Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
I APRIL/MAJ
Fredag 3. kl. 15.00
Musikgudstjeneste
Søndag 5. kl. 10.30
Festgudstjeneste med
trompet og stor musik
Mandag 6.
Påskeferie slutter
Tirsdag 7.
Trivelsdag for alle på
skolen
Onsdag 8.-fredag 10
Grønt flag dage på
skolen
____________________

MAJ
Fredag 1. kl. 10.30
Konfirmation
Lørdag 2. kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Søndag 3. kl. 10.30
Konfirmation
Torsdag 7. kl. 18.30
Havnestafetten
Torsdag 28.
Sommerfest starter
Søndag 31.
Sommerfest slutter

Dalby Kirke

Dalby GF

April 2015
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Værestedet lukker
Selv om der er blevet kastet mange gode kræfter
efter at holde Værestedet i gang, så har bestyrelsen
måtte sande, at Værestedet ikke kan løbe rundt økonomisk.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv
Bestyrelsen og personalet
for Værestedet har arbejdet intenst med at holde
Værestedet åbent, så der
stadig var et tilbud til de
børn, der ønskede et sted
at gå hen efter skole.
Men med den nye skolereform, hvor børnene går
længere tid i skole, har børnene ikke så meget fritid
og tid til at være i Værestedet, og derfor har bestyrelsen erkendt, at det ikke
længere er muligt at drive
stedet videre.
- Vi har fået flere udmeldinger dette skoleår, end tilfældet var før reformen, fordi
børnene ikke kan nå at
komme i Værestedet, hvis
også de skal nå hjem før
eventuelle sportsaktiviteter
med videre. Med udsigt til
tvungen lektiecafé næste
skoleår, vil der blive endnu

GANG I DIG OG DALBY

Interview med familiefonden

Læs side 3

færre tilmeldinger efter
sommerferien, og det er
økonomisk urentabelt. Derfor har vi besluttet at lukke
ved udgangen af skoleåret,
siger Nanna Johansen, formand for bestyrelsen.
Gjorde alt
Sidste år prøvede bestyrelsen
ellers at holde liv i stedet ved
blandt andet at tilbyde klubaftener sidste fredag i måneden og skære i personalets
timer, så det stadig kunne
løbe rundt, selvom Kolding
Kommune skar en del af de
penge væk, som Værestedet
før havde fået.
- Det er rigtig ærgerligt, for
i Værestedet havde børnene et fristed, hvor de
kunne have noget socialt
med hinanden på tværs af
klassetrin. Tilmed har
Hanne øst ud af sin kreative idéer, som vi mødre jo
sjældent har hverken tid
eller egner os til. Jeg er sik-

SKOLE

Tyvstarterne starter

Læs side 4

ker på, at Hannes kreative
væsen vil blive savnet, og ligeledes Mortens rolige
væsen og glæde over at
sætte noget aktivt i gang i
hallen eller omkring bordtennisbordet. Men vi har
brugt oceaner af tid på det
her, og vi orker ikke at
kæmpe mere. Vi må erkende, at det har haft sin
tid, og at kommunen hel-

Det er officielt: Multibanen kommer.
De resterende 66.000 kr. rejser vi sammen
de nærmeste måneder.
Læs side 3 om Familiefonden, der har givet 100.000 kroner til banen.
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ler ikke vil støtte den slags
tilbud, siger formanden.
Måske en klub
- Vi må desværre erkende,
at vi nok har sagt farvel til
den slags tilbud med den
nye skolereform, selv om
det er trist, siger Nanna Johansen, som gerne så, at
der kom et eller andet slags
klubtilbud til de unge, så
områdets børn stadig
havde et mødested.
- Men det er nok ikke realistisk, siger hun.
Hvad der nu skal ske med
bygningen er endnu uvist,
men sikkert er det, at Værestedet lukker helt ned til
1. juli. Personalet er opsagt, inventaret bliver solgt
på auktion.
Skolebestyrelsen er ikke tilfreds med, at der fra næste
skoleår ikke længere er et
eftermiddagstilbud til 4.-6.
klasse og har derfor sendt
et forslag om et nyt eftermiddagstilbud, en SFO
klub, til Kolding Kommune.
Det forslag skal politikerne
nu tage stilling til.
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Årets konfirmander
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Få indflydelse på Dalby
Kirke

Læs side 7

GANG I DIG OG DALBY

Sommerfesten

Læs side 9-11

IDRÆT

Gitte Gura takker af

Læs side 12

Dalby Tidende
Om
AVISEN

GANG I DIG OG DALBY

Nu kommer der trafikbump på Dalbyvej
Teknikudvalget har nikket ja til, at der kan laves to
trafikbump på Dalbyvej for at få sænket hastigheden.
Af Lisa H. Kuang
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Kommunen har lyttet til
trafikgruppen fra Dalby
Skole, der har kæmpet
med at få forbedret trafikforholdene på Dalbyvej 52110. Efter Dalby Tidende i
sidste nummer skrev, at tra-

fiksikringen på vejen med
flere uoverskuelige sving
og smalle rabatter trak i
langdrag, så har Kolding
Kommune handlet hurtigt.
På
Teknikudvalgsmøde
den 2. marts blev det besluttet at afsætte 280.000
kroner til to vejbump samt

at forbedre rabatterne.
”Dermed vil strækningen
formentlig ikke længere
være trafikfarlig”, som det
hedder i forvaltningens forslag til politikerne.
En pose penge til trafik
Kolding Kommune har
afsat en lille pose penge på
budgettet til at lave mindre
vejanlæg for, og det er fra

denne pulje, at politikerne
i Teknikudvalget henter de
280.000 kroner til de to vejbump.
Pengene er til rådighed i
2015, så selv om forvaltningen endnu ikke kan sigepræcis, hvornår de to
bump kan etableres, så bliver det formentlig allerede
i år.
Trafikgruppens ihærdige

arbejde har således båret
frugt, og Peder Damkjær,
der er formand for skolebestyrelsen på Dalby Skole
og som har sat sig i spidsen
for trafikgruppen, er da
også meget tilfreds med at
sikkerheden på strækningen bliver væsentligt forbedret.

Bybus linje 2 kommer til Dalby
Sydtrafik og Kolding Kommune lægger sine bybuslinjer om til sommer, og Dalby kommer med i bybusnettet. Den 28. juni træder de nye køreplaner i kraft, og
linje 2 kommer fremover til at have endestation på
Ankershusvej ved Dalbygårdsvej.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Judy Reimer
Så kommer Dalby med i
Koldings bybusnet. Fra den
28. juni 2015 kører linje 2
fra Ankershusvej ved Dalbygårdsvej over Idyl, Engen
og Agtrupvej til centrum
ved Busterminalen og videre til Munkevænget.
Det har været et ønske fra
beboerne i Dalby og fra
skolen, at området blev
bedre betjent med busser
fra den kollektive trafik.

