Kolding
Tri Klub som klarede de 5x3
km. På bare 53.12 min. mens
sidstepladsen gik til Bureau
Veritas 1.31.48.
Se flere billeder fra stafetten
på www.facebook.com/gangidigogdalby

Kidsvolley er en fredagssport i Dalby
Kidsvolley siger tak for
en god vintersæson og
slutter af fredag d. 3. maj
2013. Sæsonen har været
fyldt med 50 glade børn,
som har givet den gas til
træning fredag eftermiddag. Mange har deltaget i
skolestævne og klubstævner i løbet af sæsonen
og senest i Kidsvolley
Campen på Skibelund
Efterskole.
Af Jane Kristensen
Foto: Judy Reimer, fotostylisten

Børnene udvikler deres
færdigheder for volleyball
spillet, og rigtig mange er
rykket et level op i denne
sæson. En masse seje og
dygtige børn, som vi håber
at se igen til næste sæson.
Volley er en meget teknisk
sport, og vi gerne vil lære
børnene så meget som muligt
fra starten, så de forhåbentlig
synes, at volleyball er sjovt
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ankom de første løbere på
havnen for at afhente deres
løbenumre og depechen.
Fra blokvognen spiller musikken højt fra Bo Bjørviks
anlæg, mens han danser sig
igennem oplysninger om pølse og pandekagebod, gratis
holdfotografering, og at der
kun er tre minutter til at hele
Dalbys gymnastikmutter alias Gitte Gura går i gang med
fællesopvarmning.
Dråberne falder stille, mens
kvinder og børn, gamle og
unge, mænd og fyre koncen-

Farvel

mange år frem. Derfor er det
nødvendigt, at vi er mange
kræfter bag, så vi har altid
plads til flere trænere.
Ny sæson for alle børn
Efter sommerferien er vi igen
klar hver fredag for alle børn
i alderen 6-13 år. Du er velkommen, lige meget om du er
totalt nybegynder eller øvet,
er god eller dårlig med en
bold, er ung eller meget ung.
Fordelen ved kidsvolley er, at
det er opdelt på levels, så du
kommer ind på det level som
passer til dine færdigheder.
Vi starter op fredag d. 6. september 2013. Hold øje med
vores hjemmeside www.kuv.
dk for træningstider og mere
info om KUV.

funkisplan®

unoplan®
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atriumplan®

Matadors mor har selv løftet sløret for, hvorfor førstemanden i Damernes Magasin, Hr. Schwann, brat
blev skrevet ud af serien.
Han var ellers en markant
skikkelse, men i afsnit 14
hører man, at han dør, da
han falder ned af en trappe.
Sagen var, fortæller Lise
Nørgaard ifølge Berlingske Tidendes netavis, at
skuespilleren Arthur Jensen flere gange havde krævet mere i løn og i øvrigt
med sit store ego været en
belastning. Der blev gjort
kort proces, og så var Hr.
Schwann fortid i Danmarks største tv-succes.
Nu er det samme sket i det,
der med en blanding af ambitioner og storhedsvanvid
på redaktionen forventes
at blive Danmarks største
avissucces. S. Uhresens
honorarkrav er vokset i
takt med hans allerede i
udgangspunktet betydelige
ego. Derfor er han skrevet
ud af serien. Hans afsked
runger stadig: Elvis has left
the building.
Nogle vil savne ham, andre
ikke, ligesom man kan have
det med Nicklas Bendtner,
Sydney Lee og tilsvarende
kulturkoryfæer.
Redaktionen
forhandler
p.t. med Malou Daneskiold-Rømø og Krinoline
Bobbelobi som ny columnist. Se Dalby Tidende
marts 2013 side 3.

trempelhus®

SkagenhuS®
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DALBY SOMMERFEST
GANG I DIG OG DALBY

Dalby indbyder til sommerfest
Dalby Sommerfest er klar
til at sætte gang i dig og
Dalby, når den fem dage
lange fest viser en bred
vifte af alt det, sognet
byder på af liv og glade
dage.
Af Irene Mortensen
Foto: Jens Christian Bach Iversen

dage i træk, hvor programmet er sammensat, så der er
noget for alle fra 0-100 år.
Festlighederne
begynder
onsdag med kirkens sommerkoncert efterfulgt af torsdags banko og fredag med
seniorfodbold, beachvolley,
og vinsmagning.

Det lykkedes.
Rigtig mange – både gamle
og nye – gik sammen om at
give nyt liv til Dalby Sommerfest. Det er vi utrolig
glade for. Dalby Sommerfest
er nemlig afgørende for at
skabe sammenhængskraft i
vores lille lokalsamfund.
Det bliver en fest med markedspladsstemning hele fem

Alene og hver for sig
Lørdag- og søndagsprogrammet er sammensat så
hele familien kan opleve
ting sammen og hver for
sig. De små kan bl.a. prøve
fiskedammen, finde guld i
sandkassen, skyde på mål
og besøge spejderne, mens
de større søskende hygger
sig med kids volley, parkour

i hallen, GPS-løb og med
at skyde til dåserne. Som
afslutning på lørdagen overnatter de på børnecamping,
mens de voksne hygger sig i
caféen med mulighed for at
købe aftensmaden eller lytte
til Junior Windband fra musikskolen.
Nogle af de nye tiltag er vores sjove vandbassin, hvor du
skal ramme knappen, så din
ven falder ned i vandet eller
gribe flødebollen fra flødebollemaskinen.
Søndagen slutter blandt andet af med gudstjeneste, rytmepigerne, fodboldkampe
og børneløb. Se programmet og tilmeld dig vinsmagning, børnecamping og, ikke

GANG I DIG OG DALBY

Onsdag den 29. maj: Kirken

DALBY SOMMERFEST
PROGRAM
18.002013:
Grill

mindst, gadekampe med
høvdingebold, for her kan
I vinde vinderskiltet til din
gade og naturligvis håneretten et helt år.

