Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
MAJ / JUNI
MAJ
Onsdag 9. kl. 15.00
Niels Bjerre: Fra Dalbydreng til opfinder. Foredrag i Præstegården
Torsdag 10.
Kristi Himmelfartsferie
begynder
Søndag 13.
Kristi Himmelfartsferie
slutter
Torsdag 17. kl. 19.00
Kirkens forårskoncert
Lørdag 19.
Pinseferie begynder
Søndag 20. kl. 10.30
Festgudstjeneste på alverdens sprog
Mandag 21.
Pinseferie slutter
Mandag 21. kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste på
Løverodde

Dalby Kirke

Dalby GF

Der bliver masser af muligheder for at boltre sig ved
årets sommerfest. Du kan selvfølgelig deltage i selve
aktiviteterne, men du kan også vælge at krydre sommerfesten som hjælper i et hyggeligt og afgrænset
arbejdsfællesskab. For sommerfesten lever af, at vi
alle kaster os ud i programmet, store og små, og bidrager med det, vi hver især kan.

Sæt et stort kryds i kalenderen og tilmeld jer nogle af
de mange aktiviteter, I kan
finde i det foreløbige program på side 2 her i majnummeret af Dalby Tidende.
Tilmeld jer også gerne som
hjælpere. For vi har brug
for jer, så vi sammen kan
skabe endnu en forrygende fest, der over tre
dage bringer boligområderne Mariesminde, Tved,
Rebæk, Goldbæk og Dalby
sammen og giver energi og
fællesskab til livet med hinanden året igennem.

Sommerfestens program
Som I kan se på side 2, er vi
godt i gang med at få sat
rammerne for en god sommerfest, der består af både
et stort fodboldstævne og
et socialt arrangement for
alle beboere i Mariesminde, Tved, Rebæk og Dalby.
Vi vil rigtig gerne invitere
alle beboere i området –
unge som ældre – til at deltage. Er du fyldt 40, kan du
deltage i petanque turneringen lørdag. Vi er nødt
til at give seniorerne kamp
til stregen.
Fredagshygge med ny
menu
Vi har i år en anden menu

Maj 2018
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Vi nærmer os sommerfesten

Af Mette Høi Davidsen
Foto: Arkiv
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GANG I DIG OG DALBY
Alt om Sommerfesten

Læs side 2-3

til fredag aften, og prisen er
sat ned. Det skal gerne være
med til at få endnu flere
med til fredagshyggen.
Mange klasser er med
Endelig er flere klasser involveret, og i år har vi for
første gang en hel årgang
af gamle elever (7. klasserne), som vælger at
mødes.
Søndag afholdes et orienterings- og debatmøde
Emnerne er Dalby Torv
(det kommende aktivitets-

område) og Beboerforeningen. Kom og vær med.
Det betyder rigtig meget
for de personer, som lægger kræfter i det frivillige
arbejde.
Det endelige program
Det endelige program vil
naturligvis udgøre midtersiderne i næste nummer af
Dalby Tidende, der udkommer få dage før sommerfesten, så programmer
er lige til at tage ud og tage
med sig til sommerfest.

Årets Dalbyborger

JUNI
Fredag 1. – søndag 3.
Dalby Sommerfest

KIRKE
Årets konfirmander

Læs side 6

SPEJDERNE
Fem senior-spejdere
skal til DM

Læs side 8

Søndag 3. kl. 9.30
Friluftsgudstjeneste ved
hallen
IDRÆT
Gymnastik rekrutterer
frivillige

Læs side 9

Der blev hygget på livet løs fredag aften ved sidste års sommerfest. Det er en succes, der skal gentages
med ny menu og god musik, fodbold og legende børn.

Niels Bjerre er blevet kåret som
årets Dalby-borger. Læs mere
om udnævnelsen på side 4.
Onsdag den 9. maj fortæller
han om sit liv og sin karriere
i præstegården. Læs mere om
foredraget på kirkesiderne.

SKOLE
6. klasserne planter
blomster for at få fuglene tilbage

Læs side 10
mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg

BAGSIDEN
Direktør har skrevet
bog om bæredygtige
præstationer

Læs side 12

Dalby Tidende
Om
AVISEN

GANG I DIG OG DALBY: ÅRETS SOMMERFEST

DALBY SOMMERFEST 2018: FORELØBIGT PROGRAM
TILMELDING TIL TO TIMERS FRIVILLIGHED til gavn for vores egne børn og unge i sognet, f.eks. bage kage, stå i bod, være
campingvagt m.v.: Brug Doodles på www.dalbygf.dk. Alternativt: Kontakt Mette på tlf.: 27 77 22 22 / mhd@refurb.dk
TILMELDING TIL NOGLE AF AKTIVITETERNE via MobilePay senest 20.05.2018. Se numre ved de enkelte aktiviteter.

Fredag den 1. juni: Festpladsen
Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

17.00 ʹ 20.00

Seniorfodbold / Old Boys / hyggebold

18.00

Fodboldkamp for 7. klasserne

18.00 ʹ
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 Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16

Menu og bestilling
Braiseret nakkesteg eller barbecue kylling.
Pris: Kr. 90,00 pr. person.
Alternativ menu
Salat. Pris: Kr. 40,00 pr. person.
Ved bestilling: ^Ŭƌŝǀ͟E<͕͟͟<z>͟ĞůůĞƌ
͟^>͟н͟ϭϴ͟;ŚǀŝƐŬů͘ϭϴ͘ϬϬͿĞůůĞƌ͟ϮϬ͟
(hvis kl. 20.00).

Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen

Vores erfaring er, at børnene leger ude, så
vi tænder grillen for de unge.

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:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt Jens Christian
Bach Iversen
Tlf. 75 50 23 27 eller
mail JCBI@KM.DK

Lørdag den 2. juni: Festpladsen
10.00 ʹ 18.00

Boder og Torwand.

11.00 ʹ 22.00

Grill og café

09.00 ʹ 16.00

Dalby Mølle Pokal.
U5+U6 mix, U8 piger og drenge, U10 piger
og drenge, U12 drenge.

11.00 ʹ

SFO-aktiviteter

14.00 ʹ

Petanque på græsbane
For voksne (seniorer). Kom og vær med.
Forhåndstilmelding på tlf.: 28 80 34 34.

15.30 Børnecamping
søndag 9.30 Pris: 90 kr. (inkl. mad)
Børnecamping er for børn med tilknytning til Dalby Skole eller Dalby GF. Børn
til og med 14 år!
Tilmelding og betaling senest 20. maj via
MobilePay: 69026
^Ŭƌŝǀ͟&Z͟ĨŽƌĨƌĂŶƐŬŚŽƚĚŽŐĞůůĞƌ͟>^͟
for lasagne.
15.30

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

Fredag: Fest med nyt på menuen
Sæt X i kalenderen sammen med klassen, fodboldholdet, badminton- vennerne, naboerne, løbeklubben
eller strikkeklubben fredag den 1. juni. For I skal ud at
spise sammen – det kunne være så hyggeligt! I har
mulighed for at reservere et fællesbord i teltet. Vi vil
rigtig gerne, at I melder jer til hyggen i teltet
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Vi vil gerne have alle med.
Prisen er sat ned til kr.
90,00 pr. kuvert for de to
kødretter. Hvis I vælger
salat er prisen kr. 40,00 pr.
kuvert. I år kan I altså
vælge mellem 3 retter til aftensmaden fredag. Alternativt kan I handle i grillen.
Sådan bestiller du mad til
fredag aften
Du kan vælge mellem disse
tre retter:

00.00

Ro på pladsen.

Sommerfesten skal være hyggelig for alle. De opgaver, som vi hver især påtager os, skal være overskuelige og mest af alt en mulighed for at møde hinanden
i en ny sammenhæng og knytte tættere bånd. I
marts-nummeret af Dalby Tidende fordelte vi opgaver på de forskellige klassetrin.
Flere synes, at det var i overkanten, at vi igangsatte
Dalby Torv-projektet og Tarzanbanen. Vi har nu ændret på opgavefordelingen.