Hidtil har de nye ud boligområder i Dalby og skolen
udelukkende været betjent
af rutebilen rute 254 fra
Kolding til Hejlsminde
med relativt få afgange.
Denne rute fortsætter med
at betjene Dalby på sin
rute.
Linje 2 kører en-to gange
hver time
Med den nye bybuslinje bliver Dalby meget bedre forsynet med kollektiv trafik.
Det er planen, at bussen

Multibane

skal køre fra og til Dalby to
gange i timen mellem klokken 9.30 og 14, og en gang
i timen resten af dagen.

Det ser vi rigtig meget frem
til for vores børn, unge og
andre brugere af den kollektive trafik.

Køreplansudkastet kan findes på Sydtrafik.dk eller via
Kolding.dk.
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Familiefond giver 100.000 kr. til multibane
Thomsen-slægten, der blandt andet drev gården Bøgelund i Dalby fra 1935 til 2003, har besluttet at nedlægge familiefonden Thomasminde legatet og forære
formuen til velgørende formål. Familiefonden synes,
at en multibane i Dalby er et rigtig godt formål.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Jens Thomsen (1880-1955)
var i første halvdel af sidste
århundrede en både fremsynet og driftig landmand
på gården Thomasminde i
Hjarup, og det kommer nu
Dalby til gode.
I 1944 oprettede han nemlig familiefonden Thomasminde Legatet, der her
mere end 70 år efter er
med til at lægge fundamentet til en multibane i Dalby,
fordi hans søn Arnold Vind
Thomsen (1908-2003) i
1935 etablerede sig på gården Bøgelund og på den
måde knyttede langvarige
bånd til Dalby Sogn. Nu
har familiefonden Thomasminde Legatet doneret
100.000 kroner til multibanen og gør det dermed
muligt at få etableret banen allerede i år.
- Vi er glade for, at pengene
går til en multibane, som
både har noget med skole

og idræt at gøre, og som er
til gavn for børn og unge i
området. Det ville have glædet min farfar, Arnold, som
ud over at eje Bøgelund i 35
år var særdeles aktiv i Dalby
gennem flere årtier, hvor
han satte sit tydelige præg på
sognet, fortæller fondsbestyrelsesmedlem Hans Henrik
Deleuran, der som søn af
Inge og Jørn Rodh Thomsen
(1935-2013), er 4. generation målt efter fondens stifter Jens Thomsen. Både han
og hans mor Inge bor den
dag i dag henholdsvis tæt på
og i Dalby Sogn.
Fonden nedlægges
Bestyrelsen for familiefonden har valgt at nedlægge
fonden, blandt andet fordi
man nu er ude i 6. generation, og familien er delt op
i så mange forskellige grene, at det er svært at holde
styr på dem alle, og hvem
der i så fald kunne have
økonomisk glæde af fondens penge.

- Vi har lige knap 500.000
kroner tilbage i fonden,
som vi har fordelt blandt
Hjarup, Dalby og Vejstrup
sogne, som kan bruge
pengene til noget, der
kommer borgerne i sognene til gavn, siger Poul
Thomsen fra Vejstrup,
der er 3. generation i
Thomsen-familien, barnebarn af stifteren Jens
Thomsen og nevø til Arnold Vind Thomsen og
desuden nuværende formand for fonden.
Fond skiftede formål
Hjarup-gårdejeren
Jens
Thomsen, Thomasminde,
var driftig i mange organisatoriske sammenhænge,
blandt andet som folketingsmedlem. Da han oprettede Thomasminde Legatet tilbage i 1944 ved
først at indbetale 24.000
kroner på en konto og kort
efter 24.000 kroner mere,
var planen, at fonden skulle hjælpe mindrebemidlede i Hjarup.
Hans ønske om at give en
hånd til de mindrebemidlede i Hjarup – ikke mindst
hvis de holdt deres haver
pænt – stødte dog på den
modstand, at modtagerne
ikke uden videre var villige

Gården Bøgelund, se side 3, var også med fredag den 13. marts,
da tre store træer blev fældet for at gøre klar til projekteringen af
multibanen i området bag Øvelseshuset og Værestedet / Klubhuset. Den nuværende ejer Hans Jørgen Krab havde maskiner og
sin medarbejder Max Juul med og hjalp på den måde skovfoged
Leo Skovbjerg med udfordringen. Fotos: Judy Reimer

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

Dalby Skoles SFO-leder Leon Jensen, Jan Lottenburger og Pernille Andreasen fra Dalby GF tog
imod den store check, som Inge Thomsen og Hans Henrik Deleuran på vegne af Thomasminde
Legatet overrakte netop på det sted, hvor multibanen skal ligge, ganske symbolsk med Dalby GF’s
kampbane, som familien også har aktier i, i baggrunden.
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I 1935 overtog Arnold Vind Thomsen, søn af fondens stifter Jens Thomsen, gården Bøgelund.
Siden stod han som sognerådsformand i spidsen for byggeriet af en ny skole (den nuværende hovedbygning), og sammen med sine folk på gården anlagde han den fodboldbane, der stadig er
Dalby GF’s kampbane. Her ses hans barnebarn Hans Henrik Deleuran og svigerdatter Inge Thomsen i Bøgelunds have. De var med til at afgøre, at slægten nu igen yder et stort bidrag til skole-,
kultur- og idrætslivet i Dalby Sogn med det flotte tilskud til en multibane.
til at indkassere den tilbudte hjælp.
I stedet blev der så gennem
årtier givet penge til mange
forskellige formål inden
for familien, blandt andet
som præmie til dem, der
holdt op med at ryge, og
som støtte til familiens yngre generationer, der kunne
søge økonomisk hjælp til
studierne.
Det varede med andre ord
ikke længe, før fonden, der
blev oprettet i Hjarup og
havde Hjarup som formål,
bredte sig geografisk og til
de næste generationer. Ud
over slægtsgården i Hjarup
slog hans børn sig ned i
Dalby og Vejstrup, hvorfra
deres børn og efterfølgende
generationer siden spredte
sig over resten af landet.
Slægtens gren i Dalby
Det var altså 2. generation,
Arnold Vind Thomsen, der
i 1935 sammen med sin hustru Marie flyttede til gården Bøgelund og på den
måde skabte den forbindelse til Dalby, der nu udmønter sig i et klækkeligt
tilskud til en multibane.