Onsdag den 29. maj: Kirken
18.00
P-pladsen

Grill

19.00 – 20.00

Sommerkoncert:
Kirkens kor

Præsten og hans venner serverer grillpølser. Der er nok til alle.
Øl / vand kan købes.

Sommerfestens koordinationsudvalg
har stået på hænder for at få det flotte program til at klappe. Fra venstre:
Irene Mortensen, Glenn Kjær, Gitte
Bormlund Thomsen, Jens Schmidt
og Mette Høi Davidsen.

ver dig nogle penge med, for
at du kan købe lidt snolder,
prøve boderne eller få en
sjov og flot ting i Værestedets
loppebod.

Af Else Marie Stærmose
Foto: Judy Reimer fotostylisten.dk

Popcorn og voksen-sovecampingven
Dine forældre skal også huske at hjælpe med at sætte
dit telt op og ryste soveposen
for popcorn søndag morgen.
Hvis du ikke er helt sikker på,
om du kan undvære mor eller far en hel nat i telt, må de
gerne sove sammen med dig.
Det skal nemlig være en fantastisk oplevelse for alle børn,
der har lyst til at være med.

Jubiii! Så skal du snart til
børnecamping i Dalby. Igen
måske?
I år har vi flyttet til lørdag i
stedet for fredag nat.
Du kan godt begynde at glæde dig, for det er så sjovt at
sove i telt sammen med dine
kammerater. Du skal sørge
for, at din mor eller far gi-

Tilmelding
Din mor eller far kan tilmelde dig og betale direkte
på Dalby GF’s hjemmeside
www.dalbygf.dk. Her kan
de også læse mere om børnecamping. Der kan dog
også betales, når du kommer med dit telt og din sovepose lørdag eftermiddag!
Selve børnecamping er fra
lørdag eftermiddag kl. 15.30
og slutter igen søndag formiddag kl. 9.30.
Selve den store familiedag
med masser af boder og sjov
starter lørdag kl. 10.
Alt sammen er det en del af
Dalby Sommerfest fra ons-

Nattevagt
PS: Der vil altid være en
voksen på pladsen under
børnecamping, også om natten!

w

A · rechnitzer.dk

Tlf. 75 52 35 10
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DomhusGaDe
Tlf. 75 52 31 88

Årets amerikanske
lotteri.
Program
m.m.: Se nedenfor.
Øl / vand kan købes.

Fre

17.30 – 18.30
Boldbanerne

Testimonial kamp: Træner
Michael ”Julle” Jensen

18.00

Grill

18.00 – 20.00
Boldbanerne

Torwand

19.00
Boldbanerne

Turneringskamp Serie 5:
Dalby GF – Seest B

19.00
Hallen

Vinsmagning v.
Kim Hedemann

info@cahn-biler.dk
www.cahn-biler.dk

Carsten 72 44 44 68

Henrik 72 44 44 69

17.3
Bold

18.0

18.0
Bold

19.0
Bold

19.0
Halle

Tilmelding: www.dalbygf.dk
Pris: Kr. 150,- pr. person.
Vine fra forskellige lande og områder
relevante for årstiden. Stor variation i
druerne. Vinbestilling til gode priser.
Desuden mulighed for at bestille franske
gourmet-delikatesser fra Terre Exotic til
favorable priser: Lækre krydderier, salte
og sødt.

ING
SKOUSENNNKETOHLD
RIISBORG

- sommerferien truer

Smedegade 3d
6000 Kolding

GalGebjerGvej

Sommerkoncert:
Bankospil
Mange spændende
Kirkens
kor præmier.

Pasfoto
Rep. af alle mærker • Salg af nye og brugte biler
Kvalitet til fair priser

Strandvejen 6 · 6000 Kolding · www.hviid-law.com

19.00 – 20.00
19.00

19.0

Torsdag den 30. maj: Hallen

Fredag den 31. maj: Festpladsen

dag den 29. maj til søndag
den 2. juni.

Få bedre råd i...
Juridisk rådgivning til både
private og virksomheder

Præsten og hans venner serverer grillpølser. Der er nok til alle.
Øl / vand kan købes.

Program m.m.: Se nedenfor.

Du skal da med ud at sove i telt?
Så skal du også ha’
kage, spise aftensmad,
lege, besøge boder, se de
voksne spille høvdingebold – og selv falde sent i
søvn lørdag den 1. juni.

P-pladsen

Tor

V/ KE
− DIN LOKALE HVIDEVAREMAND

Studie på
Agtrupvej

0
NYHED: Studie på Agtrupvej
foto
kr. 15

l

www.fotostylisten.dk v/Judy Reimer 22 40 99 16

Image44 udvikler og producerer corporate
storytelling og reklamefilm. Specialiseret i at
visualisere strategiske budskaber og visioner.
Se www.image44.dk

SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og
weekend 27 63 08 28
5
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DALBY SOMMERFEST 2013: PROGRAM
Lørdag den 1. juni: Den store familie- og vennedag på festpladsen
10.00
10.00 –
– 23.00
23.00

10.00
– 24.00
10.00 –
24.00
Ved
Ved hallen
hallen

10.00
10.00 –
– 16.00
16.00
Boldbanerne
Boldbanerne

Boderne
Boderne er
er åbne
åbne

Fiskedam,
Fiskedam, dåsekast,
dåsekast, ”flødebollemaskine”,
”flødebollemaskine”,
”ram
din
ven,
og
han
”ram din ven, og han falder
falder ii vandet”,
vandet”,
”find guld
guld ii sandkassen”,
sandkassen”, Værestedets
Værestedets
”find
loppebod med
med speed
speed stacking
stacking m.m.m.
m.m.m.
loppebod

Café
Café Dalby
Dalby er
er åben:
åben:
Grill,
Grill, is,
is, øl
øl og
og vand
vand m.m.
m.m.

