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Spejdergruppen har vokset sig stor på få år
Det er så populært at
være spejder i Mariesmindegruppen i Dalby, at der
i ﬂere år har været ventelister for ulveungerne.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Thomas Vahlkvist

Mandag den 12.
Åben for tilmelding
til sæsonen 2013/2014
i Dalby GF
Søndag den 18. kl. 13-16
Åbent hus hos Mariesmindespejderne

På bare seks år er det lykkedes for frivillige kræfter at få
oprettet en spejdergruppe i
Dalby. Mariesmindegruppen har 98 aktive spejdere,
og gruppen er på mange måder en succes.
- Vi er godt tilfredse med, at
det er lykkedes os at få opbygget en relativ stor gruppe
på kort tid, siger Susanne
Feldt Jørgensen, der er gruppeleder med ansvar for spejderindholdet i truppen.
Presset har især været stort
i ulvegruppen, hvor børn

i 2.-3. klasse går. Her har
man været nødt til at oprette
venteliste, hvor børnene har
været skrevet op i vinterhalvåret.
Får mange børn
- Vi kan ikke være så mange
i hytten ad gangen, hvor vi
jo holder møder om vinteren. Men i år opretter vi to
grupper, der så kan komme
på forskellige tidspunkter. På
den måde undgår vi ventelister, siger Susanne Feldt Jørgensen, der også har andre
udfordringer at slås med.
 ,M\ MZ [^¥Z\ I\ ÅVLM TMLMre. Vi kan sagtens bruge et
par frivillige mere, som har
lyst til at stå i spidsen for en
gruppe spejdere, siger hun.
Susanne Feldt Jørgensen
har selv tre børn, som går
til spejder, og der er ifølge
hende mange muligheder for
at udvikle sig.
Mange succeser
- De unge får masser af succesoplevelser, når de i en
relativ ung alder får muligheden for at blive patruljeassistenter. De kan også få
ansvar ved at blive patruljeledere, de lærer at arbejde
sammen, og de får masser
af oplevelser på sommerlejr,
ligesom vi laver mange aktiviteter i sommerperioden.

GANG I DIG OG DALBY
Sommerfest
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SKOLEN
Succesfuldt indsamlingsløb
Spejderne har mange spændende aktiviteter. Billedet er taget på en af de mange
ture, som spejderne har været på i tidens løb.

Vi har kun lukket skolernes
sommerferie, siger gruppelederen, der dog erkender, at
det kan være svært at fastholde de unge i gruppen.
- De unge har andre ting
som sport, fritidsarbejde og
venner, som de også vil have
tid til. Men vi gør alt, hvad vi

kan for at fastholde dem med
sammenhold og spændende
aktiviteter, fortæller hun.

Fakta
Interesserede kan ved selvsyn se, hvad KFUM spejderne i
Mariesminde står for, når de holder åbent hus søndag den
18/8 klokken 13-16 i spejderhytten på Mariesmindevej 4.
Bare mød op.
Læs mere på www.mariesmindegruppe.dk

Hjælp i Dalby
Nyt initiativ skal formidle
hjælp til børn mellem
familier i Dalby.
Skilsmisse, sygdom, arbejdsløshed, økonomiske problemer. Listen over hvad, der
kan bringe en familie ud af
kurs, kan blive længere. Alle
familier kan løbe ind i svære

tider, hvor overskuddet forsvinder. Børnene bliver ramt
og får brug for andres hjælp.
Heldigvis har rigtig mange
familier overskud og er klar
til at hjælpe andre. Det oplever vi både i skolen og i
fritidsforeningerne i Dalby.
Men det kan godt være svært
lige at få spurgt om hjælp.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp
eller gerne vil tilbyde hjælp:
Birgitte Høy Jepsen: bihj@kolding.dk
Leon Jensen: leje@kolding.dk
Henrik Nielsen: henn@kolding.dk
Nogle gange er der brug for hjælp fra
specialister eller andre særlige tilbud.
Sundhedsplejen i Kolding har samlet de
mange tilbud i en folder.
,MVSIVL]ÅVLM^QITQVSXs,ITJa;SWTM[PRMUUM[QLM"
www.dalby-skole.kolding.dk.

tingent, giv jeres brugte børnecykel eller fodboldstøvler
videre, hjælp til at få struktur
på hverdagen: morgenhjælp,
madpakke, søvn, lektiehjælp,
weekendaktiviteter, tag en
kammerat med på tur, ferieaktiviteter og Mormor-hjælp.

FYR OP
UNDER
GRILLEN

KIRKEN
Strandgudstjeneste
på Rebæk Strand
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SPORT
U13 i Dalby
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Kom ind og vælg
mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

Fakta

Derfor vil sundhedsplejerske Birgitte Jepsen, sfo-leder
Leon Jensen og skoleleder
Henrik Nielsen gerne formidle hjælpen. Det kan f.eks.
være hjælp til:
Kørsel til fritidsaktivitet og
skolearrangementer, hjælp
til at søge økonomisk friplads til idrætsforeningskon-
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Om
AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør:
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole:
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt:
Judy Reimer,
tlf. 22 40 99 16
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Masser af mennesker deltog i sommerfesten
at opfordre alle til at komme
med forslag til aktiviteter til
sommerfesten, og hvis man
skal dømme efter fremmødet, blev den omdøbte
sportsfest en stor succes.
*sLMJ¦ZVWO^WS[VMÆWSSM[
om de mange aktiviteter og
Af Lisa H. Kuang
boder, og der var gang i både
Foto: Jesper Wichmann,
grillen og cafeen i hallen,
Judy Reimer
hvor der var mulighed for at
stille sulten.
Der var mange Dalbyborge- Børnecamping har været i tilre, der bakkede op om dette T¦J[[\aSSMQÆMZMsZWOWO[sQ
års sommerfest, der havde år var der mange, der gerne
NsM\Va\QVLPWTLWOÆMZMVaM ville sove i telt. Ingrid Sanderaktiviteter.
hus på otte år var en af dem.
-N\MZ ÆMZM sZ UML LMV TM- - Jeg glæder mig til at sove
gendariske sportsfest havde sammen med min bedste vensponsorudvalget i år valgt at inde Sarah, og så skal vi sove
inddrage Dalbyborgerne ved uden de voksne, fortalte hun.
Sommerfesten blev en
stor succes. Især fredag
aften og allermest på den
store familie- og vennedag lørdag var der rigtig
mange Dalbyborgere, der
hyggede sig i det overvejende gode vejr.

Masser af fodbold
Også på fodboldbanerne var
der traditionen tro masser af
aktivitet, og børn og voksne i
alle aldre gav den fuld gas på
banerne.
Der blev spillet beachvolley,
og Morten Andersen, der er
kasserer i volley afdelingen,
kunne fortælle, at de altid
har spillet beachvolley til
sommerfesten.
- Når sæsonen slutter, så er vi
altid nogle stykker, der mødes hver mandag og spiller
beachvolley, fortalte han.
Volleyafdelingen har stor
succes med at få børnene til
at spille kidsvolley, så var der
også mange børn, der fandt
vej til beachvolleybanen.

- Vi har 40 kids medlemmer
i år og 35 seniorer, så vi efterhånden blevet mange, fortalte Morten Andersen.
SFO,en havde arrangeret
mooncar race og med en tid
på 20, 8 blev Jamie Reimer
på 9 år, den, der var hurtigst
XsJIVMV0IVÅSMVÆW\XWkal med sig hjem sammen
med andre gode præmier.
Vand er sjovt
Det sjove vandbassin, hvor
man, hvis man var dygtig til
at ramme plet, kunne skyde
en person ned i vandet, tiltrak både voksne og børn.
- Børnene synes, det er rigtig
sjovt at blive skudt ned, fortalte Nanna Johansen, der

var en af de mange frivillige,
der holdt øje med vandpjaskeriet.
Spejderne havde nok sat det
ÆW\\M[\M\MT\WXXsXTIL[MVWO
her kunne man blandt andet
bage snobrød, deltage i GPS
løb og meget andet. Det var
også under spejdernes tag, at
Junior Windband, Kolding
Musikskoles store begynderorkester, gav smagsprøver på
deres kunnen.
Lørdag var der også høvdingebold, hvor hver gade stillede med et hold, og der var
både aftensmad og hygge i
cafeen om aftenen.