Arnold Vind Thomsen selv
engagerede sig hurtigt
bredt i sognet. Det var i
hans 12-årige periode som
sognerådsformand
fra
1946-58, at Dalby Skole
blev bygget, altså den hovedbygning, som siden har
knopskudt til at rumme flere tilbygninger og en afdeling for mellemtrinnet fra
4. – 6. klasse, der er integreret med sognets hal.
Og da sognets unge i sin
tid manglede en sportsplads, var det også Arnold
Vind Thomsen, der tog affære. Han troppede simpelt hen op sammen med
sine karle fra gården og anlagde den fodboldbane,
der den dag i dag er Dalby
GF’s kampbane.
- Det var oplagt at ære farbror Arnold og hans gren
af slægten ved at afsætte
nogle af fondens penge til
Dalby, så derfor kontaktede vi sognepræst Jens
Christian Bach Iversen og
spurgte, om der ikke var et
godt formål at støtte i Dalby, og det var der så med
multibanen, der både rammer idræt og skole, som var

noget af det, farbror Arnold brændte for, fortæller
formanden for fonden,
Poul Thomsen.
Fest sluttede det hele
Familiefonden har holdt afsluttende generalforsamling, hvor alle medlemmer
af familien var inviteret til
fest. 67 efterkommere og familie til stifteren Jens Thomsen dukkede op, og ringen
blev sluttet på bedste vis.
- Vi synes ikke, det er ærgerligt, at familiefonden
ikke er her mere. Alt har
sin tid, og det er dejligt, at
der er penge i fonden, som
nu kan gå til et rigtig godt
formål, siger Hans Henrik
Deleuran og Poul Thomsen.

66.000 kr.
= det beløb, der nu mangler for at betale en multibane til 311.000 kr. efter
gaven på 100.000.
De 66.000 kr. vil initiativtagerne rejse her i foråret
og forsommeren.
Arbejdet er i gang!
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Hvad er en skole uden visioner?
Før vi kan svare på ovenstående, er det måske mere
relevant at stille spørgsmålet: Hvad er en vision? Begrebet bruges i mange sammenhænge og i mange
betydninger, men en vision er en ”ønsket fremtid”.
Det er, hvad vi som elever, forældre, medarbejdere og
bestyrelse ønsker for vores skole, noget vi alle kan
forholde hos til og navigere ud fra.

som når vores børn kommer hjem og fortæller,
hvor dejligt det har været
at få massage, for så slapper
man af og skændes ikke så
meget. Eller når de større
børn får en stor oplevelse
ved at lave musical.

forældre, lærere og pædagoger oplever i hverdagen,
er netop det, der er med til
at gøre Dalby Skole til et
godt sted at være. Måske
mangler vi at få sat ord på
de gode tiltag og initiativer,
der er på Dalby Skole. Det
kan være små eksempler,

Oplevelser gør indtryk
Alle disse indtryk og oplevelser, store som små, er
med til at forme kulturen
og den fremtidige skole.
Måske er det noget, vi bare
tager for givet, men det har
faktisk en stor betydning.
Netop derfor vil vi i besty-

Af Marianne Juhl Svane,
forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen
Foto: Marianne Juhl Svane
Hvordan mærker man en
vision i hverdagen? Man
tænker måske ikke over
det, men det, vores børn,

relsen prøve at få sat ord på
disse oplevelser, så vi sikrer,
at skolen udvikler sig i den
retning, vi ønsker, og så vi
sammen finder frem til,
hvordan fremtidens skole
skal se ud.
Fremtidens skole er mere
end bare ord
Men hvorfor alt her visionshalløj? Kan vi ikke bare
sige, at det går jo godt. Jo,
det kan man, men vi ønsker ikke at læne os tilbage.
Hvem ønsker ikke en skole,
der hele tiden har pulsen
på, hvad der sker. Hvem

ønsker ikke en skole, der
følger med udviklingen og
er innovativ. Hvem ønsker
ikke en skole, der udfordrer det eksisterende?
Netop derfor skal visionen
for Dalby Skole bruges som
et pejlemærke, der giver os
retning mod den skole, vi
anser for at være vores idealskole.
Fælles vision
Vi, som skolebestyrelse, er
overbeviste om, at en skole
med en klar og fælles vision er god skole at være
elev, forælder og medarbej-

Zak på skoleskemaet i børnehaveklasserne
Zak i skole. Et lille blåt rumvæsen, der ikke helt har
lært alle fiduserne i skolen at kende endnu, men det
kan børnene heldigvis hjælpe med til.

Af børnehaveklasseleder
Heidi Jacobsen
Foto: Heidi Jacobsen
der i. Derfor har skolebestyrelsen valgt sammen at
kickstarte en visionsproces
for Dalby Skole, fordi vi
tror på at fællesskab, engagement og samarbejde skaber flere muligheder og
bedre resultater. Derfor er
Dalby Skole en skole med
visioner.

Tyvstarterne starter lige om lidt
Så er det tid til andet år med glidende overgang på
Dalby Skole for kommende børnehaveklasseelever.
Teamet er på plads, og på skolen glæder vi os til at
modtage de mange nye børn.
Skoleparathed, natur og ude liv samt relationer og
kammeratskab er de pædagogiske mål og rammer, vi
ligesom sidste år, har som grundlag for børnene i Tyvstarterne.

Af SFO-souschef Allan Jensen
Fotos: Henriette Aabling
7. april starter der en ny
flok børn i glidende overgang, Tyvstarterne, på
Dalby skole. Vi har i år
børn til 3 børnehaveklasser, og det forventes, at der
starter 66 børn.

Vi har sammensat et hold
af både nye ansigter og
gamle kendinge. Det er
pædagogerne Henriette
Aabling, Mette Steen Sørensen, Allan Clausen, Mathias Skov Møller og Lotte
Tolstrup og pædagog medhjælperne Jesper Andersen, Tine Høtoft, Sissel

Børnene er meget optaget af at arbejde med forskellige former og
figurer.