Nyd
de gode
gode tilbud
tilbud ii caféen
caféen og
og ii det
det gode
gode
Nyd de
vejr, og
og få
få en
en snak
snak med
med venner
venner fra
fra Dalby
Dalby ii
vejr,
en pause
pause mellem
mellem kampene,
kampene, eller
eller når
når II
en
bare har
har lyst
lyst til
til lidt
lidt lækkert.
lækkert.
bare
Sommerfestens rare,
rare, hjælpsomme
hjælpsomme –
– og
og
Sommerfestens
frivillige –
– personale
personale tilbyder:
tilbyder:
frivillige
Slush ice
ice ii fantastiske
fantastiske farver
farver
 Slush
Frisk udskåret
udskåret frugt
frugt ii bæger
bæger
 Frisk
Myslibar for
for hurtig
hurtig energi
energi
 Myslibar
Kaffe, te,
te, kakao
kakao til
til hygge
hygge
 Kaffe,
Rundstykker til
til de
de morgenfriske
morgenfriske
 Rundstykker
Is, slik
slik og
og drikkevarer
drikkevarer
 Is,

11.00
11.00 –
– 13.00
13.00
Hallen
Hallen

Kids
for alle
alle
Kids volley
volley for

12.00
12.00 –
– 16.00
16.00
Ved
Ved teltpladsen
teltpladsen

Formel
Formel 1
1 Moon
Moon Car
Car Race
Race
+
+ bueskydning
bueskydning

12.00
12.00 –
– 18.00
18.00
Mastesejlet
Mastesejlet

Spejderaktiviteter
Spejderaktiviteter

13.00
13.00 –
– 14.00
14.00
Hallens
Hallens P-plads
P-plads
 rundt
rundt ii sognet
sognet


Dalby
Dalby Skiltepudserlaug
Skiltepudserlaug

Dalby
Dalby Møllepokal:
Møllepokal:
Fodbold
Ungdom
Fodbold Ungdom



U5 mix
mix // U6
U6 mix
mix // U7
U7 mix
mix
U5
U8 drenge
drenge // U9
U9 drenge
drenge // U10
U10 drenge
drenge
U8

- bund af marcipan, cremet vanille skum
og et tykt lag mørk chokolade
.... Stærkt, stærkt vanedannede!

Tilmelding
ikke nødvendig,
nødvendig, kom
kom bare.
bare.
Tilmelding ikke

GPS-løb,
GPS-løb, snobrød,
snobrød, katapult.
katapult.

Vil
Vil du
du være
være med
med til
til at
at vaske
vaske gadegadeskilte
i
lokalområdet,
så
mød
skilte i lokalområdet, så mød op
op til
til et
et
hyggeligt,
hyggeligt, humørfyldt
humørfyldt og
og praktisk
praktisk
arrangement.
arrangement. Medbring
Medbring cykel,
cykel, spand,
spand,
børste,
klude
og
lignende.
børste, klude og lignende.
Aktiviteten
Aktiviteten slutter
slutter med
med en
en ceremoni
ceremoni
kl.
kl. 14
14 ved
ved Dalby
Dalby Sogns
Sogns våbenskjold
våbenskjold
ved
Krogen.
Her
hører
deltagerne
ved Krogen. Her hører deltagerne
historien
historien bag
bag våbenskjoldet
våbenskjoldet og
og bliver
bliver
optaget
optaget ii Dalby
Dalby Skiltepudserlaug
Skiltepudserlaug af
af
laugets
særdeles
selvbestaltede
belaugets særdeles selvbestaltede bestyrelse,
styrelse, Niels
Niels Bjerre
Bjerre og
og Gitte
Gitte Gura.
Gura.

13.00
Turnering:
13.00 –
– 15.00
15.00
Turnering: Beachvolley
Beachvolley
Åben
for
alle.
Kom
og vær med.
Beachvolleybanen
Beachvolleybanen Åben for alle. Kom og vær med.

Vi ses på Haderslevvej 106

GANG I DIG OG DALBY

DALBY SOMMERFEST 2013: PROGRAM
Lørdag den 1. juni: Den store familie- og vennedag på festpladsen
14.00 – 14.30
Ved / i hallen

16.00 – 17.00
Hallen

17.00 – 20.00
Boldbanerne

Junior Windband

Et af Kolding Musikskoles store
begynderorkestre – med 15-25 elever
på 10-17 år – spiller pop, latin, swing
og filmmusik.

Parkour v.
Rasmus Trinderup

15.30 –
søndag 9.30

Børnecamping
Pris kr. 70,-

15.30 Info-teltet

16.30 Info-teltet
18.30 Café Dalby

Tjek-ind (eftertilmelding / betaling)
Udlevering af armbånd, der bæres hele
tiden og vises ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads (skel
mellem 3. og 4. kl.).
Frugt, kage, saft.
Aftensmad

00.00 Teltpladsen

Ro på pladsen.

Du har set det i tv, på internettet eller
måske i byen. De bevæger sig gennem
byen i rasende fart, idet de forcerer
forhindringer som bænke, trapper,
gelændere, mure på kreative og
fascinerende måder.
Prøv selv bevægekunsten!
For 10 – 100 år. Pris kr. 20,-.
Tilmelding ikke nødvendig.

15.30 Teltpladsen

07.00 Café Dalby

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

Gadekamp: Høvdingebold

09.30 Teltpladsen

Alle telte fjernet.

Børnecamping er for
børn med tilknytning til
Dalby Skole eller Dalby
GF = Børn op til og med
14 år!

2 lejrchefer eftermiddag/ aften.
1 vågen voksen om natten.
Dog: Overnatning = Forældres ansvar.
Rygning, alkohol, energidrik = Bortvisning!

18.00 – 21.00
Café Dalby

Aftensmad ved grill

20.00 – 24.00
Café Dalby

Hygge for alle,
inkl. forældreparkering

5 pr. hold.
Tilmelding/regler: www.dalbygf.dk
Lav et hold med naboer, venner,
familie o.s.v.
1. præmie: Vejskilt = praleret indtil
næste år.
Den, der kommer fra Dalby, kan
repræsentere gaden.
Turneringen afvikles efter reglerne for
skolehøvdingebold.