----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

07.00

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

09.30

Alle telte fjernet.

NB!
Rygning, alkohol, energidrik
= Bortvisning!

Opsyn og ansvar
2 lejrchefer eftermiddag/ aften.
2 vågne voksne om natten. Dog: Overnatning er forældres eget ansvar.

Søndag den 3. juni: Festpladsen
9.30 ʹ 10.15

Friluftsgudstjeneste ved J.C. Bach
Iversen og Spillemænd af Guds nåde
Kirkekaffe.

10.30 ʹ 15.30

Boder og Torwand, grill og café

10.00 ʹ

Dalby Mølle Pokal. U7 mix, U8 piger og
U8 drenge, U11 piger og U11 drenge.

12.30 ʹ 13.30

Orienterings- og dialogmøde:
Det fremtidige aktivitetsområde Dalby
Torv
Beboerforeningen

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Sådan får vi en god Sommerfest 2018.
Alle klasser bliver kontaktet
Vi vil i år involvere flere
klassetrin end tidligere, for
vi vil gerne vise børnene
vigtigheden af, at vi løfter i
flok.
NB! Sanne Frees vil kon-

17.00 ʹ 20.00

Åben hal. Spring- og legeland

18.00

7. klasserne: Aftensmad i teltet
Lasagne til kr. 50,00 bestilles senest 20.
maj på MobilePay: 69026

I år er der arbejdet for at få
nogle ekstra gode præmier
til et lotteri, der spænder af
fredag aften.
I kan købe et tal mellem 1
og 2.000 for kr. 50,00.

Dalby Møllepokal: Tider
Tiderne for Dalby Mølle Pokal er vejledende i forhold til hvor
mange hold, der tilmelder sig, og hvorvidt nogle rækker
bliver slået sammen.

0. klasserne
Plakatopsætning og nedtagning. Evt. ekstra skilte til
caféen.
1. og 2. klasserne
Arbejdet med Tarzanbanen er udgået.
Klasserne hjælper i stedet
med at flytte borde og stole

Vind gode præmier og støt sommerfesten og dit lokalområde

Høvdingebold (fra 6. klasse og op)
Forhåndstilmelding på tlf.: 28 80 34 34.

Deltagelse og ansvar
Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.

takte forældre fra de forskellige årgange og hjælpe
til at igangsætte arbejdet.

Lotteri fredag aften

15.00 ʹ

Aftenhygge

Mød nye og gamle venner
Fredagshyggen er som resten af sommerfesten et
rigtig godt sted at møde
hinanden i området. Så er
I nye i Dalby, Tved, Rebæk
eller Mariesminde, skal I
føle jer særligt velkomne til
at deltage. Denne invitation gælder også for seniorer.
Fodboldafdelingen har sørget for, at der placeres
nogle seniorkampe fredag
aften, så vi får god underholdning.

Hvem gør hvad til årets Sommerfest, vers. 2

Af Mette Høi Davidsen

20.00 ʹ

Liv i og uden for teltet
Traditionen tro har vi fredag aften hygge i et stort
festtelt med musik, fællesspisning, varmekanoner og
godt selskab.
Pladserne i teltet er reserveret til de voksne. For vi
ved, at børnene hurtigt er
ude at lege. Børnene plejer
at være på til musikken og
lege udenfor, mens de
voksne rykker sammen i
teltet.
Ud på aftenen og de små
timer plejer vores ølvogn at
blive centrum for årets

samlingspunkt med skål,
rygklapperi, hygge, varme
og knus. Vi er allerede
flere, som glæder os.

Aftensmad
Fransk hotdog eller lasagne

Hyggemusik ved Lasse på guitar

Lort eller lagkage
Skyd på mål. Stor pokal til vinderen.

1) Barbeque kylling med
edamamebønner (KYL)
2) Braiseret nakkesteg med
tomatsalat (NAK)
3) Salat (SAL)
I tilmelder jer og betaler
via MobilePay 70382, såfremt I ønsker en af ovenstående retter.
Da vi tidligere har oplevet,
at de aktive fodboldspillere
også gerne vil spise med,
har vi i år valgt at arbejde
med to spisetider hhv. kl.
18.00 og kl. 20.00.
Når I bestiller og betaler
via MobilePay, skriver I i be-

mærkningsfeltet
enten
”KYL”, ”NAK” eller ”SAL”
og ”18” eller ”20”, afhængig af, hvornår I ønsker at
spise. I skal senest bestille
og betale maden den
20.05.2018.

18.00 ʹ 19.00

14.30 ʹ 17.30

19.00 ʹ

2

Aftensmad / hygge /musik
Fadølshanerne åbnes, og aftensmaden serveres. Teltet er klar til fest og musik ved
Rocktoget.
Borde og stole til hygge med familien,
vennerne, klassen og naboerne.
Vi håber, I alle vil bakke op omkring en god
aften og tilmelde jer i god tid.
Tilmelding og betaling for mad senest 20.
maj via MobilePay: 70382

Lørdag den 2. juni: Festpladsen

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY: ÅRETS SOMMERFEST

Sådan vinder du
Der er alene én person
som kan købe et givent

nummer. Den person, som
har nummeret, der råbes
op, vinder. Såfremt nummeret ikke er trukket ud,
da er det nummeret tættest
på, der vinder. Er to numre
lige tætte på, da er det det
højeste nummer, som vinder.
Der er fjernsyn, droner og
vin blandt præmierne.

til festteltet. Opsætning af
borde og stole sker torsdag
den 31. maj kl. 16.30, mens
nedtagning af borde og
stole sker søndag den 3.
juni kl. 15. Der skal bruges
2 biler med trailer både
torsdag og søndag.

Sådan gør I

3. klasserne
Indkøbte ramper skal samles. 1. og 2. klasserne overtager opgave med at flytte
borde og stole. Spejderne
har lovet at bidrage med at
være projektledere på projektet lørdag.

tanque-turneringen.

4. klasserne
Bemanding af børneboden.
Én konkurrenceansvarlig
for høvdingeboldkonkurrencen og én forældre til at
være ansvarlig for pe-

Klasseopgaver
Hvis I ikke vil bøvle med at skrive det lange link, kan I
finde nedenstående links på www.dalbygf.dk
6. klasserne: Cafe / salg på boldbanerne
https://doodle.com/poll/m5m5iud32fguvz2h
5. klasserne: Torwand og flødebollemaskine
https://doodle.com/poll/fwc95bnykp5y7fkd
4. klasserne: Børnebod
https://doodle.com/poll/4vrre86gq7ft48sg
3. klasserne: Samle ramper
Vi aftaler konkrete tidspunkter med klasserne
1. og 2. klasserne: Flytte borde / stole til
festtelt (torsdag)
https://doodle.com/poll/vt9cwpuqa65ui5aq
1. og 2. klasserne: Flytte stole / borde fra festtelt
(søndag)
https://doodle.com/poll/mshmeskvqga2fdz5
0. klasserne sætter plakater op.
Dette gøres den 18. maj 2018
0. klasserne tager plakater ned. Hurtigst muligt efter
afholdelsen.
Plakaterne er allerede blevet trykt. Klasserne forestår
selv en organisering af opgaverne.

Gå ind på linket for jeres
klasse og tilmeld jer til opgaver under sommerfesten. Se tilmeldingsspalten til højre her på siden.

5. klasserne
Bemanding af flødebollemaskinen og Torwand.
Derudover løber 6 elever
med resultatsedler for
Dalby Mølle Cup. Send en
samlet SMS til 27 77 22 22
med navne og telefonnr. på
de 6 elever.
6. klasserne
Bemanding af caféen.
Salgsvogn eller minicafé.

