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Samarbejde mellem Dalby Skole, Dalby Kirke, Dalby Gymnastikforening og Beboerforeningen Dalby

ARRANGEMENTER
Læs mere i avisen
31. MAJ – 3. JUNI
SPORTSFEST
På sportspladsen

GANG I DIG OG DALBY
Det skal være endnu
bedre at bo i Dalby

LØRDAG 2. JUNI
KL. 9.30
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Ved hallen
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KL. 11-13
WORKSHOP GANG
I DIG OG DALBY
Ved hallen. Følg skiltene
TORSDAG 7. JUNI
KL. 17
KONCERT
Dalby Kirke
LØRDAG 9. JUNI
KL. 10-12
CYKELTUR: VELKOMMEN TIL DALBY
Start ved skolen.
Tilmelding
SØNDAG 10. JUNI
KL. 10.30-17.30
UDFLUGT
Til Hjerting / Esbjerg. Start
ved kirken. Tilmelding

Ann, Alberte og Cathrine Greising er allerede faldet godt til i deres nye bolig, selv om de kun har boet der i 14 dage

72 boliger giver udvikling
LOKALT Interessen for de i
alt 72 nye rækkehuse, hvor
12 lavenergihuse allerede
står klar, har været stor.
AAB Kolding, der udlejer 60
rækkehuse, er overvældet
over de mange mennesker,
der har været til åbent hus
arrangementer.
Af Lisa H. Kuang

SØNDAG 19. AUGUST
KL. 10.30
STRANDGUDSTJENESTE
På Rebæk Strand
KL. 13-16
ÅBENT HUS
HOS SPEJDERNE
Spejderhytten,
Mariesmindevej 4.
SØNDAG 26. AUGUST
VELKOMMEN TIL
NYE KONFIRMANDER
Kl. 10.30
Ved dagens gudstjeneste

Ny avis
til dig og
Dalby
INITIATIV:Du sidder nu med
den første udgave af din
lokale lokalavis – Dalby Tidende. Avisen udkommer en
gang om måneden og går
tæt på dig og Dalby.
Af Sanne Safarkhanlou

De i alt 72 nye rækkehuse, der
er undervejs på Regnars Ager
og Gunnars Ager, kommer formentlig ikke til at stå tomme
særlig længe. De 60 rækkehuse,
som AAB Kolding udlejer, står
færdige henholdsvis den 1. juni
og den 1. september, mens de 12
lavenergihuse, som Domea boligudlejning, udlejer, allerede er
færdigbyggede.
”Interessen for boligerne har
været stor, og rigtig mange mennesker har været til åbent hus.
Vi kan endnu ikke sige, hvor
mange af boligerne, der er udlejet, men der er mange interesserede, som ringer på boligerne”,

Kirkebladet, Dalby GF’s blad
og skolens blad Pift er smeltet
sammen og vil fremover udkomme som Dalby Tidende.
Ambitionen er, at avisen bliver
sprængfyldt med aktuelle nyheder, nyttig viden og reportager,
der berører dig og din dagligdag
– dine børns eller din nabos.
Dalby Tidende har som noget
særligt tre faste sektioner, hvor
du kan følge med i, hvad der
rører sig i kirken, sportsforeningen og skolen lige nu. Selvfølgelig er der også plads til portrættet af ham, der har overskud til
at være noget for andre – eller
hende, der skiller sig lidt ud fra
mængden.

siger Inge Sørensen, udlejningsmedarbejder hos AAB.
Også på Dalby Skole er skoleleder Henrik Nielsen begejstret
for de nye boliger, for det giver
ifølge ham, udvikling til området.
Nye familier
”Nye boliger tiltrækker nye
børnefamilier, og det giver nye
børn til skolen. Det giver os
bedre mulighed for at udvikle
hele Dalby og sætte nye aktiviteter i gang”, siger skolelederen.
Familien Greising er også glade
for de nye rækkehuse på Gunnars Ager. Familien, der består
af Cathrine, 12 år, Alberte, 4
år og Ann og René Greising, er
ITTMZMLMÆa\\M\QVLQM\INLM
lavenergirækkehuse.
”Vi kommer fra et stråtækt hus
med stor have, men vi har gjort
op, at det her rækkehus passer
bedre til vores temperament.
Det har helt sikkert trukket op,
I\P][M\^IZTQOM\QTI\Æa\\MQVL
i, og at det er et lavenergihus”,
fortæller Ann Greising, der understreger, at familien også kan
lide at være lejere i stedet for
ejere. Det giver en dejlig frihed,

Det er også i Dalby Tidende, at
du kan annoncere for din virksomhed, og på bagsiden kan du
søge efter en barnepige, sælge
kattekillingerne eller noget helt
tredje – det er op til dig.
Bygge bro – åbne øjne
Ideen til avisen opstod i det
nyligt nedsatte Dalby UdvikTQVO[NWZ]U P^WZ ^Q MZ MV ÆWS
der synes, at der skal ske noget
mere her, hvor vi bor.
Vi vil fortælle om alt det vigtige
og interessante, der sker lige
uden for vores dør. Fortælle om
de spændende mennesker, der
bor rundt om hjørnet. Det er
det, Dalby Tidende skal. Bygge

mener hun.
Familien kan lide at tage i sommerhus ved Henne Strand og
det kan de gøre uden at få dårlig
samvittighed.
Frihed til ferie
”Vi skal ikke bruge al vores tid
på at vedligeholde huset her, og
det giver os friheden til bare at
tage af sted, når vi har lyst”, siger Ann Greising.
Familien Greising har valgt
området både på grund af naturen, der ligger dejlig tæt på og
på grund af skolen.
”Vi kan lide, at det er en lille

skole og lægger vægt på skolens
værdigrundlag. Det giver børnene en god og tryg skolestart.
Alberte skal jo gå på skolen efter sommerferien næste år”, siger Ann Greising, der bestemt
ikke har fortrudt valget.
”Nu glæder vi os bare til udenoms arealerne bliver ordnet”,
siger hun.

SKOLEN
Dalby Skole har indkøbt 10
LEGO-Mindstorm robotsæt
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KIRKEN
Se de mange nye
konfirmander
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Fakta
AAB Kolding udlejer 60 rækkehuse på Regnars Ager, hvor første
etape står færdig den 1/6 og anden etape står færdig den 1/9.
Rækkehusene er i 2 plan og er alle lejeboliger.
Domea Boligudlejning udlejer 12 lavenergirækkehuse på Gunnars Ager. De 12 boliger er resultatet af en landsdækkende konkurrence om fremtidens præfabrikerede lavenergiboliger, som
<MSVWTWOQ[S1V[\Q\]\PIZ]L[SZM^M\,ILMZMZÅZMNWZ[SMTTQOMSWV
S]ZZMVKM^QVLMZM MZ LM\ WO[s ÅZM NWZ[SMTTQOM JaOOMZQMZ UML NWZ
skelligt udseende og materialevalg. Kendetegnet ved dem alle er,
at de næsten ikke bruger energi. Samtidig er der mulighed for at
få etableret solfangere på taget.
Næsten alle boligerne er udlejet.

bro og åbne øjne.
Men vi kan ikke gøre det hele
alene. For vi har masser af
ideer. Vi kan sagtens forestille
os, at der både er basis for et
sangkor, en teaterforening, en
madklub, sommerlejre, et bedre
stisystem, ja, ønskelisten er lang
– og inde i avisen kan du læse
mere om, hvordan du kan være
med til at sætte skub i planerne,
som vi kalder ”Gang i dig og
Dalby”.
Udkommer 10 gange
Avisen her er også en prototype, der skal kaste lys på ”Gang i
dig og Dalby” og (forhåbentlig)
få annoncørerne til at stille sig i

kø. Derfor vil du også se, at der
nogle steder er tomme annoncefelter.
Går det efter planen, vil Dalby
Tidende udkomme regelmæssigt fra engang i efteråret, og
derefter en gang i måneden i
Dalby Sogn.
Dalby Tidende har i øvrigt sit
navn efter den avis, der indtil
for ca. 40 år siden udkom her
i området. Derfor genbruger vi
med glæde det gamle avis- og
kommunelogo. Så det er måske
en tilsnigelse at sige, at det er en
helt ny avis – det er nærmere et
comeback. Men hvilket et!