Lige ved siden
af FAKTA

HVER DAG
9.00-20.00
THEHUSET
City • Søndergade 1 • 7553 2755 • info@tehuset.dk

6

Haderslevvej 106 . 6000 Kolding . Tlf. 7552 8820 . www.ibkristensen.dk

Information / tilmelding / betaling:
www.dalbygf.dk

VONSILD

Her er der chance for at supplere
caféens lækkerier med god musik i
selskab med en masse hyggelige folk
fra Dalbyområdet.

TeknikparTner

Bestil en gratis salgsvurdering - Ring 7550 2600

danbolig Kolding

Statsaut. ejendomsmæglere, valuar, MDE · www.danbolig.dk
Skippergården, Buen 12 · Tlf. 75 50 26 00 · kolding@danbolig.dk

- kvalitet, effektivitet, kompetence

www.stp.dk
7

GANG I DIG OG DALBY

DALBY SOMMERFEST 2013: PROGRAM
Søndag
den 2.SOMMERFEST
juni: Sommerfestens afslutningsdag
på festpladsen
DALBY
2013: PROGRAM
9.30
Friluftsgudstjeneste
11.00 – 15.00 Boderne er åbne
Sognepræst Jens Chr. Bach Iversen rykSe nærmere i lørdagsprogrammet.
Ved hallen den 2.
Søndag
juni: Sommerfestens afslutningsdag
på festpladsen

DALBY Friluftsgudstjeneste
SOMMERFEST
2013:
PROGRAM
Dalby:
Grill, is, øl, vand
11.00
11.00 –
– 17.00
15.00 Café
Boderne
er åbne

9.30
Ved hallen

ker traditionen tro i det fri sammen med
organist Line Reinvang og kirkens kor.
Sognepræst Jens Chr. Bach Iversen rykker traditionen tro i det fri sammen med
organist Line Reinvang og kirkens kor.

Se
Se nærmere
nærmere ii lørdagsprogrammet.
lørdagsprogrammet.

Søndag den 2. juni: Sommerfestens afslutningsdag på festpladsen
9.30
Ved hallen

10.30
Ved / i hallen
10.30
Ved / i hallen
10.30
Ved / i hallen

Friluftsgudstjeneste

Sognepræst Jens Chr. Bach Iversen rykker traditionen tro i det fri sammen med
organist Line Reinvang og kirkens kor.

De lokale Spillemænd af Guds nåde, der
hvert år samles til lejligheden med Claus
Sigmann på guitar, Steen Nielsen på
trompet, Anders Johansen på klaver og
De lokale Spillemænd af Guds nåde, der
Nanna Tophøj Johansen på vokal, er
hvert år samles til lejligheden med Claus
også med.
Sigmann på guitar, Steen Nielsen på
Efter gudstjenesten og opvisningen med
trompet, Anders Johansen på klaver og
rytmepigerne står den på rundstykker
Nanna
Tophøj
Johansen
vokal,
er der
De
lokale
Spillemænd
af på
Guds
nåde,
og kirkekaffe
i Café Dalby.
også
hvertmed.
år samles til lejligheden med Claus
Efter
gudstjenesten
og opvisningen
Sigmann på guitar, Steen
Nielsen påmed
Gymnastikopvisning:
rytmepigerne
stårJohansen
den på rundstykker
trompet, Anders
på klaver og
og
kirkekaffe
Dalby.
Rytmepigerne
Nanna
Tophøji Café
Johansen
på vokal, er
også med.
Efter
gudstjenesten og opvisningen med
Gymnastikopvisning:
rytmepigerne
står den på rundstykker
Rytmepigerne
og kirkekaffe i Café Dalby.

Gymnastikopvisning:
Rytmepigerne

11.00 – 17.00
11.00
– 15.00
Ved sandkassen ved
11.00
hallen
11.00
– 17.00
Ved sandkassen ved
hallen
11.00
Ved sandkassen ved
hallen

Børneog familieløb
Café Dalby:
Grill, is, øl, vand
Motionsløb
familier
Se
nærmerefor
ier
lørdagsprogrammet.
Boderne
åbnemed børn.
Børnene
kan iløbe
selv, eller mor, far,
Se
nærmere
lørdagsprogrammet.
bedstemor, bedstefar kan løbe med.
Børneogtofamilieløb
Vælg
ruter
i stisystemet
mellem
i
Café Dalby:
Grill,
is, øl,
Motionsløb
for familier
med
børn.vand
Goldbæk-området:
2 km eller 5 km.
Se
nærmere
lørdagsprogrammet.
Børnene
kan iløbe
selv, eller mor, far,
Medalje til alle børn, som deltager.
bedstemor, bedstefar kan løbe med.
Pris: Kr. 20,-. Tilmelding kl. 10.30.
Vælg
mellem
ruter i stisystemet i
Børneogtofamilieløb
Goldbæk-området:
2 kmmed
ellerbørn.
5 km.
Motionsløb for familier
Medalje
alle
børn,
som
deltager.
Børnene til
kan
løbe
selv,
eller
mor, far,
Pris:
Kr.
20,-.
Tilmelding
kl.
10.30.
bedstemor, bedstefar kan løbe med.
Vælg mellem to ruter i stisystemet i
Goldbæk-området: 2 km eller 5 km.
Medalje til alle børn, som deltager.
Pris: Kr. 20,-. Tilmelding kl. 10.30.