Falkenberg, Karina Ahlstrøm og Pernille Holm
Mink. Teamet omkring tyvstarterne har dog stadigvæk også andre funktioner
i skolens SFO og i undervisningen.
Børn i mindre grupper
Børnene vil til daglig lave
aktiviteter i mindre grupper. Vores aktiviteter vil
koncentrere sig om skoleparathed, natur og ude liv
samt sociale relationer og
kammeratskab.
Rammerne vil være vores
GLO lokale, naturfagshuset og udeområderne. Vi
vil lave forskellige grupper
og en rotationsordning
som sikrer, at alle børnene
kommer til at deltage i de
forskellige aktiviteter.
Vi har sammensat teamet
omkring Tyvstarterne sådan, at der er fem gengangere fra sidste års team.
Dette er med til at sikre en
videreudvikling af konceptet, da de jo kan bruge erfaringerne fra sidste år.
Hjælp til børnene i den
nye store verden
Vi har på Dalby Skole valgt,
at Tyvstarterne er en del af
vores SFO-tilbud om eftermiddagen, og derfor kan
de deltage i de samme aktiviteter som resten af bør-

nene i vores SFO. Dette
fungerer fint, men det er
klart, at det kræver en ekstra indsats fra personalet at
få de nye elever til at vælge
sig ind på aktiviteterne.
Derfor har vi hver dag ansatte knyttet til Tyvstarterne
også i SFO tiden. De hjælper dem på plads i denne
nye store verden fyldt med
muligheder, som godt kan
virke overvældende, når
man er 5 år gammel. Vi har
en god erfaring med dette

fra sidste år og kan se, at de
nye børn hurtigt forstår at

udnytte alle de nye muligheder.

Børnene har arbejdet med at færdes sikkert i trafikken og vi har
lært om forskellige trafikskilte.

Der bliver skiftet ud på sekretærposten på Dalby
Skole. Tine har fået nyt job og en erfaren skolesekretær overtager hendes plads.

Vores dygtige sekretær,
Tine, har fået tilbudt og
sagt ja til nyt job fra 1. april.
I sit nye job får hun projektlederopgaver og en del
arbejde i udlandet. Så
selvom Tine har meddelt,
at hun er rigtig glad for arbejdet hos os, har hun valgt
at sige ja til mulighederne i
sit nye job. Tillykke til Tine.
Ny sekretær bliver Marianne Krog Hansen
Marianne Krog Hansen er

Vi blev i børnehaveklasserne kort tid før det nye
skoleår tilbudt at afprøve et
nyt materiale det kommende skoleår.
Med bogen “Zak i skole” er
der forbindelse mellem
børnene, børnenes forældre og lærerne i skolen.
Med udgangspunkt i bo-

nu skolesekretær på Sdr.
Stenderup Skole, som bliver nedlagt til sommer,
hvor Sdr. Bjert Skole overtager det samlede skoledistrikt med en afdeling for
0.-3. klasse i Sdr. Stenderup. Vi har fra skoleledelsen på Dalby Skole meget
gerne ville ansætte Marianne, og hun vil gerne
være sekretær hos os i
Dalby. Derfor har vi med
accept fra vores forvaltning
aftalt en ansættelse af Marianne fra 1. april, hvor hun
både har sekretæropgaver
hos os og i Sdr. Stenderup

den første måned.
Marianne er 45 år, kontoruddannet har erfaring tidligere sekretæransættelser i
private virksomheder og offentlige institutioner. Marianne har de sidste fire år
været sekretær på Sdr.
Stenderup Skole. Marianne bor i Sdr. Bjert sammen med sin mand og to
sønner.

Midt i det første år med skolereform og nye arbejdsvilkår er det tid til at gøre status og bruge vores første erfaringer til at styrke det, der fungerer godt og
søge at forandre det, der ikke fungerer så godt.
Vi har desuden opmærksomhed på, at arbejdsvilkårene for lærernes og pædagogernes undervisning og
øvrige arbejdsopgaver gerne skal være mindre presset i det kommende skoleår.

Folkeskolerne i Danmark
er med skolereformen dybt
inde i en rigtig stor forandringsproces.
Processen kører parallelt i
to spor: Den forandring
elever og forældre oplever
med lidt længere skoledage, nye læringsmål, nye
fag, lektiehjælp, faglig fordybelse og bevægelse, og
den forandring, lærere,
pædagoger og ledere oplever med nye vilkår for og
styring af undervisning, sfo,
forberedelse, samarbejde,
skole-hjem-kontakt og inklusionsarbejdet.
Elevernes skoledage
Eleverne i 0.-3. klasse har
undervisning til klokken 14
hver dag og eleverne i 4.-6.
klasse til klokken 14.45 fire
dage om ugen.
Eleverne får lavet hovedparten af deres opgaver i skoletiden. Lektiehjælps-/faglig
fordybelseslektionerne sidst
på dagen fungerer godt og
efter hensigten. Det er klassens egen lærer eller pædagog, der har lektiehjælpslektionerne i hver klasse, og
som kan hjælpe og styre elevernes arbejde med kendskabet til hver elev.
Fredag har vi det sjovt
Den ene fordybelseslektion
anvender vi fredag i sidste
lektion til faglig fordybelse
i skolens praktisk-musiske
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gen, kan vi tale det samme
sprog omkring emnerne i
skolen og derhjemme.
Emnerne er relevante for
børnehaveklassen, men er
også tænkt til brug videre i
indskolingen.
Forældrene får en unik
mulighed for at blive inddraget og hjælpe deres
barn med at gå i skole. Når
de snakker sammen derhjemme om emnerne giver
det forhåbentlig mulighed

for refleksion og genkendelighed, som gør det lidt
nemmere at begå sig både
fagligt og socialt.
Vi startede lidt hårdt ud, da
vi var meget spændte på
det nye materiale, men er
nu ved at finde en god balance, så vi aktivt kan drage
nytte af de gode fif.
Ja-, nej- og pyt-knappen
Da vi lærte om ja-knappen,
nej-knappen og pyt-knappen fandt børnene på
endnu en knap nemlig
kom-knappen, som man
kan bruge når man inviterer en til at være med. Så

kan man mærke, at børnene tager aktiv del og bliver medejer af materialet.
“Gør det så godt du kan”.
Et udtryk som børnene har
taget til sig fra Zak. Nogen
gange kan det være svært at
komme i gang med en opgave, og man kan være
meget selvkritisk. Så er det
rart at huske på, at jeg gør
det så godt, jeg kan.
Forældre har løbende evalueret materialet. En forælder skriver: Det har givet
anledning til mange gode
snakke om blandt andet
værdier. Alle emner har
været gode og lærerige.