SPORT
Den 25. marts blev årets
gymnastikopvisning
afholdt.
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Skiltet ved Krogen på Dalbyvej vidner
om, at Dalby engang var en selvstændig
kommune. Nu får logoet nyt liv i Dalby
Tidende.
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Åbent LÆSERBREV

GANG I DIG OG DALBY

Gang i

Dalby
siger nej til
teaterforening
Det er kommet undertegnede for øre, at visse personager i sognet har planer om at genoplive Dalby Teaterforening. Men hvorfor skal Sportsfesten nu igen belemres
med denne samling af overvægtige skolelærere og svedige
sygeplejesker med deres sygelige trang til at iføre sig leopardprikkede underbenklæder og parykker i allehånde
kulører, mens de fremfører tekster af den lumreste slags?
Hvorfor skal den lyse midsommernat i Dalby igen genlyde
af mandsstemmer, der på forfærdeligste vis maltrakterer
et potpurri af smukke danske sømandssange, alt imens
den stakkels pianist forgæves forsøger at lægge et tyndt
melodisk lag fernis over den musikalske katastrofe, som
udspiller sig på scenen?
Nyheden om Dalby Teaterforenings mulige genopståen
bringer grusomme minder frem om en endeløs perlerække
af pinagtigheder gennem årene. Hvem husker ikke, da Teaterforeningen trak ”Sven, Knud og Valdemar” gennem
sølet, eller da to af foreningens medlemmer, som burde
vide bedre, befamlede en gearpind til en automobil i en
sketch, der måske varede to minutter, men forekom som
MVM^QOPML-TTMZLIUIVQZMVTMÆMVNWZNWTSMTQOIXXTI][
i sang og tekst nedgjorde de omkringliggende sogne, især
Vonsild med dets smukke og pittoreske containerplads.
”Småt og brændbart” er således mere sigende for de tekster, som er produceret af teaterforeningen i årenes løb,
end meget af den emballage, der ender sine dage i Vonsild.
Spørger man tidligere medlemmer, hvorfor de gjorde det,
lyder svaret: ”Det var hyggeligt, vi drak kaffe og spiste
kage, og grinede en masse, når vi mødtes tirsdag aften”.
Til det kan man jo kun sige: Hvorfor kaffe og kage? Hvad
er der nu i vejen med gode nordiske rodfrugter og grøntsager som bælgærter og kålrabi? Og er der virkelig ikke andet, man kan lave tirsdag aften end pjank og pjat? Hvorfor
ikke bare nyde de lange vinteraftener i familiens skød med
et puslespil og 7-kabale?
Jeg vil på det kraftigste anbefale, at man viser Dalby Teaterforening vintervejen. Det er et spøgelse fra en fjern
fortid, vi ønsker at glemme. Det må være slut med at se
kendte Dalby-kvinder optræde som Bakkesangerinder eller at opleve mandlige overlærere fra Dalby Skole i dametøj og mundrødt.
Undertegnede opfordrer til, at De den 2. juni møder op
og viser Deres utilfredshed med disse planer om en teaterforening. Kun med Deres underskrift kan De sikre et
latterfrit Dalby fremover. Kom og vær med!
Ærbødigste hilsener
S. Uhresen
Beboer, Dalby

Om AVISEN
Ansvarshavende redaktør:
Jens Christian Bach Iversen
Tlf. 75 50 23 27
Journalist:
Lisa Hartmann Kuang
Tlf. 40 96 53 36
Mailadresse til avisen:
dalbytidende@gmail.com
Skriv gerne med forslag, tips og ideer til avisen

Der er altid gang i den, når der er forældrefodbold i forbindelse med den årlige sportsfest i Dalby GF. I år er sportsfesten udvidet med en workshop lørdag den 2. juni fra 11-13, hvor
du er inviteret til at komme med dit bud på, hvordan vi får gang i dig og Dalby. Foto: Judy Reimar

Nu skal der gang i dig – og Dalby
LOKALT Det skal være
endnu bedre at bo i Dalby –
og på en workshop 2. juni
ved hallen kan du høre mere
om, hvordan du kan være
med til at sætte Gang i dig
– og Dalby.
Af Lars Johnsen

Synes du ikke, at vi skal byde
nye beboere i Dalby velkommen med en lille rundvisning i
sognet?
5MVMZ L] I\ ^Q PIZ VWOTM ÅVM
stisystemer i Dalby, men at nogle af dem måske trænger til en
kærlig hånd?
Er du til korsang? Hvad med et
voksenkor i Dalby?
Kunne du tænke at spille revy
til sommerfesten?

Er det dig, der skriver til næste
nummer af Dalby Tidende?
Kunne det ikke være fedt med
et multikulturhus i Dalby?
Har du andre ideer til, hvordan
vi kan sætte gang i Dalby?
Kort sagt: Vil du være med til
at gøre Dalby til et endnu bedre
sted at bo?
Vi vil gerne høre, hvad du mener, og derfor inviterer vi dig til
en uformel workshop den 2.6.

klokken 11-13 i forbindelse med
sportsfesten ved hallen, hvor
vi snakker om, hvordan vi får
gang i dig, os og Dalby. Følg
skiltene!
Her på siden kan du læse mere
om, hvilke tanker vi allerede
har gjort os – men der er selvfølgelig også plads til din ide.

Bedre stier skaber
bedre sammenhæng
STISYSTEM Kolding kommune er positivt indstillet
overfor at forbedre stisystemet i Dalby. Målet er højere
traﬁksikkerhed og større
sammenhængskraft.
Af Peder Damkjær

Dalby har et stort velanlagt
stisystem, der især dækker de
nyere bebyggede områder. Og
vi har stier gennem de to me-

get smukke naturområder fra
Rebæk mod Agtrupvig og igennem Djævlekløften.
Igennem den gamle del af Dalby er der ikke stier, og kombiVMZM\ UML UMOM\ \ZIÅS O¦Z LM\
strækningen farlig for fodgængere, cyklister og ryttere. Det
forhindrer, at det gamle Dalby
kobles sammen med de nye boligområder.
I stigruppen arbejder vi på at
¦OM\ZIÅS[QSSMZPMLMVZMVW^MZM
bestående stier og at give infor-

mation om og bedre markering
af stierne.
Vi har allerede aftalt møde med
Kolding Kommune. Og de er
positive over for at hjælpe med
I\ NWZJMLZM \ZIÅS[QSSMZPMLMV
samt at stille ressourcer til rådighed for at få renoveret især
stien igennem Djævlekløften.
Vi har også tilsagn fra de berørte lodsejere i Dalby om at
stille jord og arbejdskraft gratis
til rådighed, så vi kan anlægge
en gang- og ridesti rundt langs

svinget ved Dalby Kirke.
Kom til workshoppen og giv
dit input til, hvordan vi får en
bedre sammenhæng i Dalby.

GANG I DIG OG DALBY
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Nye bydes velkommen
på cykel den 9. juni
TOUR D’DALBY Pump cyklen og tag med på rundtur
9. juni kl. 10-12.
Af Leon Jensen

Dalby-området vokser og mange nye beboere kommer til.
Som ny kan det være svært at
ÅVLM]LINP^ILLMZ[SMZQWUrådet, og hvad der egentlig er af
tilbud. Derfor har ”Gang i dig
og Dalby” som et af de første
initiativer lavet et arrangement,
hvor vi cykler rundt og viser
området frem for nye beboere.
Fra skolen til stranden
4¦ZLIO LMV ! R]VQ ÅVLMZ ^Q
cyklerne frem og tager på en totimers tur rundt i Dalby.
Vi starter ved skolen, og undervejs vil vi gøre stop hos en lang
række foreninger og institutioner, fx kirken, daginstitutionerne og rideskolen. Hvert sted vi
besøger, er der en, der vil give

en lille præsentation af stedet,
og deltagerne får mulighed for
at se og høre, hvor de forskellige institutioner har til huse, og
hvad de har at tilbyde.
Dalby er også natur, skov,
strand og sportsområde. Alt
sammen noget, man også vil
få øjnene op for på vores lille
præsentationstur rundt i Dalby
på cykel.
Vi slutter af med en lille forfriskning på Rebæk strand og
regner med at gentage succesen
efter sommerferien (– og du er
også velkommen, selvom du har
boet her længe)
Tilmelding skal ske på
dalby-skole@kolding.dk
eller 79797830.
Så pump cyklen og ta´ med.

Dalby øvelseshus huser i dag billedkunst og håndarbejde.
I fremtiden kunne det måske være stedet vi mødes for at spise sammen eller reparere knallerter.

Nyt liv
i gamle bygninger
FÆLLESHUS Har du brug for et sted at holde konﬁrmationen, lave en madklub eller reparere din knallert? De gamle
bygninger ved skolen kunne måske være stedet.
Af Niels Bjerre

Dalby er med de nye bebyggelser omkring Ankerhus og
Dalbygaard ved at vokse sig
\QT 5ML ÆMZM JWZOMZM JTQ^MZ
LMZ WO[s JMPW^ NWZ ÆMZM [\MLMZ
hvor vi kan mødes, lave aktiviteter, fuske og hygge. Kort
sagt huse og rum, hvor der er
plads til initiativer uden at blive
svøbt ind i net af bureaukrati.
Et hus med aktiviteter, der samler grupper på tværs i Dalby, og
hvor man kan få noget andet
end i ”Store Kolding”.

Fællesnævneren er samvær
Vi har gjort os nogle tanker med
det gamle Gambo, Øvelseshuset
og Værestedet/DGFs klubhus
ved skolen.. I disse bygninger er
der mange mindre lokaler, der
kan gøres hyggelige og ligger
lige i midten. Desuden ligger de
så tilpas langt væk fra private
beboelser, så man ikke bliver
forstyrret eller forstyrrer andre.
Der er tale om lokaler, der med
istandsættelse og lidt hyggelig
indretning kan ose af atmosfære til rigtig mange formål,
hvor fællesnævneren er sam-

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

Boligfornyelse
Tagrenovering
Kviste
Garager/carporte

Udestuer/havestuer
Køkkener
Døre/vinduer
Gulve

TØMRERFIRMA

ERIK SKOV’s
efterfølger
Domhusgade 1B . 6000 Kolding
Telefon 7553 1161 . Mobil 4046 6561
Fax 7553 1161
E-mail: info@skovs-eftf.dk

www.skovs-eftf.dk

vær. Vi forestiller os, at man
låner et lokale til en fest, fællesspisninger, klasseforældre og
reunion-arrangementer, kortspil, øvelokale eller udstillingslokale for kunst, foredrag m.v.
Der er også plads til bordfodbold, bordtennis og andre aktiviteter, det er kun fantasien, der
sætter grænser. Man kan evt.
låne og indrette sit bands øvelokale, et værksted til at reparere
scootere/cykler/knallerter.
Synes du, det lyder spændende
med et fælleshus eller har du
ideer til aktiviteter, så mød op
på sportspladsen den 2. juni. Vi
ses.

Efter cykelturen slutter vi af med en forfriskning på Rebæk Strand.