DALBY SKOLE

Lockouten medfører ekstra ugentlig undervisningslektion næste skoleår
Fire ugers lockout i april
i år medførte, at eleverne
ikke fik deres planlagte
undervisning.
For seks af Dalby Skoles
klasser: begge 1. klasser, begge 2. klasser og
begge 3. klasser, betyder
det, at de ikke vil få det
garanterede minimumstimetal i bl.a. dansk. Det
skal der rettes op på i
det kommende skoleår.
De seks klasser vil derfor
i næste skoleår få en ekstra ugentlig lektion.
Af skoleleder Henrik Nielsen

De fire ugers lockout Kommunernes
Landsforening
gennemførte overfor lærerne
i april måned betød, at næsten al undervisning måtte
aflyses på Dalby Skole. Kun
viceskoleleder Hans Jørgen
Stoklunds historieundervisning i begge 6. klasser blev
gennemført.
Det har haft stor betydning
for elevernes faglige læring.
10 % af årets planlagte undervisning er ikke blevet
gennemført og dermed er
dele af lærernes faglige undervisningsårsplaner,
der
sigte mod, at eleverne når de

faglige trinmål ikke blevet
gennemført.
Minimumstimetal
Folkeskoleloven
fastsætter
også et minimumstimetal for
tre fagblokke: Humanistiske
fag (dansk, engelsk, historie
og kristendomskundskab),
naturfaglige fag (matematik
og natur/teknik) og praktiskmusiske fag, samt et minimumtimetal for enkelte fag:
dansk i 1.-3. klasse, matematik i 1.-3. klasse og historie i
4.-6. klasse.
På Dalby Skole har lockouten medført, at vi er kommet

under minimumstimetallet i
humanistisk blok, herunder
specielt i faget dansk for 1., 2.
og 3. klasser.
I naturfaglig blok overholder
vi minimumstimetallet, men
skal tilføre 12- 15 lektioners
ekstra matematikundervisning til 1., 2. og 3. klasserne.
6. klasserne har fået deres
historieundervisning og Dalby Skole har som en særlig
prioritering en ekstra fællestime for vores 4., 5. og 6.
klasser med indhold og tema
fra dansk- og historiefaget.
Vi overholder derfor minimumstimetallet for historie

på 4. -6. klassetrin på trods
af lockouten.
En ekstra ugelektion
Kolding Kommunes Uddannelsesudvalg under byrådet
har besluttet, at skolerne skal
lægge en plan for, hvordan
minimumstimetallet
kan
indhentes i næste skoleår.
Planen på Dalby Skole bliver
at vores kommende 2., 3. og
4. klasser næste år skal have
en ekstra ugentlig dansklektion.

Forsøg på Dalby Skole – tyskundervisningstilbud til 6. klasserne
Eleverne i Dalby Skoles
to 6. klasser får mulighed
for at tilmelde sig undervisning i tysk til foråret
2014.
Tysk er ellers først et tilbudsfag i folkeskolen fra
7. klassetrin, men Dalby
Skole vil gerne stimulere
interessen for sprogfaget
tysk, inden eleverne skifter til andre skoler efter
6. klasse.
Af Henrik Nielsen

Dalby Skole har altid haft
undervisning i tysk mens skolen havde 7. klasser. Efter 7.

klasserne i Kolding blev flyttet til overbygningsskolerne
har det ikke mere været undervist i tysk på skolen. Lærer
Lars Gylnæs, der underviste
de sidste 7. klasser i tysk, har
ønsket, at der blev mulighed
for tysktilbud på 6. klassetrin.
Skolen har også fået forældreforespørgsel herom og på
den baggrund har skolebestyrelsen bedt om et konkret
forslag fra skolelederen til behandling i bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede på sit
aprilmøde at følgende tysktilbud skal gennemføres i næste
skoleår som forsøg:

•	At skabe interessen for
tysk som tilbudsfag i 7.-9.
klassetrin.

Mål for eleverne:
•	At få begynderfærdigheder i tysk sprog: læse, udtale, skrive og gramatikgrundforståelse.
•	At få kendskab til tysk
sprog, kultur og samfundsforhold og dets betydning for Danmark

Omfang: 2 ugentlige lektioner i foråret 2014 – i alt 40
lektioner á 45 min. i forlængelse af 6. klassernes grundskemaer.
Fakta
Skolebestyrelsen har besluttet, at skolen opretter et fritidsundervisningstilbud for
6. klassernes elever i tysk efter Folkeskolelovens §3, stk. 4
med 40 lektioner.
Tilbuddet er et frivilligt fri-

Det sker i
juni og juli

tidsundervisningstilbud. Eleverne i de kommende 6. klasser vil med forældrene hjælp i
løbet af efteråret 2013 skulle
tilmelde sig tyskundervisningstilbudet.
Skolebestyrelsen evaluerer
tilslutningen og starten af
undervisningstilbudet i april
2014 for at tage stilling til
om skolen også til skoleåret
2014/15 skal tilbyde tyskundervisning til 6. klasserne.

Onsdag d. 12. juni kl. 18
Sommerkoncert.
Alle
klasser optræder. Afholdes ude ved hallen i godt
vejr. Ved regnvejr afholdes
sommerkoncerten i hallen.
Alle er velkomne.
Torsdag d. 13. juni
blokdag
Fredag d. 28. juni
sidste skoledag – afsked
med 6. klasser
Fredage i juni kl. 13-16
Åbne besøgsdage for kommende børnehaveklassebørn og forældre i SFO
Sommerferie
lørdag d. 29. juni til onsdag d. 7. august 2013
Første skoledag i skoleåret 2013/14
Torsdag d. 8. august

Kommunen: Cykelsti ved hallen er skolens ansvar
11.00 – 13.30
Boldbanerne

Dalby Møllepokal

13.30 – 13.30
11.00
Boldbanerne

Veteranfodbold
Dalby
Møllepokal

13.30
15.00 – 13.30
11.00
Boldbanerne

Veteranfodbold
Turneringskamp
Serie
Dalby
Fordums Møllepokal
stjerner fra Dalby
GF’s 3:
veteran U12
drenge
/KIF’s
U13 om
drenge
/ U13 piger
hold
dyster
– Seest
BDalbypokalen.
Dalby
GFmod

15.00
13.30

Turneringskamp Serie 3:
Veteranfodbold
Fordums
stjerner
fra Dalby
Dalby GF
– Seest
B GF’s veteran-

 U12 drenge / U13 drenge / U13 piger

Fordums
stjerner/ U13
fra Dalby
GF’s
veteran U12 drenge
drenge
/ U13
piger
hold dyster mod KIF’s om Dalbypokalen.

hold dyster mod KIF’s om Dalbypokalen.