Avisens mailadresse:
dalbytidende@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen
med tips og ideer til avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle
husstande i Dalby Sogn og
uddeles desuden til Dalby
Skoles elever.
Tryk:
.QTQX[MV/ZIÅ[S
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36

Fed sommerfest i Dalby
Fire piger fra 5. A på Dalby
skole var til børnecamping
til sommerfesten i Dalby.
De tre af dem har skrevet
dette indlæg.
Foto: Judy Reimer, Fotostylisten
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-Hvor er det bare hyggeligt,
lød det inde fra det blå telt,
hvor tøserne Thilde Marie
Stærmose, Emilie Ravn Hansen og Christina Lindgren
Christensen, sov fra lørdag d.
1/6 til søndag d. 2/6.
For overnatning var også med
på programmet til sportsfesten i Dalby. Andre aktiviteter
var blandt andet gudtjeneste i

det fri, boldkast, tombola og
Æ¦LMJWTTMUI[SQVMV
- Jeg syntes bare, at det var super hyggeligt, sagde Ditte F.
Jørgensen på 12 år.
- Mig og min veninde sov
sammen og spiste en masse
slik og chips, vi drak også en
masse sodavand, der om aftenen, fortalte Ditte.
- Noget af det bedste er, at der
var nattevagter, så føler man
sig dejlig tryg.
- Jeg tror, det bliver mindst
lige så sjovt næste år, så der
kommer jeg selvfølgelig også,
hvis jeg da kan, sagde Ditte F.
Jørgensen

Selvom sportsfesten er i Dalby, kommer der mange, der
bor uden for Dalby sogn, og
børn kommer til overnatning,
selv om de ikke går på Dalby
skole. Det er netop noget,
der rigtig kendetegner Dalby
Sommerfest. Et andet kende-

tegn er de mange boder, der
er stillet op både uden for og
et par stykker indenfor. Sådan lyder det i hvert fald fra
mange af dem, vi har spurgt.

Fakta
Journalister
Christina Lindgren Christensen, 11 år, 5.A
Emilie Ravn Hansen, 12 år, 5.A
Thilde Marie Stæremose, 11 år, 5.A
Interviewperson:
Ditte F. Jørgensen, 12 år, 5.A

,M\ZMRW]ZVITQ[\MZ[IUUMVUML,Q\\M.2¦ZOMV[MV,MÅZM^MVQVLMZMZPMZ
samlet ved sommerkoncerten i Dalbyhallen juni 2013.
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DALBY skole

Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Jens Roelsgaard (formand)
Lars Lohmann
Sanne Safarkhanlou
Ritt Sønnichsen
Mette Deichmann
Pernille B. Schmidt
Ulrik Søgaard

Det sker i august:
Torsdag 8. august 2013:
1. skoledag.
Start kl. 8 i skolegården

Succesfuldt indsamlingsløb
Kort før sommerferien
blev skolebøgerne for
en dag skiftet ud med
løbeskoene for 5. A. på
Dalby Skole. Eleverne
skulle løbe langt, så langt
som overhovedet muligt.
Jo længere de løb, jo ﬂere
penge blev der samlet
ind. Med solid støtte fra
lokale virksomheder og
hårdtarbejdende elever,
lykkedes det 5.A. at indsamle 11.900 kroner til
børnecancerfonden.
Af lærer Pia Nielsen
Foto: Judy Reimer, Pia Nielsen

5A på Dalby Skole har i
kristendom arbejdet med
et emne omkring lykke,

rigdom og ”det gode liv”.
Flere elever gav i den periode
]L\ZaSNWZI\P^Q[LMÅSU]ligheden, ville de give penge
til nogle, som ikke havde det
så godt, som dem selv. Da de
hørte om Team Rynkeby, tilbød de fantastiske børn straks
at hjælpe. Lokale sponsorer
blev kontaktet, og løbet blev
arrangeret således, at hvis
alle gav den ”max gas” og
løb gennemsnitlig 10 km (i
alt 200), ville det udløse det
højeste sponsorat. Målet var
samlet at komme over 200
km. Samtlige elever overgik
både egne og lærerens forventninger, og tilsammen
blev der løbet hele 381 km.

Længere skoledage på Dalby Skole
Koldings Byråd har
besluttet, at de sparede
lønmidler fra forårets
lockout af lærerne skal
omsættes til ﬂere undervisningstimer i år.
På Dalby Skole får eleverne ﬂere timer i dansk,
matematik, engelsk og
idræt.
Af skoleleder Henrik Nielsen

Under lockouten i april mistede eleverne 10% af skoleårets
undervisning. Vores 1.,2. og
3. klasser kom under de fastsatte minimumstimetal i faget
dansk.
Efter lockouten var det det
første, der skulle laves beslutning om at ”reparere”.
Skolebestyrelsen besluttede
derfor, at de kommende 2., 3.
og 4. klasser i det nye skoleår
skulle have en ekstra ugentlig
undervisningslektion i dansk.
Siden besluttede Byrådes
Undervisningsudvalg,
at
hele den sparede lønsum fra
lockouten skal anvendes til
at kompensere for den manglende undervisning under
lockouten.
Det er vi glade for på Dalby
Skole. Det medfører, at vi
også kan give alle vores elever
på mellemtrinnets 4., 5. og 6.

STI[[MZ ÆMZM ]VLMZ^Q[VQVO[lektioner i år.
Skolebestyrelsen har tiltrådt
et forslag, der betyder en ekstra ugentlig dansklektion også
til 5. og 6. klassetrin, en ekstra
matematiklektion på 4. og 6.
klassetrin, en ekstra engelsklektion på 5. klassetrin og
en ekstra idrætslektion på 6.
klassetrin. (Hele lektionsfordelingsplanen for Dalby Skole
i skoleåret 2013/14 kan ses i
faktaboksen.)
Dalby Skole er en af de skoler
i Kolding, hvor eleverne får
ÆM[\ ]VLMZ^Q[VQVO[TMS\QWVMZ Q
skoleforløbet fra 1. - 6. klassetrin. De typiske skoledage for
4., 5. og 6. klasserne ligger fra
kl. 8 – 13.45 eller fra kl. 8. –
14.30.

Ømme fødder
Efter løbet blev der råhygget i klassen med kage og
saftevand. Der blev talt om,
hvordan det overhovedet
var muligt at løbe så langt.
Drengene løb med overskud,
fortæller pigerne. Hver gang
de løb forbi os, heppede de
og kom med opmuntrende
tilråb, og så kunne vi lige
klare endnu en runde, siger
de trætte glade superløbere.

Fakta
Team Rynkeby er et nordisk
velgørenhedscykelhold, der
hver sommer cykler fra Danmark, Sverige og Finland til
Paris for at samle penge ind
til børn med kræft og deres
familier. I 2013 består Team
Rynkeby af 1.000 cykelryttere og 210 hjælpere fordelt
på 14 danske, 6 svenske og 1
ÅV[SPWTL

Tak til vores
lokale sponsorer:
Beck
Sushi Manga
Dalby Mølle
Skare Byg A/S Kolding
Cahn biler
Bjert busser
5ITMZÅZUIM\ *MKSMZ[ NIZ^Mcenter
Egely murerforretning APS
Erik Skovs efterfølger
Forældre og bedsteforældre
fra klassen
I alt hele 11.900 kroner.
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Fremtidens Folkeskole og Dalby
Efter megen dramatik
lavede regeringen aftale
med Venstre og Dansk
Folkeparti om fremtidens folkeskole d. 7. juni
2013. Den vil give skolerne nye rammer for en
længere og mere afvekslende skoledag.
13. juni indgik forligspartierne en aftale med
Konservative om hvilke
dele af reformen, der kan
træde i kraft fra august
2014, og hvad der må
udsættes til efter et folketingsvalg.
Synspunkt af
Skoleleder Henrik Nielsen

Dalby Skole timefordelingsplan 2013/14
klassetrin

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

Fag/område
Humanistisk
dansk

11

11

engelsk

10

8

7

7

2

2

3

3

tysk (§3, stk. 4 fritidstilbud)

1

historie
kristendomskunds.