profilfag og natur/teknik,
hvor eleverne gennem ønsker kommer på hold på
tværs af 1.-3. klassetrin og
på tværs af 4.-6. klassetrin.
Disse fordybelsestimer får
vi rigtig gode tilbagemeldinger på fra både elever,
undervisere og forældre.
Vi har mere bevægelse som
en del af undervisningen,
enten som selvstændige bevægelseslektioner eller som
del af den faglige undervisning. Vi vil til næste skoleår
arbejde med at få den ekstra bevægelsestid planlagt
på tidspunkter, hvor det
giver bedst mening for en
varieret skoledag med
energi til alle lektioner.
De nye fag
Håndværk og design: Her
har vi valgt, at klasserne det
første år, de møder faget,
skal have lært håndværksmæssige færdigheder opdelt i sløjd og håndarbejde.
De følgende år integrerer
og videreudvikler de deres
håndværksfærdigheder i
designprocesser. Vores lærere i håndværk og design
er i år på fælles kursus med
kolleger fra de øvrige skoler i kommunen.
Engelsk fra 1. klasse og tysk
fra 5. klasse er en god udfordring. Eleverne er glade
for den tidligere start med
sprogfagene og arbejder
engageret.
Nye læringsmål og nye elevplaner: Med skolereformen

er der også lavet nye læringsmål i alle fag for eleverne for
hvert trin. De fleste læringsmål er gældende fra skoleåret 2015/16. Elevplanerne
skal også ændres efter de
nye læringsmål. For Dalby
Skole har det betydet, at vi
ikke har kunnet fortsætte
med elevernes port folio og
læringsmålcirkler
som
grundlaget for elevplaner.
Vi har ligesom kommunens andre skoler skulle gå
over til det elektroniske
elevplansprogram MinUddannelse til planerne.
Vi ønsker, at de gode erfaringer, vi har haft med at inddrage eleverne i egen læringsproces gennem port
folio-arbejde, kan blive inddraget i elevplansprogrammet fra næste skoleår.
Arbejdsforholdene for
lærere og pædagoger
Arbejdstidsforholdene for
lærernes arbejde på skolerne blev væsentligt ændret
med Folketingets lovindgreb efter kommunernes
lockout i foråret 2013. Reglerne for pædagogerne blev
efterfølgende lavet, så de i
store træk følger reglerne
for lærerne.
Financieringen af den udvide skoledag er hovedsage-

ligt bestemt ved, at lærere
og pædagoger har skullet
underviser 2-3 lektioner
mere per uge indenfor den
samme arbejdstid. I Kolding
har resursetildelingen til
skolerne betydet, at lærerne
har 3,5 ekstra undervisningslektion per uge.
Det har givet en meget presset hverdag på skolerne,
hvor der har måttet skæres i
tiden til at forberede og efterbehandle undervisningen, til samarbej- det på
skolen og med forældrene,
til samarbejdet om inklusionsopgaver og til andre
funktioner på skolen.
Store udfordringer
Det har også på Dalby Skole
givet store udfordringer, og
jeg ville have ønsket bedre
vilkår for medarbejderne til
både at fortsætte godt undervisnings- og sfo-arbejde
og til forandringsprocessen
med skole- reformen. Vi har
fokus på at forbedre rammevilkårene for lærernes og
pædagogernes arbejde til
det kommende skoleår og vil
til forvaltning og Byråd gøre
opmærksom på behovet, og
samtidig i skolens egen planlægning søge at forbedre
medarbejdernes undervisningsvilkår.

DALBY skole
Skoleleder:
Henrik Nielsen
Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen
Sekretær:
Tine Fischer Jørgensen

Forfatterne til Zak er Kirsten Christensen-Dalsgaard
hendes datter Marie Rønn.

Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk

Skolereformen og Dalby Skole

Af skoleleder Henrik Nielsen

Nyt ansigt hos skolesekretæren
Af Henrik Nielsen
Foto: Privat

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Elevernes læring og
glæde er meningen
Jeg vil gerne rose og anerkende det gode og ansvarstagende arbejde vores
dygtige lærere og pædagoger udfører også i år. De
har erfaring med og står
bag god undervisning og
god sfo på skolen, som eleverne drager nytte af. Det
er elevernes læring og
glæde ved at gå i skole, der
giver skolen mening.
Fra ledelsen har vi i dialog
med lærere og pædagoger i
løbet året givet større mulighed for fleksibilitet og egen
styring af arbejdstider og tilstedeværelse udenfor undervisningstiden. Vi oplevede
ikke at ”stive” arbejdstids- og
tilstedeværelseskrav matchede eller forbedrede arbejdet
på skolen og har derfor ændret dem.

Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Marianne Svane
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard
Det sker i april
Lørdag den 28. marts:
Påskeferie
Mandag den 6. april:
Påskeferie slutter
Tirsdag den 7. april:
Trivselsdag for alle elever
Onsdag den 8.-10. april:
Grønne Flagdage for hele
skolen. Tema i år: Vand
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KALENDER
MARTS
Familiegudstjeneste: Søndag den 29. kl. 10.30
Palmesøndag med påskehygge, spaghetti og kødsovs
i præstegården efter gudstjenesten.
Ved J.C. Bach Iversen og Ditte Freiesleben.

APRIL
Gudstjeneste: Torsdag den 2. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Maria S. Frederiksen.
Musikgudstjeneste: Fredag den 3. kl. 15.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Festgudstjeneste: Søndag den 5. kl. 10.30
Påskedag. Med trompet og stor musik.
Ved J.C. Bach Iversen.
Morgengudstjeneste: Mandag den 6. kl. 9.00
2. påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Morgengudstjeneste: Søndag den 12. kl. 9.00
1. søndag efter påske. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 19. kl. 10.30
2. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Overblik over Dalby kirke: Søndag den 19. kl. 11.30
Det årlige menighedsmøde. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 26. kl. 10.30
3. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.

MAJ
Konfirmation: Fredag den 1. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 2. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Konfirmation: Søndag den 3. kl. 10.30
4. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.

LØRDAGSDÅB EN GANG I KVARTALET
Kontakt præstegården.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede. Ring til Krone Taxa (Taxa 4X35)
på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv
aftalenr. 2984, og sig at turen går til Dalby Kirke /
præstegård.

DALBY KIRKE

Årets konfirmander
Fredag den 1. maj 2015 kl. 10.30 konfirmeres
Anna Felsted Andersen
Idyl Allé 14

Josephine Amalie Vindahl Feigl
Hegnet 9

Lasse Brandorff Andreasen
Goldbæk Allé 5

Emily Oppenhagen Krøller
Goldbæk Allé 32

Nicoline M. S. Schøtt
Solbakken 9

Mads Ejsing Andreasen
Lupinparken 44

Mette Nørgaard Mortensen
Stranden 8

Jacob Howalt Sørensen
Brændkjærgade 15

Viktor Alexander Bork
Idyl Allé 15

Kasper Dencker Pedersen
Agervænget 9

Sofie Astrup Dybdahl
Idyl Allé 7

Julie Dines Petersen
Anemonevej 13

22. februar
Ella Martha Kirkegaard
Thomsen
Kolding

7. marts
Emil Værnholt Aaskov
Kolding

En opfordring: Gør de to konfirmationer til flagdag i hele
sognet, så dagen bliver ekstra festlig for konfirmanderne.
Aftal med naboen, hvis du er bortrejst i Bededagsferien.