15.00

Turneringskamp Serie 3:
Dalby GF – Seest B

Der mangler en stump sti
bag ved hallen. Kommunen understreger, at stien
ligger på skolens område,
og det derfor er skolen,
som har ansvaret for at få
den gjort færdig.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

blev gjort noget ved sagen.
- Der er flere børn, som benytter stien, og de skal cykle
over græsset for at komme
videre. Der er en masse hjulspor og ingen lys, så vi så
gerne, at der blev gjort noget
ved det sidste stykke. Det ser
halvfærdigt ud, og børnene
er lidt utrygge ved at cykle
det sidste stykke, siger Mette
Vraa-Hansen.

Forældre til skolebørn i Goldbæk Parken og på Goldbæk
Allé er trætte af, at der mangler et lille stykke sti bag hallen Ikke færdig
ind på fodboldbanen. Mette Men kommunen melder hus
Vraa-Hansen, der har tre forbi, når talen på den ufærbørn, hvoraf den ene går på dige sti.
har lavet
stien1 op til det
Dalby
Skole,
gerne,
der - Vi 8:38
Annonce
86 så
x 60
mm at07/11/12
Side

vejareal, som er vores ansvar.
Stien ligger på skolens matrikel, så det er dem, som skal
have lave den færdig, siger
Steen Langhoff fra By- og
udviklingsforvaltningen, der
henviser til Børne- og uddannelsesforvaltningen.
Ingen penge til sti
IB Hansen, børne- og uddannelsesdirektør, kan godt
huske, at den halvfærdige
sti er blevet diskuteret på et
møde med Dalby Skole, men
han understreger, at der ikke
er afsat midler på budgettet
til at få gjort stien færdig.

- Det er op til skolen at få
gjort noget ved det, da det
er skolens område. De kan
eventuelt få lagt noget stabil
grus, så stien kan benyttes.
Men skolelederen kan også
tage sagen op og få stien
prioriteret, når skolen får
den årlige gennemgang med
afdelingen for kommunale
ejendomme. Skolen kan vælge, at nogle af de penge, der
bruges på Dalby Skole, skal
bruges på at lave stien. Det er
en prioritering, siger Ib Hansen, der understreger, at stien
ikke står særlig højt på kommunens prioriteringsliste.

Din lokale håndværker
Vi er lige i nærheden,når det gælder:
Boligfornyelse
Tagrenovering
Kviste
Garager/carporte

Udestuer/havestuer
Køkkener
Døre/vinduer
Gulve

TØMRERFIRMA

ERIK SKOV’s
efterfølger

Domhusgade 1B . 6000 Kolding
E-mail: info@skovs-eftf.dk

3 1161
Tlf. 755 46 6561
0
4
il
b
Mo

www.skovs-eftf.dk
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DALBY KIRKE

KALENDER
MAJ
Grill / sommerkoncert: Onsdag den 29. kl. 18 / 19
Grillmad på P-pladsen fra kl. 18.
Sommerkoncert kl. 19.
Del af Dalby sommerfest. Se foromtale.

Dalbys konfirmander 2013
Den stod på fest og højtid og bevægede forældre, da årets konfirmander sprang ud den 26. og 28. april

Nyt om
NAVNE
DØBTE

JUNI
Friluftsgudstjeneste ved hallen:
Søndag den 2. kl. 9.30
Dalby sommerfest. Ved J.C. Bach Iversen.

14. april
Benjamin Lykke
Holm Hansen,
Bjørnøvænget 55

Døvegudstjeneste: Søndag den 2. kl. 14
1. s. e. Trinitatis. Ved døvepræst Christina Ebbesen.

12. maj
Sophia Graversen
Taps

Gudstjeneste: Søndag den 9. kl. 9.00
2. s. e. Trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 16. kl. 10.30
3. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Helena Graversen
Taps

Menighedsrådsmøde:
Onsdag den 19. kl. 19.00
I præstegården.

Liam Sandholdt
Petersen
Aagærdet 28

Gudstjeneste: Søndag den 23. kl. 10.30
4. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 30. kl. 9.00
5. s. e. Trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

JULI

Bodil Irene Rehné
& Poul Erik Rehné,
Fjordbakken 2

Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 9.00
6. s. e. Trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 14.
– der henvises til nabokirkerne
7. s. e. Trinitatis.

Konfirmation fredag den 26. april i Dalby Kirke. Bageste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Michael Daniel
Schmidt Hall, Martin Deneken Mortensen, Casper Brooks Abrahamsen. Forreste række fra venstre: Mathias Wittenkamp
Mortensen, Christine Felsted Andersen, Sofie Stokholm Kærsgaard, Christina Mekdes Vinholt Pedersen, Jeppe Enevold
Jensen. Foto: Per Lindorf

Gudstjeneste: Søndag den 21. kl. 10.30
8. s. e. Trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen.

KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og gangbesværede til alt, der står i kirkens kalender. Ønsker
man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone
Taxa (”Taxa 4X35”) på 75 50 27 00 senest kl. 12
dagen før. Opgiv aftalenr. 2984, og sig at turen går
til Dalby Kirke / præstegård.

8. april
Lene Buch Mendel,
Sæteren 5

Månedligt timetal / tiltrædelse:
24-31 timer (afhængigt af, om du kun ønsker weekender
eller også hverdage). Mulighed for udvidelse af stillingen
og samarbejde med nabosogne.
Tiltrædelse: 1. august.
Om Dalby Kirke og udviklingsmuligheder
Dalby Kirke er præget af gode/åbne arbejdsforhold, en
dygtig organist med børne- og ungdomskor og et menighedsråd, der gør meget for at knytte sogn og kirke sammen.
Mulighed for udvikling via kurser og musikgudstjenester.

Af Kurt Johansen,
fhv. formand Dalby menighedsråd

cirkulerer. Kirkens arbejde
fortsætter dog ufortrødent –
overbevist om, at det eneste,
der kan hjælpe landet videre,
er kirkens evige budskab
om Gud og hans lys, liv tilgivelse og kærlighed. Det er
en trofasthed og et mod, som
er umuligt at fatte fra vores
breddegrader.
Men også i andre lande står
det altså slemt til.