Dalby Tidende
søger skribenter
SKRIVEKLØE Det er i høj
grad frivillige hænder, der
skriver Dalby Tidende.
Og der er også plads til
dig, hvis du har lyst til
at prøve kræfter med en
avis.
Af Sanne Safarkhanlou
Dalby Tidende skal skrives af de
folk, der læser den. Dem, der bor her.
Dem, der ved, hvad der rører sig, og
som har lyst til at fortælle om det. Og
det kunne sagtens blive dig.
Tanken er, at vi på det månedlige
redaktionsmøde
drøfter ideerne og fastlægger, hvilke artikler, der skal med i næste nummer.
Du kan både få lov til at skrive små noter om løst og fast – men også rigtige
nyhedsartikler med foto og det hele.
Erfaren journalist hjælper
Selvom du måske ikke har prøvet
at skrive til en avis før, skal du ikke
holde dig tilbage.
Der er masser af hjælp at hente, for
journalist Lisa Kuang har sagt ja til
at være både redaktør, skribent og
sparringspartner. Hvis du har set
navnet før skyldes det, at Lisa Kuang har været på Jyske Vestkysten i
Kolding i en del år, og er godt kendt i
Dalby-området.
Hvis du ikke har lyst til at skrive,
men gerne vil hjælpe med nogle af de
andre opgaver, Dalby Tidende byder
på, er du selvfølgelig meget velkommen.
Uanset hvad, er det en rigtig god ide
at deltage i vores workshop den 2.
juni i forbindelse med sportsfesten.
Har du ikke mulighed for det, så send
en mail til dalbytidende@gmail.com
med et par ord om dig selv, så kontakter vi dig.

Foreløbigt program til Dalby GF’s Sportsfest 2012
(ret til ændringer forbeholdes)
Torsdag d.
17:00 – 21:00 Grill og Ølvognen er åbne
17:30 – 21:00 Dalbymølle Pokal
19:00 – 21:30 Bankospil
Fredag
14:30 – 09:00 Børnecamping
16:30 – 18:00 Kidsvolley turnering
17:00 – 17:30 Gymnastikopvisning af
Rytmepigerne
17:00 – 21:00 Boderne er åbne
17:00 – 24:00 Grill, Ølvognen og
Isvognen er åbne
17:00 – 21:30 Tovtrækning, Bar-code mv
17:30 – 21:00 Forældrefodbold
18:30 – 21:00 ”Steg og Pølser”-vognen er åben
19:00 – 21:00 SFO Diskotek
21:00 – 22:30 Dalby Karoke Stars
22:00 – 24:00 Forældreparkering I Café Dalby

Lørdag
07:30 – 09:30
09:30 – 10:15
10:15 – 17:00
11:00 – 17:00

Morgenmad
Friluftsgudtjeneste
Boderne er åbne
Grill, Ølvognen, Isvognen
samt Café Dalby er åbne
10:30 – 16:00 Dalbymølle Pokal
11:00 – 15:00 Beachvolley turnering
18:30 – 02:00 Morten Korch Fest
Søndag
10:00 – 14:00 Boderne er åbne
10:00 – 14:00 Grill, Ølvognen, Isvognen
samt Café Dalby er åbne
10:00 – 14:00 Dalby Mølle Pokal
10:30 – 12:00 Zumba for alle
11:00 – 12:00 Børneløbet
13:00 – 14:00 Senior Oldboys fodboldkamp
14:00
Dalby Sportsfest 2012 slutter
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SKOLEN
Denne vejledning hænger på væggen i 3B

VOX POP
3 elevers svar på spørgsmålene:
Hvorfor er det vigtig at blive en god læser?
Hvad er det bedste ved læsebåndet?

Hvorfor er det vigtigt at blive en god læser?
Ane Nygaard Urup, 3B:
Hvis man får et arbejde,
hvor man skal læse meget – måske bibliotekar.
Hvad er det bedste ved læsebåndet?
Der er dejlig fred, så man kan læse.

Skoledagen
begynder i en bog
LÆSEBÅND Hver morgen
starter alle elever på Dalby
Skole med at læse i 20
minutter. Der giver en rolig
start på dagen, hvor eleverne hver for sig læser bøger
eller tekster, der passer til
netop deres læseniveau.
Af Henrik Nielsen

Hvorfor er det vigtigt at blive en god læser?
Laura Felsted Andersen, 3B:
Hvis nogen har brug for hjælp,
kan man bare lige hjælpe dem..
Hvad er det bedste ved læsebåndet?
At vi får læst noget.

Klokken er 8.03. Eleverne i 3B
sidder stille og læser i forskellige
bøger. Der står en stor bogkasse
på et bord i klassen. Laura står
ved bogkassen og skal vælge en
ny bog. Hun læser på bagsiden
IN M\ XIZ J¦OMZ NWZ I\ ÅVLM ]L
af, hvad de handler om og hvor
svære, de er at læse. Hun vælger en tyk bog: ”Harry Potter,
Hemmelighedernes kammer”,
hun er nemlig allerede en dygtig læser.
Sådan starter denne onsdag
morgen i 3B. Starten ligner de
andre skoledage på Dalby Skole.
Der er nemlig ”læsebånd” hver
morgen fra kl. 8.00 til 8.20.

Rolig start på skoledagen
Det er første skoleår, at der står
læsebånd på skemaet hver morgen. Målet er at gøre eleverne
til dygtige læsere. Læsetests viser, at eleverne på Dalby Skole
allerede før indførelsen af læsebåndet var dygtige læsere. Resultaterne lå over kommune- og
landsgennemsnittet. Men der er
stadig grund til at have fokus på
udvikling af elevernes læsefærdigheder og bl.a. også på 4. – 6.
klassetrins elevers faglige forståelse af det læste. Derfor har Dalby Skole på anbefaling af skolens
læsevejleder, Karin Olesen, indført læsebåndet hver morgen.
Læsebåndet forbedrer elevernes
læsefærdigheder, men det har
også haft en anden positiv sideeffekt. Elever og lærere er rigtig
glade for læsebåndets rolige start
på skoledagen: Hver enkelt elev
ved, hvad de skal læse, der er helt
ro i klassen under læsningen, og
der er ingen usikkerhed om, hvad
man skal når klokken ringer ind.

Morgensang
Når klokken ringer 8.20 er der
tid til at gå til morgensamling.
Elever og lærere synger en
sang, lærerne eller en elev giver beskeder, og klasserne kan
på skift fremvise noget fra deres undervisning for resten af
eleverne. Kl. 8.30 er der tid til
en kort pause før 1. lektion. Undervisningslektionerne i løbet af
resten af skoledagen er nu på 40
minutter i stedet for 45 minutter. Det er den måde, at Dalby
Skole har fundet tid til læsebånd
og morgensang som en del af
undervisningen hver dag.
Ikke kun læsning
I indskolingen, det vil sige 1., 2.
og 3. klasser, er det kun danskfaget, der står for læsebåndet.
Her er der fokus på at træne de
elementære læsefærdigheder. I
børnehaveklassen har eleverne
ikke læsebånd, da de ikke kan
læse selvstændigt endnu.
På mellemtrinnets 4., 5. og 6.
klasser er det alle boglige fag,
der bidrager til læsebåndet. Så

her læses der ikke kun skønlitteratur eller dansk-faglige tekster.
Her kan der også læses og arbejdes med fagtekster fra matematik, historie, natur/teknik, engelsk og kristendomskundskab.
Det kaldes også faglig læsning.
Eleverne kan også godt blive
sat til at løse individuelle opgaver og til at skrive. Det er
nemlig med til at gøre eleverne
til bedre ”forståelses-læsere”.
Læsebåndets rolige og individuelle arbejdsform, der giver den
gode skolestart hver morgen,
fastholdes, uanset om eleverne
arbejder med Jernalderen i
historie, matematikkens verden
eller skønlitteratur.

JURIDISK OG FORRETNINGSMÆSSIG RÅDGIVNING
TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

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

A · rechnitzer.dk

Hvorfor er det vigtigt at blive en god læser?
Victor Søgaard Nielsen, 3B:
Så man kan læse, når man bliver voksen.
Så man kan tage en uddannelse.
Hvad er det bedste ved læsebåndet?
Det er en dejlig start på morgenen.
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DALBY skole
Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Gitte Lydiksen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk

Kirstine og Mathilde arbejder koncentreret med deres første LEGO-Mindstorm-robot.

Elever bliver hjælpelærere
i LEGO-Mindstorm
Kreativitet Dalby Skole har indkøbt 10 LEGO-Mindstorm robotsæt til skolens
natur-teknikundervisning og til skolefritidsordningen. Lige nu er 12 elever fra 3. og 4.
klasserne under oplæring til at blive hjælpelærere, når klasserne skal arbejde med
LEGO-robot-teknologi i undervisningen.
Af Henrik Nielsen

Kirstine Brønd-Jensen og Mathilde Strømgaard Sørensen
sidder koncentreret og bygger
deres første LEGO-Mindstorm
robot. Det er torsdag eftermiddag efter skoletid. Kirstine og
Mathilde har sammen med 10
andre elever fra 3. og 4. klasserne sagt ja til at bruge fem
eftermiddage til at blive dygtige til at arbejde med LEGOMindstorm robotter. De skal
nemlig være hjælpelærere, når
deres egne og andre klasser skal
arbejde med robotteknologi i
natur/teknik- og matematikundervisningen.
Kreativitet og læring
Hvad har LEGO med undervisning og læring at gøre? Lærerne
Jens Bank og Else-Marie Nygaard har sammen med pædagog
i SFO, Bettina Grünzig, været
på inspirationskursus i LEGOMindstorm. De har masser af
ideer til at benytte det avance-

rede legetøj i undervisningen
og SFO. Else-Marie forklarer,
at Lego-Mindstorm stimulerer den eksperimenterende arbejdsform, som eleverne skal
lære i natur/teknik-faget - ”Når
de skal programmere robotten
til at køre en bestemt afstand,
før den f.eks. skal gribe noget,
gætter eleverne sig først til det
rigtige antal omdrejninger. Når
det så ikke passer helt, vurderer
de fejlen og omprogrammerer
robotten, så det kommer til at
passe. På den måde lærer de at
tænke sig til, hvordan en opgave
skal løses, eksperimenterer sig
NZMU WO ÅVLMZ SZMI\Q^M UsLMZ
at løse problemerne på undervejs”. Jens fortæller - ”Undervejs samarbejder eleverne to
og to, hvor de udfordrer og understøtter hinanden. Det er en
kanongod måde at arbejde og
lære på.”