Andre muligheder
for at give en hånd
Hvis I ikke vil bøvle med at skrive det lange link, kan I
finde nedenstående links på www.dalbygf.dk
Torsdag
Klargøring af festplads - opsætning af telte
(4 personer, kl. 16-17.30)
https://doodle.com/poll/ spgb23acx36puue4
Fredag, lørdag og søndag
Bage kage til børnecamping (15 personer bager)
https://doodle.com/poll/y7k9tf2n7a9hdqes
Anrette og servere mad fredag aften
https://doodle.com/poll/em6nq26edxtxxy8t
Bemanding af grillen
https://doodle.com/poll/4rs3py5gusyhxbgk
Ekstra hænder måltider børnecamping
https://doodle.com/poll/cgsd8t2n4tzd7z9k
Campingvagter
https://doodle.com/poll/qxgzmy7xc333xh26
Bemanding ølvogn
https://doodle.com/poll/mauaimcacwftifvc
Toilettjek
https://doodle.com/poll/fgkzpdpqh52chd7r
Slutrengøring: Aflevering af hal og boldbaner
https://doodle.com/poll/s489b7i4icsi3dux
3
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Niels Bjerre kåret som Årets Dalby-borger KAK Haveservice
Årets Dalby-borger 2017 blev udnævnt ved Beboerforeningens årlige generalforsamling. Da han ikke
havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen,
fik han efterfølgende overrakt anerkendelsen
hjemme i privaten på Bjergegaard. Her følger glimt
fra Beboerforeningens formand Per Rosiaks indstillingstale om kåringen.

Personen, der i år er valgt
som årets Dalby borger, har
blandt andet lavet et stort
arbejde som formand for
skolebestyrelsen. Senest
har han som opfinder gjort
det nemmere for landmænd at holde øje med
deres høstede afgrøder og
på den måde fået stor opmærksomhed både i sognet, i landsdelen og
internationalt.
Årets iværksætter
Niels Bjerre blevet kåret
som Årets Iværksætter 2016
ved Business Kolding
Awardshow på Comwell,
der samlede 440 lokale erhvervsfolk.
Og umiddelbart før jul løb

logge temperaturen på høstet korn, kartofler eller
grøntsager. Spyddet med
indbygget GPS sikrer, at
landmændene får besked
på sin telefon, hvis temperaturen bliver for høj eller lav.
Stackview er indtil videre
solgt i 10 lande. Derudover

har Care4farm også nye lignende produkter, der kan
måle temperaturen på
korn i siloer. Og så står firmaet også bag GPS enheder, der sender besked,
hvis en gylletank er læk,
eller en traktor bliver stjålet.

han igen med en pris,
denne gang med en andenplads ved trekantområdet Danmark, der uddelte
sin iværksætterpris, Iver
Awards. Han fik prisen
overrakt i Lego House i Billund.
Landmand blev opfinder
Iværksætter Niels Bjerre er
oprindelig landmand og 4.
generation på Bjergegaard
i Rebæk. I 2011 startede
han
sit
nye
firma
Care4farm op, hvor han
har formået at bruge en eksisterende teknologi på en
nyskabende og innovativ
måde.
Han har opfundet et spyd,
Stackview, der kan måle og

Niels Bjerre, årets Dalby-borger, med diplom og erkendtlighed som
anerkendelse for det, han har bidraget med for Dalby sogn. Ole
Davidsen, kasserer, og formand Per Rosiak overrækker prisen.

Børneloppemarked igen en succes
Dalby Beboerforenings traditionsrige børneloppemarked oplevede traditionen tro stort rykind.
Af Per Rosiak
Foto: Susanne Rosiak
Beboerforeningen siger
rigtig mange gange tak til
alle børnekræmmerne, alle
hjælpere og alle andre, der
deltog i årets børneloppemarked 14. april.
Vi kom op på 68 tilmeldte
borde, så der var fuldt
hus. Der var også et rigtig

flot fremmøde af købere.
Desværre for 5.A fik de
hurtigt udsolgt af kager. De
fik 500 kr. til klassekassen
af Beboerforeningen for
den hjælp, som deres forældre ydede med opsætning af borde til stande.
Restlegetøj afhentet
Der var stor tilfredshed
med, at der kom en hjæl-

er klar til ny sæson
Forretningen er finpudset, og de unge entreprenører
står klar til at tage fat på ny.
Af Red.
Fotos: KAK Haveservice
Det hele startede for små
tre år siden. Casper Andersen og Mads Kath fik idéen
om at starte en lille virksomhed, der skulle gøre
hverdagen nemmere for
de familierne i Dalby og
omegn. De kunne hurtigt
se, at der var stor interesse
for deres service. De valgte
derfor at udvide deres forretning. I dag tilbyder de
hækklipning,
tagrenderens, græsslåning og meget
mere.
Rækkevidden er også blevet udvidet, så i år står de
klar til at hjælpe folk i
Dalby, Tved og Goldbækområdet. De har ifølge
eget udsagn prisklasser, så
alle kan være med. Græsslåningen kører som abonnement for at gøre det
enklere for kunderne.
Kundeservice er det, der

vægter højest hos KAK Haveservice. Siden starten er
vognparken udvidet gevaldigt, og i dag består den af
alt fra fem havetraktorer til
kantklippere og hækklippere og meget mere.
De står selv for det meste,
men de har voksne til at
hjælpe med regnskaber.
Arbejdsopgaverne er også
delt lidt op, selvom alle slår
græs. Thomas står for reparation af maskineriet og
kundeservice, Mads står for
løn og fakturering, Casper
styrer hjemmesiden, mens
Jonas står for græsslåning i
Seest-afdelingen.

peorganisation, New Start,
for at tage imod det restlegetøj, som sælgere ville donere til dem. New Start
Kolding er en frivillig forening, der har lokaler på
Industrivej 12. Der er åbent
for aflevering og udlevering af tøj, legetøj, elektronik, børnemøbler og basiskøkkengrej hver lørdag fra
klokken 10 – 12.
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Hvad kan man gå til i Dalbyy??
Aktivitet
Sted
Tid
Badminton - se artikel i denne avis. Mulighed for søndagsbookning

Kontaktperson

Ko
K
ontakt

Gymnastik:
Dalbyhallen www.dalbygff..dk
Mor-barn, puslinge,
intervaltræning, hit-fit-dance,
spring, rytme mm.

Irene Mortensen

irene.mortensen@skolekom.dk

Herrehockey

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Onsdag
g 20.15-22.00

Kim Søndergaard

Yoga

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Mandag
a 17
7..00 -18.00

Jette

irene.mortensen@skolekom.dk

Volley

Dalbyhallen

TTo
orsdag 19.30 -21.30

Morten Andersen

40434879 man@statsskole.dk

Kidsvolley
Dalbyhallen www.kuv.dk
TTo
orsdag 16.30 -19.00 Morten Andersen
40434879 man@statsskole.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fodbold Børn, unge og voksne
www.dalbygff..dk
Kjeld Jensen
Kj
khjensen@hotmail.dk
www.dalbygff..dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bridge
Dalby Skole
Mandag
Lone Nyholm
20319220 / imr@profibermail.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KFUM-spe
ejjderne
Mariesminde, Familie, ulve,
Flere forskellige
Susanne Jørgensen
51644024 / sfj@sam.sdu.dk
(w w w.mariesmindegruppe.dk) juniorr,, trop, senior
dage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ældremotion
Præstegården, Tv
Tved
Tirsdag 15.00 -16.30
Gitte Gura
gitte@gura.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ridning
Dalby Rideskole
Flere forskellige dage Signe Hansen
28875490
(ht tp:////dalby-rideklub.dk /DK .aspx)
signehugohansen@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ungdomskor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 15.30 -17
7..00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Fyraftenskor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 17
7..00 -18.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Baby rytmik
Dalby Præstegård i Tv
Tved
Tirsdag 11.00 -12.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surf - windsurfing
Rebæk strand
Onsdag kl. 17
7..15
facebook Kolding Windsurfing Klub
SUP-Stand Up Padle
Rebæk strand
Tirsdag kl. 17
7..00
facebook SUP Kolding Windsurfing Klub
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rulleskø
øjjteløb//sskater
Dalbyhal, Dalbyvej
ej 86A
Tirsdag kl. 19.00
Morten Kallmeyer
22916110
colt-kallmeyer@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..

SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og weekend
27 63 08 28
4

BARE
ROLIG
O
Vi er ikke farlige...

Et besøg hos TTa
andlægerne Sydcentret skal være en god oplevelse og det bliver det fordi vi altid gør os umage, og vi giver os go
od tid.
Ring til os og hør, hvordan også du kan
blive glad for at gå til tandlæge.

Kolding
Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Dalbys konfirmander 2018

KALENDER

Kirken var stuvende fuld, da årets konfirmander sprang ud den 27. og 29. april.
Konfirmanderne havde valgt tema, salmer og prædikentekst. Og dagens kirkebøn
var sammensat af konfirmandernes egne bønner.

MAJ
Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 10.30
5. søndag efter påske. Ved Tine Illum.

Konfirmation fredag den 27. april i Dalby Kirke

Eftermiddagsmøde med Niels Bjerre:
Onsdag den 9. kl. 15.00
Fra Dalby-dreng til opfinder. I præstegården.
Se side 8.

c

Gudstjeneste: Torsdag den 10. kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag. Ved J.C. Bach Iversen.

8. april
Josefine Gasser Ærøbo
Ebbesen
Bakkegærdet 35

c

Sofie Dorthea Bjerre
Stranden 60, st.

Festgudstjeneste: Søndag den 20. kl. 10.30
Pinsedag på alverdens sprog. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 7.

Gudstjeneste: Søndag den 27. kl. 10.30
Trinitatis søndag. Ved J.C. Bach Iversen.

JUNI

c

21. april
Edith Thestrup
Odins Ager 21
Bageste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Lasse Vissing Rasmussen, Sebastian Tophøj Johansen, Kristian Badstue Risengaard, Sofus Kristian Safarkhanlou, Ditte Freiesleben.
Forreste række fra venstre: Frida Porse Brødsgaard, Laura Vesti Grundahl, Silja Hyllested Berthelsen, Andrea Munk Nørregaard Bach, Cornelia Qvist Hyldedal Nielsen, Mathilde Straarup
Iversen. Foto: Judy Reimer, Fotostylisten.

Konfirmation søndag den 29. april i Dalby Kirke

c

Friluftsgudstjeneste ved hallen:
Søndag den 3. kl. 9.30
1. søndag efter Trinitatis.
I forbindelse med Dalby Sommerfest.
Ved J.C. Bach Iversen. Kirkekaffe i sommerfestens
store telt.
Se side 2

c

31. marts
Heidi Holm Bendixen
&
Jakob Holm Bendixen
Odense

DØDE OG BEGRAVEDE
19. marts
Kirsten Marie Jensen
Tidl. Nyhegnet

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste:
1. september kl. 10.00

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 5
Maj 2018
Red.: J.C. Bach Iversen

VIEDE OG VELSIGNEDE

7. april
Helle Guldborg Dupont
&
Finn Bjerre Sørensen
Dalbyvej 95

Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis. Ved Ditte L. Freiesleben.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og
præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984. Og sig,
turen går til Dalby Kirke/Præstegård.

29. marts
Felix Victor Hansen
Goldbækparken 71

Vigga Dorthea
Stokholm
Agervænget 4

Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 15. kl. 19.00
I præstegården.

Friluftsgudstjeneste på Løverodde:
Mandag den 21. kl. 10.30
2. pinsedag: Fælles for Dalby, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og Brændkjær.
Se side 8.

DØBTE

1. april
Isac van Winden
Goldbækparken 9

Gudstjeneste: Søndag den 13. kl. 9.00
2. søndag efter påske. Ved Maria S. Frederiksen.

Forårskoncert: Torsdag den 17. kl. 19.00
Med alle kirkens kor. I kirken. Se side 7.

Nyt om
NAVNE

Hele verden fejrer
Pinse i
Dalby
Pinse handler om, at kristendommen skal fortælles videre på alle verdens
sprog og nå ud over hele
jorden. Det kan man opleve i Dalby Kirke, når
folk fra sognet, der behersker andre sprog end
dansk, læser op ved
gudstjenesten søndag
den 20. maj kl. 10.30.

Bageste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Frederik Lykkesborg Nielsen, Tobias Rokkjær Bonnichsen, Mads Holm-Søberg, Karl Emil Stærmose, Søren Joachim Homann Kjær, Kristian
Korsgaard Lautrup, Ditte Freiesleben.
Forreste række fra venstre: Alberte Flaskager Stentoft, Laura Storbjerg Andersen, Ida Fabienke
Grundahl, Maria Lyneborg Hussmann, Cecilie Bøving Byrialsen, Caroline Bonefeld Andersen,
Sofie Møller Nielsen, Olivia Kristine Bork, Sille Ejsing Andreasen.
Foto: Judy Reimer, Fotostylisten.

Forårskoncert i Dalby Kirke
Torsdag 17. maj kl. 19.00
Dalby Kirkes tre kor – voksenkoret, ungdomskoret
og børnekoret – synger et festligt og varieret
program med danske forårssange, kendte pophits
og gospel.
Efter koncerten er der en lille forfriskning i kirken.
Gratis adgang. Alle er velkomne.

Sognepræst
Jens Chr. 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

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com

Flere sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund usikkert. Interesserede må
gerne melde sig til sognepræsten med sit sprog på
75 50 23 27 eller
jcbi@km.dk
Kirkekaffe
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe. Vi håber, det
bliver i strålende pinsesol
på kirkens P-plads.

Vejviser

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

Pinsen er en afgørende
højtid for den kristne kirke. Pinsedag kommer disciplene til at brænde for
sagen og begynder at forkynde evangeliet på alverdens sprog. Når vi i Dalby
Kirke læser op på så mange
sprog som muligt Pinsedag, viser vi, at vi skal forbinde nationer og folk i
stedet for at fjerne os fra
hinanden.

18. april
Sonja Sørensen
Bakkegærdet 18
18. april
Svend Erik Poulsen
Tidl. Skovly

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk

Konfirmation 2019 i Dalby: Indskrivning
Indskrivning til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2018-2019 for de nuværende 7. klasser

Tirsdag den 22. maj kl. 19.00 – 20.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Den kommende konfirmand medbringer sin mor eller far samt sin dåbsattest – eller husker sit CPR-nummer.

Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

Konfirmationsdatoer
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke Store Bededag fredag den 17. maj 2019 kl. 10.30.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke søndag den 19. maj 2019 kl. 10.30.

I fjor lød pinseberetningen på
ni forskellige sprog i Dalby
Kirke. Pinsedag i år den 20.
maj kl. 10.30 sker det igen.
Meld dig som læser på et andet
sprog end dansk til sognepræsten på 75 50 23 27
/jcbi@km.dk

Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen. Torsdage kl. 13.30-15.00 for de Dalbykonfirmander, der går på Brændkjærskolen. Går man på andre skoler og ønsker at blive konfirmeret i Dalby
Kirke, kontakter man sognepræst Jens Christian Bach Iversen.
Man forberedes altså på kryds og tværs af de gamle Dalby-klasser, men konfirmeres sammen med kammeraterne
fra de gamle Dalby-klasser.
Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk

FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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9. maj kl. 15: Fra Dalby- Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
dreng til opfinder
2. pinsedag, mandag den 21. maj kl. 10.30, holder kirkerne i Dalby, Sdr. Bjert, Sdr.
Stenderup og Brændkjær fælles friluftsgudstjeneste ved Løverodde.

