Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

Dalby Kirke

Dalby GF

Lokal entreprenør skal bygge skolen om

Læs mere i avisen

Det bliver håndværkere
fra Kolding området,
der skal stå for renoveringen og ombygningen
af Dalby Skole.

Onsdag den 1. kl. 14.30
Med Ulf Hedemann
til Antarktis
Tirsdag den 7. kl. 19.30
Konfirmandindskrivning 2013.2014
Søndag den 19. kl. 10.20
Pinsegudstjeneste
på mange sprog
Torsdag den 23. kl. 14.15
Udflugt til Kolding
Politimuseum

Onsdag den 29. maj –
søndag den 2. juni
DALBY SOMMERFEST
Foreløbigt program
side 3
Dalby sommerfest er
for alle.
Festlighederne begynder ved kirken, hvor
faklen tændes til sommerkoncerten og gives
videre til bankospillet
om torsdagen osv.
Det er festdage, hvor vi
mødes til aktiviteter for
store og små.
Vi vil stadig opfordre
jer til at komme med
nye ideer – særligt til
de ”rigtig voksne” – til
festdagene til: Irene
Mortensen på 60 54 41
01 / lwm@os.dk.
Se næste nummer af
Dalby Tidende,
www.dalbygf.dk eller
www.facebook.com/
gangidigogdalby

Af Lisa H. Kuang
Det blev J. Falk-Petersen
A/S i Sjølund, der vandt licitationen på ombygning

gerne færdige og har ansvaret for at byggeriet står færdigt til tiden. Kolding
Kommune forventer, at byggeriet står klart i 2014.
- Han får travlt, hvis han skal
nå at levere til tiden, siger
Michael Pagaard Madsen,
afdelingsleder i by- og udviklingsforvaltningen.
Michael Pagaard Madsen

Maj 2013

Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

ARRANGEMENTER
MAJ

og renovering af skolen, og
virksomheden bliver nu totalentreprenør på hele byggeriet.
J. Falk-Petersen A/S kom
med det billigste tilbud, og
Kolding Kommune er
netop nu ved at udfærdige
den endelige kontrakt.
Virksomheden skal sørge
for at tegne detailtegnin-

2. årgang . Nr. 4

understreger, at kommunen ikke har skelet til de lokale tilbudsgivere.
- Det må vi slet ikke. Vi er
gået efter det billigste tilbud, og det viste sig, at det
var en virksomhed i kommunen, siger Michael Pagaard Madsen.

SKOLEN
Opvisning i DGI Huset
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Farverig forårsopvisning
Søndag d. 17. marts
havde ca. 450 gæster og
200 gymnaster fundet
vej til Dalbyhus og årets
store gymnastikopvisning. Den regnbuefarvede slange starter det
hele. Indmarchen, hvor
alle ungerne traditionen
tro er klædt i ens tshirts. Lime, sol, krokus,
himmel, appelsin, rose,
sne og kul.

SKOLEN
Borgmester på besøg
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Af Pernille L. Andreasen
Foto: Judy Reimer
Dannebrog ved fod, og nationalsangen gjalder sin
smukke fællesrøst ud i alle
hallens kroge.
Holdene viser sine bedste
og øvede færdigheder. Instruktørernes fantasi skinner tydeligt igennem i de
mange kreative shows. Lige
fra gummistøvler og tusindebenstango til sovende
dansere/rytmepiger og de
dygtige springere. På måtte,
airtrack og trampolin.
Musik, bevægelse og rekvisitter i rigelige og velafpassede portioner.
Det er svært at lade være
med at smile. En dejlig dag
med glade og stolte børn.
Besøg udefra
I år gæstede et dygtigt gæstehold fra Gymnastikfor-

KIRKEN
Gudstjeneste for hele
verden
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eningen af 1936, 12 kvinder
25+, som gav os en flot opvisning.
Efter opvisningen var der
den vanlige afsked, hvor vi i
år måtte sige farvel til 5 af
vores gode instruktører og
2 af vores hjælpeinstruktører. Vi håber, de har haft en
god tid og måske kommer
tilbage.
Ny sæson
Dalby GF er allerede i gang
med at planlægge den nye
sæson 2013/14 med haltider, instruktører og hjælpeinstruktører. Målet er, at

kunne tilbyde de samme
hold til næste sæson, og
derfor søges forældre og
andre frivillige til bl.a. Dalbys puslinge -og springhold.
Vil du gøre en indsats som
træner/instruktør (sammen med andre frivillige, et
par timer om ugen, kan du
kontakte Dalby GF gennem
Pernille Andreasen på plnielsen@mail.dk eller 22 24
51 27)
Tilmelding
Tilmeldingen til den nye
sæson sker via vores hjemmeside www. dalbygf.dk.

Der åbnes for tilmelding i
august, så hold øje på
hjemmesiden. Mange af
vores børnehold er eftertragtede, så vi opretter venteliste i tilfælde af, at et
hold fyldes op.
Stor tak til gymnastikudvalget, instruktører, hjælpeinstruktører og gymnaster for
den ydede indsats. Uden jer
havde vi ingen gymnastikforening eller opvisning.
Se flere billeder på
http://www.facebook.com/
gangidigogdalby

SPORT
Fodbold i snestorm
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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

Dalby Tidende
Om
AVISEN
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chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør:
Lisa H. Kuang,
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KLs lockout af
lærerne rammer
også Dalby Skole
Synspunkt
Af skoleleder Henrik Nielsen
I dag, fredag d. 5. april 2013, hvor dette skrives, er
det fjerde dag lærerne er lockoutet fra deres arbejde
på Dalby Skole.
Næsten al undervisning er
aflyst, kun viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklunds historieundervisning i 6. klasserne gennemføres. Dalby
Skole har nemlig kun overenskomstansatte lærere,
der alle er omfattet af lockouten.
Nogle få elever i indskolingen kommer til de påsatte
tilsynstimer, hvor skolens
sfo-pædagoger har været
planlagt til at deltage i undervisningen.
Også vores SFO er præget
af lockouten, der kommer
mellem 25 og 35 børn i åbningstiden om eftermiddagen, det er kun ca. 1/5 af
de børn, der plejer at være
her.
Så meningen med at holde
skole er svær at finde disse
dage. Vi savner skolens elever og lærere, vi savner den
engagerede undervisning,
elevernes læring, legen og
livet i skolens hverdag.
Fleksibel tid
KL, Kommunernes Landsforening, begrunder deres
lockout med, at skolerne
skal frigøres fra centrale aftaler, der til hver undervisningstime knytter en
fastlagt tid til lærerens forberedelse, tilsyn, skolehjem-samarbejde og til
samarbejdet på skolerne.
KL mener, a t den centrale
aftale er ufleksibel og begrænser ledelsesrummet.
Sideløbende hermed har
regeringen præsenteret de-
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res udkast til en skolereform, hvor eleverne skal
have mere undervisning og
en længere skoledag. Regeringen har ved præsentationen af skolereformen
meddelt, at udvidelsen af
undervisningstiden skal finansieres ved at en større
del af lærernes arbejdstid
går til undervisning.
Jeg har overfor forældrene
på Dalby Skole tilkendegivet, at jeg oplever, at vi på
skolen har rigtig dygtige
lærere, der meget ansvarligt og i et godt samarbejde
med os i ledelsen anvender
deres tildelte arbejdstid til
de forskellige læreropgaver. Så på Dalby Skole oplever jeg ikke, hverken
manglende fleksibilitet eller begrænsning af ledelsesrummet.
Værdier
I skolens egen værdisætning fremhæver vi, at åbenhed og ærlighed skal præge vores relationer.
Jeg kunne ønske, at det
også var disse værdier, der
prægede arbejdstidsaftaleforhandlingerne mellem
KL og Lærernes Centralorganisation og udmeldingerne til presse og offentlighed.
Set fra min stol ville det
have været mere ærligt,
hvis regering og KL havde
meldt ud at: ”En folkeskolereform kræver, at lærerne
underviser 2-3 lektioner
mere om ugen, derfor vil