Lego-Mindstorm robot
LEGO-Mindstorm-robotterne
har en lille computer indbygget, de kan køre i alle retninger,
dreje og reagere på forskellige
sensorer som f.eks. lyd- og lyssensorer. LEGO-Mindstorm
kan kobles til en bærbar computer, hvor der kan laves og gemmes mere avancerede programmer til deres funktion.
Pigerne vil ikke lave fejl
Jens Bank fortæller, at de allerede på første arbejdsdag med
eleverne oplever forskelle i pigernes og drengenes måde at
arbejde med LEGO-robotterne. Drengene kaster sig bare ud
i opgaverne og forsøger uden
at tænke sig så meget om først.
Pigerne vil helst gøre det rigtigt med det samme og er mere
forsigtige for ikke at lave fejl!
Begge arbejdsformer skal bruges – så det er godt, at de også
kan lære af hinanden.

Skolebestyrelsen:
Valgt for perioden 2010-14:
Sanne Safarkhanlou
Mette Deichmann
Ritt Sønnichsen
Lars Lohmann

Barakkerne skal
væk i 2013

Skolebestyrelsen indstiller, at Kolding Kommune i
2013 bruger 14 mio. kr. til
en moderne tilbygning ved
skolens vestside (de yngste
klasser og sfo). De gamle
klasselokaler og gårdtoiletter i barakkerne skal fjernes
for at gøre plads til den nye
bygning.

4 nye moderne klasselokaler,
grupperum, nye toiletter til eleverne, basisområde og ”glidende overgang” til sfo, faglokale
til billedkunst og design, bedre
arbejdspladser og mødelokaler
for personale og forældresamtaler. Det er de vigtigste funktioner, der skal gøres plads til i en
ny tilbygning ved indskolingen
på ca. 770 m2. Samtidig skal
de gamle utidssvarende klasselokaler og gårdtoiletter i barakkerne fjernes.
Det er indholdet i den indstilling til budget 2013, som skole-

NU I
DALBY!

Agtrupvej 148, 6000 Kolding
tlf. 7552 1619

Nyvalgt for perioden
august 2012-16:
Pernille B. Schmidt
Jens Roelsgaard
Ulrik Søgaard

bestyrelsen ved Dalby Skole har
sendt til Kolding Byråd.
Kommende arrangement:
Politikerne:
Nu er det Dalbys tur
Kolding Kommune har igennem de seneste år opdateret og
udbygget folkeskolerne i Kolding. På et borgermøde i Dalbyhallen i 2009 lovede politikerne
i Uddannelsesudvalget, at det
skulle være Dalby Skoles tur til
opdatering efter Christiansfeld
Skole. I budget 2012 satte byrådet 10 mio. kr. af til Dalby SkoTM P^Q[ SWUU]VMV ÅS MS[\ZI
gang i grundsalget til boliger.
Det ser ikke ud til at ske i 2012.
Derfor skal opdateringen af
Dalby Skole nu på anlægsbudgettet i 2013, indstiller skolebestyrelsen.
Prisen på 14 mio. kr. er udregVM\ IN MS[\MZV\ IZSQ\MS\ÅZUI Q
samarbejde med Koldings Byog Udviklingsforvaltning.

SOMMERKONCERT
tirsdag d. 12. juni 2012 kl. 18
Sted:
Ved godt vejr udendørs ved
Dalbyhallen
Ved regnvejr: i Dalbyhallen
Hvad:
Alle klasser optræder med
samspilsnumre fra deres undervisning
Alle velkomne:
forældre,
bedsteforældre,
søskende, beboere i Dalbyområdet.
Tag picnic-kurven med
- vand og øl kan købes.
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KALENDER
JUNI
Friluftsgudstjeneste: Lørdag d. 2. kl. 9.30
Sportsfest. Ved Dalbyhus/Hallen.
Ved Jens Christian Bach Iversen
Ingen gudstjeneste: Søndag d. 3.
Trinitatis søndag. Der henvises til nabokirkerne.
Sommerkoncert: Torsdag den 7. kl. 19
Dalby Kirkes og nabokirkernes kor. I kirken.

FRILUFTSGUDSTJENESTE VED HALLEN
Lørdag formiddag den 2. juni
kl. 9.30 har sportsfesten
traditionen tro friluftsgudstjeneste på programmet.

Gudstjeneste: Søndag d. 10. kl. 9.00
1. s. e. trin. Ved Klavs Bo Sørensen.

Orglet, døbefonten og det øvrige inventar får lov at blive kirken. Men gudstjenesten holder
Æa\\MLIOWOSQZSMV[UMLIZJMRLMZMÆa\\MZUML]LQLM\NZQ
Kirkens kor og korskole medvirker under ledelse af orga-

nist Line Reinvang, som også
trakterer klaveret. Det lokale
orkester ”Spillemænd af Guds
nåde”, der hvert år samles til
lejligheden med Claus Sigmann på guitar, Steen Nielsen
på trompet, Anders Johansen

på klaver og Nanna Tophøj Johansen på vokal, er selvfølgelig
også med.
Efter gudstjenesten står den på
rundstykker og kirkekaffe i teltet ”Café Dalby”.

;WOVM]LÆ]O\\QT-[JRMZO"
Søndag d. 10. kl. 10.30
,ITJaWO*RMZ\;WOVM[]LÆ]O\\QT-[JRMZOM^IVOMTQM\
Gudstjeneste: Søndag d. 17. kl. 10.30
2. s. e. trin. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag d. 24. kl. 10.30
3. s. e. trin. Ved Klavs Bo Sørensen.
Natkirke: Fredag d. 29. juni kl. 20-23.30
I Skt. Nicolai Kirke, Kolding.

JULI
Gudstjeneste: Søndag d. 1. kl. 10.30
4. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Morgengudstjeneste:
Søndag d. 8. kl. 9.00
5. s. e. trin. Ved Maria Skjerning Frederiksen.
Gudstjeneste: Søndag d. 15. kl. 10.30
6. s. e. trin. Ved Tine Illum.
Ingen gudstjeneste: Søndag d. 22.
7. s. e. trin. Der henvises til nabokirkerne.
Gudstjeneste: Søndag d. 29. kl. 10.30
8. s. e. trin. Ved Jens Christian Bach Iversen.

AUGUST
Morgengudstjeneste: Søndag d. 5. kl. 10.30
9. s. e. trin. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag d. 12. kl. 10.30
10. s. e. trin. Ved Jens Christian Bach Iversen.
Kultur-Natkirke: Fredag d. 17. kl. 20-23.30
I Skt. Nicolai Kirke, Kolding.
Strandgudstjeneste: Søndag d. 19. kl. 10.30
11. s. e. trin. På Rebæk Strand.
Ved Jens Christian Bach Iversen.
,sJ[O]L[\RMVM[\M"4¦ZLIOLST
Kontakt præstegården, hvis dåb ønskes en lørdag.

SOMMERKONCERT MED KIRKENS KOR
Michael Bojesen. Værket er for
kor, obo, cello og kontrabas.
Derudover vil korene synge
værker af bl.a. John Rutter, Uffe
Most. Der er lagt op til en familievenlig koncert, som kommer
til at vare cirka 1 time.
Efter koncerten vil alle blive
budt på en forfriskning i våben-

huset. Der er naturligvis gratis
entre.
Er man forhindret 7. juni, afholdes samme koncert i Sdr.
Bjert Kirke aftenen før kl. 19.

Koncerten, der foregår i Dalby
Kirke, er med til at markere
samarbejdet mellem kirkerne

på Stenderuphalvøen. Det er
børne- og ungdomskorene fra
Dalby, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Kirker, der giver prøver
på deres kunnen.
Kirkernes kor vil sammen synge ”Til evigheden”, som er skrevet af dirigenten for Danmarks
Radios pigekor gennem 10 år,

Velkommen til de nye
konﬁrmander
Ved gudstjenesten den 26.
august kl. 10.30 siger menigheden velkommen til en ny årOIVONZQ[SMSWVÅZUIVLMZ-N\MZ
gudstjenesten er der kirkekaffe
og ”kirkesodavand” i herligt
vejr på kirkens P-plads.

Klavs Bo Sørensen, som jo er
tidligere Dalby-præst, sammen
med Vonsild kirkes øvrige ansatte og menigheden i Vonsild
”låner” Dalby Kirke en del søndage. På den måde er der lagt
op til fælles gudstjenester for
Vonsild og Dalby i den periode,
restaureringen pågår.

rangører og talere. Høringen
får også deltagelse af folketingspolitikere, kirkefolk fra Mellem¦[\MVWOUIVOMÆMZM;M___
trosfrihedforalle.dk

terløn. Vi siger tak for både det
gode samarbejde og det altid
ÆW\\MWO^MTNWZJMZML\MWZOMT[XQT
gennem et årti.