Omkring 200 millioner
kristne diskrimineres og forfølges for deres tro verden
over, og det bliver desværre
værre og værre.
Også hos Dalbys venskabsmenighed i St. George Kirke
i Bagdad er situationen forværret. Kirkens præst kunne
før bevæge sig ud i byen,
omend med svær militæreskorte. Det kan han ikke
mere. Journalister tør ikke
længere være med, så nyhedsformidling foregår på
Facebook, hvor forfærdelige
billeder af dræbte venner

Ægypten og Syrien
I Ægypten kommer det stadig til blodsudgydelse og
drab på kristne. For nylig
blev flere kristne skudt, da de
i Markus-katedralen i Cairo
ville begrave fem kristne, der
i ugen forinden var blevet
dræbt – angiveligt, fordi en
lille kristen pige havde skrevet en graffiti på en husmur.
I Syrien er situation endnu
værre for det kristne mindretal. De har ingen til at
beskytte sig. Tusindvis er
dræbt, og millioner søger nu
tilflugt under kummerlige

Jyllandsposten havde for
nylig en stor forsidehistorie: Kristne er de mest
forfulgte, stod der. Det er
desværre en gammel nyhed. Sådan har det været
i århundreder. I Dalby kirkes venskabsmenighed
i Bagdad er situationen
helt uoverskuelig.

Konfirmation søndag den 28. april i Dalby Kirke. Bageste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Klaes Nelausen
Simony, Nikoline Overgaard Reinke, Sissel Tarp Hemmingsen, Simon Wulff Gregersen. Midterrækken fra venstre: Anne
Nørgaard Mortensen, Margrethe Jakobi Wolff Madsen, Julie Grønning Berg, Lærke Maria Mark Jensen, Caroline Ødum
Suhr, Thea Louise Pedersen. Forreste række fra venstre: Mads Arnfeld Krab, Marie Foverskov Mehlsen, Maria Schmidt
Justesen, Rebecca Andersen, Camilla Barsøe Frandsen, Oliver Martinussen. Foto: Per Lindorf

Ring og få et gratis

bejde. Der er oprettet en særlig konto: Reg. 9743, konto
4452305372.
Også Tyrstrup sogn (Christiansfeld) er nu venskabsmenighed med St. George
kirken i Bagdad.
Mere information:
www.frrme.org

Støt venskabsmenighed
St. George Kirke har stor
brug for støtte for at fastholde sit håb og sit gode ar-

Dalby Kirke har ligesom
de andre knap 200 kirker
i Haderslev Stift fået ny
biskop. Den 50-årige sognepræst i Løgumkloster
Marianne Christiansen
opnåede et sikkert valgt
gennem de to valgrunder.
Af Jens Chr. Bach Iversen

Hele fem kandidater meldte sig til at efterfølge Niels
Henrik Arendt som biskop
i Haderslev Stift. Der blev
produceret og udsendt valgmateriale. Og rundt om i

stiftet blev der holdt adskillige valg- og debatmøder,
hvor alle interesserede kunne stifte nærmere bekendtskab med kvintetten.
To valgrunder
Med så mange kandidater
var det forventeligt, at ingen af kandidaterne nåede
over de nødvendige 50 % af
de afgivne stemmer i første
valgrunde. Marianne Christiansen var dog forholdsvis
tæt på. På forhånd havde
hun da også særdeles solid
opbakning, ikke mindst fra
Kolding-området,
blandt
præster og valgte menighedsrådsmedlemmer, som er
dem, der har stemmeret ved
et bispevalg.
Første valgrunde skilte de
tre kandidater fra, der fik
færrest stemmer. Tilbage var
foruden Marianne Christiansen valgmenighedspræst
Peter Hedegaard fra Holstebro.

Vejviser
Sognepræst:
Jens Christian
Bach Iversen
Gl. Tved 23 A,
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist:
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Midlertidig
kirkesanger:
Lis Jensen
Primulavej 11
Tlf. 75 52 09 42

Anden valgrunde bød blandt
andet på en direkte debat på
TV-syd, hvor de to finalister
dystede på folkekirkens økonomi, en mulig forfatning og
visionerne for folkekirken.
Resultatet
Resultatet blev en sikker sejr
til Marianne Christiansen
med 691 stemmer mod 460.
Flere valgte medlemmer
Dalby menighedsråd har
ligesom sognepræsten, der
skriver denne notits, støttet
hendes kandidatur i valgkampen.
Der er begrundede forhåbninger om, at Marianne
Christiansen kan inspirere
folkekirken i Haderslev Stift
til bestandig at fremme relationen mellem kirken og
dens medlemmer. Men først
skal hun selvfølgelig have
mulighed for at finde på
plads i både stiftet og i bispestolen og i det hele taget
lære både folk og opgaven

nærmere at kende. Her er
det flotte valg efter en sober
og redelig valgkamp et rigtig
godt fundament.
Marianne Christiansen siger
selv om det, hun glæder sig
til ved den store opgave:
- Først og fremmest at møde
alle de mennesker, menigheder, ansatte og frivillige,
som Haderslev stift består
af, til gudstjenester, møder
og samtaler her og der og
alle vegne. Gennem mødet
når vi ind i det gensidige
kendskab og den tillid, der er
nødvendig for samarbejdet.
Mød biskoppen
Marianne
Christiansen
kommer på besøg i Dalby
torsdag den 19. september
ved en sogneaften fælles for
Dalby, Sdr. Bjert og Sdr.
Stenderup. Her vil hun give
et oplæg til kirkens situation
lige nu som oplæg til en samtale om dens fremtid.