Merle Haugstrup
Nordbeck
Odins Ager 2

Søndag den 13. maj 2015 kl. 10.30 konfirmeres
Mikkel Andersen
Dalbyvej 101

Patrik Anker Jessen
Lupinparken 56

Jesper Korsgaard Lautrup
Skovly 24

Maja Holm-Søberg
Stranden 29

Jeppe Weigelt Buhl Johansen
Skovly 22

Emil Hornstrup Smidt
Skovgærdet 9

Emma Skovby Jessen
Gunnars Ager 11

Frederikke Fischer Ladefoged
Goldbæk Allé 22

Sune Jannek Thomsen
Christian 3 Vej 10

Konfirmation 2016 i Dalby:
Indskrivning
Indskrivning til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2015-2016
for den nuværende 7. årgang:
Tirsdag den 7. april 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.

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

Søndag den 19. april efter gudstjenesten: Menighedsrådet aflægger beretning og lægger op til diskussion

VIEDE OG
VELSIGNEDE
7. marts
Karina Værnholt Aaskov
&
Kasper Aaskov
Kolding

DØDE OG
BEGRAVEDE
19. januar
Jytte Evelyn Christensen
Norge

● Sidste års aktiviteter
● Planer for det kommende år
Kom og giv din mening til
kende, når Dalby Kirke
holder status. Sådan kan
du få indflydelse på kirkelivet og den kirkelige ledelse
i Dalby sogn.

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

Det årlige menighedsmøde for
alle folkekirkens medlemmer i
Dalby finder sted søndag den
19. april cirka kl. 11.30 i kirkens graverhus.

Musikgudstjeneste
Langfredag

Spaghettigudstjeneste:
Palmesøndag kl. 10.30

Dalby Kirke
3. april kl. 15.00

Organist
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk

Medvirkende
Organist: Line Reinvang
Fløjtenist: Rikke Petersen
Sanger: Eva Marie Georgi
Læser: Signe L. Johansen
Læser: J. C. Bach Iversen

Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

Krucifikset fra Dalby Kirke stammer fra omkring år 1500.

Hilmar Bjarnhoff:
Barn på Læsø 1939-57

Konfirmationsdatoer
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres Store Bededag fredag den 22. april
2016 kl. 10.30.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres søndag den 24. april 2016 kl. 10.30.
Konfirmationsforberedelsen
Mens konfirmationerne følger de gamle klasser på Dalby Skole, følger forberedelsen
de skoler, konfirmanderne går på i 8. klasse.

Vejviser

● Kirkens økonomi

DØBTE

1. marts
Emilie de Fries Barsøe
Schou
Fredericia

En lokal flagdag

Få overblik over Dalby Kirke
● Sidste nyt om sognehuset

Michelle E. Radfelder
Brændkjærgade 137

Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk
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Nyt om
NAVNE

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Familiegudstjeneste i Dalby Kirke med fejring af
dåbsjubilarer.
Spaghetti med kødsovs i
præstegården: Kr. 25,- pr.
person + drikkevarer.

Alle er som altid velkomne i Dalby Kirke og
Præstegård.
Alle er som altid velkomne i Dalby Kirke og
Præstegård den 29. marts.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
76. årgang, nr. 4
April 2015
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Tirsdag den 14. april kl. 15-17 i præstegården, Gl. Tved 23A

www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Billeder og fortælling om nøjsomhed, skønne somre og strenge vintre.
Alle er velkomne.
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IDRÆT

7. maj byder på årets havnestafet Sommergymnastik
Kolding Havn og Dalby GF byder igen velkommen til
årets Svane Shipping Havnestafet.

Af gymnaster
Fotos: Judy Reimer

Af Jan Lottenburger
Fotos: Judy Reimer

Hockey for mænd
Sommer-herre-hockey hver
onsdag fra klokken 20.0022.00. Vi er nogle friske
herrer som spiller hockey i
alle aldre.
Tilmelding og information
på www.dalbygf.dk

Havnen er blevet spærret
af, men det betyder ikke, at
der ikke kan afvikles stafet.
Claus Holm Christensen,
direktør for Kolding Havn,
hilser alle løberne velkommen til endnu en stafet.
Vi kan glæde nye som
gamle løbere med et fantastisk set up, der er stor opbakning fra sponsorer, og
mange af løberne er gået i
træning.
Rammerne er i top
Der bliver i år lagt op til det
bedste stafetløb nogensin-

de. Der vil være opvarmning ved Fitness Classic og
stafetpølser fra LIVA. Hvis
du er mere til det søde, bliver der serveret friskbagte
vafler.
Der vil naturligvis også være
god afmærkning og hjælpere på ruten, som sikrer, at
alle kan finde rundt og få en
god oplevelse. Som vanligt
vil der være tidtagning med
chip-depeche, og Kolding
Havn sørger for vand til alle
løberne.
Lige som sidste år vil der
inden løbet være mulighed
for at få taget et billede af
holdet til scrapbogen. Det
er selvfølgelig også gratis.

Piger og drenge
træner sammen
Piger og drenge fra 1. og
2. klasse træner side om
side og sammen i Dalby
to dage om ugen.

meldt et pigehold og tre
drengehold til JBU’s turnering, og deltager derudover i flere stævner.

Af Mikael Juul
Foto: Privat
Dalby’ U9 Piger og drenge
består lige nu af 10 piger
primært fra 1. og 2. klasse
samt 24 drenge fra 2 klasse.
Spillerne kommer primært
fra Dalby og Brændkjær,
men vi har også spillere fra
andre skoler. Alle piger og
drenge, som måtte have
lyst til at prøve om fodbold
er noget for dem, er altid
velkommen til en eller flere prøvetræningsaftner. Vi
har plads til alle.
Vi har i foråret 2015 til-
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Sådan gør du
Der er tale om en stafet,
hvor hvert hold stiller med
fem løbere, som hver løber
tre km.
Alle hold, hvor ingen er
over 12 år, deltager i børnestafetten og løber om præmier i denne afdeling.
Prisen for deltagelse er 250
kroner per hold og halv
pris for børnehold.
Tip en ven, så bliver det en
endnu større oplevelse.

Havnestafetten er kommet
for at blive.
Tilmelding og information
på www.koldingstafetten.dk

Dalby GF status

Dalby GF’s trængsler med
at finde en ny formand
nåede helt til borgmesterniveau og gav omtale
i Jydske Vestkysten, men
nu har Brian ForsingdalNielsen sat sig for bordenden i Dalby GF.