Vonsild Kirke lukkes
Efter et langt tilløb kan man i
Vonsild menighedsråd glæde sig
over, at 21. maj blev startdatoen
for den længe ventede restaurering af Vonsild Kirke. Restaureringen bliver en lejlighed til
at genoptage det tidligere sognesamarbejde mellem Dalby og
Vonsild, hvor Vonsild-præsten,

Dalby støtter
forfulgte kristne
Kurt Johansen og Søren Arens
fra Dalby menighedsråd deltager 21. maj i en stor høring på
Christiansborg om forfulgte
kristne. Det er Dalby sogns engagement i den hårdt trængte
venskabsmenighed i Bagdad,
der har givet tæt relation til ar-

Torsdag 7. juni kl. 19 slutter
Dalby kirkekor sæsonen af
med en koncert, der er åben
for alle.

En ekstra præst samt
organistskifte i Sdr. Bjert
Fra juni til december har Sdr.
Bjert en ekstra præst, i og med
at Mikkel Flor tilknyttes kirken.
Mikkel Flor vil også afholde
enkelte gudstjenester i Dalby
Kirke i perioden.
Sdr. Bjert Kirke skal endvidere
til efteråret have nye organist.
Birgit Jepsen, som vi i Dalby
har haft et forbilledligt samarbejde med, har valgt at gå på ef-

/]L[\RMVM[\MUMLSWVÅZUIVL^MTSWU[\"
Søndag d. 26. kl. 10.30
12. s. e. trin. Ved Jens Christian Bach Iversen

Tekster: Jens Christian Bach Iversen,
Fotos: Hilmar & Edith Bjarnhoff, Rune Hansen,
2MV[+PZQ[\QIV*IKP1^MZ[MV8M\MZ4QVLWZNUÆ
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KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og gangbesværede til alt, der er annonceret her i bladet.
OBS! Ønsker man at benytte kirkebilen til søndagsgudstjenesten, skal man ringe til Krone Taxi på 75
50 27 00 senest lørdag kl. 12. Sig, at kørslen går til
Dalby Kirke. Uanset om man skal til kirke eller præstegård, opgives aftalenr.: 2984.

Din FIAT
specialist
Kvalitet til fair priser  Køb og salg af brugte biler
Rep. af alle mærker
Vi tilbyder en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

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

Smedegade 3d
6000 Kolding
info@cahn-biler.dk
www.cahn-biler.dk

Carsten 72 44 44 68

Henrik 72 44 44 69
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Vejviser

Dalby samlede ind
til verdens fattige

Sognepræst:
Jens Christian Bach Iversen
Gl. Tved 23 A,
tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirs.-fre. kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver:
Erling Frost Larsen
Kirken, tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirs.-fre. kl. 12-12.30
Organist:
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com

6MRUMV]MV[\sZQSSMXsÅ[S[MT^WUXZ¥[\MV[MZ]L\QTI\TMOMTa[\Å[SMZ

Gudstjeneste på
Rebæk Strand
Søndag den 19. august rykker Dalby Kirke for fjerde gang på Rebæk Strand
for at holde gudstjeneste.
Første søndag efter skolestart
rykker Dalby Kirke igen ud i
det fri til den efterhånden traditionsrige strandgudstjeneste.
Med Claus Sigmann på guitar,
Steen Nielsen på trompet og
ikke mindst et sogn, der har lyst
til at fejre gudstjeneste sammen
under andre forhold end de
sædvanlige, er en gudstjeneste

på stranden helt oplagt. Ikke
så få af de første kristne gudstjenester blev jo også holdt på
stranden!
Grillpølser
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen og Dalby menighedsråd har erstattet kirkekaffen med grillpølser, så der – igen

Medbring gerne klapstole eller tæpper til strandgudstjenesten den 19. august.

HE D

Din lokale børnefotograf
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Indsamlere og givere bragte
Dalby Sogn op i Top 100 over
sogne i Danmark målt på indsamlet beløb pr. husstand, nemTQO  SZ ,M\ OI^ W[ MV ÆW\
plads som nr. 68 ud af de 1335
sogne, som deltog i indsamlingen. Totalt blev der på landsbasis samlet ca. 15 millioner kroner ind. Som Henrik Stubkjær,
generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp, udtalte:
”Vi er superglade for, at så
mange har brugt deres søndag
på at samle ind, og at der er blevet samlet ind i så mange sogne.
Vi ved, at der overalt er blevet
knoklet med at skaffe indsamlere, og det er lykkedes. Det er
ÆW\>QMZOTILMWOTM\\MLMW^MZ
at danskerne her midt i en økonomisk krise alligevel prioriterer at give til verdens fattige. Og
at så mange har fulgt opfordringen til at samle ind. Det er en
uvurderlig hjælp til hundredtusindvis af mennesker i verdens
brændpunkter,”
En særlig tak sender Jette Juhl
til alle de indsamlere og øvrige
hjælpere, der gav en hånd på
dagen: ”Mange er trofaste hjælpere år efter år. Nogle har samlet ind i mere end 10 år i Dalby.
Det er dejligt, at så mange har
lyst til at hjælpe og ved et par
timers indsats kan bidrage til så
ÆW\M\ZM[]T\I\>QPsJMZI\TQOM

så mange og meget gerne også
nye har lyst til at hjælpe næste
sZQOMV2WÆMZM^QMZRWVMUUM
re går det – og udover indsamlingen får man jo god motion,
frisk luft, møder nye og gamle
bekendte undervejs og mødes
bagefter til hyggeligt samvær
med de andre indsamlere over
en kop kaffe.”
Indsamlingsleder i Dalby Jette
Juhl kan kontaktes på
jj.juhl@mail.tele.dk

Menighedsrådets
formand:
Kurt Johansen
Luneparken 50,
6070 Christiansfeld
40 33 66 59
kurtjohansen@sat7.org
Menighedsrådets
kasserer:
Søren Arens
Solbakken 16
75 50 80 06
s.arens@stofanet.dk
Kirkeværge:
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

Sikkerhed mod
Åben aften & weekend

NY

som i den allerførste kristne tid
– bliver et reelt og hyggeligt
måltidsfællesskab i tilknytning
til gudstjenesten.
KFUM-spejderne i Mariesminde deltager med faner. Rebæk
Grundejerforening lægger pavilloner og borde til, hvis vejret
ikke leger med.
Vi ses på stranden…

Indsamlingsleder Jette Juhl
siger tak til alle, der bidrog
ved indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp 4. marts.

Kirkesanger:
Ida Ransby Schneider
Domhusparken 8, st.th.
tlf. 26 28 91 86

TYVERI

få tryghed med professionel tyverisikring
Vi formidler sikkerhed og teknologi, som passer på det, der er vigtigt
for dig. Vores intelligente sikringsløsninger kan skræddersyes til både
private hjem, institutioner, virksomheder og butikker. Kontakt os for en
snak om, hvordan vi kan sikre dig bedst og billigst.
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fotograf Judy Reimer < 22 40 99 16
< Lundgærdet 2 < www.fotostylisten.dk 
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Dalbys konfirmander 2012

Nyt om NAVNE

Den stod på feststemning i en tætpakket Dalby Kirke, da årets konﬁrmander sprang ud den 4. og 6. maj

DØBTE
NMJZ]IZ
Andreas Paaske Jørgensen, Møllegærdet 32
18. marts
;WÅM:IJRMZO2ISWJ[MV-OMJISSMV
25. marts
Noah Leander Lind Møller, Bjergbyvej 83
1. april
Kasper Høegh Holde, Goldbæk Alle 23
Freja Guldberg Højholdt, Christiansfeld
Mathias Schelde Frederiksen, Kolding
Nova Agnete Precht Beith, Møllegærdet 4
22. april
Asbjørn Petschnig Schultz, Brabrand
William Johannes Friis Arpe, Junghansvej 52
29. april
Jonas Dan Sahin Jepsen, Agtrupvej 40

VIEDE OG VELSIGNEDE
24. marts
Gitte Mørup Stubbæk & Morten Heyde Mørup
Stubbæk, København

Bageste række fra venstre: Rasmus Peter Baltsersen, Rasmus Bakkendrup Sørensen, Simon Binderup Thomsen, Jacob Blasius Thomsen, Martin Thingmann Nissen, Rasmus
Dam Jensen, Morten Skov Pedersen. Midterste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Daniel Kølskov Pedersen, Simon Veiling Vangsø Andersen, Signe Maasbøl, Mathias Ikast Kristoffersen, Henrik Sebastian Wendicke Højgård. Forreste række fra venstre: Alberte Buk Bangsgaard, Maria Bruun Korsgaard, Katrine Kuhrt, Sara Hjelme, Nadia
Dencker Pedersen

30. marts
Henny Ingrid Strunge Sørensen & Hans Strunge,
Mariesmindevej 1

DØDE OG BEGRAVEDE
NMJZ]IZ
Bodil Holm, Aagærdet 19
NMJZ]IZ
Johannes Jensen, Bakkegærdet 10
18. april
Niels Bjerg Lauridsen, tidl. Fjeldparken
21. april
Adolf Damsgaard Jensen
1. maj
Kjeld Schaffalitzky de Muckadell Ramsing,
tidl. Rebæk
2. maj
Ruth Irene Sørensen, Romerparken 45
Bageste række fra venstre: Anders Johan Hoppe, Mikkel de Place, Aske Howalt Sørensen, Frederik Holtegaard Mortensen, Mads Buhl Johansen, Kasper Skovby Jessen, Emil
Linnet Raarup, Andreas Benjamin Berg. Midterste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Rasmus Dines Petersen, Andreas Grøndal Schjøtt, Ingrid Katrine Jacobsen,
-UUI4¥ZSM<PWU[MV3ZQ[\WNNMZ3R¥Z2ISWJ+WZaLWV8M\MZ[MV3ZQ[\MV[MV.WZZM[\MZ¥SSMNZI^MV[\ZM";QUWVM4aSSM;SW^1LI4W\\MVJ]ZOMZ4]VL+PZQ[\QVI2]PT;WÅM4aVOgaard Holm, Emilie Wickstrøm Jensen

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN
Hos BECK bruger vi amerikansk
oksekød, håndlavede slagterpølser og vores egne salater og
brød, for at sikre højeste kvalitet
- så får du det ikke bedre.