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

fællestime (½ da/½his)
Naturfag
matematik

5

5

5

5

4

5

natur/teknik

2

2

2

2

2

2

biologi
fysik/kemi
praktisk/musiske fag
2

2

2

1

idræt (svømning)

2

3
2

2

musik

1

2

2

2

2

billedkunst

2

2

1

2

2

håndarbejde

2

sløjd

2

hjemkundskab

2

valgfag-p-fag

2

kl. tid/klasselærerfag
I alt som ugelektioner

1

1

1

1

1

1

25

26

27

29

31

32

matematik, engelsk og 2.
fremmedsprog indført fra
august 2014. Ligeledes kommer der mere idræt og motion og en mindre del af den
understøttende
undervisning igangsættes også. Derimod skal frivillig lektiecafé i
de første år lægges efter den
obligatoriske skoletid, der for
0. - 3. klassetrin bliver fra kl.
8 - 13.30, for 4. - 6.klasse kl.
8 - 14 og for 7. - 9. klasse kl.
8 - 14.30. Forligspartierne
uden om Konservative er
enige om at gennemføre den
samlede reform efter næste
folketingsvalg, hvis de stadig
PIZ M\ UIVLI\U¥[[QO\ ÆMZtal.

Målsætningerne
I aftalen om fremtidens folkeskole er der lagt vægt på,
at alle elever skal udfordres
og lære mere, derfor skal den
Delaftale august 2014
undervisI aftalen mellem forligsparti- understøttende
erne og Konservative bliver ning til eleverne være diffeLM ÆMZM TMS\QWVMZ \QT LIV[S rentieret og forskellig.

Alle skoler skal arbejde med
elevernes trivsel og have fokus på, at de skal blive ved
med at være nysgerrige og
have lyst til at lære mere.
Kompetence til at eksperimentere og skabe innovation
bliver et mål for elevernes
læring.
I aftalen afsættes også midler
til efteruddannelse af lærere,
pædagoger og ledere. Inden
2020 skal alle lærere have
linjefagskompetence i de fag,
de underviser i. Skolepædagoger vil få kompetencekurser i forhold til at forestå
dele af den understøttende
undervisning.
Dalby Skole
Jeg mener, at aftalen om
fremtidens skole giver rigtig
gode rammer for at videreudvikle en god skole. Vi kan
lave en mere afvekslende,
mere differentieret og mere
målrettet undervisning med
de nye rammer. For at ud-

Tisser børn i sengen,
når de leger med ild og
kan piger også lege med
skrot ?

Vi har i Dalby sfo i den sidste
tid dryppet meget med lys.
Det har været en stor succes,
som har trukket mange børn
til, selvom vi har haft aktiviteten på programmet mange
gange. Der er mange børn
hver gang, vi drypper lys.
Børnene synes, det er hyggeligt og der kommer mange
reaktioner fra forældre, som
helt nostalgisk husker tilbage
på deres egen barndom, hvor
de selv dryppede lys. Der har
været mange sjove spørgsmål: ”Hvor bliver tallene
på kalenderlysene af, når de
smelter?” og ”tisser børnene

nu i sengen, når de leger med
ild?”. Det sidstnævnte har vi
i hvert fald ikke hørt skulle
være tilfældet.
Skrotprojekt for piger
En anden aktivitet i sfo’en
har været skrotprojekt for
drengene i foråret. Flere piger var utilfredse med, at det
kun var for drenge, så derfor gentog vi succesen, men
denne gang kun for pigerne.
Der har vi gjort hver dag i
en hel uge. Der var mange
deltagende piger. De synes,
det var sjovt og spændende
at se, hvad der var inde i et
fjernsyn, i en computer og i
en printer. Sjovt nok, lavede
pigerne ligesom drengene
robotter og ”iPads” af de
stumper, de pillede af. Men
nu kom der også gardiner i
fjernsynskassen, og der blev
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Aftalens målsætninger for
fremtidens folkeskole er
gode!
Rammerne kan også blive
gode!
Vi har på Dalby Skole et engageret lærer- og pædagogpersonale, der i samarbejde
med os i skoleledelsen og jer
forældre er indstillet på, at
målsætningerne for skolereformen skal blive til virkelighed på Dalby Skole.

Siw Frandsen og Stine Feldt Jørgensen, begge 2A, skiller computerens
indmad ad.

9.(
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Rep. af alle mærker  Salg af nye og brugte biler
Kvalitet til fair priser
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mellem lærere og pædagoger
om elevernes trivsel og faglige udvikling. Det er vigtigt
at vi også fremover kan tiltrække og fastholde dygtige
pædagoger på skolen ved at
de kan kombinere arbejdet
i sfo-tiden med kompetent
deltagelse i en del af undervisningen.

lavet diverse smykker af de
ÆW\\MNIZ^MLMTMLVQVOMZ

Få bedre råd i...
HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

nytte disse muligheder skal
vi være indstillet på forandringer og samtidig fastholde og understøtte den gode
undervisning og trivsel, der
er i vores undervisningstimer og sfo. Samtidig har vi
brug for at folketing og byråd understøtter udviklingen
med gode resurser til skolernes undervisning og sfo.
Det ømmeste punkt i aftalen er, at den ikke nævner
selve sfo-delen af skolernes
virksomhed og dermed heller ikke, hvilken betydning
fritidspædagogikken
har
for elevernes udvikling eller
P^WZLIV LMV NZMU\QLQOM Ånansiering og forældrebetaling vil blive for en skolefritidsordning med en kortere
eftermiddagsåbningstid: kl.
14-17, når skoledagen forlænges til kl. 14.
På Dalby Skole har vi rigtig høj kvalitet i vores skolefritidsordning og har et
velfungerende samarbejde

Lys og skrot i Dalby Skoles sfo
Af pædagog Allan Clausen
Foto: Allan Clausen

OMWOZIÅ

idræt

Aftalen mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Venstre og Dansk Folkeparti
har sigte på et fagligt løft af
folkeskolen. Dansk og matematik får ekstra ugentlig
lektion fra 4. – 9. klassetrin,
engelsk skal starte fra 1. klas-

setrin, 2. sprogfag, som er
tysk eller fransk skal starte
fra 5. klassetrin.
Skoledagen bliver længere:
Børnehaveklasse – 3. klassetrinselever skal have 6 timer
om dagen (kl. 8 - 14), 4.- 6.
klassetrin ca. 6,5 timer om
dagen (kl. 8 - ca. 14.30) og
7.-9. klassetrin skal have 7
timer om dagen (kl. 8 - 15).
I en del af den længere skoledag skal eleverne have understøttende undervisning.
Det kan være opgavehjælp,
lektiehjælp, faglige projektarbejder og udeundervisning
men det betyder også mere
motion og bevægelse hver
dag. Alle elever skal have
idrætsundervisning og anden motion, så det svarer til
mindst 1 lektion (45 min.) om
dagen.

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

Carsten 72 44 44 68

Henrik 72 44 44 69

Frydkjær tilbyder samlet køb
af hus & grund til en
meget fordelagtig pris!
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SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og
weekend 27 63 08 28
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DALBY KIRKE

KALENDER
AUGUST
Gudstjeneste: Søndag den 4. kl. 9.00
10. s.e. Trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen.
Strandgudstjeneste på Rebæk Strand:
Søndag den 11. kl. 10.30
11. s.e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Grill på stranden.
Se omtale her på siden.
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 14. kl. 19
I præstegåden.
Gudstjeneste: Søndag den 18. kl. 10.30
12. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Åbent hus hos Mariesmindes-spejderne:
Søndag den 18. kl. 13.00-16.00
Hytten på Mariesmindevej 4. Se omtale side 11.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 24. kl. 10.30
Gudstjeneste: Søndag den 25. kl. 10.30
13. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
3WVÅZUIVL^MTSWU[\"5MVQOPMLMVPQT[MZXsLMVaM
SWVÅZUIVLMZWOLMZM[NIUQTQMZ
Se omtale side 7.

SEPTEMBER
Sæt X i kalenderen.
=LÆ]O\\QThZP][";¦VLIOLMV [MX\MUJMZ
=LÆ]O\\QTJTI,MV/IUTM*a;MNWZWU\ITM[QLM
Høstgudstjeneste: Søndag den 15. kl. 10.30
16. s. e. Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen. Mere i
næste nummer.
Debataften med Marianne Christiansen:
Torsdag den 19. kl. 19.30
Vores nye biskops visioner for folkekirken
I præstegården. Mere i næste nummer.