Niels Bjerre er vokset op på Bjergegaard i Rebæk. Her
bor han også den dag i dag med sin Vibeke på 25. år,
mens de tre børn er fløjet fra reden. Udefra set kunne
det virke som et liv med en fast kurs og uden omveje.
Men ser man på Niels Bjerres livsforløb tegner der sig
et helt andet billede. Hør ham fortælle om fejl og udfordringer, overvejelser og værdier, samspil i familieog arbejdsliv onsdag den 9. maj kl. 15 i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A.

Fotos: Arkiv / privat
Hvordan kommer man fra
landmandsdrøm til en karriere på LEGO, og hvorfor
forlader man karrieren for
alligevel at blive landmand?
Hvordan bliver balancen
mellem arbejds- og familieliv til sam- eller modspil?
Hvorfor sætte gang i
iværksætteriet?

Er der måske en sammenhæng?
Eftermiddagsmøde i
præstegården
Få måske svarene på eftermiddagsmøde i præstegården onsdag den 9. maj kl.
15, når Niels Bjerre fortæller om sit livs udfordringer,
og hvad de bragte med sig.
Han tager også et eksemplar af sin opfindelse, spyd-

Niels Bjerre i vante omgivelser.
Onsdag den 9. maj kl. 15 fortæller han i præstegården om
sin rejse hertil og den rejse,
hans opfindelse har ført ham
ud på.

det StackView®, der er
solgt til 10 lande, og fortæller om, hvad det er spyddet
kan.
Alle er velkomne.

23. februar 2017. Iført stiveste puds modtager Niels Bjerre prisen som årets iværksætter 2016 for
sin opfindelse, spyddet StackView®.

Da det i fjor blev besluttet
at stoppe med den store
fælles friluftsgudstjeneste
for alle kirker i Kolding
Provsti 2. pinsedag, var de
fire kirker i Dalby, Sdr.
Bjert, Sdr. Stenderup og
Brændkjær ikke klar til at
droppe traditionen. Så vi
er fortsat – som den gode
sovs, der er kogt yderligere
ind – og med fokus på de
fire sognes lokale kræfter.
Nu er vi klar til at samle op,
hvor vi slap i fjor, hvor vi
holdt den første friluftsgudstjeneste for de fire
sogne i tilknytning til Geografisk Haves store plantemarked, da der var datosammenfald for 2. pinsedag og grundlovsdag.

og ord til eftertanke: Har
pinse og udsigten til vand
og et kraftværk mon noget
med hinanden at gøre?
Frokost
Efter gudstjenesten kan
man købe og nyde sin fro-

kost på Café Løverodde.
Det anbefales at bestille
bord i god tid inden.
Man kan også tage en madkurv med hjemmefra.
Vi håber, at mange har lyst til
at komme til fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.

Klar til DM i Spejder
Fem senior-spejdere fra Mariesminde Gruppe har
netop kvalificeret sig til finalen i DM i Spejder. Super
sejt og godt gået af de unge mennesker.
Af Susanne F. Jørgensen,
gruppeleder
Foto: Maria S. Justesen,
seniorleder

Teltet stod knivskarpt i den
indledende kvalifikationsrunde, og det skal det gøre
igen, når finalen løber af

stablen i Pinsen på Houens
Odde Spejdercenter.
De sidste spejderfærdigheder skal pudses af inden,
både med kort og kompas,
orientering, knob og koder, madlavning over bål,
teambuilding-øvelser og
meget andet.
Det bliver rigtig spæn-

dende, og konkurrencen
er hård, når de bedst placerede patruljer fra syv landsdækkende kvalifikations-

i Dalby

Gymnastik-afdelingen i Dalby GF arbejder målrettet
med at rekruttere frivillige, ikke kun voksne, men
også unge, så den værdifulde foreningskultur kan
blive båret videre.
Af Martin Stubkjær
Fotos: Martin Stubkjær
I gymnastikken i Dalby GF,
gennem vi de sidste tre år,
arbejdet målrettet med at
rekruttere nye kræfter. Det
gælder om at rekruttere
meget bredt – både i voksengruppen, typisk forældre, og absolut også i ungdomsgruppen.

hvor gymnasterne er yngre
end en selv.
Fra og med 7. klasse kan
man blive hjælpeinstruktør. Her hjælper man igen
på de gymnastikhold, som
er yngre end en selv, men
man begynder at få lidt
flere opgaver på holdet.
Overordnet set drejer det
sig om at få lov at stifte bekendtskab med instruktørrollen under trygge rammer. Det vil sige, at der står
voksne instruktører bag
alle holdene.

Hjælpeinstruktører: Øverst fra Venstre: Peter Stubkjær, Malte
Reuter, Jamie Reimer Michaelsen, Anne Eriksen
Nederst fra Venstre: Nanna Them, Liv Andersen, Alberte Duelund, Alberte Flaskager, Maria Jørgensen (Ikke med på billedet)

Baggrund
Vores foreningsliv i Dalby,
som er båret af frivillige
kræfter, er på ingen måde
en selvfølge.
Instruktører og trænere
bruger rigtig mange timer

hver uge på at skabe aktiviteter for børn, unge og
voksne i Dalby GF.
Det gælder de direkte aktiviteter som volleyball, fodbold, badminton og gymnastik, men absolut også de
brede arrangementer som
Dalby Sommerfest.

Spirer: Jeppe Rasmussen, Jeppe Husted, Jacob Jørgensen, Sarah
Krøller, Asta Dahl
Nederst fra Venstre: Max Wraa, Christian Stubkjær, Johanne
Duelund, Malou Rubenius, Elina Madsen, Mille Lunddorf.

Rekruttering af frivillige
Det har til alle tider været
en udfordring at skaffe frivillige nok til foreningsarbejdet. Derfor er det også
vigtigt, at vi i aktiviteterne
arbejder med at skabe en
foreningskultur, hvor det
er in og sjovt at være med.
Det skal simpelthen være så
attraktivt at være en del af
Dalby GF, at man bare må
være med.
Og nej, det er ikke en let
opgave, og det er en evig
opgave. Men alternativet er
langt mere trist, så hvorfor
ikke vælge det sjove!

Sjov og kurser
Som nævnt skal det være
sjovt at være med. Vi sender alle vores spirer og
hjælpeinstruktører på kursus hvert efterår. Derudover samler vi dem til
hyggearrangementer 2-3
gange i løbet af sæsonen.
Alt sammen for at skabe de
sjove og gode oplevelser.
I gymnastikken tror vi på,
at intet kan erstatte det
gode møde mellem mennesker, hvor hver enkelt
kan føle sig som en del af et
større fælleskab.
Vi er igen klar til at arbejde
med vores spirer og hjælpeinstruktører i den kommende gymnastiksæson
2018/2019.
Skulle du have fået lyst til at
være spire eller hjælpeinstruktør i gymnastikken,
kan du kontakte Jette Paulsen på tlf. nr. 40 19 71 51.

Du har mulighed for at
booke en badmintonbane i Dalby Hallen

spille badminton. Sæsonen
starter efter sommerferien
og løber fra september
frem til ultimo april.

Af Mette Høi Davidsen, medlem af bestyrelsen for Dalby GF

Sådan gør du
Såfremt du / I kunne tænke jer at leje en bane en time i dette tidsrum, bedes I
skrive til Mette Høi Davidsen på email: mhd@refurb.dk eller sende en sms
på tlf.: 27 77 22 22 inden
den 31. maj, så vil vi vurdere, hvorvidt der er basis
for at booke hallen.
Prisen for hele sæsonen
ved en søndagstid vil være
kr. 400,- pr. bane pr. time.