US oksemedaljon
BECKmarineret kyllingspyd
Slagterens store grillpølse med
ramsløg og oksekød
2HY[VÅLYTLKVSPLVNRY`KKLYP
Salatbakker med lækker pastasalat
og en skøn grøn salat
Hjemmelavet ketchup
Friskbagt brød og naturligvis
vores fetacreme
Portioneret i nem engangsemballage
- klar til grillen på stranden, i skoven
eller derhjemme
Kr. 145,- pr. kuvert. (min. 4 kuverter)

Agtrupvej 190  64 64 84 84

HER ER DER
PLADS TIL DIN
ANNONCE
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KIRKEN

Tag med på
sommerudflugt
Søndag 10. juni tager Dalby
sogn på udﬂugt til Hjerting
og Esbjerg sammen med
gode folk fra Sdr. Bjert.
I begge kirker holder vi gudstjeneste kl. 9.00, drikker en hurtig
kop kaffe med et rundstykke til
og kører fra Bjert via Dalby,
afgang fra Dalby Kirke ca. kl.
10.30, med bus.
I Hjerting spiser vi en let frokost
og får en rundvisning i den meget spændende kirke, som Robert Jacobsen har været med til
at udsmykke.
Turen går videre til CVU i Esbjerg, hvor vi skal høre om det
kolossale kunstværk, ”Esbjerg-

evangeliet”, som er malet direkte på muren, og som bruger
bibelhistorien til at male vores
samfund i dag. Ligesom med
hele verdenshistorien og det enkelte menneskes liv er det umuligt at overskue på én gang.
Forventet hjemkomst kl. 17.30.
Pris 150,- kr. inkl. bustransport,
entré, sandwich og kaffe.
Tilmelding: Senest søndag den
3. juni på opslag i kirken eller
til Ellen Ravn på 75 52 08 72
(bedst efter 16).
,M\ÆMZMUM\MZTIVOM-[JRMZOM^IVOMTQ]U
er moderniseret bibelhistorie og
en skildring af et livsforløb
i vores tid på én gang.

Spejdernes
kalender majaugust 2012
Maj-juni
Alm. Spejdermøde
tirsdag, onsdag og torsdag
26.-28. maj
Sommerlejr: Bævere og Ulve
31. maj
Tropnetværk hos Houens
Odde Gruppe: Tropspejdere
1. juni
Dalby Sportsfest:
Spejderaktiviteter i teltet
23. juni
;K\0IV[Q/MWOZIÅ[S0I^M"
Snobrød og andre
spejderaktiviteter
26. juni
Sommerafslutning og
fællesspisning i hytten:
Alle spejdere og forældre
21.-29. juli
Spejdernes Lejr 2012:
Junior, trop, ledere
18.-19. august
Sommeropstart:
Overnatning for nuværende
spejdere

Igen i år har Dalby GF sin egen
plakat, der sælges i forbindelse
med sportsfesten og resten af
året.
”Da jeg blev spurgt, om jeg
ville male årets plakat, sagde
jeg selvfølgelig ja tak. Jeg maler
fortrinsvis store abstrakte malerier, men da sponsorudvalget
mente, at en plakat i størrelse
2m x 2 m var lige i overkanten,
måtte jeg begrænse mig til en
A3 størrelse. Det lykkedes, og
årets Dalbyplakat symboliserer
vores gode lokale samfund, hvor
samhøringhed og rummelighed
heldigvis er kendetegnende.
I mit maleri er symbolikken for
samhøringhed udtrykt i et ansigt med 2 sider med hver deres kraftige farve. De 2 farver
symboliserer brugerne i Dalby
GF – brugere som har har forskellige behov og ønsker i Dalby

GF. Ansigtet er samlet under
det fælles gule hår – symbol på
Dalby GF.
Jeg håber dette glade og farverige maleri kommer til at hænge i
mange hjem – og støtter dermed
Dalby GF med 50,- pr. plakat.
Mine malerier kan ses på www.
kunstshoppen.com hvor også
Dalbyplakaten 2012 kan købes,
og som tidligere kan Dalbyplakaten også købes på www.dalbygf.dk
En stor del af mine kunder bestiller deres helt eget maleri ud
fra ønsker om bestemte farvenuancer og størrelse på maleriet.
Efter en snak med køberne og et
besøg i hjemmet hvor maleriet
skal hænge, er det mine kunstneriske evner, der afgør maleriets udformning.
Jeg har malet siden midt i
1980’erne, men det er især i lø-

bet af de seneste 10 år, at maleriet har været en del af min
fritid. Jeg maler, når jeg føler for
det. Derfor fortæller mine malerier en oplevelse, en følelse eller
måske en sjov idé. Det er vigtigt
for mig, at selve processen med
at male maleriet er en oplevelse for mig, og efterfølgende
en oplevelse for beskueren. For
mig er malerkunsten alvorlig
på den sjove måde. Kvaliteten
skal være god, og oplevelsen må
meget gerne overraske og sætte
tanker i gang. Jeg håber, at årets
Dalbyplakat bringer smilet og
pengepungen frem, så køb den
og støt Dalby GF”.
Henning Kristensen
Årets Dalbyplakat

Mariesminde Spejderhytte
Mariesmindevej 4,
6000 Kolding
www.mariesmindegruppe.dk
Gruppeleder: Indmeldelse,
aktiviteter, spejdere og ledere
Susanne Jørgensen, tlf. 7550
3760 / 5125 3516, Susannejoergensen2@spejdernet.dk

Bæver (0. til 1. klasse)
Mette Hahne, tlf. 2810 9485,
baever@mariesmindegruppe.dk
Jan Reckweg
Susanne Jørgensen

Det forældrevalgte Grupperåd
Formand: Jens Chr. Bach Iversen, tlf. 7550 2327, jcbi@km.dk

Ulve (2. til 3. klasse)
Hanne Mc. Collin, tlf. 2144 4530,
ulve@mariesmindegruppe.dk
Jacob B. Thomsen

Kasserer: Finn Mortensen, kasserer@mariesmindegruppe.dk
Hytten / _MJUI[\MZ: Carsten Justesen, tlf. 7552 3971,
justesen@talent.dk

Junior (4. til 6. klasse)
Christian Jørgensen, tlf. 7550
3760, cju@danskaer.dk
Morten Kristoffersen
Kamilla Byrialsen

Øvrige medlemmer, fundraising,
arrangementer
m.m.: Benny Andersen, Ole
Mehlsen, Lene Smidt, Merete
Laursen

Trop (6. klasse og op)
Martin Staunsbjerg, tlf. 4060
9237, trop@mariesmindegruppe.dk
Jette Knudsen

sushi

Rico Nolting
Malermester

Carl Plougsvej 67-69
Postboks 231 . 6000 Kolding
Tel. 75 52 88 20 . Fax. 75 53 76 80
Mobil 28 10 98 21
E-mail: nolting@mail.dk

manga

sushimanga.dk

Dalbyplakaten 2012

KFUM Spejderne Mariesminde

19. august
Åbent Hus kl. 13-16 for alle
interesserede og nye spejdeZMNWZ¥TLZMUÆ
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DM i BADMINTON
Lørdag d. 28/4 blev klubmesterskabet i badminton i
Dalby GF afviklet. Det forløb som planlagt med stor
hjælp fra de frivillige, som igen i år var medvirkende
til at det kunne lade sig gøre. Med klubmesterskabet
veloverstået går vi på sommerferie og starter op igen
på næste sæson først i september.
Vi skal desuden minde om, at det også er muligt for
voksne at spille badminton i Dalby GF. Enten ved
at leje en bane eller ved at spille på vores motionisthold.
Chef-træner Trine Stærk har efter tre stærke år valgt
ikke at fortsætte som træner i næste sæson.
Hvem der bliver vores nye chef-træner og den præKQ[M[¥[WV[\IZ\SIVÅVLM[Xs^WZM[PRMUUM[QLM"
www.dalbygf.dk under BADMINTON.
Resultater:
U11 Herresingle
1. Loui Forsingdal-Nielsen
2. Lars Rahbæk
=0MZZMLW]JTM
1. Loui Forsingdal-Nielsen og Frederik Heilskov 2.
Lars Rahbæk og Lasse H. Jensen
=5Q`LW]JTM
1. Frederikke Buus Luther og Thomas Bundgaard
Andersen
U13/U15 Herresingle
1. Martin Deneken Mortensen
2. David Allerup
U13/U15 Damsingle
1. Maria Justesen
2W[MÅVM.ITS)VLMZ[MV
==0MZZMLW]JTM
1. Martin Deneken Mortensen og Jeppe Jensen 2.
David Allerup og Anders Bilberg Nielsen
==,IUMLW]JTM
1. Clara Rahbæk og Camilla Ramsdal Nielsen 2.
Signe Andersen og Maria Justesen
==5Q`LW]JTM
1. Anders Bilberg Nielsen og Clara Rahbæk 2. Martin Deneken Mortensen og Camilla Ramsdal Nielsen
,MZ]LW^MZÅSN¦TOMVLM[XQTTMZMÅO\PMZXZQ[MV"
Lasse Vissing Rasmussen og Lars Rahbæk U09
som spillede i U11 rækken.
Frederikke Buus Luther som pige at stille op i herrerækkerne.