Gudstjeneste på stranden
Søndag den 11. august
rykker Dalby Kirke for
femte gang på Rebæk
Strand for at holde gudstjeneste.
Fotos: Edith Bjarnhoff

Første søndag efter skolestart
er blevet en god markør for
fællesskabet i Dalby Sogn.
Her rykker kirken igen i år
ud i det fri til strandgudstjeneste kl. 10.30.
Med Claus Sigmann på
guitar, Steen Nielsen på
trompet og en sommerklædt
menighed, der har lyst til at
fejre gudstjeneste under andre forhold end de sædvanlige, er Rebæk Strand perfekt
til formålet.

Kirkesiderne: Dalby Kirkeblad 74. årgang, nr. 4,
april 2013.

God te & lækre chokolader....
Vi glæder os til at se dig!

Jessica Søgaard Muñoz
Vonsild
Ingen strandgudstjeneste uden grillpølser. Heller ikke i år.

I pinsen var vi på spejderlejr på Sletten ved Himmelbjerget. Vejret var godt, og
vi lavede mange forskellige
sjove ting. Vi skulle for eksempel gå en meget lang tur
på 23½ km. Det var hårdt,
UMV[RW^\WOJIOMN\MZÅS^Q
en medalje for det. Vi gik
også hele vejen op til Himmelbjerget på gåturen. Og så
købte vi en masse ting og slik
for de penge vi havde med.

Bål og mad
Vi lavede også et kæmpestort
bål om aftenen sammen med
alle spejderne fra Mariesminde – bortset fra bæverne.
De skulle i seng. Og 3. klasserne huggede brænde til det
store bål.
Og en af dagene skulle vi
tage kokkemærket. Det gik
ud på at vi skulle lave maden
selv. Nogen af os samlede

16. juni
Clara Eg Jørgensen
Vejle
Alberte Roldsgaard Lodberg
Gråstenvej 18

blade i naturen til en pesto,
vi skulle lave af bøgeblade,
skvalderkål og skuddet på
brændenælder og ramsløg.

Ud på vandet
En af dagene sejlede vi også
i kano. Først prøvede vi med
en voksen, og bagefter prøvede nogen af os selv. Det
var svært at gøre det uden
en voksen, men det var også
sjovt. Alle skulle have redningsveste på.

Udflugt til Århus den 8. september
Den Gamle By og Gellerup Kirke er på rejseplanen, når Dalby og Sdr.
Bjert tager på fælles
udﬂugt.
Foto: Den Gamle By

Der er gudstjeneste kl. 9.00
søndag den 8. september.
Efter gudstjenesten får vi
en hurtig kop kaffe med et
rundstykke til, så vi er klar
til at hoppe på bussen kl.
10.30, når den mellemlander på vej fra Sdr. Bjert til
destinationen. Der er plads
til både børn og voksne,
unge og gamle.

Gellerup Kirke
Gellerup Kirke ved Århus er
første stop. Her hører vi om
et spændende kirkeliv i en anderledes kirkearkitektur end
vores midt i et ligeså anderledes sogn. Og vi får frokost.

ber på opslag i kirken eller til
Elly Petersen på 75 53 18 60
/ ellysmail@stofanet.dk
Afgang fra Dalby Kirke kl.
10.30. Forventet hjemkomst
kl. 18.

Praktisk
Tilmelding senest 1. septem-

Mærker
8s \]ZMV ÅS ^Q  U¥ZSMZ
Det ene var kokkemærket,
det andet var et mærke for
at have været på Sletten, og
det sidste var 20 km mærke
i guld.

Magnus Schuhmacher
Madsen
A.L. Johansensvej 14
Freja Kyed
Goldbæk Allé 30
23. juni
Wilma Rahn Reinert
Skovly 5 A
Aksel Andresen Poulsen
Enevold Sørensens Vej 23
Liam Værnholt Pedersen
Frederik 2 Vej 13
29. juni
Nicolai Risbank Jensen
Vonsild

VIEDE
OG VELSIGNEDE
29. juni
Janni Schmidt Petersen
& Lars Granly Jensen
Vonsild

Motion for ældre fortsætter
Gitte Guras motionshold
for ældre medborgere i
Dalby tager fat på en ny
sæson. Der er plads til
nye på holdet.
Af Gitte Gura
Fotos: Edith Bjarnhoff +
Judy Reimar, Fotostylisten

Har du lyst til at holde dig i
form? Vil du helst gå til en
aktivitet om eftermiddagen?
Har du lyst til at møde andre
ældre fra Dalby? Så er dette
tilbud måske noget for dig.
At dyrke motion sammen er
sjovt. Motion holder kroppen i gang. Motion giver god
balance. Motion holder bevægeligheden ved lige. Motion er velvære.
Jeg bruger god musik til

øvelserne – og stole, træningsbolde og andre ”redskaber”. Jeg laver træningen,
så den passer til alle. Vi slutter af med at hygge sammen
over en kop kaffe.
Alle, som har lyst, både kvinder og mænd, kan være med.
Om du har en skavank eller
to, gør ikke noget. Du laver
det, du kan. Hvis du har
problemer med at komme til
XZ¥[\MOsZLMV SIV ^Q ÅVLM
en løsning på det. Tag gerne
din ægtefælle, nabo, veninde ,M¥TLZMUW\QWVQ[\MZU¦LM[P^MZ\QZ[LIOMN\MZUQLLIOQSWVÅZUIVL[\]MVXs/T
eller tidligere arbejdskollega Tved, 23A.
med.
15.00-16.30.
Kontakt mig gerne for nærTid og sted
Første gang bliver tirsdag mere information: Gitte
0WTLM\U¦LM[QSWVÅZUIVL- den 3. september. Mød op Gura, Fjeldparken 15, tlf. 26
stuen i Præstegården, Gl. og se, om det er noget for dig. 18 04 76 / 75 50 23 76.
gitte@gura.dk
Tved 23A, hver tirsdag kl.

Ældremotionsholdet samlede i sidste sæson 2.250 kr. ind til Dalbys venskabsmenighed i Bagdad. Her overdrager instruktør Gitte Gura sammen med Niels
Ove Michaelsen, Elly Petersen og Rita Hansen beløbet til sognepræst J.C.
Bach Iversen.
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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

Velkommen til årets nye konfirmander

Ved gudstjenesten søndag den 25. august giver menigheden
i Dalby Kirke derfor en varm velkomst til det nye hold konÅZUIVLMZWOLMZM[NIUQTQMZ-N\MZO]L[\RMVM[\MVMZLMZSQZSMkaffe og kirkesodavand i pragtfuldt vejr på parkeringspladsen ved graverhuset. Her kan alle hilse på hinanden og gøre
dagen ekstra festlig.

10. juni
Gitte Mark Jensen
Fjordbakken 5

Vi ses på Haderslevvej 106

THEHUSET
   

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

,M\MZIT\QLMV[\WZJMOQ^MVPMLNWZ[WOVM\VsZMVVaSWVÅZUIVLsZOIVO\IOMZNI\XsNWZJMZMLMT[MVNZMUUWLSWVÅZUItionerne næste år.

DØDE
OG BEGRAVEDE
Det har været rigtig sjovt at
være på spejderlejr og jeg er
helt sikker på jeg skal med
næste år igen.

Vejviser

Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30

TEKNIKPARTNER

Gratis salgsvurdering - Ring 75 50 26 00



Den Gamle By i Århus byder på
mange stemningsfulde miljøer. Se
dem alle på en fælles Dalby-Bjert
]LÆ]O\[¦VLIOLMV [MX\MUJMZ

Den Gamle By
Eftermiddagen tilbringer vi
Den Gamle By med alle de
gamle huse og pladser, butikker, værksteder og institutioner. Det er også her vi indtager eftermiddagskaffen.

Lige ved siden
af FAKTA

 

Pris 175,- kr. inkl. bus og
frokost samt entré, kaffe og
rundvisning i Den Gamle By.

Mathilde Iversen Hald
Vonsild
Medbring gerne klapstole eller tæpper til strandgudstjenesten den 11. august
kl. 10.30.

Vi havde 100 kr. med hver.

27. maj
Lilje Elise Pedersen
Dalbyvej 2
>QOOI;WÅM3MPTM\
Regnars Ager 28

I år lå de lokale KFUMspejderes sommerlejr i
pinsedagene. Efter nogle
år med aldersopdelt lejr
var alle Mariesmindespejderne af sted på
samme lejr. Her fortæller
Ida, 8 år, om sine oplevelser.