tiden til forberedelse,
skole-hjem-samarbejde m.v.
bliver reduceret tilsvarende.” Og med udgangspunkt heri lagt op til en
forhandling om en u-bureaukratisk aftale, der bygger på anerkendelse af
lærernes professionelle arbejde under skoleledernes
ledelse.
En arbejdskonflikt, der
medfører lockout af lærere
har flere tabere. Eleverne,
der ikke kan få undervisning, forældre, der får pasningsproblemer og lærere,
der oplever løntab og
manglende anerkendelse.
Mulige vindere er jeg mere
i tvivl om.
Når dette synspunkt bliver
trykt i Dalby Tidende er
lockouten efter al sandsynlighed stoppet enten ved
lovindgreb eller efter mægling mellem parterne. Vi
har sikkert fået et nyt
grundlag for aftale om lærernes arbejde på skolen.
Når der er fastlagt ny aftale
for folkeskolen, vil jeg gøre
mit til fortsat at få den gode
engagerede undervisning
og det gode samarbejde til
at præge Dalby Skole sammen med skolens lærere,
pædagoger, andre personalegrupper og forældrene.

Opvisning i
DGI Huset i
Vejle
Den 10. marts drog vore
rytmepiger til opvisning
i DGI Huset i Vejle. Allerede i forhallen, hvor vi
mødtes, kunne vi mærke pigernes forventning.
De strålede spændte af
glæde og iver for at
komme på gulvet.
Af Pernille L. Andreasen
Foto: Pernille L. Andreasen
Opvisningen var kæmpe
stor med mange hold fra
andre gymnastikforeninger
og områdets efterskoler.
Dalbypigerne skulle lave
deres opvisning efter BGI
akademiet, som med deres

200 gymnaster leverede et
virkelig flot show, og det var
derfor en stor udfordring
og svært at skulle på gulvet
efter dem.
Vore rytmepiger lod sig ikke
mærke med ”presset” og
klarede showet med glans.
Alle var glade og stolte efter
opvisningen, både gymnaster, instruktører og ikke
mindste forældre og bedsteforældre, som havde fundet
vej til Vejle.
En stor oplevelse for pigerne, som var så seje. En
stor tak til Phie og Simone,
som har ydet et virkeligt
stort stykke arbejde med pigerne.
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DALBY SOMMERFEST 2013: FORELØBIGT PROGRAM
Onsdag den 29. maj: Kirken

Lørdag den 1. juni: Festpladsen

18.00
P-pladsen

Grill
Øl / vand kan købes.

15.30 ʹ
søndag 9.30

19.00

Sommerkoncert: Kirkens kor
15.30 Info-teltet

Torsdag den 30. maj: Hallen
19.00

Bankospil

Fredag den 31. maj: Festpladsen
18.00

Grill og fadøl er åben

18.00

Dalby Møllepokal:
Fodbold Senior

19.00
Beachvolleybanen

Turnering: Beachvolley

Lørdag den 1. juni: Festpladsen
10.00

Boderne åbner

10.00 - 15.30

Fodbold Ungdom

11.00 - 13.00
Hallen

Kidsvolley for alle
Tilmelding: 40 43 48 79

12.00 - 18.00
Mastesejlet

Spejderaktiviteter.
GPS-løb, snobrød, katapult

14.00 - 14.30

Gymnastikopvisning:
Rytmepigerne

17.00 - 20.00

Gadekamp: Høvdingebold
5 pr. hold.
1. Præmie: Vejskilt = praleret
indtil næste år.
Tilmelding: www.dalbygf.dk

Fortsættes næste
spaltes hvide felter.

15.30 Teltpladsen
16.30 Info-teltet
18.30 Pølseboden
19.00-22.30 Hallen

Børnecamping.
Pris: 70 kr.
Tilmelding: www.dalbygf.dk
Tjek-ind (+ eftertilmelding
og efterbetaling).
Udlevering af armbånd, der
bæres hele tiden og vises
ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads (skel mlm. 3. / 4. kl.).
Frugt, kage, saft.
Fransk hotdog.
Diskotek og karaoke-konkurrence ved Dalby SFO.

00.00 Teltpladsen

Ro på pladsen.

07.00 Festteltet
09.30 Teltpladsen

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.
Alle teltet 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 eget ansvar.
Rygning, alkohol energidrik
= Bortvisning!

18.00 - 20.00

Aftensmad ved grill

20.00 - 24.00

Sjov i teltet: Forældreparkering i Café Dalby.

Søndag den 2. juni: Festpladsen
9.30

Friluftsgudstjeneste + kaffe

11.00

Boderne åbner

11.00 - ??.??

Fodbold

11.00

Børneløb: 2 eller 5 km.

Vær med til at gøre børnecamping en succes…
• Bradepande / muffins
til 20-25 børn.

• Indskrivning, udlevering
af frugt/kage/saft.

• Vågen nattevagt (evt. en
voksen, som alligevel sover
i et af teltene uden at lukke et øje).

• Varm kaffe i campingvognen.

Kontakt:
Morten (20 89 60 90)
Else-Marie (20 77 34 49)
SENEST onsdag 8. maj.

Åbent
LÆSERBREV

DALBY SOM
MONARKI
I disse ligestillingstider er
det en skandale, at Prins
Henrik ikke må kalde sig
konge. En mand, der har
knoklet for at lære at sige
”rødgrød med fløde” og
opgivet frølår, Edith Piaf
og Montparnasse til fordel for brunkål, John
Mogensen og Himmelbjerget. Manden ønsker
sig et kongerige, bare et
lille et.
Lad os vise storsind i
Dalby og udnævne Prinsgemalen til Kong Henrik
den Første af Dalby. En
fortjent gestus og samtidig en markering af, at
Dalby tager ligestilling alvorligt.
Kroningen
kunne ske ved Beboerforeningens 25 års jubilæum og være den
royale prik over i’et. Udgiften vil være minimal:
Skolen ligger givetvis
inde med en krone fra
fastelavn og et scepter fra
en skolekomedie.
Man ser det for sig: Sommerfesten
relanceres
som hofbal, og med et
par lyskæder gør øvelseshuset det ud for Versailles.
Næste skridt bliver diplomatiske
forbindelser
med San Marino og ret
til at stille op som selvstændig deltager i Europæisk Melodi Grand
Prix. Der vil ikke være et
øje tørt, når Kim Søndergaard, sognets legendariske Banko-opråber, toner
frem på tv-skærmene
med ordene: Good evening, London! Here are
the results from the
Dalby jury…
If you can dream it, you
can do it!
S. Uhresen,
royalist ultra
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Dalby Tidende
DALBY skole

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen

DALBY SKOLE

Grønt Flag i varslet snestorm
Der er varslet uvejr og
voldsom snestorm over
hele landet tirsdag d.
19. marts. Vinden er
hård, himlen er grå, men
sneen har endnu ikke
vist sig. Heldigvis er de
8 el-biler ankommet, der
skal overdrages til de
nye testfamilier. I dag er
Dalby Skole vært ved
overdragelsen af bilerne
sammen med firmaet
Clever, Kolding Kommune og Tre-For.

Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen

Af lærer Jens Bank
Foto: Judy Reimer

Tlf.:
79 79 78 30

Indenfor summer det af aktivitet fra 5.Bs elever, som
arbejder med at færdiggøre deres udstillinger om

Mail:
dalby-skole@kolding.dk

el-energi. Det hele skal
være færdig til kl. 12, når
resten af skolen og borgmester Jørn Pedersen kommer for at markere overdragelsen af elbilerne.
Stemningen er god, og der
er mange bolde i luften.
Energitjenesten og Tre-For
er også kommet. De har en
racerbane, små vindmøller
og en kondicykel, der generer strøm til et fjernsyn.
Alle kan prøve.
Endelig er klokken 12,
borgmesteren og resten af
skolens elever er kommet.
Nu skal eleverne fra 5.b
vise, hvad de har arbejdet
med og lært om el-energi.
Borgmesteren holder en
kort tale, inden eleverne
får lov til at prøve de

mange aktiviteter. Der bliver trampet i pedalerne på
kondicyklen og kørt race
med bilerne på racerbanen.
2 elever viser borgmesteren
rundt mellem de forskellige udstillinger om drivhuseffekt, solceller og energikilder. Det hele er krydret med spareråd om, hvordan vi kan bruge vores
el-energi mere effektivt.
Udstillingen er en del af
skolens engagement i
”Grønt flag – grøn skole”,
og skal på et tidspunkt
ende med, at skolen endnu
en gang kan erhverve et
grønt flag og dermed det
synlige bevis på, at Dalby
Skole er en grøn skole.
Borgmester Jørn Pedersen får forklaret fotosyntese af elever fra 5B

Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk

Dalby piger vandt skoleturneringen

Skolebestyrelsen:
Jens Roelsgaard (formand)
Lars Lohmann
Sanne Safarkhanlou
Ritt Sønnichsen
Mette Deichmann
Pernille B. Schmidt
Ulrik Søgaard

6. gang blev lykkens
gang. Pigerne fra Dalby
6.B vandt i sidste forsøg
skoleturneringen for
piger 3. marts 2013.
Af: Steen Hoppe
Foto: Steen Hoppe

Efter at have vundet den
indledende runde med
max. point, ventede Vonsild i semifinalen. Lokalopgøret blev vundet 2-1 af
Dalby pigerne. Finalemodstanderen blev Real Skolen, og også her ”kørte”
pigerne en sikker 2-1 hjem.

Det sker i maj:
1. maj: blokdag
Kr.Himmelfartsferie:
torsdag d. 9. maj til søndag d. 12. maj

Anders Nørholt og Marie Louise Munksgaard, 5B forklarer kammerater om drivhuseffekten.

Pinseferie: lørdag d. 18.
maj til mandag d. 20.
maj
24. maj: blokdag
24. maj: besøgsdag af
kommende børnehaveklassebørn

Borgmester Jørn Pedersen åbner udstillingen.
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På billedet ses fra venstre: Emma J, Frederikke, Emma H,
Maja. Cecilie, var skadet på dagen.
For træneren Erik var sejren tiltrængt, efter 6 forsøg.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Kan du huske dengang...
6. klasserne fra Dalby
skole ser tilbage på 7 års
skolegang som snart er
ved at få sin afslutning.
Af klasselærer Lisbeth Gregersen
Kragh og klasselærer Sussi Nicolaisen
Foto: Mohsen Safarkhanlou
Foråret er allerede godt i
gang og det har en helt særlig betydning for 6. klasserne på Dalby Skole. Endnu har de lidt tid, inden de
for alvor skal af sted herfra.
Det er ikke mange uger
siden, at eleverne på 6. årgang sammen med deres
forældre skulle til at beslutte
sig for, hvor de vil gå i skole
til næste år, og det kan godt
give lidt uro i kroppen. For
hvad siger far og mor? Hvad
gjorde storesøster, og hvad
gør kammeraterne? Hvordan bliver det det nye sted,
og hvad vil jeg? Nu er beslutningen taget, og så kan de
bare nyde de sidste par måneder, de har sammen.

Når man kigger frem, kommer man ofte også til at
kigge tilbage. Det har vi
gjort på 6. årgang. Lige til at
begynde med, var det lidt
svært at komme i tanke om
noget. Men efterhånden begynder snakken rundt i de
smågrupper klasserne var
inddelt i. Sidste skoledag,
skolekomedie, musical, projekt og fællesskab, er noget
af det, der bliver skrevet
ned på arket til brainstorm,
som eleverne har fået udleveret. Hvad var det bedste?
Hvad vil de huske om ti år?
Hvordan er det at gå på
Dalby Skole?
Mange traditioner
Det er tydeligvis ikke de
mange dansk- og matematiktimer, der først bliver
nedfældet på papiret. Det
er derimod alle de særlige
dage og traditioner, der
præger skolegangen på
Dalby skole.
- Morgensang er godt, fordi
skolen samles, og vi synger

nogle sange og hører, hvad
de andre arbejder med,
siger Philip 6.b.
Det er dengang i anden
klasse, hvor de traditionen
tro opførte krybbespil for
hele skolen den sidste skoledag inden juleferien. Præsten, der hvert år agerer
æsel, og hvor alle er samlet,
for at synge julen ind.
Det er den anderledes skoleuge med hele verden som
tema, hvor klasserne er sammen på kryds og tværs. Det
er skolekomedie og musical, hvor bøgerne får lov til
at træde i baggrunden til
fordel for det praktisk-musiske.
- Jeg synes, musicalen var
det bedste. Det var vildt
sjovt og grænseoverskridende. Noget man måske
ikke kommer til igen. Så det
var en super fed oplevelse,
fortæller Michelle 6.a.
Efterhånden er en af de
faste traditioner i 4. klasse et
besøg fra waliserne fra skolen Ysgol Y Ddery. Det er en

oplevelse, som eleverne aldrig glemmer og giver dem
mod til at tale engelsk.
Et af de nyere tiltag er læsebåndet, hvor vi hver dag
starter skoledagen med 20
min. læsning.
- Det er meget lærerigt og
godt, at man læser tekster
fra de forskellige fag, siger
Kasper D 6.a.
Gode år
Men frem for alt er det det
daglige fællesskab, venskaberne, udflugterne samt
lejrskoleturen til Vingsted.
- Det har været nogle gode
år, snart syv år er gået. Det
er helt vildt at tænke på. Det
er lidt trist at tænke på, at vi
alle sammen måske mister
kontakten efter syv gode år,
siger Nicolai 6.b.
Der er bred enig om, at der
er et godt sammenhold i
klasserne, også på tværs af
klasserne er der gode relationer, idet vi bl.a. også har
arbejdet en del på tværs af
klasserne.

Fælles billede fra skolekomedien i 5.klasse, hvor vi spillede uddrag af Ole Lund Kierkegaard.
- Det har været 7 vildt gode
år på Dalby, som jeg aldrig
vil glemme. Man får mange
gode oplevelser, når man
går på skolen. Jeg har også
fået mange gode venner, og
der er et rigtig godt fællesskab, siger Maja 6.b.
- Vi har haft mange sjove oplevelser, og vi har lært en
masse. Vi ville ønske, vi
kunne gå her hele vores folkeskolegang. Det er mega
nederen, at der ikke er

kommet en overbygning
som lovet, siger Mette og Josephine 6.a, men de fortsætter:
- Det bliver også fedt og
spændende at prøve noget
nyt.
Nu nærmer sig tiden til afslutningen, og traditionen
tro, skal der klædes ud og
kastes med karameller, og
hvem vinder mon rundboldkampen, lærerne eller
eleverne?