Nedenfor:
U11 Herresingle
Loui Forsingdal-Nielsen (th) og Lars Rahbæk

-LQLUKLÅV[N`TUHZ[PRVW]PZUPUN
SPORT Den 25. marts blev
årets gymnastikopvisning
afholdt. Over 200 store og
små havde arbejdet gennem
hele den mørke vinter, og nu
kom forårsdagen, hvor alle
skulle have muligheden for
at glædes med dem over alt
det, de har lært. En dejlig
dag med glade børn og
stolte forældre.
Af Pernille Andreasen,
formand g ymnastik

Ved opvisningen kunne publikum se de helt små (0-3 år)
komme ind bag på ryggen af
deres forældre i en ”sæk” til sangen fra Folk og røvere i Kardemomme by.
Dygtige gymnaster
:a\UMXQOMZ ^Q[\M LMZM[ ÆW\\M
danseserier, og spring-børnene
viste, hvor dygtige springgymVI[\MZ LM MZ JTM^M\ >Q ÅS [IO\
tak for en god sæson til alle,
og sagt farvel til nogle af vores
gode instruktører.
Unge instruktører
Vores to unge instruktører Phie
og Kristine har selv syet dragter til pigerne til opvisningen.
Det er en stor fornøjelse at se de
unge instruktører, de stiller op
uge efter uge med stort engage-

ment og tager ansvar, på trods
af, at de har travlt med deres
skole, lektier, venner osv.
Når en sæson er slut er det tid
til at planlægge en ny. Haltider,
instruktører og hjælpeinstruktører skal på plads. Vi kan i
næste sæson heldigvis tilbyde de
sammenhold, takket været vores dygtige instruktører. Vi har
været heldige at skaffe en ny instruktør til vores springhold 0-1
klasse.
Som en nyhed vil Forældre/
barn hold og Rytme pigerne fra
næste sæson blive delt i to hold.
Dette har været et ønske til instruktørerne, for at tilgodese de
forskellige aldersgrupper.
Tilmelding
Tilmeldingen til den nye sæson sker via vores hjemmeside
www. dalbygf.dk. Der åbnes
for tilmelding i august, så hold
øje på hjemmesiden. Mange af
vores hold er meget eftertragtet.
Men der oprettes som sædvanlig venteliste i tilfælde af, at holdet fyldes op.
Vi vil i næste sæson igen holde
åben hal, hvor børn og voksne
kan få sig nogle aktive og hyggelige timer i Dalbyhus.

Gejlhavegård 23
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 75 52 77 11
Fax +45 75 52 06 66
info@from-graﬁ sk.dk
www.from-graﬁ sk.dk
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Diskofest i
Værestedet

Der var fælles opvarmning til Havnestafetten.

Dalby Rågerne
flyver fortsat højt

VÆRESTEDET Fredag den
27. april var knap 60 af 4.6. klasses eleverne samlet
til Diskofest i Værestedet.
Diskotek Trendy spillede op
til en sjov og hyggelig aften
med masser af musik.

”Det er mega sjovt og hyggeligt.
Glæder mig til næste år og skal
helt klart med igen.”

Det blev til en super aften for de
forventningsfulde fremmødte.
Aftenen bød på masser af dans
på dansegulvet og karaoke, der
V¥[\MV ^IZ MV @NIK\WZ ÅVITM
værdig.
Vi bad børnene selv sætte ord
på, hvad de syntes om aftenen
og Værestedet i almindelighed,
og her følger et par udvalgte
kommentarer:

”Jeg synes det er mega fedt med
karaoke og fed musik. Det burde være her hver måned!”

”Jeg elsker at komme i Værestedet – det er så hyggeligt! – og
denne her fest er for nice og
hyggelig! Det skal I gøre en anden gang! ”

Kl. 22 kunne stikket trækkes ud
INUQ`MZX]T\MVWOMVÆWSOWL\
trætte, men glade børn tog hjem
på velfortjent weekend. Alt i alt
en rigtig god aften, som vi håber kan gentages igen næste år.

Frøs Havnestafet blev
endnu en succes for Dalby GF
Havnestafetten blev en stor succes på trods af en del regn.
Af Jan Lottenburger, formand sponsorudvalget

God planlægning kan tage
højde for næsten alt, men regn,
den er svær. Til trods for en del
nedbør i løbet af dagen valgte
samtlige tilmeldte hold dog at
møde op til det første Frøs Havnestafet, der blev afviklet den
26. april på og omkring Kolding Havn.
205 løbere blev sendt af sted på
den ca. 3 km lange rute. Det
foregik i bedste Dalby GF stil
med unge som gamle løbere
godt blandet. Det var familier,
skoleklasser, motionshold og elitehold, som dystede mod hinanden. Mest af alt kom de dog alle
til at dyste mod regnen. Starten
var kun lige gået, da regnen
begyndte. Således måtte kun 5
årige Lærke løbe de godt 3 km

i silende regn, og hun havde alligevel overskud til et smil, da
hun nærmede sig mål.
Kom med tilråb
Havnen og det grønne areal
bag Åparken mod sydhavnen,
med Sorte Bro som forbindelse,
var perfekt som rute. Hjælperne fra Dalby GF, som også
bemærkede regnen og var lidt
forkomne efter løbet, holdt ud
og gav som vanligt tilråb og
var repræsenteret ved samtlige
sving på ruten.
Store lastbiler, som skulle være
klar til næste dag, tog opstilling
i række, og det var et løb i sig
selv for at få de bedste pladser
inden næste dags indvejning på
vejeboden. Dette lille løb i løbet

vil vi forsøge at forhindre til
næste år. De er godt nok en stor
del af havnebilledet, men når de
først skal være klar næste dag,
må vi henvise til parkering andet steds på havnen, indtil løbet
er færdigt.
Godt samarbejde
Samarbejdet med Kolding
Havn og deres opbakning om
at give os optimale forhold til
afvikling af løbet, det være sig
el og ophold i Svane Shippings
godsterminal, har været rigtig
godt. De omkringliggende virksomheder, restaurant Admiralen, 123 Lagersalg, Godset,
og Kolding Havn bidrog med
gavekort til løberne, og det blev
meget positivt modtaget.
Vinderne af Frøs Havnestafet
sponsoreret af Frøs Herreds
Sparekasse, blev det hurtige
hold fra Kolding Motion som
sluttede i tiden 50.57. Hurtigste mix-hold Team Lunderskov
1.02.53 og hurtigste kvindehold
Dubbermann 1.15.42. Alle tider
WOUMTTMU\QLMZÅVLM[Xs
www.koldingstafetten.dk

Det blev til en 1. og 2.
plads for Dalby Rågerne
i denne sæson.
Af Hanne

Efter de 2 sidste sæsoners
superpræstationer var der
noget at leve op til, da denne
sæson startede. Da vi har
sagt farvel til en del ”gamle”
spillere, har det været en stor
glæde at kunne tage imod en
række nye spillere.
Vi har i denne sæson spillet
med et hold i såvel DGI Sydøstjyllands MixB som MixC
række. Begge hold vandt
Z¥SSMZVMWOS^ITQÅKMZMLM[QO
dermed til dette års ChampionsGalla, som blev afholdt af
DGI Fyn.
19 glade råger drog til Strib
lørdag den 14. april for at
møde de andre landsdeles
vinderhold.
5Q`+ S¥UXMLM JZI^\ WO ÅS
en 2. plads – STORT tillykke
til de friske unge råger.
MixB gik hele vejen og vandt
alle 3 kampe med 2-0, og
dermed er Rågerne for andet
år i træk Champions i MixB.
Sæsonen blev vanen tro afsluttet med en tur sydpå til
TønderCup.
Nu glæder rågerne sig til at
komme udendørs og få rigtig
luft under vingerne. Mandag
den 7. maj kl. 19 starter sæsonen med BeachVolley, på
banen bag klubhuset.

-¥SN+HSI`.`TUHZ[PRMVYLUPUN
Wr-HJLIVVR
Som noget nyt har Dalby Gymnastikforening oprettet en Facebookgruppe hvor man vil kunne se oplysninger om forskellige
arrangementer i Gymnastikforeningens regi.

Så klik ”Synes om” Dalby
Gymnastikforening på Facebook og modtag oplysninger
om Halvmaraton, Sportsfesten,
Oktoberfesten og meget mere
og vær med til at sprede budskabet på Facebook.

3nNXQVWVKRSSHQ&20WLOE\GHUMHJPLQHXQLND
PDOHULHUVDPWEUXJVNXQVWRJVP\NNHULJODV
%HVWLOJUDWLVIUHPYLVQLQJKYRUUnGRJYHMOHGQLQJ
HUXIRUSOLJWHQGH)OHUHRJIOHUH¡QVNHU'HUHV
HJHWSHUVRQOLJHPDOHULULQJRJK¡UQ

UPHUH

5LJWLJJRGIRUQ¡MHOVH
+HQQLQJ.ULVWHQVHQ
WOI
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Vi har altid et godt tilbud
- ellers laver vi et ...
v/ Kenneth Riisborg

SKOUSEN KOLDING • Platinvej 2 • 6000 Kolding
Tlf. 75 52 50 22 • kolding@skousen.dk
Åbningstider
Mandag: 9 - 18 • Tirs-torsdag: 9 - 17.30 • Fredag: 9 - 18
Lørdag: 9.30 - 14 • 1. søndag i md.: 10 - 15

- den bedste handel...
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STAMOPLYSNINGER
HOVEDBESTYRELSEN
Formand:
John Deichmann
42325395, johndeichmann@live.dk
Næstformand:
Christian Frank Andersen, 75530774
chr.frank.andersen@gmail.com
Kasserer:
Tommy Andersen
29261368, tan@chemtox-trotters.com

LOKAL NYT

En af Gymnastikforeningens
store ildsjæle takker af
ungdomsafdelingen, en post,
der var hans i 34 år.
”Dengang var der ingen ungdomsafdeling, så den var jeg
med til at starte op”, siger Bjarne Friis.