Vi vil i bestyrelsen for
Dalby GF gerne være med
til at skabe rammer, hvor vi
mødes på kryds og tværs af
afdelingerne og lokalsamfundet samtidig med, at vi
skaber nye rammer for at
få bevægelse ind i hverdagen.
Et nyt tiltag skal prøves af.
Vi har reserveret hallen
søndage fra kl. 10-14 til at

DGF-sobberne rører på sig

weekender mødes i finalen,
så det bliver en stor oplevelse.

Vinteren har været lang og hård, og det har for
mange af spillerne på Dalby GF’s Senior Old Boys
(SOB) hold været en sej start at få gang i lemmer, der
tilsyneladende stadig er præget af vinterhiets nedsatte pulsslag og medfølgende ulyst til at bevæge
sig.
De fem DM-finalister fra KFUM-spejderne Mariesminde har med
god humor givet patruljen navnet Campisterne. Her ses de foran
deres telt, da de i april kvalificerede sig til DM i Spejder, der finder sted i pinsen.

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
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Vil du tænde, må du brænde Spil badminton

Spirer og hjælpeinstruktører
I ungdomsgruppen har vi
etableret et koncept, hvor
man kan få lov til at snuse
til instruktørrollen fra og
med 5. klasse. Går man til
gymnastik og går i 5.-6.
klasse, kan man blive spire.
En spire får lov til at hjælpe
med de gymnastikhold,

Løverodde
Takket være stor velvilje og
imødekommenhed
fra
ejerne af Café Løverodde,
Peter Møller og Dorte Bichel, bliver dette års friluftsgudstjeneste holdt ved
Løverodde. Vi sætter et telt
op til lejligheden og håber
på godt vejr.
Undervejs synger den lokale sanger, John Schmidt,
nogle af sine egne sange.
Der bliver også fælles salmesang, anden god musik

Dalby Tidende

DALBY GF

Af Søren Peter Viborg,
Hårdt prøvet SOB-manager

visse udøvere, når de kun
løber på løbebånd.

Nogle sobbere praler af at
have formet kroppen i diverse fitness-centre i de
mørke måneder. Måske
har McDonalds uden mit
vidende startet noget BigMac-fitness på tilbud, men
det vil nok komme frem i
snarlige personlige SOBsamtaler med en undrende
manager. Træning i fitnesstemplerne er sådan set ok,
men det ses tydeligt, at løbemønstrene bliver noget
ensartede og stereotype for

Højt at flyve …
Men oven på fire træningskampe, hvoraf tre blev aflyst grundet frygt hos
modstanderne, er der også
kommet fart på turneringsdelen.
Første udfordring var
hjemme mod Fredericia
KFUM’s tidligere stjerner.
Stor mundfuld. Alle taktiske oplæg til den kamp
blev så sparket til hjørne,
da Dalby Stadion stadig var
mere velegnet til kapro-

ning end fodbold. Imødekommende – men snu –
Fredericia-ledere tilbød
”venligt”, at kampen da
snildt kunne afvikles i Fredericia på en fristende flot
kunststofbane.
Ja, man kunne næsten
høre den gnækkende latter, da vi gik forbi KFUMspillernes omklædningsrum, men sådan behandler
man ikke DGF-sobbere!
Der blev kæmpet indædt,
så benskinner og svedbånd
føg om modstanderne. De
blev blæst tilbage over Fredericia Vold, og DGF’erne
fejrede sejren på 3-1 ved
foden af Den tapre Landsoldat, mens KFUM’erne luskede slukøret hjem. En
såre tankevækkende start.
Var vi allerede i oprykningsfare?

… dybt at falde
Frygten for oprykning fik
vi så meget eftertrykkeligt
elimineret den efterfølgende mandag, da Vonsild
lagde bane til et veritabelt
naboslagsmål. Den lallede
Gevalia kaffereklame om at
byde gæster velkommen –
også de uventede – ja, den
har Vonsild-vikingerne i
hvert fald ikke set. Trods
hjælp fra ungdommelige
old boys-spillere, så blev
sobberne pryglet ud af
Vonsild Stadion, og stoltheden led et knæk.
Ak ak ak! 8 – 2 til hjemmeholdet på en aften, hvor
torhüter Joe-Hansen nok
fik mest motion ved at
hente bolde ud af nettet.
Med mørklagte biler sneg
vi os ad uoplyste bagveje
hjem mod Dalbys trygge
omgivelser.

Mellemlanding
Men god mad og kærlig
opbakning i hjemmet samt
trøstende ord fra en erfaren manager kan på bare
en uge rette op en unævnelig Vonsild-blamage. Et nyt
lokalopgør ventede på
sultne sobbere: Seest!
Lige den rette modstander
til at rette op på selvtilliden. Stærkeste opstilling
og meget fin bane i Dalby,
nærmest et billardbord,
lokkede til lækkerier mod
de gule fra Seest.
Meeen, det blev vel en oplevelse som at kysse sin søster. 1 – 1 var ikke godt nok
efter spil og chancer, men
Henrik Knudsen reddede
denne mandag aften, idet
han storsindet kastede omkring sig med dugfriske dåsepils. Årsagen til disse
uhæmmede festligheder

var, at knægten lige netop
denne mandag rundede
det såkaldt skarpe hjørne
på 50 skønne somre. Den
unge mand blev fejret på
behørig vis. En stor fighter
og en rasende god kammerat gled på fineste vis ind i
de voksnes rækker. Til
lykke Henrik.
Forstærkninger?
Og således går det gode
SOB-liv videre. Manageren
tager snart på den årlige
indkøbstur, denne gang til
Kreta, hvor der efter sigende skulle rende nogle
Retsina-opflaskede boldtalenter rundt og lede efter
et godt SOB-hold.
Kig op på Dalby Stadion de
mandage, hvor gader og
veje ligger øde hen i Dalby
City. Så er der nemlig SOBhjemmekamp.
9
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Så er Dalby Skoles kommende skolebestyrelse valgt
Til skolebestyrelsesvalgmødet den 4. april 2018 på
Dalby Skole var der seks interesserede kandidater til
de fire forældrevalgte skolebestyrelsespladser, der
skulle besættes ved dette valg.

Af Henrik Nielsen, skoleleder
Det var rigtig positivt, at
der bl.a. via de nuværende
skolebestyrelsesmedlemmers kontakt til klassernes
forældreråd havde meldt
sig så mange interesserede
kandidater.
Kandidatrækkefølgen blev
drøftet med de interesserede kandidater. Der blev
enighed om rækkefølgen,
og dermed er bestyrelsen

valgt ved fredsvalg.
Kandidatrækkefølgen blev
som således:
1. Peder Damkjær (barn i
3B)
2. Allan Schütt (børn i 1A,
1B og 1C)
3. Jakob Saltoft (barn i 3A)
4. Pia Kristensen (børn i
1A og 3A)
5. Theresa Nielsen (børn i
2A og 2C)
6. Morten Hell (barn i 1A)

Dermed bliver første fire
kandidater bestyrelsesmedlemmer. Theresa Nielsen
(nr. 5) bliver førstesuppleant og har tilkendegivet, at
hun gerne vil deltage som
suppleant i bestyrelsesmøderne. Morten Hell (nr. 6)
bliver 2. suppleant. Valgperioden er fire år.
Forskudte valg
På Dalby Skole har bestyrelsen valgt, at der afholdes
forskudte valg. Derfor var
der fire bestyrelsespladser
på valg i år, mens tre forældrevalgte bestyrelsespladser er på valg i 2020.
De fortsættende bestyrel-

sesmedlemmer fra de forskudte valg i 2016 er:
Stine Weltstrøm (børn i 2A
og 4A)
Carsten Reinert (barn i
2C)
Signe Thorsøe Pedersen
(børn i kommende 0. kl.
og 2B)
1. suppleant: Sidse Marie
Østergaard (barn i 2A)
2. suppleant: Rikke Bygebjerg Pedersen (Børn i 1C
og 3A)

Vælges formand
I bestyrelsen er der også
valgt medarbejderrepræsentanter for et år ad gan-

gen. Det er p.t. lærer Trine
Bøtkjær og pædagogmedhjælper Karina Ahlstrøm.
Der er også to pladser til
elever, som skolens elevråd
kan vælge at besætte.
Der er konstituerende
møde i den kommende bestyrelse den 22. maj 2018,
hvor der skal vælges formand. Den nye bestyrelse
tiltræder til det nye skoleår
til august 2018.
Tak til de nye og fortsættende medlemmer af skolebestyrelsen
for
jeres
interesse for Dalby Skole
og skolebestyrelsesarbejdet.