Fra skrot til robot
I Dalby SFO er værkstedet blevet indtaget af
drengene fra 0. til 3.
klasse. Temaet har været
skrot, og hvad man kan
lave med det. De fleste
af os tænker ikke over,
hvad der sker med det
elektronik, vi smider ud.
For 0. til 3. klasses drenge er det en helt ny og
spændende oplevelse at
se bag kabinettet og ind
i hjertet af vores dagligdags elektronik.
Af pædagogstuderende Simon
Pedersen
Værkstedet er fyldt til randen med gamle fjernsyn,
radioer og køkkenmaskiner, som gennem de sidste
par uger er blevet indsamlet
med stor ihærdighed af

pædagog Allan Clausen
med det ene formål, at
drengene kan skille det helt
og aldeles ad.
Tanken er, at drengene nu
skal samle det igen i former
og med formål som kun
deres fantasi sætter grænser
for, og så de voksnes evner
med elektronik selvfølgelig.
At lege med skrot er noget
helt nyt for drengene. De
fleste har aldrig set,
hvordan elektronik ser ud
indvendigt, og de går ivrigt
til værks med at skille
tingene fra hinanden.
Når det kommer til at
samle tingene igen, er
tempoet noget langsommere. Alt skal omhyggeligt
samles, ledningerne skal
sidde ordenligt, og det skal
se helt rigtigt ud. Børnene
arbejder med stor ihærdig-

hed, og de voksne har
næsten svært ved at følge
med.
Men alt skal sidde rigtigt, og
snart begynder flere projekter at tage form, blandt
andet en alternativ helikopter og et privat tv studie.
Den mest imponerende
ting er dog Robotten.
Langsomt bliver den en
halv meter høje robot til
virkelighed, og efter møje
og besvær holder den sin

første kop kaffe og rækker
tunge af den første stakkel,
der passerer forbi.
Drengene har nydt godt af
ikke bare at få lov at samle
nye ting, men også at kunne
åbne op og se, hvad der
forgår i de ting, vi har i
vores dagligstuer.
Men mon ikke det bliver
pigerne, der næste gang
indtager værkstedet, når
der skal arbejdes med skrot
igen i Dalby SFO.

Marcus Enemark Radfelder, Kristian Korsgaard Lautrup og
Nicolas Skovbakke arbejder dybt koncentreret på at bringe
robotten til live med hjælp fra Allan Clausen.

Jacob Bundgaard Dixen i gang med at skille et fjernsyn ad.
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Pinsefest for hele verden
KALENDER
MAJ
Eftermiddagsmøde: Onsdag den 1. kl. 14.30
Tag med Ulf Hedemann til Antarktis og Falklandsøerne.
I præstegården. Se foromtale.
Gudstjeneste: Søndag den 5. kl. 10.30
5. s. e. påske. Ved Klavs Bo Sørensen.
Konfirmandindskrivning:
Tirsdag den 7. kl. 19.30
Indskrivning af konfirmander 2013-2014.
I kirken. Se foromtale
Gudstjeneste: Torsdag den 9. kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag.
Ved Jens Christian Bach Iversen.
Danske Kirkedage:
Torsdag den 9. – søndag den 12.
I Aalborg. Se www.danskekirkedage.dk
Natkirke: Fredag den 10. kl. 20.00-23.30
I Sankt Nicolai Kirke.
Gudstjeneste: Søndag den 12. kl. 10.30
6. s. e. påske. Ved Maria Skjerning Frederiksen.

Af Jens Christian Bach
Iversen
Foto: Kurt Johansen
I Dalby Kirke er det ikke
længere kun salmen ”I al
sin glans nu stråler solen”,
der er så sikker ved pinsegudstjenesten, at det ikke

Fælles friluftsgudstjeneste for Kolding Provsti:
Mandag den 20. kl. 10.30
2. Pinsedag. På Houens Odde Spejdercenter.
Se foromtale.
Udflugt til Kolding Politimuseum:
Torsdag den 23.
Afgang fra præstegården kl. 14.15. Se foromtale.

Af Jette Juhl
Ill: Folkekirkens Nødhjælp

Gudstjeneste: Søndag den 26. kl. 10.30
Trinitatis søndag. Ved Jens Christian Bach Iversen.

Igen i år var hele Dalby sogn
dækket med 32 indsamlere
på 22 ruter, da der søndag
den 10. marts blev samlet
ind til Folkekirkens Nødhjælp. Mange indsamlere er
”gengangere”, som har
været med i mange år. Men
hvert år kommer der nye til.

Gudstjeneste: Søndag den 19. kl. 10.30
Pinsedag. Med læsninger på forskellige sprog.
Ved Jens Christian Bach Iversen. Se foromtale

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.

kan diskuteres. I fjor brændte en ny tradition igennem, som der heller ingen
grund er til at diskutere berettigelsen af at gentage.
Derfor sker der det ved
gudstjenesten Pinsedag den
19. maj kl. 10.30, at et uddrag fra Bibelen bliver læst
på lige så mange sprog, som
kirken kan finde læsere til.
I 2012 lød pinseberetningen – den om disciplene,
der i bogstavelig forstand
tændes af Helligånden, så
de begynder at forkynde
evangeliet på alverdens
sprog – på syv andre sprog
end dansk i Dalby Kirke.
For langt de flestes vedkommende handlede det om
læsernes egne modersmål.
Igen i år vil kirkegængere
opleve præsten blive af-

Pinsedag 2012 læste disse personer med tilknytning til Dalby sogn op
i kirken på spansk, tysk, cebuano, tagalog, dansk, italiensk, fransk,
engelsk og norsk. Pinsedag 2013 den 19. maj gentages eksperimentet.

brudt undervejs i prædikenen. Hvor mange der deltager, er i skrivende stund
usikkert, for interesserede
må gerne selv melde sig.

Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe. Gerne i strålende pinsesol på kirkens Pplads.

Sogneindsamling: Godt gået, Dalby
Søndag den 10. marts
blev der samlet ind ved
Sogneindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælps
kamp mod sult i verdens
fattigste lande. Temaet
var ”Ingen mor skal se sit
barn sulte”. Dalby gav et
flot bidrag til landsresultatet på 13,5 millioner kr.

Menighedsrådsmøde: Onsdag den 15. kl. 19.00
I præstegården.
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Pinsen er en afgørende
højtid for den kristne
kirke. For pointen Pinsedag er, at kristendommen skal fortælles
videre på alle verdens
sprog og nå ud over
hele jorden. Det bliver
anskueliggjort i Dalby
Kirke, når folk fra sognet, der behersker andre
sprog end dansk, læser
en udvalgt bibeltekst op
søndag den 19. maj.

I år var der også rigtig
mange konfirmander med
ude på ruterne. Det var den
koldeste indsamlingsdag, vi
har haft, men indsamlerne
kæmpede sig igennem.
Meteorologerne fortalte, at
den barske østenvind gjorde, at de 2-3 minusgrader
på dagen føltes som cirka
20 graders frost.
Næsten forfrysning
Det var så koldt, at det vist
var lige før, vi fik forfrysninger bare af at tælle de
mange mønter op.
Tusind tak til alle indsamlere og øvrige hjælpere,
ikke mindst til Herdis
Schmidt, som for 10. gang
sørgede for kaffe og hjemmebagte boller til de for-

frosne indsamlere i præstegården.
Mange af de børn, som var
med på ruterne sammen
med deres forældre, ventede i spænding på at få optællingsresultatet af deres
indsamlingsbøsser. I gjorde
det rigtig godt!
Der blev samlet i alt kr.
18.114,- ind i Dalby, hvilket
svarer til kr. 17,37 pr. husstand. Det bragte os op på
plads nr. 48 ud af 1.316 deltagende sogne.
Det ser endnu flottere ud,
hvis vi nøjes med at sammenligne os med sogne,
der ligesom Dalby har over
1.000 husstande, så to-tre
meget store donationer ikke kan løfte gennemsnittet
så markant. I denne lidt

mere uofficielle optælling
blev vi nummer 4. Her blev
vores gode naboer i Sdr.
Bjert i øvrigt nummer 1. Så
vi er godt med i vores område
På vegne af Folkekirkens
Nødhjælp tusind tak til alle
bidragsydere samt indsamlere/hjælpere, der har
medvirket til det flotte resultat.