SPONSORUDVALGET
Formand:
Jan Lottenburger
76301357, jan.lottenburger@get2net.dk
Klubbladets
redaktion:
Jens Roelsgaard
24241930, cjroelsgaard@stofanet.dk
Webmaster:
Michael Frandsen
20452054, post@idyl.dk
VÆRESTEDET
Daglig leder:

BADMINTON
Formand:
Motion:
Trænere:

Hanne Søndergaard Christensen
76300845
Christian Frank Andersen, 22449350
chr.frank.andersen@gmail.com
Jan Lottenburger Løjpen
jan.lottenburger@get2net.dk
Cheftræner Trine Stærk
Træner Mads Stærk
Træner Troels Hjort
Træner Melissa Mortensen
Hjælpetræner Thea
Hjælpetræner Katrine

FODBOLD-SENIOR
Formand:
Jesper Kristiansen
30351187, jak@jk-vvs.dk
Trænere:
Serie 3:
Kim Ebbesen, 26217440
Serie 6:
Henrik Mathiasen
Old Boys:
René Lykke
Senior
Old Boys:
Søren Peter Viborg
20227227 spv@guehring.dk
FODBOLD-UNGDOM
Kasserer:
Tommy Andersen, 29261368
tan@chemtox-trotters.com
Trænere:
U17-drenge:
Lars Thiesen
23468394, lart@danskebank.dk
U14-drenge:
Steen Hoppe
28870406, hoppe31@stofanet.dk
U13-drenge:
Ivan Mortensen

 OT\^ML(XZWÅJMZUIQTLS
U11-drenge:
Morten Bugge
23699990, dalbygf2000@gmail.com
U10-drenge:
Jens Simonsen
27117330, jens@wisi.dk
U9-drenge:
Kristian Heinemann

!!LITJa(XZWÅJMZUIQTLS
U8-drenge:
Peter Bonnichsen
40608788, pbo@sportdirectkolding.dk
U7-drenge:
Lars Ravn Hansen
21681724, ravn@hansen.mail.dk
U6-drenge:
Morten Bugge
23699990, dalbygf2000@gmail.com
U13-piger:
Mette Grønning
75538769, mettegberg@msn.com
U12-piger:
Brian Forsingdal-Nielsen
21371458, mail@forsingdalnielsen.dk
U11-piger:
Brian Forsingdal-Nielsen
21371458, mail@forsingdalnielsen.dk
GYMNASTIK
Formand:
Trænere:
Forældre/barn:

Pernille Andreasen
22245127, plnielsen@mail.dk

Irene Mortensen, 75504084
irene.mortensen@skolekom.dk
Puslinge 3-5 år: Melissa Mortensen
melissa.mortenen@hotmail.com
Pigerytme 3.kl.+: Fie Lambert

ÅMTIUJMZ\([\WNIVM\LS

Bjarne Friis har været aktiv
i fodboldafdelingen i Dalby i
mere end 34 år. Nu skal der
nye kræfter til, mener han.
Af Lisa H. Kuang

Selv om Bjarne Friis bor i Seest
og er lærer på Vonsild Skole, så
er der ingen tvivl om, at hans
fodboldhjerte hører til i Dalby.
I mere end 34 år har han været et vigtigt omdrejningspunkt
i fodboldafdelingen, hvor han
selv både har spillet fodbold og
været træner.
”Jeg har trænet alle hold i foreningen undtagen dame senior”, fortæller Bjarne Friis.
Bjarne Friis er født i Dalby og
boede helt tæt ved skolen. Det
meste af sin barndom tilbragte
han på fodboldbanerne.
º5QV UWZ PI^LM MV Æ¦R\M WO
LMVÆ¦R\MLMP]VQVsZ^Q[S]TTM
hjem og spise”, fortæller han.
Dengang var der ikke noget, der
hed 3- 5 eller 7 mands fodbold,

Spring 0.-1.kl.:
Spring 2.kl.+:
Spring
videregående:

og selv om Bjarne Friis kun var
6 år, da han begyndte på fodbold, så spillede de allerede
dengang på en 11 mandsbane.
”Det er heldigvis anderledes i
dag”, siger han.
Da han blev ældre blev det også
til et par år i KIF, og det blev
også til 2 år på divisionshold.
Jeg har da prøvet at spille med
nogle af de store stjerner. Blandt
andet Peter Schmeichel. Det
har været meget sjovt, fortæller
Bjarne Friis.
Formand i 34 år
Men det har været som træner
og som formand for ungdomsafdelingen, at han har lagt det
største stykke arbejde. I 1972
vendte han tilbage til Dalby
som træner, hvor han trænede
sin 9 år yngre lillebror. Dengang havde han også mødt sin
kone Lone, og da hun læste, var
det bedre at træne end selv at
[XQTTM,M\OI^TQL\ÆMZMXMVOM
I 1978 blev han formand for

Peter Martello
25133700, nyhegnet@gmail.com
Henning Tastesen
40777121, henning.tastesen@skolekom.dk

VOLLEYBALL
Formand:
Næstformand:
Trænere:
Kidsvolley:
Seniorvolley:
Beachvolley:

BLÅ BOG
Navn:
Født:
Bopæl:
Gift:

Bjarne Friis
1955 i Dalby
Seest
Med Lone,
sammen har
de 4 børn
Erhverv: Lærer på
Vonsild Skole
Fritid:
34 år som
formand for
ungdomsafdelingen, fodboldtræner for stort
set samtlige
hold i
foreningen

Nyt eksklusivt boligområde i Dalby Kolding
Tæt på skov, skole, idrætshal, kirke, strand og vand.

Henning Tastesen
40777121, henning.tastesen@skolekom.dk

Mixtræning,
damer (mandag): Hanne Kløvborg
26734301, kliniksund@post.cybercity.dk
Mixtræning,
damer (onsdag): Gitte Gura, 26180476, gitte@gura.dk
Gymnahockey,
mænd:
Gitte Gura, 26180476, gitte@gura.dk
MOTION
Løb:

Tog til udlandet
Bjarne Friis har også været
foregangsmand på at tage de
unge spillere med til udlandet.
I rigtig mange år tog han hvert
sZÆMZMPWTLUML\QT;^MZQOMTQgesom han også har været primus motor på fodboldturene til
Bremen i Tyskland. Da foreninOMVÅSMV^MV[SIJ[JaQ,MTUMVhorst, var Bjarne Friis ikke sen
til at få arrangeret ture syd for
grænsen, noget han fortsatte
med i 25 år.
Han var også med til at starte
Dalby Møllepokal, hvor han
inviterede lokale hold til at
komme og spille fodbold. I dag
er der stadig mange traditioner
omkring fodboldturneringen,
som i realiteten er det arrangement, som sportsfesten er bygget op omkring.
I 1992 var han også med til at
starte det store indendørsstævne Dalby Cup op, som bliver
spillet i Kolding Hallerne.
”Det har været rigtig mange
sjove år, og jeg har jo godt kunnet lide det, ellers var jeg ikke
blevet ved. Egentlig ville jeg
have stoppet, da foreningen
havde 100 års jubilæum, men
der var ikke rigtig nogen til at
tage over. Men nu er der kommet nye kræfter til”, siger BjarVM .ZQQ[ LMZ IÆM^MZMZ MV ]VOdomsafdeling i rigtig god stand.
Det glæder Bjarne Friis. I man-

ge år var de 2-3 mand, der kørte
hele ungdomsafdelingen.
”Der var ikke overskud til at
starte noget nyt op, men nu er
LMZSWUUM\ÆMZM\QT[sV]^IZM\
velvalgt tidspunkt at stoppe på”,
siger han.
Bjarne Friis har i mange år
brugt al sin fritid på fodbold,
så nu glæder både hans kone og
Bjarne Friis selv sig til, at der
bliver tid til at rejse noget mere.
Med en datter, der bor i Spanien, og en søn, der lige nu er
i Australien, glæder det især
Lone, at de ikke skal indrette
sig efter fodbolden.
”Jeg har nydt alle turene med
børnene, men det bliver dejligt
bare at kunne tage af sted selv”,
siger han.

Goldbækallé Kolding
Udstykning af 100 byggegrunde.
Allerede halvdelen er solgt, overtaget og delvist bebygget.

Goldbækparken Kolding
John Juhl
75508739, john.juhl@norcargo.no
Flemming Wolf Madsen
Anders Mathiesen
22409890, andersbmath@hotmail.com
Anders Mathiesen
22409890, andersbmath@hotmail.com
Henriette Badstue Risengaard
henriette@risengaard.dk
Flemming Madsen

34 luksus gårdhavevillaer fra 99-132m2

Ideen med gårdhavevillaer omkring et fælles grønt område og torv er den nyeste
måde at bo på. Gårdhavevillaerne indrettes med stor indflydelse fra køberen, og materialer
udvælges i flot sortiment i den bedste kvalitet.
Med arkitektur i højsæde bliver villaerne opført med ensidig taghældning, mahognivinduer, og vandskuret
hvide facader. Husene er selvfølgelig lavenergi huse med minimal varmeforbrug.

Hovedentreprenør: Tlf. 75 52 69 11

Salg: Tlf. 75 50 26 00