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.

Dalby Kirkes faste fotograf: Hilmar Bjarnhoff

19. maj
Laura Christensen
Fuglsang
Goldbækparken 48

Spejdere på lejr
Af Ida Roelsgaard, ulv
Fotos: Christian Jørgensen

Nyt om
NAVNE
DØBTE

Kirkekaffe de Luxe
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen og Dalby menighedsråd har erstattet kirkekaffen med grillpølser, så
der – som i den allerførste
kristne tid – bliver et reelt og
hyggeligt måltidsfællesskab i
tilknytning til gudstjenesten.
I sol og regn
Rebæk Grundejerforening
lægger pavilloner og borde
til, hvis vejret ikke leger med.
I 2012 husker deltagerne, at
de måtte krybe i ly … for solen!
Billederne på siden er fra
strandgudstjenesten 2010.
Vi ses på stranden.

DALBY KIRKE

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

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

- kvalitet, effektivitet, kompetence

www.stp.dk
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DALBY GF

Nyt Bjert-Dalby hold på træningslejr
Fredag den 19. april var
22 spændte U10 fodbold
drenge mødt op ved Bjert
klubhus for at skulle på
træningslejr.
Af Frank Nielsen
Foto: Frank Nielsen

Det var ikke en helt almindelig træningslejr, men det var
derimod opstarten på et helt
nyt samarbejde mellem U10
drenge i Bjert IF og Dalby GF.
Træningslejren
startede
først på eftermiddagen,
hvor drengene mødte op til
taktisk træning, naturligvis
suppleret op med saftevand,
kage og frugt. Drengene
skulle efterfølgende ud til to
timers fysisk hård træning.
Aftenens menu havde drengene selv fået lov til at vælge,
så den stod på pizza og sodavand. Resten af aftenen for-

løb med spil, masser af grin,
quiz og andre aktiviteter
samt lidt søde sager.
Lørdag morgen var der fælles morgenmad for spillere
og forældre, inden drengene
igen skulle have taktisk træning, og efterfølgende fysisk
træning på banen. Lørdag
middag sagde vi farvel til
hinanden, men allerede søndag stod den i fodboldens
tegn igen!
Søndagskampe
Søndag morgen var der arrangeret to trænings kampe
for holdet. De nye taktiske
og tekniske ting skulle prøves
af. Al den hårde træning bar
frugt, for kampene gik rigtig
godt.
Det var nogle trætte drenge
der søndag aften lå i deres
senge og kunne tænke tilba-

ge på en rigtig god weekend
og træningslejr. Der skal siges en kæmpe tak til Rema
1000 i Bjert og Antep pizza i
Bjert, som økonomisk støttede op omkring arrangementet. Også stor tak for opbakningen fra alle forældrene.
Klubber på tværs
Samarbejdet er kommet op
at køre ved stor hjælp fra
Gitte Hinrichsen, Bjert IF
og Steen Hoppe, Dalby GF.
Begge klubber havde det
problem, at de kun ”lige”
kunne stille op med et hold
til turneringer. Derfor startede U10 drengene, fra de to
klubber, allerede fælles træning i efteråret 2012 for at få
mest mulig ud af træningen.
Da begge klubber kunne se,
at det udviklede drengene
spillemæssigt samt socialt,

søgte man om lov til at slå de
 PWTL [IUUMV [s UIV ÅS
et hold ”Bjert-Dalby” som
efterfølgende blev godkendt
af DBU.

samtidig enige om, at der på
det nye hold skulle lægges
vægt på det sportslige, såvel
som på det sociale. Det er
vigtigt for drengene, at de
ikke kun får lov til at spille
Socialt fodbold
fodbold, men også får en
Det er også blevet starten på masse gode oplevelser samen masse nye venskaber, som men. Her tænkes der på fæludvikler sig, hver gang dren- les fodboldture/turneringer,
OMVM[M[,MÅZM\Z¥VMZMJTM^ samt arrangementer som

kommer i hus ved den store
opbakning fra forældrene via
PR¥TX \QT I\ ÅVLM [XWV[WZMZ
Dette har allerede udmøntet sig i helt nye spillersæt til
alle drengene -sponsoreret af
Autohuset Vestergaard.

Af: Formand for Dalby GF
Pernille Høxbro
Foto: Judy Reimer, Fotostylisten

Jeg er 50 år og mor til 3
drenge Christoffer 19 år,
Cebastian 17 år og Casper
16 år – som alle tre har gået
deres første skoleår på Dalby
skole, og som har været en
del af Dalby GF siden de var
ganske unge/små, både som
[XWZ\[]L¦^MZMUMVWO[sÆQ\tige brugere af den uundværlige SFO. Casper spiller
stadig fodbold i FC Kolding
Syd på U17-drenge. I min
egenskab som mor har jeg

selv været en stor del af det
[WKQITMVM\^¥ZS[WUÅVLM[Q
Dalby sogn.
Jeg er uddannet inden for
[SI\WOLMVÅVIV[QMTTM[MS\WZ
har siddet i jobs i mange år
som økonomichef, men har
for 3 år siden valgt at trække
stikket ud, og prioritere mig
selv og min fritid især, og sidder derfor nu i mit ønskejob
på 30 timer som økonomisk
ansvarlig for Gühring ApS.
Kreative evner
Deltidsjobbet giver mig rigelig tid og frihed til at gøre
ting, der interesserer mig, og
som giver mig store værdier
i mit nye liv. Ved siden af
mit job forsøger jeg at bruge
mine kreative evner på at
male abstrakte akrylmalerier om vinteren og nyder
sommeren med at køre på
Harley Davidson sammen
med min kæreste.
Foreningslivet/-arbejdet har
tidligere været en naturlig
del af min hverdag, både da

jeg selv var aktiv håndboldspiller, men også i tiden hvor
jeg har fulgt mine sønner
i deres sport. Jeg har længe
tænkt tanken at komme tilbage til foreningsarbejdet,
da det giver mig en følelse
af at være værdifuld for andre mennesker, uden at jeg
bliver betalt for det, og kun
fordi jeg selv vil det og ikke
er tvunget til det. Mange af
de ”ældre” nydere af faciliteterne i Dalby GF vil måske
huske mig i mit kassererjob
i sponsorudvalget år tilbage,
UMV RMO PIZ WO[s ^¥ZM\ ÆQ\tigt brugt til kassererjob i de
andre klubber, hvor jeg har
spillet håndbold.

Fantastiske fodboldture for Dalbys ungdom
Spar Nord og Dalby fodbold ungdom/FC Kolding
Syd arrangerede i foråret
to fodboldture til de store
klubber i Jylland.
Af: Steen Hoppe
Foto: Steen Hoppe

Den ene tur gik til AaB som
spillede mod FCK og den
anden til Sønderjyske mod
AaB.
Sammenlagt var vi ca. 130
børn og forældre på turene
Begge kampe var meget underholdende med mål samt
masser af gule og røde kort.

Da vi kommer ind i bussen efter kampen, henvender en af drengene sig til
Bo og med meget alvorlig
mine kigger han Bo dybt i
øjnene og siger: ”Du snyder....jeg så, at du udfyldte
kuponen under kampen....”
Alt endte dog godt, da selvsamme dreng vandt hele
I forbifarten
tipskonkurrencen og et gaPå turen til AaB havde vekort på 200kr fra banken.
Spar Nord lavet en tipsku- En stor tak til Spar Nord for
pon med første hjørne, før- 2 fantastiske fodboldoplevelste mål, første indkast mv. ser. Socialt betyder det rig*W VW\MZMLM ÆQ\\QO\ ]VLMZ tig meget, at vi kan tilbyde
kampen, så han efterføl- medlemmerne sådanne ture.
gende kunne kåre en vinder.
Drengene fra U9 havde også krudt bagi denne dag

Cecilie viste de helt store bisser da
hun vandt et gavekort på 200kr.

Dalby Fodbold øger indsatsen for sandkasseholdet

Endelig tilbage til foreningsarbejdet
Den tidligere håndboldspiller elsker følelsen af
at være værdifuld for andre mennesker. I dag kører hun Herley Davidson
og maler acrylmalerier
om vinteren. Efter stærke
og seriøse opfordringer
har hun sagt ja til at
blive den nye formand for
Dalby GF. Her præsenterer Pernille Høxbro sig.