Ved den store Sogneindsamling
søndag den 10. marts samlede
32 indsamlere i alt 18.114 kr.
ind i Dalby.
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Fra Dalby til Antarktis
Onsdag den 1. maj kl. 14.30 slår Dalby
Præstegård dørene op for et arrangement, der for- binder det lokale med
den store verden. Det er Ulf Hedemann fra Idyl 25, der viser billeder og
filmklip fra en særdeles speciel sørejse, som førte ham helt til ismasserne ved Sydpolen.

Årets sommerudflugt
går torsdag den 23. maj
til Kolding Politimuseum. Museet blev i fjor
flyttet til den tidligere
tyske bunker, Kommandocentralen, Rømøvej 4,
6000 Kolding. Alle er
velkomne.

Af Jens Christian Bach Iversen
Ill.: Ulf Hedemann
Vi skriver 1954. Den dengang kun 15-årige
Dalby-dreng, Ulf Hedemann, mønstrede
som sømand. Det gav en oplevelse for livet
på en barsk rejse til Falklandsøerne og Antarktis. Men han havde heldigvis øjne og
ører åbne.
Nu, næsten 60 år efter, tager Ulf Hedemann alle interesserede med på den udfordrende rejse, men under trygge former i
Dalby Præstegård onsdag den 1. maj kl.
14.30. Fortællingen krydres med billeder
og filmklip.
Pris for hele rejsen til Antarktis: 30 kr., som
dækker kaffe/te og brød/kage.
Billet kan indløses ved døren. Forudbestilling er ikke nødvendig.

Udflugt til Kolding
Politimuseum

Tag med den dengang kun 15-årige Ulf Hedemann på hans barske sørejse til Antarktis. Der
er afgang onsdag den 1. maj kl. 14.30 i præstegårdens trygge konfirmandstue og ankomst
samme sted et par timer senere.

Tilmelding
Tilmelding til Elly Petersen

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

Af: Jens Christian Bach
Iversen
Fotos: Politimuseet
På museet kan man blive
klogere på politiets historie
i almindelighed og ikke
mindst spektakulære straffesager fra Kolding. I dag
rummer museet også en del
historiske våben blandt
andet fra besættelsestiden.
Udstillingen om fyrværkerikatastrofen i Seest kan suppleres med forskellige
DVD-optagelser.

Vejviser

på 75 53 18 60 / ellysmail
@stofanet.dk senest søndag
den 12. maj.
Pris
Udflugten koster 25 kr. og
dækker kaffe og brød på
Politimuseet.
Afgang
Der er afgang fra Dalby
Præstegård kl. 14.15. Når tilmeldingerne kommer ind,
arrangeres der fælles kørsel
i et passende antal biler.

Er du den ny kirkesanger i Dalby?
Dalby Kirke søger ny kirkesanger pr. 1. august
2013.
Cirka 30 timer pr. måned. Hovedsagelig weekendarbejde. Ansøgningsfrist bliver 10. juni.
Opslag i næste nummer af Dalby Tidende. Men
har du allerede nu lyst til at vide mere, så kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på
75 50 23 27 eller jcbi@km.dk

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
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

Konfirmation 2014: Indskrivning
Indskrivningen til konfirmationsforberedelse
2013-2014 foregår tirsdag den 7. maj kl. 19.3021.00 i kirken.
Af Jens Christian Bach Iversen
Til indskrivningen medbringer den kommende

konfirmand sin far / mor
samt sin dåbsattest (eller
husker sit CPR-nummer).
Konfirmationsforberedelsen
Konfirmationsforberedelsen ligger fra kl. 8.00-9.30
torsdag morgen, hvor
Brændkjærskolen og Real-

skolen gennem mange år
har haft hul i skemaet til
formålet. Unge, der går på
andre skoler og ønsker at
blive konfirmeret i Dalby
Kirke, bliver der lavet en
særlig aftale med.
Dato for forberedelsens
start ligger ikke fast endnu,
men det bliver antagelig

den 22. eller 29. august.
Personlige invitationer
En hel del familier har henvendt sig til præstegården
allerede. De har fået tilsendt en direkte mail med
invitation til indskrivningen. Samme invitation er
omdelt til alle elever i

Brændkjærskolens kommende 8. klasse. Elever fra
årgangen har hjulpet med
at dele rundt på Realskolen
til gamle klassekammerater.
Ønsker man invitationen
tilsendt, sender man en
mail til sognepræsten på:
jcbi@km.dk
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Nyt om
NAVNE
DØBTE
13. april
Gustav Kjær Egebjerg,
Pilekæret 13

VIEDE OG
VELSIGNEDE
Ingen

DØDE OG
BEGRAVEDE
20. marts
Benny Georg Håkansson,
Skovly 62
22. marts
Svend Andersen,
Henrik Rantzaus Vej 34
28. marts
Signe Thomsen Høilund,
Lupinparken 50
29. marts
Keld Ove Nielsen,
Regnars Ager 9

Kirkesiderne:

DALBY KIRKE / DALBY BEBOERFORENING

Fælles gudstjeneste på Houens Aktiviteter i Dalby Beboerforening 2013
Odde for hele Kolding
For Dalby Beboerforening er årets største begivenMandag den 20. maj, kl. 10.30 ringer nogle helt særlige kirkeklokker til en helt særlig gudstjeneste, når
alle kirker i Kolding Provsti for 7. gang stiller hinanden stævne 2. pinsedag. I år finder den fælles friluftsgudstjeneste sted ved Houens Odde Spejdercenter, og klokkerne indgår til daglig i Løgumkloster
Kirkemusikskoles transportable klokkespil.
Af Jens Christian Bach Iversen
Foto: Houens Odde Spejdercenter
Det er efterhånden blevet en
tradition, at Kolding-kirkerne samles 2. pinsedag til en
fælles gudstjeneste i det fri.
Og i år får friluftslivet en ekstra gnist, da gudstjenesten
bliver holdt sammen med
100 8-10 årige ulveunger, der
ligger i pinselejr på Houens
Odde Spejdercenter.
Det er organist Jane Ø. Lauridsen fra Sankt Nicolai
kirke, der i dagens anledning betjener klokkespillet
fra Løgumkloster en halv
time, før gudstjenesten begynder. Salmesangen vil udover klokkespillet blive
ledsaget af en blæserkvartet,
og der vil være kormedvirken tilrettelagt af organisterne Charlotte Støjberg
og Susanne Elbæk.
Provstigudstjenesten bliver i
år tilrettelagt af præster og
organister ved Nr. Bjert, Eltang, Sdr. Vilstrup, Almind,
Viuf, Vester Nebel og Sankt
Nicolai kirker, der alle
håber på godt vejr og god
og festlig tilslutning.
Man bedes selv medbringe
stole eller tæpper at sidde
på og arrangørerne opfordrer til, at man også pakker

en frokostkurv og nyder
den sammen efter gudstjenesten.