Vi træner i foråret udendørs tirsdag og torsdag i
Dalby fra klokken 17.00
til 18.30. Kontakt os for
opstartsdato ude. For
yderligere information er
I velkommen til at kontakte Mikael (51 38 48
50), Jesper (25 35 02 03)
eller Uffe (40 35 63 89)

På den ordinære generalforsamling den 24. februar
lykkedes det ikke at finde
en formand. Men der er
masser af aktivitet og gode
kræfter i klubbens afdelinger. Bestyrelsen ser sådan
ud:

Ny formand?
Se artikel her på siden

Red. efter deadline

Fakta

Af Mette Høi Davidsen
Lav et hold af naboer, venner, familie osv. Et hold består af fem spillere samt en

dommer. Der skal på holdet deltage minimum én
kvinde.
Vinderen for hele turneringen vinder gadekamp-skiltet og har retten til at prale
helt frem til turneringen
næste år.
Høvdingebold i Dalby af-

vikles efter de særlige
Dalby-regler for høvdingebold.
Tilmeldingen i Dalby-turneringen på www.dalbygf.
dk samt i tidsrummet kl.
16-19 lørdag den 30. maj.

Skolen tager med til sommerfest
4., 5. og 6. klasserne går
aktivt ind i årets sommerfest.
Af Mette Høi Davidsen
Sommerfestudvalget glæder sig igen i år til en fantastisk uge, hvor vi på tværs
af skole, SFO, kirke, Beboerforeningen og Idrætsforeningen gerne vil samle
alle med den vigtigste opgave at skabe fundamentet
for snak og sjove oplevelser,
konkurrencer og hyggeligt

samvær, både på sportspladsen og i telt ved Dalbyhus Hallen.
4., 5. og 6. klasserne går
særlig aktivt ind i bemandingen af specifikke boder
samt caféen. Klasserne aflønnes med 1.000 kroner
per dag til deres klassekasse. Vi håber, at forældre
og elever vil bakke godt op,
og vi er sikre på, at vi kan
være med til at skabe en
tradition for de unges
fremtidige engangement i
foreningslivet.

Efter sidste års succes med
håndtering af grill og ølsalg, tager Fodbold Senior
igen grill og ølsalgsopgaven på sig. Endvidere vil vi
bede dig, der har mulighed
for at bidrage med en ekstra hånd under sommerfesten, om at tilmelde dig via
Doodle på www.dalbygf.dk.
Vi vil gerne bede om en
ekstra hånd.
Overskuddet fra sommerfesten skal gå til aktiviteter
i Dalby. I kan i løbet af sommerfesten notere jeres for-

Jeg glæder mig til sommerfest

Ny formand

Det lykkedes. På Dalby GF’s
ekstraordinære generalforsamling den 17. marts blev
Brian Forsingdal-Nielsen
valgt til ny formand.
- Jeg kunne ikke sidde opråbet efter den ordinære
generalforsamling overhørig. Dalby GF er helt afgørende for sognet. Jeg vil
gerne være med til at støtte
foreningens frivillige og
trænere, så børn og unge

Gymnastik med power
for kvinder
Sommer gymza hver mandag klokken 18.30-19.30.
Har du lyst til at få hele
kroppen trænet igennem
til god og glad musik er
dette hold noget for dig.
Hver træningstime er bygget op, så du får trænet alle
muskelgrupper i din krop.

Lørdag aften bliver årets turnering
i høvdingebold
Der kan vindes vejskilt og
håneret, når Dalby dyster
mod Dalby.

Vi vil bruge stepbænken og
håndvægte samt fire numre med zumbatrin. Selve
træningen foregår i et
tempo, hvor du bliver udfordret i den grad, du selv
har lyst til.
Instruktøren inspirerer og
giver mulighed for høj intensitet, men du bestemmer selv tempoet. Kom og
prøv en time og se, om det
er noget for dig.
Tilmelding og information
på www.dalbygf.dk

Dalby Tidende

DALBY SOMMERFEST

og voksne kan blive ved
med at dyrke idræt i Dalby,
siger Brian Forsingdal-Nielsen.
Brian bor i Mariesminde
med sin kone og deres tre
børn. Han har ikke selv
dyrket idræt i Dalby GF,
men hans børn har været
omkring flere af foreningens sportsgrene.
Dalby Tidende bringer i
næste nummer et portræt
af den ny formand.

Kasserer
Tommy Andersen
Badminton/motion
Søren Peder Viborg
Volleyball
Henrik Seligmann
Fodbold Ungdom
Gitte Thomsen
Fodbold Senior
Henrik Mathiasen

Gymnastik
Irene Mortensen

Ida fra 4. B lægger allerede nu planer for dagene 28. – 31. maj.
Af Ida Roelsgaard

Sponsor
Jan Lottenburger
Værestedet
Hanne Søndergaard
Generalforsamlingen viste
i øvrigt, at der er gode
ideer og villighed til at
være del af de frivillige
kræfter i Dalby.
Et indkommet forslag omhandlende netop frivillighed blev diskuteret: Skal
man indskrive i vedtægterne, at man skal vælge
mellem frivilligt arbejde
eller højere kontingent?
Der var enighed om, at frivillighed skal bæres af lysten til at yde en indsats
for sit nærområde og for
sin forening. Det tror vi
fortsat på i Dalby GF.

Jeg glæder mig til, at der alligevel kommer sommerfest i Dalby. Det er nemlig

sjovt om dagen at gå og
prøve alle de forskellige
boder med sine venner, og
nogle gange spiller vi også
fodbold på fodboldbanerne.
Lørdag aften er der Børnecamp, og jeg skal sove i telt
med mine venner, det er

bare vildt hyggeligt, og jeg
glæder mig til det.
Om dagen skal de store
klasser hjælpe med at passe
boderne. Den bod 4. klasserne skal stå i, er børneboden, og 5. klasserne skal stå
i beautyboden, og 6. klasserne skal stå i slikboden.

slag til brug af pengene og
aflevere forslaget på en
seddel i caféen.
På forhånd tak til alle jer,
der allerede har sagt ja til
et par timers frivillig arbejde i løbet af ugen. Vi
glæder os til at se jer.

Fredag = Familieaften
ved sommerfesten
Fredag aften står menuen på hygge, musik og
helstegt pattegris.
Af Mette Høi Davidsen

Nogle af de penge man så
tjener, de går til vores klassekasse, så det bliver rigtig
sjovt. Jeg glæder mig meget
til sommerfesten.