DALBY GF

by GF i en sund ånd. Jeg tror
på, at jeg med mine erfaringer og min lederbaggrund
kan styrke den grobund og
de muligheder der allerede
er skabt for visioner og nye
mål for Dalby GF. Dette vil

jeg forsøge at udøve ved især
at støtte op om den gode og
positive ånd og indstilling
der er tilstede i klubben til, at
vi alle skal og vil løfte opgaverne sammen, fordi vi kan
lide at komme i Dalby GF –

ung som gammel – aktiv som
passiv.
Jeg glæder mig til at komme
i gang og møde jer alle sammen.

Gode rammer
Min motivation til at tage
opfordringen som formand
i Dalby GF er, udover den
værdiskabelse mit eget liv
får, at være en stor del af
videreførelsen af de eksisterende gode rammer for de
gamle og nye brugere af Dal-

Det er sjovt at være
forældretræner, det kan
jeg skrive under på. Det
giver ikke alene mulighed
for at være aktiv i sit
eget barns liv, men også
i kammeraternes. Det er
dejligt at lære sine børns
kammerater at kende og
være med til at knytte de
sociale bånd som opstår
ved at være aktive sammen.

gøre vejen ind til trænergerningen lettere. Derfor bliver
fodbold for de mindste – U6
og nedefter – nu en organiseret træning for både børn og
forældre med Gitte Thomsen som fast træner.

sørger for deltagelse i stævner. Klubbens opgave er at
koordinere
træningstider,
indkøbe diverse remedier,
betale for stævner, hjælpe
med træner uddannelse,

samarbejde med de øvrige
klubber i Kolding, arrangere
egne stævner, arrangere fælles sociale arrangementer og
meget mere.

De små skal lege foldbold
Målet er selvfølgelig først og
fremmest en introduktion til
fodboldspillet for de mindste,
så de får lyst til at spille fodbold i mange år. Men det er
Af Gitte Thomsen
Foto: Gitte Thomsen
også at introducere børn og
forældre til livet og kulturen
Man får en stor berørings- i Dalbys fodboldafdeling og
ÆILM\QTOI^VNWZ[QO[MT^[Q\ igangsætte et forældreteam
barn og sit barns kammera- til at følge holdet videre,
ter. Det er dejligt livsbekræf- når det kommer til U7, som
tende.
er det år, hvor børnene beJeg får rigtig mange ”Hej gynder i skole. Vi håber med
Gitte!”, når jeg kommer op i LM\\MQVQ\QI\Q^I\MVLV]ÆMZM
skolegården på Dalby Skole. i Dalby og omegn vil vælge
Det kan godt være lidt svært fodbold i lokalområdet som
at komme i gang med træ- foretrukken aktivitet, og at
nergerningen, for der er MVLV]ÆMZMNWZ¥TLZM^QTJTQ^M
selvfølgelig mange ting, som aktive i Dalby GF.
UIV[SITÅVLM]LIN
Hvor er boldene? Hvilke Forældretræning
øvelser laver man til træ- Fodboldtræning i Dalby er,
ning? Hvordan tilmelder som i alle andre klubber,
man sig til stævner? Hvad baseret på forældretræning.
er mulighederne for at lave ,M\ MZ MV MTTMZ ÆMZM NWZ¥Tnoget socialt sammen på dre fra holdet, som forestår
træningen, laver sociale arholdet?
Dalbys Fodbold Ungdom vil rangementer for holdet og

Fakta
Træningen for de mindste starter tirsdag den
16. april kl. 16.00 – 17.00
og er altså for børn født
i 2008 eller senere. Der
trænes udendørs med
masser af bold. De ældste (født 2008) vil blive
tilmeldt få stævner, som
forældrene deltager i, og
ellers er det kun træning.
Alle skal have en forælder
med, da der vil være masser af øvelser, som kræver
forældrenes aktive deltagelse – så på med træningstøjet og kom og vær
med. Har du spørgsmål,
er du velkommen til at
kontakte Gitte Thomsen
på tlf. 22 46 79 30

Din lokale håndværker
Vi er lige i nærheden,når det gælder:

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

Boligfornyelse
Tagrenovering
Kviste
Garager/carporte

Udestuer/havestuer
Køkkener
Døre/vinduer
Gulve

TØMRERFIRMA

ERIK SKOV’s

HER ER DER PLADS
TIL DIN ANNONCE

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 GF

Gymnastiksæsonen 2013/2014
træning og zumba-sambar, elastikker og redondo- Zumba
bold er blandt de smårekvi- Zumba er små og enkle ko- mensætninger sætter gang i
sitter, vi benytter os af til ZMWOZIÅMZ PMV\M\ NZI JsLM kroppen og giver puls og forstyrketræning af musklerne. salsa, samba, merenge og brænding, bodybar og elaDet er ikke absolut nødven- cumbia, hvor man hurtigt stikker styrker musklerne, på
digt med vægtstænger med kan lære trinene og koble ho- måtterne træner vi effektivt
Spring for børn
mange, mange kilo for at vedet fra, så kroppen får frit specielt mave- og rygmuskler
fra 0.-1. klasse
kunne forbedre sin muskel- løb. Zumba er sjovt, og det er ved brug af redondobolden,
For piger og drenge, der har kraft. Et lille uskyldigt udse- svært ikke at blive i godt hu- og i løbet af vinteren vil du
lyst til og måske har lidt erfa- ende rekvisit kan gøre en stor mør. Zumba er en trænings- også prøve at skyggebokse,
ring med springgymnastik. forskel. Spørg gerne de er- form, hvor alle kan være med sjippe, arbejde med klude
Vi lægger vægt på højt farne mænd på holdet. Kon- uanset alder, form og niveau mm. Selve træningen foretempo, og træningen be- ditionstræningen foregår un- Eneste krav er, at man skal går i et tempo, hvor du bliver
står af både af rytme, mo- LMZ PWKSMaÆWWZJITT[XQTTM\ kunne bevæge hofterne, for udfordret i den grad, du selv
toriske udfordringer og Selv om du ikke tidligere har så snart man begynder at har lyst til. Der er mulighed
spring. Der er mulighed for lavet gymnastik, kan du sag- bruge hofterne i zumba, løs- for høj intensitet, men du beat lære de grundlæggende tens være med til træning. ner det op i hele kroppen, og stemmer selv tempoet. Kom
og prøv en time og se, om det
elementer i spring og at Det er enkle men meget ef- energien strømmer til.
er noget for dig. Selv om der
øve sig på airtrack, mini- fektive øvelser, og du undgår
er mange ”stamgymnaster”
trampolin og måttebaner at få skader ved det efterføl- Mixtræning
med hallens mange redska- OMVLM PWKSMaÆWWZJITT[XQT Er for friske kvinder. Har på holdet, så er der helt sikber. For at have energi til Hvis du har lyst til at prøve du lyst til at få hele kroppen kert plads til dig, og vi vil
træningen er det vigtigt, at denne sammensatte træ- trænet igennem til god og tage godt imod dig. Humøbørnenes maver er mætte. ningsform, så mød op og glad musik? Så er dette hold ret er altid i top på holdet. Så
prøv om det er noget for dig. noget for dig. Hver trænings- få fat i veninden, kollegaen,
Der er en god og humoristisk time er bygget op, så du får nabokonen, søster og kom til
Spring for børn
stemning på holdet, som trænet alle muskelgrupper i Dalby.
fra 2. klasse og ælde
Du kommer til spring, fordi består af såvel unge mænd din krop. Træningsformen
du har lyst til at få sved på som nogle unge mænd, der er en blanding af effekttræXIVLMV ÅVLM ^MV[SIJMZ blot er blevet lidt ældre. ning og coretræning, som
og så selvfølgelig arbejde ;s ÅVL QLZ¥\[\¦RM\ NZMU LM\ SITLM[ Q Å\VM[[KMV\ZMVM
Aerobicsekvenser, stepbænkQ[WTMZQVO[Z¦Z Æ]M[U¥SSMZ videre med de grundlæg- Hockeystave har vi.
\¥XXMÆQ[MZ \¦ZST¥LMZ WO gende spring. Der er også
faldskærmen. Hver gang plads til dig, som måske alprøver vi nogle af vores red- drig har gået til spring før.
Gymnastikprogram for sæsonen 2013/2014
skaber, hvor barnet nogle På holdet arbejder vi med
gange triller, hopper ud, står alle grundlæggende spring,
Sæsonen starter d. 9. september 2013.
på hænder, slår forlæns- og at stå på hænder, slå vejrTilmelding og betaling skal ske via hjemmesiden www.dalbygf.dk .
baglæns kolbøtter, og an- møller med tempo, araberTilmelding mulig fra d. 12. august 2013.
dre gange bruger tovene og spring, overslag over lav og
ribberne. Kom og få store høj plint, og hvis niveauet
På nogle af holdene er der sat et max. deltagerantal. Når det tal er nået, kommer man automuskler med grin og sjov. Vi er til det, vil vi også øve lidt
matisk på en venteliste. Hvis der bliver plads på holdet efterfølgende, bliver man kontaktet.
glæder os til at se dig.
salto. Vi forsøger at tilpasse
springene, så den enkelte
Mandag
får mest muligt ud af det.
Rytmisk gymnastik
· Forældre/barn 1-2 år, v/Irene Mortensen, kl.16-17
For piger, der går i 2. klasse Grundlæggende fysisk træ· Forældre/barn 2-3 år, v/Irene Mortensen, kl. 17-18
eller derovre. Har du lyst til ning er også en vigtig del
· Rytmisk gymnastik fra 2+.kl.+, v/Laura & Emma, kl.17-18
at prøve kræfter med dans af træningen (muskelstyrke,
· Zumba for friske kvinder, v/Irene Mortensen, kl.18-19
og rytmisk gymnastik? Så smidighed, hurtighed, bahar du endelig muligheden lance og koordination).
Onsdag
i Dalby. Alle er velkommen
· Puslinge 4-5 år, MANGLER INSTRUKTØR, kl.16-17
både nye og gamle piger. Gymnahockey
· Spring 0.-1.kl., kl.17-18
Vi skal både danse, lege, Holdet er vintertræning for
· Spring 2.kl. +, kl.18-19
sammensætte små rytmiske mænd, som er til grundtræ· Springhold v/ Martin Overgaard, Peter Martello, Hanne Flaskager, Jette Berg Bruun,
serier, hvor vi også vil bruge ning af alle muskelgrupper
Uffe Lunddorf, Pernille Andreasen
forskellige håndredskaber med efterfølgende bold· Mixtræning for friske kvinder, aerobic/step/zumba/coretræning, v/Gitte Gura, kl.19-20
som sjippetov, hulahopringe spil i højt tempo med et
· Gymnahockey for mænd v/Gitte Gura, kl.20.15-22.00
og ”hoppe-i-elastik” elastik- godt konkurrencemoment.
ker, og vigtigst af alt have det Vi starter med at varme op,
Kontakt Pernille Andresen på plnielsen@mail.dk eller på telefon 2224 5127 hvis du har
rigtigt sjovt. Til slut deltager inden vi træner de store muspørgsmål.
vi til Gymnastikforeningens skelgrupper vha. forskellige
opvisning, hvor vi vil vise, træningsredskaber. Bodyhvad vi lavet i løbet af året.
Vi ser frem til at se en
masse glade piger, der gerne vil lære en masse dans
og
rytmisk
gymnastik.