hed 25-års jubilæet, der fejres lørdag den 8. juni.
Efteråret byder på de traditionsrige succeser, børneloppemarked og bankospil. Man kan med fordel
sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Af Per Rosiak
Som omtalt i martsnummeret af Dalby Tidende fylder
Dalby Beboerforening 25 i
år. Foreningen er født ud af
det engagement, der opstod for at redde Dalby
Skole, da Kolding Kommune truede med at lukke
den. Skolen reddede livet,
og nu kan vi i jubilæumsåret
glæde os over nybyggeri på
skolen og med god grund
håbe på en udvidelse og
overbygning.
Man kan læse om foreningens arrangementer på
w w w. d a l b y b e b o e r f o r ening.dk
25 års jubilæumsfest
Beboerforeningens fødselsdag bliver fejret i Dalbyhus
/ Hallen lørdag den 8. juni
fra kl. 13 til 19. Borgmester
Jørn Pedersen er med fra

Første friluftsgudstjeneste for
hele Kolding Provsti fandt sted
2. pinsedag i 2007 på Skamlingsbanken, hvor skråningerne blev tæt pakket af spændte
kirkegængere.

festens start, og senere kigger en tryllekunstner forbi.
Musikken undervejs bliver
leveret af Gas-station, som
spiller Gasolin-kopier.
Vi håber på tørvejr, så der
udenfor kan stilles en halmborg op til deltagende
børn.
Foreningen vil være vært
for lidt godt til ganen.
Mere information følger i
næste nummer af Dalby Tidende.
Børneloppemarked
Lørdag den 14. september
afholder Beboerforeningen
børneloppemarked i hallen
fra kl. 11 til 14. Der er som
vanligt max 1 bord pr. barn.
Man kan tilmelde sig hos tilmelding@dalbybeboerforening.dk eller sms til 22 36
10 57.

Septemberudgaven af Dalby Tidende vil fortælle
meget mere om børneloppemarkedet.
Bankospil
Tirsdag den 31. oktober er
Beboerforeningen vært for
det traditionsrige bankospil. Vi starter kl. 19 og skal
blandt andet spille om
anden til Mortensaften. Der
vil igen være amerikansk
lotteri med rigtig mange
gode gevinster.
Medlemskab
Støt Beboerforeningen og
vær med til at sikre, at der
også fremover bliver afholdt
børneloppemarked, bankospil og andre gode aktiviteter i foreningens regi.
Et medlemskab af Dalby Beboerforening koster 100 kr.
for et kalenderår og gælder
for hele husstanden.
Oplys gerne din mailadresse ved indmeldelse.
Indbetal på: Reg. 1551, kontonr. 3566927. Man kan
også betale kontant til kasserer Eddie Lorenz, Bøgevænget 6.
Vil du have et almindeligt
girokort, så send en mail til
p o s t @ d a l b y b e b o e r f o rening.dk eller ring på
22361057.

Dalby Kirkeblad
74. årgang,
nr. 5, maj 2013.
Fast fotograf:
Hilmar Bjarnhoff

Sneen lå på gudstjenestepladsen på Houens Odde Spejdercenter
helt ind i april, men mandag den 20. maj kl. 10.30 står den på
høj sol og friskt grønt græs til den store fællesgudstjeneste i det fri.

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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KFUM- SPEJDERNE

Hip hip hurra!
Mariesmindespejdernes ulveflok var midt i
marts på weekendtur
sammen med 100
andre ulveunger fra
Kolding Kommune.
Det var 10. gang turen
blev afholdt og derfor
var hele weekenden
en stor fødselsdagsfest.
Af Martin Staunsbjerg
Fotos: Martin Staunsbjerg
Lejren startede fredag aften
med fødselsdagssang, der

blev spillet på hele ti instrumenter, og en kæmpe fødselsdagsgave
fra
alle
ulveledere til alle ulveunger.
Gaven viste sig at være en
opera, som lederne skulle
opføre for børnene, og da
ingen af lederne vidste
noget om gaven i forvejen,
var det også en overraskelse
for dem. Det forhindrede
dog hverken skuespillere
eller tilskuere i at gå op i
operaen med liv og sjæl.
Hele lørdagen var der gang
i lagkageløb og fødselsdagsaktiviteter som for eksempel gaveindpakning på tid,

Angry Birds skydespil, stopdans og lagkagespisning. En
hel del af aktiviteterne foregik udenfor i snevejr, men
da børnene havde tøj på
efter vejret var der ingen
sure miner.
Lejren fandt sted på Stevninghus, som er et spejdercenter
ved
Kliplev
beliggende på en 85 hektar
stort naturområde, der danner en fremragende og
smuk ramme til udeaktiviteter.

Målet er klart:
100 km til fods

Spejdernes
kalender
maj 2013

De store spejdere i den
lokale gruppe i Mariesminde er ikke bange for
en udfordring. Heller
ikke selv om den indebærer nogle gevaldig
ømme fødder. Vandreturene bliver længere og
længere. For spejderne
tæller ikke 10-20-30,
men 30-50-100, altså i
kilometer!

FAKTA

UGENTLIGE MØDER

Kravene når spejdere går 100 km
Til en 100 km hike er
der opsat nogle krav,
som skal overholdes
for, at spejderne kan
få et såkaldt vandreskjold, der er et lille
rundt guldmærke:
Turen må ikke tage
mere end to døgn, og
man skal have et sammenhængende hvil
på mindst seks timer.

Bævere (0.-1. klasse)
Hver torsdag kl. 18.0019.00

Af Maria Schmidt Justesen
Foto: Tomas Vahlkvist
Vi har sat os et mål: Inden
sommer skal vi trop- og seniorspejderne i Mariesminde-gruppe ud på en 100
km lang vandretur til fods!
Lige nu er vi i gang med at
træne til den lange gåtur. I
marts var vi ude at gå 30 km
om aftenen og natten. Vi
startede fra spejderhytten i
Mariesminde og var tilbage
ved hytten ved halv to tiden
om natten. Det var en noget
speciel, men sjov oplevelse.
Den 12.-13. april gentog vi
succesen, men lagde lige 20
km oveni, så vi gik i alt 50
km.

Hvem andre end en flok friske ulveunger finder på at danse fødselsdagsstopdans i snevejr?

Piger fra Mariesmindegruppens ulveflok ved fødselsdagsbordet.

Kulminationen
Men vi har altså ikke fået
nok endnu. Den store tur
ligger foran os, når vi skal
gennemføre en 100 km
hike den 21.-23. juni. Det
bliver noget af en hård og

Hike
Ordet hike, udtales
”hajk”, er blevet en
fast del af spejdersproget og betegner en
gåtur i det fri.

trættende opgave, men
mon ikke alle klarer den?
Vi har tænkt os at fortælle
mere om den i et senere
nummer af Dalby Tidende.
Så langt er det
Hvis du ikke lige har en idé
om, hvor langt 100 km er, er
det faktisk fra Kolding og ad
motorvejen helt til Storebæltsbroen.

Hvem i Dalby Sogn tør begive sig ud på en 100 km lang
gåtur? Det gør selvfølgelig trop- og seniorspejderne i Mariesmindegruppen.