Grønt Flag:
Hvorfor forsvinder fuglene?
For et par generationer siden voksede man op på landet, hvor der var grønt, hvor end man kiggede hen.
Der var masser af fuglefløjt og fugle der fløj muntert
forbi. Sådan er det desværre ikke længere.

Af eleverne Anne Cathrine Homann Kjær og Asta Leela
Kreungchant Dahl 6.B
Fotos: Dalby Skole
I Danmark er der forsvundet næsten tre millioner
fugle på blot 40 år. De små

biotoper, hvor fuglene
skulle yngle, er væk. Flere
og flere dyr er kommet på
stald, og landbrugsdriften
har ændret sig. Forskerne
har fundet ud af, at vi
mangler bier til at bestøve
blomsterne, og dermed en

Projektet er færdigt. 6. årgang placeret bag de kæmpestore bogstaver, de har formet, så man kan se ordet Dalby.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

masse fugle, som lever at
bierne og andre insekter,
som bliver tiltrukket af
blomsterne. Det er også et
stort problem.
Hvad har vi gjort?
På 6.årgang til Grønt Flag,
har vi i samarbejde med
pædagog Allan Clausen,
været i gang med et stort
projekt. På tre dage har vi
formået at stave »Dalby«
med jord, på en lille skråning. Vi har knoklet som
gale i både kulde og kraftig
regn. Der var fire forskellige poster i processen.
Nogle skulle skovle jord op
i trillebøre og andre enten
køre trillebøre, forme bogstaver eller fordele jorden
på bogstaverne. Vi brugte
desværre alle dagene på
det, så Allan måtte selv så
blomsterfrøene. Formålet
med projektet er, at blomsterne, som vi har plantet i
jorden skal lokke en masse
insekter til Dalby pga.
blomsterne. Derefter vil
der forhåbentlig komme
fugle til Dalby. Udover det
har vi også plantet nogle
blomster i nogle dæk rundt
omkring på skolen.

DALBY skole

Skolebestyrelsen
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer:
Peder Damkjær
(formand),
Tove Klingenberg,
Luise Jakobsen,
Jette Berg Bruun,
Carsten Reinert,
Stine Weltstrøm,
Signe Thorsø Pedersen,
Sidse Østergaard
(1. suppleant)
_____________________
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Fodbold i profilfag Grønt Flag:
2. klasserne besøgte Geografisk Have

I Dalby Skoles profilfagsordning, som er en del af
skolens understøttende undervisning har vi undervisning i praktisk-musiske og naturfaglige emner. Fodbold som ekstra idrætsaktivitet har været efterspurgt
af elever og i forårshalvåret har vi et profilfagshold i
fodbold på mellemtrinnet. Her er der et par elevmeldinger om dette profilfagshold.

Casper Christensen og Bertram
Forsingdal-Nielsen, 6.A:
- Vi syntes, det er lidt specielt, at vi pludselig kan
vælge fodbold som profilfag. Det er vildt sjovt. Vi
kan godt lide, at der er
nogle lærere, der har lyst til
at have fodbold i skolen.
Der er en rigtig god konkurrence hver gang.
Alle er glade og vil bare
vinde, men vi vil også have
det sjovt. Vi driller også
hinanden lidt men kun for
sjov, hvis man altså har vundet. Alle er glade og hygger
sig rigtig meget. Vi håber,
at Dalby Skole bliver ved
med at have fodbold som
profilfag. Hvis du elsker
fodbold, så er det her det
fedeste profilfag.
Mathias Jensen og Sune Christiansen, 5.A:
- Vi er glade for, at det nu
er muligt at vælge fodbold
til profilfag. Man giver alt
hvad man har og får en
masse motion. Man kommer til at være sammen
med nogen, som man ikke

altid er sammen med. Vi er
gode ved hinanden, og vi
jubler selvfølgelig, når vi
vinder - men ikke for
meget. Fordi det er jo kun
for sjov. Man får mange nye
venner, og man får rørt sig
en masse. Så vi anbefaler
det her profilfagshold, hvis
du gerne vil møde nye
mennesker
og
få
rørt dig en masse. Vi har
både drenge og piger på
holdet. Så vi håber, at
det stadig er muligt at
vælge fodbold som profilfag fremover.
Gustav Højfeldt Christensen
og Albert Nørgaard Lehn,
4.A:
- Det er sjovt at spille fodbold i profilfag sammen
med en masse andre elever
fra mellemtrinnet. Man
lærer hinanden rigtig godt
at kende på tværs af klasserne. Vi hjælper hinanden
med at sætte banerne op
hver gang, og vi er også
gode til at hjælpe hinanden, hvis nogen har slået
sig.

I forbindelse med Grønt Flag var 2. klasserne på
besøg i Geografisk Have, hvor der både blev kigget
på planter og spist madpakker i haven.

Af eleverne Vega Bøgesvang og
Isak Langdal Nielsen, 2.C
Foto: Dalby Skole
Alle børn i 2.klasse gik til
Geografisk Have. Da vi
kom til Geografisk Have
blev vi delt i to hold. Vi
skulle se på træer og planter. Nogle planter kom fra
Kina, og nogle kom fra
andre lande. Vi skulle også
lære om dyr. Vi fik lov til at

2. klasserne lavede foldebøger om deres besøg i Geografisk Have.
Hvad er en biotop?
En biotop er levesteder
som fx. en bøgeskov,
træstub eller dam,
som defineres ud fra
miljøfaktorer.

Til ”Grønt flag”dagene har vi arbejdet med, hvilke
dyr og planter, der er i nærområdet omkring Dalby
Skole.
Af eleverne Stella Kold Brændstrup og Mathilde Holm-Søberg 5.A
Fotso: Dalby Skole
På 5. årgang har vi undersøgt skråningen langs med
mellemtrinnet. Vi ville gerne finde ud af hvilke dyr,
der lever derude, og hvilke

Torsdag 10.
Kristi Himmelfartsferie
begynder - (Dalby Skoles
SFO har også lukket fredag den 11.5. Mulighed
for behovspasning i
Brændkjærskolens SFO.)
Søndag 13.
Kristi Himmelfartsferie
slutter
Lørdag 19.
Pinseferie begynder
Mandag 21.
Pinseferie slutter

Spiste madpakker
Vi spiste også madpakker
der over. Vi fik også tid til
at lege der over. Manden,
der lavede Geografisk Have, hedder Axel Olsen. Det
var en god dag.
Næste dag lavede vi foldebøger og skrev inden i.
Dem kan i se på billedet.

Grønt Flag:
Biotopen i nærområdet

Det sker

6. årgang i fuld gang med at skrive Dalby med jord på en lille
skråning. Her vil der vokse blomster frem, som tiltrækker insekter,
som så tiltrækker fugle.

give dem mad. Det var
sjovt.