Vi har i år valgt at ændre
lidt på programmet. Vi vil
gerne have en aften, det
bliver fredag aften klokken
18, hvor forældre og børn
sammen kan hygge med
venner og bekendte i nabo-

laget. Vi vil gerne skabe
den hyggelige og uformelle stemning. Der bliver
opstillet et stort telt, og
slagteren er booket. Han
vil sørge for en god aftenmenu med salat, kartofler
og helstegt pattegris.
Vi glæder os til at mødes
med jer til fredagshygge
med helstegt pattegris for
hele familien. Vi håber, at I
vil booke klassearrangementer, vejfest med videre
til at foregå i teltet fredag
aften. Det vil være med til
at gøre det til en endnu
større succes.
Husk endelig at tilmelde
jer på www.dalbygf.dk.

Vind en tegnekonkurrence
Din tegning kan bliver
bedste Sommerfestplakat. Se hvordan.
Af Mette Høi Davidsen
Mind os alle om at sætte et
stort kryds i kalenderen
den 28. til 31. maj 2015 og
tegn den flotteste, sjoveste
eller mest inspirerende
Sommerfest plakat. Plakaten skal tegnes i A4 format.
Tag et billede af plakaten
sammen med dig selv og
send billedet til facebooksiden ”Sommerfest i Dalby”.

Du må gerne tegne flere plakater. Redaktionen skal have
billedet tilsendt senest den
30. april 2015. Er du hurtig
med at tegne en plakat, kan
du måske være med til at inspirere andre med et billede
af din plakat i næste version
af Dalby Tidende, som udkommer ultimo april.
Vi håber, at I forældre vil
være med til at få afleveret
de flotte plakater på skolen, så SFO og skole kan
blive prydet i alle vinduer.
Den vindende plakat vil
indgå i markedsføringen af

sommerfesten næste år og
vil blive trykt i avisen.
Vinderen af tegnekonkurrencen vil blive udtrukket
under fællesspisningen fredag den 29. maj.
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Gitte takker af efter 23 år i Dalby GF
Gitte Gura har siden 1992 stået i spidsen for mange
forskellige gymnastikhold, hvor hun altid selv laver
alle øvelser. Nu er det blevet tid til, at hun selv vil gå
til noget.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Arkiv / Privat
Der er damer i alle aldre,
som venter på Gitte Gura
denne onsdag aften klokken 19.00 i hallen.
- Jeg er her. Dalby Tidende
skulle bare lige skrive min
nekrolog, siger Gitte Gura
med humor i stemmen,
mens hun ler højlydt.
Det er dog slet ikke blevet
tid til at skrive nekrologen
over Gitte Gura, for en
mere veltrænet 58-årig skal
man vist lede længe efter.
Det kan højst blive til en
mindre nekrolog over hendes mangeårige arbejde for
gymnastikafdelingen i Dalby GF.
I snart 23 år har hun stået i
spidsen for alle mulige

gymnastikhold, herre og
damer, mixtræning og som
opvarmning til herres gymnahockey, hvor hun, inden
herrerne går i gang med at
spille hockey, laver styrketræning med dem.
Valgt at stoppe
Men efter denne sæson har
Gitte Gura valgt at stoppe
med at have gymnastikhold. Så fra næste sæson
kommer man ikke til at se
den energiske træner mandage og onsdage i hallen,
og det er mange af hendes
gymnaster, der er kommet
år efter år til hendes hold,
meget kede af.
- Jeg har taget tilløb nogle
år til det her. Det er virkelig
skønt at være i det, og jeg
får rigtig meget med mig

hjem. Men jeg kan mærke,
at det er den rigtige beslutning. Jeg knokler jo selv på
og laver alle øvelserne,
men jeg kan da mærke det.
Og jeg er jo også bundet af
at skulle være i hallen hver
onsdag. Før var det både
mandag og onsdag. Men
nu er det min tur til at gå
til noget. Jeg starter blandt
andet på at gå til yoga, fortæller Gitte Gura.
10 år i Herning
Bortset fra en afstikker til
Herning i 10 år, hvor hun
også trænede gymnastik og
fodbold, som hun i øvrigt
selv har spillet indtil for
nogle få år siden, så har
hun altid været aktiv i
Dalby GF’s gymnastikafdeling.
Hendes mand var med til
at starte City Halvmaraton,
han har siddet i sponsorudvalget, og de har begge
været meget aktive omkring foreningen både til
Sommerfesten, og når City
Halvmaraton løb ad stablen, selv om de to nu
voksne børn hverken har
gået på Dalby Skole eller
været aktive i Dalby GF.
- Da vi flyttede tilbage til
Kolding fra Herning, kom
vi til at bo i Fjeldparken, og
så blev det meget naturligt,
at vi engagerede os i Dalby,
selv om jeg også har spillet
både fodbold og lavet gymnastik i Kolding, fortæller
Gitte Gura, der også har
været formand for gymna-

stikafdelingen og siddet i
bestyrelsen i flere år.
Elsker at undervise
Gitte Gura er uddannet
lærer og arbejder som lærer på Kolding Friskole, og
det med at undervise har
altid ligget i blodet.
- Jeg har altid godt kunne
lide at undervise, og jeg
har deltaget i alle mulige
kurser for at videreudvikle
mig, fortæller Gitte Gura.
Hun har dyrket stort set alt
slags sport, været instruktør
i springgymnastik, været
fodboldtræner i KB og meget mere. Da hun for nogle
år siden gerne ville være
besøgsven, så fandt hun i
stedet på at lave et gymnastik hold for ældre, så der
var flere end en enkelt
ældre, der fik glæde af hendes energi.
Gymnastik for ældre
Efter en snak med sognepræsten tilbød hun ældregymnastik i konfirmandstuen i præstegården, og
det er så populært, at hvis
alle tilmeldte dukker op til
gymnastik, så er der ikke
plads til dem alle.
Den slags tiltag gør hun
helt frivilligt, og hun fortsætter da også med sin ældregymnastik i præstegården, selv om det er slut
med træningen i Dalby GF
regi.
- Vi har altid haft en velfungerende gymnastikafdeling
med god økonomi, så der

har altid været plads til, at
vi kunne købe de redskaber, vi skulle bruge og give
instruktørerne noget tøj en
gang imellem. Jeg har
været glad for alle årene,
og jeg vil da heller ikke
udelukke, at jeg kan træde
til som vikar en gang i mellem, hvis de mangler en, og
jeg skal også nok tage tjansen som konferencier ved
gymnastikopvisningen.
Men det bliver ikke på
samme måde som før, siger
den populære træner.