Ulve (2.-3. klasse)
Hver tirsdag kl. 18.3020.00
Juniorer (4.-5. klasse)
Hver onsdag kl. 18.3020.30
Trop (6. klasse og op)
Hver onsdag kl. 18.3020.30

Har du lyst til at prøve,
hvordan det er at være
spejder: Sove i telt, lave
mad på bål, bygge med
reb og rafter, finde vej i
naturen, få gode værdier
og lære at passe på hinanden? Eller er du tidligere spejder med lyst til
at blive leder og genopleve et forrygende fællesskab?
Kontakt Susanne Jørgensen, Christoffer 2 Vej 3,
på 51 25 35 16 eller Susannejoergensen2@spejdernet.dk.
KFUM-Spejdernes hytte
på Mariesmindevej 4
summer af liv og glade
børn aften efter aften.
Se gruppens hjemmeside på www.mariesmindegruppe.dk
På generalforsamlingen
den 26. februar blev der
valgt forældre til grupperådet (bestyrelsen), der
nu består af:
Carsten Justesen,
formand
Finn Mortensen,
kasserer
Benny Andersen
Lene Bundgaard
Lars Hilker
Lene Hornstrup
Ole Mehlsen
Jens Roelsgaard

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE
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U9 drengene elsker at være sammen

Snestorm til forårets første
udendørs fodboldstævne
Fredag den 22. marts
drog U8 og U9 drenge
fra Dalby GF af sted
mod Fyn for at deltage i
Øens Hold Cup, som er
et træningsstævne for
hold fra hele Danmark.
Her får drengene mulighed for at prøve kræfter
mod mere berømte hold
som OB og Lyngby.
Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen
Drengene har glædet sig i
flere måneder og da snestormen truer med at ødelægge det hele, er det næste
ikke til at bære. Vi følger
spændt med i vejudsigten
og venter på mail om nyt fra
stævneledelsen. Heldigvis
meddeler Årslev Boldklub,
at kunststofbanerne er klar,
og vi kan bare komme an.
Da vi kører mod Fyn fredag
eftermiddag, er det høj sol,
koldt og blæsende. Masser

af tøj på og huen godt ned
over ørene, så er der ikke
noget, der hedder dårligt
fodboldvejr. Så mens fodboldlandsholdet varmer op
i Tjekkiet, spiller Dalbydrengene deres første
kampe på Årslev stadion,
som ligger ikke langt fra
skolen, hvor vi bor.
Nat med snak og snork
Vi sover på en skole et
stykke fra boldbanerne. Det
er sjovt at sove sammen i et
klasselokale, hvor der både
snakkes i søvne og snorkes.
Det kan også være svært at
få ro, når man skal sove,
men det er vist mest de
voksne, der synes det. Der
bliver leget ”tik” på gangene, sparket fodbold med
børn fra de andre klubber,
spillet kort, og så er aftenens højdepunkt landskampen på storskærm i
fælleslokalet.
Klokken 06.15 lørdag mor-

Her er ingen mor, der siger vi skal rydde op

gen vågner de første, klar til
at synge fødselsdagssang for
Villads, som bliver 8 år. Det
gør ikke noget, at det ikke
er far og mor, der vækker
én, når man har 18 fodboldvenner med flag og hæse
sangstemmer.
Straffesparkskonkurrence
Kampene går godt, og der
bliver gået til den. Der spilles 2 x 12 minutter og efter
hver kamp er der straffesparks konkurrence, hvor
alle får lov til at få et spark.
Mellem kampene er der
mulighed for at få lidt
varme i cafeteriet eller i et
opvarmet telt. Det er børnene lige glade med, de vil
hellere spille fodbold med
de andre børn, også mellem kampene.
Da vi er kommet i seng lørdag aften, lyder brandalarmen pludselig. Alle vågner.
Børnene bliver bedt om at
tage deres jakker på og gå
ud, hvor de bliver stillet op
to og to på en række. Heldigvis er det bare en fejl. En
fodbold havde ramt en
brandalarms-knap.
Søndag formiddag blev der
spillet kampe igen, så det
var nogle trætte Dalby-børn
med ømme i musklerne og
gode fodboldminder, der
drog mod Kolding over
middag.

Tid til at komme på
græs. De 13 U9 drenge
glæder sig til at komme
udendørs. Det er sjovere, det giver mere
energi, og så må kroppen igen bruges mere.
Både til længere løb, glidende tacklinger og i
nærkampe.

Af Lars Ravn Hansen
Foto: Lars Ravn Hansen
Fodboldafslutning 22.10.12
Efter en vellykket indendørs
sæson med gode placeringer til de stævner drengene
har spillet, bliver det godt at
komme ud.
Udendørssæsonen er i år
udfordrende, da vi i foråret
skal spille 5-mands fodbold,
mens vi i efteråret skal spille
7 mands fodbold. For at efterkomme drengenes ønsker og samtidig lave overgangen så smidig som
mulig, har vi valgt at tilmelde et 7-mands hold i
JBU turneringen i foråret,
hvorved drengene kommer
til at smage på de større mål
og baner.

Også udenfor banen. Derfor arrangerer vi løbende
sjove, hyggelige og spændende arrangementer med
drengene og nogle gange
deres familier. Eksempler af
gennemførte events kan
nævnes: video aften med
pølser og slik, en tur i Legelandet i Vejle, banko og
pizza og så udendørs familie grillaften som afslutning.
Det største arrangement til
dato var dog vores 3 dages
tur til Ø’ens Cup i uge 12,
som imidlertid betød en
længere restitutionspause
for træneren og derfor
ingen træning i uge 13 (se

mere om Ø’ens Cup andet
sted i avisen).
Vinterens træningspas
Indendørs sæsonen har
budt på en træningstime i
hallen hver uge, og halvanden times udendørs træning i det omfang vejrguderne har været med os.
Drengene har gennem hele
sæsonen været meget motiveret og har været gode til
at passe deres træning. Holdet er blevet større efter tilgangen af to drenge fra
henholdsvis KB og Vonsild.
Begge er faldet rigtig godt
til.

6+7 giver ikke 16
7-mandsfodbold betyder
også, at der er flere spillere
på banen ad gangen, og da
vi kun er tretten spillere,
leder vi med lys og lygte
efter et par stykker mere. Vi
er sågar villige til at sponsorere med et par gode bøffer
til grillen, hvis det betyder,
at vi kan få nogle U9 drenge
til at flytte til Dalby.
Vi kan lide at være sammen.

De mindste spiller også fodbold
Ingen er for små til at
spille fodbold. Både
drenge og piger mødes
om tirsdagen for at trille
med klatten.
Af Mikael Juul Jensen
Foto: Judy Reimer

Dalby U8 drenge mod OB. Dalby vandt 7-2
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3-mandsbold på små mål er
bare så sjovt. Det synes
hvert fald de 17 unge og
aktive spillere (16 drenge

og 1 pige), som mødes en
gang om ugen i Dalby, og
der er plads til flere. Vi vil
meget gerne have endnu
flere spillere, uanset om de
har spillet før eller ej. Både
drenge og piger.
Piger søges
Vi kunne godt tænke os at
få et rent pigehold i Dalby,
så piger: På med kondiskoene og kom af sted.

Vi træner tirsdag fra kl.
16.45-17.45.

Dalby Tidende

DALBY GF

FC Kolding – her er vi
Optimismen er stor i FC
Kolding Syd U17, som
går en spændende
sæson i møde. Med tilgangen af nye spillere
samt høje ambitioner
såvel fodboldmæssigt
som socialt, er bolden
lagt godt tilrette på
pletten. Afdelingen som
er et klubsamarbejde
mellem Bjert IF, Dalby
GF og Vonsild FK, består
af to hold i hhv. B1 og
B2 rækken.
Af Mads Søvndal
Foto: Mads Søvndal
Bolden bruges fornuftigt i
fodboldafdelingen i Dalby,

Bjert og Vonsild, som har
fire trænere tilknyttet. To
til B1 holdet (førsteholdet)
(Mads Ravn og Mads Søvndal) og to til B2 holdet
(Jens Ravn og Carsten Johansen). Spillerne er en
harmonisk skare på 30
mand bestående af en jævn
blanding af spillere fra Sdr.
Bjert, Dalby, Vonsild og fra
forskellige andre steder/
klubber i og omkring Kolding.
Fodboldsnak
Vi er en trup, der udover at
have et tårnhøjt ambitionsniveau, gør meget i sociale
arrangementer både i og
udenfor klubben. Derfor

OPLYSNINGSKOLOFON

holder vi f.eks. hver måned
en klubaften efter tirsdagstræningen. Her er det primære mål socialt samvær,
hygge og masser af fodboldsnak.
Vi tror på, at benhård konkurrence på træningsbanen og på godt kammeratskab udenfor banen, er det
som skal til, for at opnå
gode fodboldmæssige resultater.