Forældrebarn-holdet
Holdet er for forældre/bedsteforældre og børn fra 1 år
til næsten 4 år. Kan barnet
gå, løbe og klatre og lide at
lave gymnastik sammen med
mor og far, så kom og vær
sammen med mange andre,
der har det på samme måde.
Vi råder over hele hallen,
hvor vi leger mange forskellige bevægelseslege med f.eks.
balloner, lagner og bamser.
I den sidste halve time tager vi alle redskaberne frem,
hvor barnet får lært at hoppe
ud fra højder, slå kolbøtter,
trille og krybe under og over.
Mød op med mor, far eller
Bedste og tag et lagen med.
Vi ses til sjov forældre/barn
gymnastik i hallen.
Puslinge 4-5 år
For børn, der er fyldt 4 år
inden d. 1. januar, og så skal
barnet have lyst til at være
til gymnastik med en masse
sjov uden mor og far. Vi begynder med bevægelses lege,
hvor vi f.eks. bruger bolde,

Ring og få et gratis

Sydbank Kolding

SALGSTJEK

Jernbanegade 14 · 6000 Kolding
tlf. 74 37 50 00 · sydbank.dk/kolding

<ƆƌĞƐŬŽůĞ

Åbningstider
Mandag-fredag kl. 10-16
Torsdag dog kl. 10-17

Poul Erik Bech
Jernbanegade 25
6000 Kolding
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E-mail: 602@edc.dk
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Dalbys piger spiller U13 i Dalby
Forældreopbakning, sammenhold og sodavand om
fredagen er opskriften på
1. pladser i ﬂere tuneringer.
Af Erik Jessen
Foto: Erik Jessen

>Q MZ MV TQTTM ÆWS UML  XQger, der har trænet hver fredag fra kl. 17.45 til 19.15 i
vinterhalvåret – vel at mærke efter vi har sat bander op.
Da vi ikke er så mange spillere, trænede forældrene med

– super med den store opbakning. Ind imellem ender
vores hyggelige træningsaftener med en sodavand i
hallen.
Turneringer
Vi har været tilmeldt forskellige turneringer, og
det er gået fantastisk.
En 1. plads i Spar Nord Cup
i Bramdrupdam i B-rækken.
En 1. plads til Fodbold kun
for Piger i Bramdrupdam.
Udendørs sæsonen startede

den 2. april 2013. Vi har fået
tilgang af 3 piger fra Sdr.
Bjert. Derfor kan vi nu stille
et 7. mands pigehold. Super
skønt med opbakningen fra
pigerne både i Bjert og Dalby.
Træning er hver tirsdag
og torsdag kl. 17.00-18.30.

Af: Steen Hoppe
Foto: Steen Hoppe

Vi startede lørdag morgen
og sluttede søndag eftermiddag. I alt deltog 85 hold,
hvilket er rekord.

En stort tak til vores præmiesponsorer, som gør det muligt for os, at lave et overskud
i fodboldafdelingen.
Tak til Spar Nord for sponsorering af bolde og drikkedunke og tak til Dalby Mølle
for sponsorering af havregryn.

0^Q[ LMZ MZ ÆMZM XQOMZ LMZ
har lyst til at spille, er de meget velkomne. De kan kontakte træner Erik Jessen på
22 10 32 40.

Sponsor udvalg
Jan Lottenburger
jan.lottenburger@
get2net.dk
Fodbold senior
Jesper Kristiansen
jak@jk-vvs.dk

Af: Gitte Gura
Foto: Judy Reimer, Fotostylisten

Som kioskbestyrer i det
gamle klublokale har mange
fodboldspillere, børn som
voksne, nydt godt af Irmas
sandwich, slik og sodavand.
Irma har brugt mange timer
i det gamle klublokale og set
mange fodbolddrenge blive
til voksne fodboldmænd.
Manglende klubånd
Da Dalbyhushallen blev bygget, rykkede Dalby GF Irmas
kiosk over i hallen. Desværre
er det ikke lykkedes, at få
området ved kiosken til at
fungere som et klublokale, og

derfor har der ikke været den
aktivitet i kiosken, som Irma
tidligere havde.
Gymnastikudvalget har haft
stor glæde af, at Irma har været i kiosken. Ikke fordi vores
gymnaster har købt særlig
meget, men vi ved, at mange
forældre har været glade for
at vide, at der var en voksen
i hallen, når børnene kom til
træning. Det har givet tryghed.
Top forplejning
Gymnastikudvalget har også
nydt meget at kunne bestille
kaffe og brød hos Irma til
såvel udvalgsmøder som instruktørmøder. Det har været
en stor hjælp, at forplejningen
og oprydningen efter møderne altid har været i top.

Lars Ravn Hansen
ravn@hansen.mail.dk

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

U10 drenge fra Dalby/Bjert der
får overrakt 1.præmie, mens Harte
drengene modtager 2.præmie.