Menighedsrådets
formand:
Søren Arens
Solbakken 16
Tlf. 25 16 80 76
s.arens@stofanet.dk
Menighedsrådets
Kasserer:
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk
Kirkesiderne:
Dalby Kirkeblad
74. årgang,
nr. 6, juni.juli 2013.
Dalby Kirkes
faste fotograf:
Hilmar Bjarnhoff

Sydbank Kolding

SALGSTJEK

Køreskole
Poul Erik Bech
Jernbanegade 25
6000 Kolding

forhold i Libanon, Tyrkiet og
Irak. Min egen mangeårige
ven, biskop Ibrahim fra
Aleppo, blev sidst i april kidnappet i Syrien af tjetjenske
lejesoldater. Så langt Mellemøsten nu er fra Danmark,
kommer det altså alligevel
tæt på.

Ny biskop i Haderslev Stift

Haderslev Stifts nye biskop Marianne Christiansen kommer til Dalby
torsdag den 19. december for at diskutere kirkens fremtid.

Yderligere oplysninger
Sognepræst J.C. Bach Iversen, tlf.: 75 50 23 27, jcbi@km.dk
Ansøgning
Ansøgningsfrist: 10. juni kl. 12. Samtaler: 18. juni kl. 16-18.
Ansøgninger til: Dalby Menighedsråd, v/ fmd. Søren Arens,
Solbakken 16, 6000 Kolding / s.arens@stofanet.dk

Dalbys venskabsmenighed under ekstremt pres

29. april
Schythi Carla
Kathrine Sørensen,
Dalbyvej 89

Er du den ny
Kirkesanger ved Dalby Kirke?

Dalby Kirke søger kirkesanger, der vil være med til at løfte
og udvikle sang og musik ved gudstjenester og kirkelige
handlinger, gerne solistopgaver.

DØDE OG
BEGRAVEDE
4. april
Poul Højlund
Rasmussen,
Stranden 48

Gudstjeneste: Søndag den 28. kl. 19.00
9. s. e. Trinitatis. Ved Jens Christian Bach Iversen.
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DALBY KIRKE

E-mail: 602@edc.dk
Tlf. 75 50 36 00

www.lisbeth.dk

Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
tlf. 74 37 50 00 · sydbank.dk/kolding
Vi har åbent:
Mandag-fredag kl. 10-16
torsdag dog 10-17.

HAPPY
YS
MONDA på

Du kan også kontakte vores
Kundeservice på tlf. 70 10 78 79:
Mandag-torsdag kl. 8.30-20
Fredag kl. 8.30-18
Læs mere på sydbank.dk/kundeservice.
sushimanga.dk
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DALBY beboerforening

Beboerforeningen har sat alle sejl til at fejre jubilæum
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

som har lyst til at tage en
tørn i bestyrelsen. Vi er nogle ildsjæle, men det ville være
godt med nogle nye kræfter,
der har nogle nye ideer, fortæller Per Rosiak, der selv
har været formand i fire år.

Der bliver ikke sparet på noget, når Beboerforeningen
afholder sit 25 års jubilæum
den 8. juni. Der er omkring
46.000 kroner i foreningens
kasse, og formand Per Rosiak regner med, at foreningen
bruger de fleste af pengene
på denne dag. Beboerforeningen er ude i en regulær
charmeoffensiv.
- Det er da ingen hemmelighed, at vi håber, at vi kan
kapre nogle flere medlemmer og også gerne nogle,

Det er gratis
Der er både pandekager,
foredrag og levende musik,
og hvis vejret ellers arter sig,
så laver Beboerforeningen
også i år en halmgård, hvor
børnene kan komme og lege.
Hele arrangementet er gratis for folk med tilknytning
til Dalby Sogn, og Per Rosiak er ikke ked af at tømme
foreningens kasse på en dag
som denne.
- Vi er en kulturel forening,
der laver kulturelle arrange-

Dalby Beboerforening
bruger hele formuen på at
holde jubilæum. Foreningen vil gerne stå sig godt
med områdets beboere.

menter og binder Idyl, Rebæk, Mariesminde og Dalby
sammen til en enhed. Man
kan godt sige, at Beboerforeningen er som en paraplyorganisation, der holder
sammen på området. Så jeg
synes stadig, at beboerforeningen har en funktion,
siger formanden, der understreger, at foreningen har
god succes med både bankospil og børneloppemarked,
hvor mange møder op for at
støtte foreningen.
Koster få penge
- Det koster kun 100 kroner
om året at være medlem, og
vi så gerne, at flere havde lyst
til at støtte os, siger Per Rosiak, der understreger, at bestyrelsen ikke har kræfter til

at videreudvikle foreningen.
- Så længe vi holder os til de
gennemprøvede
arrangementer, så går det lige, men
vi kan ikke overkomme at
sætte nye ideer i gang, siger
formanden, der glæder sig til
dagen.
- Jeg håber, vi ser rigtig mange – også mange af de nye
tilflyttere, der er kommet til
Dalby de senere år, understreger Per Rosiak.
Fakta
Det koster 100 kroner om
året at være medlem af
Dalby Beboerforening
Der er i øjeblikket cirka
100 medlemmer
Det er gratis at deltage i
jubilæet, hvis man har tilknytning til Dalby Sogn

25 års jubilæum
i Beboerforeningen for Dalby Sogn,
lørdag d. 8/6, kl. 13 - 19 i Dalbyhus
Program
13.00-13.45
Borgmesteren byder velkommen og fortæller
om sognet, som der er i stor udvikling.
14.00-14.45
Der kommer en tryllekunstner og laver et spændende trylleshow.
Efterfølgende er der ballondyr til børnene.
15.00-16.00
Fortælling fra Ulf Hedemann, en gammel Dalbydreng, der beretter
om sin barske rejse som 15 årig sømand til Falklandsøerne og Antarkis i 1954
16.15-17.00
Live musik fra det seje band Gasstation, et Gasolin coverband.
17.30-18.30
Live musik fra det seje band Gasstation, et Gasolin coverband.
Hele dagen vil der for børnene være mulighed for at boltre sig på den
store halmgård, hvis vejret holder tørt. Leg i halmgården er på eget ansvar.
Foreningen vil være vært for mad og drikke i løbet af dagen.
Dette fra La crepe, som laver mad af pandekager i alle afskygninger.
Arrangementet er gratis for alle tidligere og nuværende borgere i Dalby Sogn.