Formand
John Deichmann
johndeichmann@live.dk

Fakta
Skulle du være interesseret
i et kig på, hvad vi laver, en
prøvetræning eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte
undertegnede Mads Søvndal på tlf. 28 92 54 91.
Vi træner tirsdag og torsdag fra 16:45-18:45 - tirsdagstræningen foregår i
Sdr. Bjert, mens vi torsdag
træner i Dalby.

Fodbold senior
Jesper Kristiansen
jak@jk-vvs.dk

Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com
Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk

Fodbold Junior
Gitte Bugge
dalbygf2005@gmail.com
Lars Ravn Hansen
ravn@hansen.mail.dk
Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk
Opstartsweekend fra den 15.-17. marts 2013 i Bjert IFs klubhus.

Træningstider
foråret 2013

Årgang/dag

Tirsdag

Mandag

U19-drenge 1994-95

Årgang

Træner

Mobil

Mail

Kampfordeler
3-5 og 7 mands hold

Mette Grønning Berg

30682087

mettegberg@msn.com

Kampfordeler
11 mands hold

Allan Wolder

23801968

wolder@waoomail.dk

U13 og U15-piger
2000/1998
FC Kolding Syd

Erik Jessen

22103240

erikjessen@hotmail.dk

U19-drenge 1994-95
FC Kolding Syd

Jens Schmidt
Lars Thiesen

28118832
41319045

schmidt_jens@hotmail.com
lart@danskebank.dk

U17-drenge 1996-97
FC Kolding Syd

Mads Søvndal
Mads Ravn

28925491
41177888

soevndal93@live.dk
madsravn112@hotmail.com

U13-drenge 2000
FC Kolding Syd

Peter Bork
Anders Hoppe

20307443

peter.bork@effem.com

U12-drenge 2001
Dalby GF

Rene Berg
Rene Poulsen
Glenn Kjær

26872203
20666942
20318001

r.berg@bsidk.com
poulsen@macron.dk
gk@ad-work.dk

U10-drenge 2003
Dalby GF

Frank Nielsen
Peter Bonnichsen

21659391
23266560

fn@ari-armaturen.dk
peterbonnichsen68@hotmail.com

U9-drenge 2004
Dalby GF

Lars Ravn Hansen
HC Krøller

21681724
40278566

ravn@hansen.mail.dk
imexmeat@mail.dk

U8-drenge 2005
Dalby GF

Gitte Thomsen
Morten Sørensen

22467930
27255063

dalbygf2005@gmail.com

U7-drenge 2006
Dalby GF

Uffe Nielsen
Jesper Christiansen
Mikael Juul Jensen

40356389
25350203
51384850

ufni@lemu.dk
jc@aj.dk
mikael.juul@jensen.mail.dk

U5 og U6-drenge
2008/2007 Dalby GF

Kim Brogaard
Henrik Svane

20418805
51169945

dalbygf2008@gmail.com

Torsdag
17.00-18.30

Volleyball
Flemming Wolff Madsen
Flemming.madsen
@velux.com
Kidsvolleyball
Anders Bech Mathiesen
andersbmath@
hotmail.com

Kontakt Jens Schmidt - 28118832

U17-drenge 1996-97
U13-drenge 2000

Onsdag

17.00-18.30

U13 og U15-piger
2000/1998

Træneroversigt foråret 2013

Badminton
Christian Frank
Andersen
chr.frank.andersen@
gmail.com

Bjert
16.45-18.45
Bjert
16.30-18.00

16.45-18.45
17.00-18.30

U12-drenge 2001-02

16.30-18.00

16.30-18.00

U10-drenge 2003

17.00-18.15

Bjert
17.00-18.15

U9-drenge 2004

17.00-18.30

U8-drenge 2005

17.00-18.30

U7-drenge 2006

16.45-17.45

U5 og U6-drenge
2008/2007

16.45-17.45

17.00-18.30
17.00-18.30

11

Dalby Tidende

Familien Koken fik både en el-bil og Dalby med i flytningen
Familien Koken, der har
tyrkisk baggrund, har bevidst valgt at flytte til
Dalby. Både på grund af
jobmulighederne og på
grund af skolen. Samtidig har de også fået mulighed for at prøvekøre
en elbil i tre måneder.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer
Perwin og Izzet Koken var
ikke i tvivl, da de hørte om
el-bil projektet fra Clever.
De ville gerne prøvekøre en
el-bil i tre måneder og samtidig blogge om deres oplevelser. Derfor skrev de en
ansøgning og var heldige at
blive en af de 4 familier i
Kolding kommune, der
blev udvalgt til projektet.
- Vi synes, det kunne være
sjovt at prøve. Selvom det
nok mest bliver Perwin, der
kommer til at køre i bilen,
siger Izzet Koken.
Tre børn på to pladser
Familien Koken har allerede en bil i forvejen, og da
de også har tre børn, forudser Perwin Koken, at det bliver svært at komme af sted

alle sammen i el-bilen. Der
er nemlig kun plads til to på
bagsædet, fortæller hun.
Men familien Koken har alligevel tænkt sig at prøve at
tage på ture i el-bilen, og se
hvor langt de kan køre på
en tankfuld batteri. Familien kommer fra Odense,
hvor de har boet i 10 år, og
hvor Perwin har det meste
af sin familie. Derfor regner
hun også med, at hun vil
komme til at køre til
Odense i el-bilen.
Familien Koken har kun
boet i Dalby i et halvt år. De
har slået sig ned i det nye
byggeri ude i Regnars Ager
og er glade for at bo i Dalby.
De synes, der er gode jobmuligheder og mulighed
for en god skole til deres
børn. To af deres tre børn
går i henholdsvis 5. og 3.
klasse på Dalby Skole, og
børnene har ar
bejdet med forskellige projekter om grøn energi i skolen.
Grøn energi
-Det er en god måde at
binde tingene sammen på.
Det børnene arbejder med

Kjeld Kjeldsen fra Kolding Byråd, var med til at overdrage el-bilerne til de ventende familier.
i skolen, kan vi også snakke
om derhjemme, siger Izzet
Koken.
De har nu fået opstillet en
batterioplader ved deres
hus, så bilen kan lades op
derhjemme. Den skal lades

op i fire timer til en fuld
tank, og det, familien er
mest spændte på, er, hvor
langt bilen kan køre på de
fire timer.

- Vi må prøve det af. Strømmen er i øvrigt det eneste, vi
selv skal betale for at køre i
bilen. Forsikring og andre
udgifter er betalt, fortæller

Izzet Koken, der også ser
frem til at skulle blogge om
familiens oplevelser med elbilen.

Bilernes teknik blev nøje gennemgået inden overdragelsen.

FAKTA
Det er elbiloperatøren Clever, der står for projektet, mens Kolding Kommune hjælper med at finde frem til de familier, der skal være med i projektet. 32 familier har prøvekørt en el-bil, når projektet slutter. Projektet
har også kørt i Middelfart, Vejen, Vejle og Billund.
Familien samlet ved deres nye bil i tre måneder.