Irma har derudover altid
sat en ære i at holde orden i
aulaen og i køkkenet, ligesom
kaffemaskinen er blevet tømt,
fyldt og ikke mindst rengjort.
Det må skolen have sat pris
på.
Irma vil blive savnet af instruktører, som hver mandag
og onsdag har mødt hende.
Altid en hyggelig snak om
stort og småt - et vi ses på
mandag eller onsdag. Tak til
Irma for mange år i Dalby
GF.

HVER DAG
HVER
DAG
9.00-20.00

9.00-20.00

VONSILD

Fodbold Junior
Gitte Bugge
dalbygf2005@gmail.com

Gymnastik
Pernille Andreasen
plnielsen@mail.dk

En æra er slut
Irma Arpe har været en
del af Dalbys GFs dagligdag i rigtig mange år.

Formand
Pernille Høxbro
pernille.hoexbro@
gmail.com
Kasserer
Tommy Andersen
tommy.andersen@
dk.bureauveritas.com

Dalby Møllepokal
Igen i år afviklede Dalby
GF/ FC Kolding Syd Dalby
Møllepokal i forbindelse
med Sommerfesten.

OPLYSNINGSKOLOFON

Åbent hus
Så starter spejderne op igenKFUM-spejderne i Mariesminde og Dalby indbyder til Åbent Hus, så du og dine
forældre kan se, hvad det er, vi laver, når vi er til spejder.

Vi holder Åbent Hus søndag den 18. august 2013 kl. 13-16
på Mariesmindevej 4. Bare kom og vær med!
At være spejder handler om være en del af et stort fællesskab, lære praktiske
færdigheder som at tænde bål, gå på løb, lege med reb og rafter og meget
andet. Vi udfordrer og udvikler børnene til selvstændige unge mennesker, som
kan tage ansvar, være en god ven, og en der passer på naturen og udnytter
den optimalt.

I Mariesminde kan man blive spejder, allerede fra man går i 0. klasse. Man kan
også starte i 1. eller 2. eller senere endnu. Kig på hjemmesiden, hvor du og
dine forældre kan se mere om os og finde mødedage.
Hvis der er nogle spørgsmål kan I ringe til gruppeleder Susanne F. Jørgensen,
som I også finder på hjemmesiden.

www.mariesmindegruppe.dk
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Jeg har altid været lykkelig her
Helene Vilhelmsen har
boet i Dalby i 60 år. Fra
sine vinduer har hun fulgt
udviklingen fra dengang,
hendes hus var omgivet
af grønne marker. Her
fortæller hun i glimt om
sit liv, der er tæt vævet
sammen med sognets
historie.
Af Kirsten Hansen
Foto: Jens Christian Bach Iversen

Minderne står tæt i den hyggelige stue i huset tæt på Dalby Kirke. Billeder af børn og
børnebørn pryder væggene,
og fotoalbums fyldt med
historier om livet står side
om side i reolen. På væggen
hænger et broderi: Det hygger min stue og glæder mit

sind hver gang jeg ser en
gæst kommer ind.
Sætningen er som skræddersyet til Helene Vilhelmsen,
der bor her. Hun elsker at
have mennesker omkring
sig. Engang kendte hun alle
i området, men der er blevet
længere mellem de kendte
ansigter i takt med de mange
nybyggerier. Heldigvis er
Helene ikke bleg for at spørge, hvis hun møder én, hun
ikke kender:
 ,M SWUUMZ RW \Q\ Å[MVLM
forbi i bil, så jeg ikke når at
se, hvem de er. Men hvis jeg
møder folk, så spørger jeg
da, siger Helene og bryder
ud i en høj latter.
Det gør hun tit. Bryder ud i
latter. Selvom hun har run-

det de 88 år og har set lidt af
hvert, så fejler humøret ikke
noget. Øjnene er klare, stemmen er kraftfuld, og årstal og
navne sidder løst på kvinden,
der kan huske selv de mindste detaljer i de største begivenheder. Hun har boet i
Dalby i 60 år:
- Tiden er gået godt. Jeg har
altid været lykkelig for at bo
her.
Blandt bare marker
Helene kom til Dalby, dengang området var grønt af
bølgende marker og de store
gårde var omdrejningspunktet for livet i sognet. Sammen
med sin mand, Viggo, bosatte hun sig på Lillegården
længere nede af vejen, mens
håndværkerne byggede huset her.
- Det var i 1955 og på samme
tidspunkt, som skolen blev
bygget. Murerne arbejdede
på skolen om dagen og på
huset her om aftenen, husker
hun.
-N\MZ I\ PI^M \RMV\ Xs ÆMZM
gårde vest for Kolding og i
JIZVLWU[PRMUUM\ ÅS 0Mlene rengøringsarbejde på
selvsamme skole i 1962.
- Dengang var der, så vidt jeg
P][SMZJ¦ZVWORMOÅSMV
krone i timen. Da jeg stoppeLMsZ[MVMZMÅSRMO 
for det samme arbejde.
Fra kokasser til sportshal
Og sådan har meget ændret
sig. Da Helene var ung, spillede hun gerne håndbold –
der skulle dog først fjernes
kokasser fra marken, før

FAKTA
Helene Vilhelmsen er født i Skartved i 1924.
Hun blev gift med Viggo i 1946.
8IZZM\Æa\\MLM\QT,ITJaQ!WOÅS[IUUMVNMUJ¦ZV
Helene blev kåret til Årets Dalby-borger i 2008
og er æresmedlem af Dalby Beboerforening.

man kunne holde stævne. I
LIO[\sZPMZMVPITUMLÅVM
rene gulve. Ved indvielsen
gik Helene impulsivt på talerstolen.
- Den hal har været under
opsejling mange gange. Der
er virkelig blevet kæmpet
for den, og jeg beundrer de
mennesker, der har brugt
deres fritid på at arbejde for
den. Det fortjener respekt.
Og sådan har Helene fulgt
med i hvert et nybyggeri,
hver en begivenhed og hver
en lille sejr for lokalområdet
fra sine vinduer, hvorfra hun
kan se kirken på den ene side
og AAB’s nye lejlighedskompleks – og barndomshjemmet
i Skartved på den anden.
Den største sorg
Kirken kan hun godt lide.
Hun elsker salmesang og orgelmusik, så derfor har hun
sin næsten faste plads. På kirkegården kommer hun også
tit for at lægge blomster. Her
har hun begravet både sin
UIVLWOÆMZM^MVQVLMZ·WO
sin ti-årige søn, Flemming.
- Nogen tid før han blev syg,
gik jeg på marken og hakkede roer, og pludselig så jeg
Flemmings gravsted i et syn.
3WZ\MN\MZÅSPIVSWV[\I\MZM\
leukæmi.
At miste et barn var en stor
sorg, men Helene tror på, at
synet var med til at forberede
hende på det, der skulle ske
og hjælpe hende igennem.
- Jeg er nok født stærk, og vi
skulle jo bare igennem det.
Flemming selv gav aldrig et
kny. Den slags er også anderledes i dag. Nu skal man jo
næsten have psykologhjælp
bare man vælter på cyklen.

børn på én gang.
Særligt tæt knyttet er hun
til sønnen Henning. Han
ejer huset, hun bor i, og hver
weekend kommer han hjem
fra jobbet på Fyn og bor på
første sal. Når han engang
OsZ Xs XMV[QWV Æa\\MZ PIV
ind permanent.
Henning er lige så tæt knyttet til Dalby som Helene.
Ligesom hun har han været
kåret til Årets Dalby-borger,
og for tre år siden blev de to
næsten landskendte, da de på
egen hånd satte gang i en nyplantning af 300 egetræer på

Alléen, hvor de bor.
- Pludselig stod DR1 og TV
;aLWOÆMZMI^Q[MZPMZWO^QTle have interviews. Det var
helt vildt, fortæller Helene,
der selvfølgelig inviterede
dem alle ind til kaffe.
Skal hun drømme om fremtiden, kunne hun godt tænke
sig at samle alle i det gamle
Dalby til kaffe i et telt i haven.
- Om det kunne lykkes, ved
jeg ikke. Men det kunne godt
nok være hyggeligt.

Familiens bånd
Helene får dog blanke øjne,
da hun fortæller om sit barnebarns bryllup i Holstebro.
Familien betyder alt. Da
børnebørnene var mindre,
var der kamp for at få lov til
at komme på besøg hos hende i ferierne, og det var ikke
ualmindeligt, at der var 4-5