5. årgang har lavet fuglehuse
for at udvide biodiversiteten i
området.

planter dyrene tiltrækkes
af og lever af.
Vi ville også gerne udvide
biodiversiteten i området,
så derfor har vi lavet fuglehuse og insekthoteller.
Vi har spurgt Christian
Stubkjær om, hvordan det
har været at arbejde med
grønt flag.
- Det har været fint nok.
Der var nogle dyr, som jeg
ikke vidste var her i området. Jeg synes at det var
fedt at vi også måtte lede
efter dyr udenfor skolens
område, sagde han.
Det var sjovt
Vi synes, det var sjovt at
lave insekthoteller og fuglehuse. Det var også rigtig
sjovt at undersøge de små
dyr, vi fandt i skoven.
Det var sjovt ikke at have
normale skoledage, hvor vi
bare sidder indenfor. Vi
oplevede også mange forskellige dyr, som vi aldrig
havde set før.

Et såkaldt insekthotel kan afhjælpe insekternes ”boligmangel”,
som opstår, når vi mennesker plejer og friserer vores haver for
meget. Er det mon et ét- eller femstjernet, som 5. årgang her har
lavet?

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Program 2018
Vores nye program er på gaden,
og turene kan også ses på vores
hjemmeside. Eksempler på ture...

DEJLIGE
K
DANMAR

RUTHS HOTEL
Torsdag 31. maj • Pris 925,-

Støt Dalby Tidendes annoncører.

De støtter dit lokalområde.

Indkøbsture til Fleggaard

Pris pr. person 75,OG GODE

SER i 2018
OPLEVEL

Incl. bustur, kaffe og rundstykke, guidet
rundvisning, 2 retters middag, kaffe og kage og sandwich.
SPÆNDE

VONSILD
Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20

1. og 3. mandag i måneden med afgang fra:
Vejle kl. 12.00 • Fredericia kl. 12.30
Middelfart kl. 13.00 • Kolding kl. 13.25

NDE TURE

Ring og hør nærmere.

ODENSE SOMMERREVY
Incl. bustur, billet kat. A, picnic og fri bar.
Torsdag 7. juni • Pris 1045,SØNDERBORG REVY
Incl. bustur, show og frokostbuffet.
Lørdag 9. juni • Pris 895 ,Incl. bustur og billet kat. B.
CIRKUSREVYEN
LØRDAG 16. JUNI • Pris 995,Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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Forfatter og direktør: Vores arbejdsliv skal
også være bæredygtigt
Den 33-årige Jeppe vil gerne sparke gang i en debat
om, hvordan vi kan indrette os mere fleksibelt og levere det som han kalder bæredygtige præstationer
på vores arbejde, så vi undgår stress. Den 22. maj udkommer hans bog Bæredygtig Præstation, hvor han
blandt andet taler for vigtigheden af at holde pauser.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Det er ingen hemmelighed, at stress er blevet en
folkesygdom. 35.000 danskere er sygemeldt med
stress, men langt mere alvorligt er det, at 430.000
danskere hver dag oplever
alvorlige stresssymptomer.
- Det betyder, at det kun er

toppen af isbjerget vi ser,
når så få er sygemeldt med
stress, mens så mange flere
oplever alvorlige stresssymptomer hver eneste
dag, siger Jeppe Lund
Groth, der har sat sig for at
få det, som han kalder bæredygtige præstationer og
livvigtige pauser, sat på
dagsordenen.
Det gør han blandt andet i

Sophia var ét år da familien træk stikket og rejste til Caribien for
at finde tid til refleksion og trappe ud af den travle hverdag.

Billedet er fra familiens tur til Caribien nærmere bestemt Mudjin
Harbour. Et spektakulært flot udsigtspunkt.
12

sin nye bog Bæredygtig
Præstation, som udkommer den 22. maj 2018, og
som han har brugt et halvt
år på at skrive. Bogen går i
dybden med den forandring, som både samfundet, arbejdsmarkedet og
individet står overfor. Den
tager fat på, hvad der skal
til for at vi kan få et bæredygtigt arbejdsmarkedet,
hvor arbejdstagerne leverer en præstation, som er
bæredygtigt i den forstand,
at der ikke følger stress og
andre livsstilssygdomme
med i kølvandet.
De unge forandrer
- De unge vil have et fleksibelt arbejdsliv, hvor de arbejder mere opgavebaseret
og selv kan præge deres arbejde. De bliver ikke i 25 år
på den samme arbejdsplads, og det er dem, der
kommer til at stå for forandringen, siger han.
Jeppe var selv i gang med
en fremadstormende karriere, der buldrende derud
fra syv morgen til syv aften
hver eneste dag. Han var
forretningsudvikler og Divisions Direktør, mens hans
kone Anne-Mette også havde fuld gang i sin karriere.
Samtidig med en arbejdsuge på 60-70 timer, tog
Jeppe en EMBA på CBS i
København og var væk en
uge om måneden.
- Det er vigtigt at have baglandet i orden, hvis det skal
hænge sammen, men vi var
også enige om, at når jeg
var færdig med MBA’en, så
var det tid til et sporskifte,
fortæller Jeppe.
Det som slog hovedet på
sømmet var, da Jeppe og
Anne-Mette var ude at gå en
tur en aften med deres dengang seks måneder gamle
datter i barnevognen.
Tog til Caribien
- Jeg sagde, at jeg ikke rigtig
syntes, der var sket noget
stort i den sidste tid, og tingene ligesom gik i tomgang. Til det nikkede Anne-Mette ned mod barnevognen og vores datter, og
det fik mig virkelig til at
standse op og indse, at det
var tid at tjekke ud, fortæller Jeppe.
Oplevelsen gjorde, at Jeppe sagde sit job op, AnneMette fik orlov, de satte
huset til salg, solgte bilen
og tog et halvt år til Caribien.

- Vi havde besluttet, at vi
ikke måtte lave noget, men
bare mærke efter om vi var
glade for vores liv, det sted
vi boede og for de mennesker, vi havde omkring os.
Heldigvis fandt vi ud af, at
vi havde det godt, fortæller
Anne-Mette, der i øjeblikket er på barselorlov med
barn nummer to.
Holdt fri i et halvt år
Efter tre måneder tog familien hjem igen, fordi det alligevel blev lidt for kedeligt
kun at diskutere, hvilken
strand, de skulle på den
dag, men da de havde besluttet sig for, at pausen
skulle vare et halvt år, kørte
de rundt tre måneder i Europa.
Pausen gav Jeppe ideen til
bogen, og selv om han fik
tilbudt et nyt job med det
samme, han kom hjem,
sagde han nej tak og kastede sig ud i at skrive
bogen, der både er baseret
på egne erfaringer og videnskabelige undersøgelser.
Pauser og restitution
Jeppe brugte det næste halve år på at tale med en masse mennesker, blandt andre toproeren Eskild Ebbesen, der har vundet flere
OL-medajler.
- Hvis man skal løbe et maraton, så træner man op til
det, og så præsterer man
max i en periode. Men bagefter har kroppen brug for
en pause for at restituere ,
siger Jeppe, der mener, at
pauser er afgørende for, at

Jeppe Lund Groth udgiver bogen Bæredygtig Præstation den 22.
maj 2018.
man også kan præstere på
sit arbejde.
Der skal være et mål
- Der skal være et mål, og
når det mål er nået, skal
der være en pause med
plads til refleksion og restitution. Alt skriger bare på
den måde, vi arbejder på.
Virksomhederne skal også
til at indrette sig anderledes. Den måde vi gør det

på er vanvittig dyrt både for
mennesker og for samfundet siger Jeppe, og opfordrer alle til at tage en
pause.
- Det behøver ikke være et
halvt år i Caribien. Det kan
være den lille pause i hverdagen, en gåtur, en uge i
sommerhus, eller noget
andet der giver plads til refleksion, siger han.

Bogen
Bæredygtig Præstation udkommer den 22. maj.
Den kan købes hos diverse boghandlere i Kolding.
Den kan også bestilles på hjemmesiden bæredygtigpræstation.dk eller baeredygtigpraestation.dk
(begge adresser virker)

Jeppe Lund Groth mener ikke, at vi skal stoppe med at præstere, men at vi
skal gøre præstationen bæredygtig.

