Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
AUGUST / SEPTEMBER
August
Torsdag 10. kl. 8.00
Første skoledag efter
ferien
Tirsdag 15. kl. 11.00
Sæsonstart: Babyrytmik
Torsdag 17. kl. 15.30
Sæsonstart: Ungdomskor
Søndag 20. kl. 10.30
Strandgudstjeneste på
Rebæk Strand
Mandag 21.
Tilmelding til Dalby GF
Gymnastik starter

Dalby Kirke

Dalby GF

6. årgang. Nr. 7
August 2017
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Byggeproces kommer til at følge
en allerede fastlagt tidsramme
Især Dalby GF vil gerne have sat gang i byggeprocessen, da de allerede nu har byggeplanerne klar til et
nyt klubhus. Skolen vil gerne hjælpe til med at
speede processen op, men kommunen siger, det ikke
kan lade sig gøre, da der er faste rammer for et kommunalt byggeprojekt.
Af Lisa H. Kuang
Selv om både skolebestyrelsen og frivillige hos Dalby
GF gerne så, at der blev sat
turbo på processen med at
få udvidet skolen og få bygget et nyt klubhus, så kommer det formentlig ikke til
at ske. For når store kommunale byggerier skydes i
gang, så er byggeriet lagt i

faste rammer, hvor kommunen skal overholde forskellige tidsfrister, og det er
der ikke så meget at gøre
ved.
- Sådan et byggeri ligger i
ret faste rammer, for når vi
skal i gang med et så stort
et byggeri, så bliver der lagt
en tidsplan, og der skal
laves et udbud, hvor vi skal
overholder nogle tidsfri-

ster. Det er der ret klare
regler for, siger Annett
Bundgaard Lassen, der er
ingeniør og projektleder i
Kolding Kommunes By- og
Udviklingsforvaltning.
Planen ligger fast
Hun mener ikke, at byggeriet kan skubbes i gang før
sommerferien, selv om der
allerede nu er nedsat en
byggestyregruppe.
- Byggeriet af Dalby Skole
og klubhuset til Dalby GF
ligner de andre store byggerier, som kommunen er
bygherrer på. Vi bygger i
flere klumper, og jeg vil da

ikke afvise, at der kan byttes om på nogle af klumperne, så noget kan bygges
før noget andet, men det
handler lige så meget om,
hvordan det rent praktisk
kan lade sig gøre på byggepladsen. Men det kan ikke
gå hurtigere end det allerede gør, siger Annett
Bundgaard Lassen, der understreger, at der er nedsat
en byggestyregruppe for
Dalby-projektet.
- Alle i byggestyregruppen
er indkaldt til møde i slutningen af august, og så
kører det derfra. Vi har en
fast tidslinje, siger hun.

GANG I DIG OG DALBY
KFUM-Spejdere på
kæmpelejr

Læs side 2

GANG I DIG OG DALBY
Plan for projekt Dalby
Torv
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Torsdag 24. kl. 17.00
Sæsonstart: Fyraftenskor
Fredag 25. kl. 16.00 –
22.30
Martin Luther kulturdag
i Kolding City
KIRKE
Udflugt: Turen går til
Slesvig

September

Læs side 6

Søndag 3. kl. 9.00 –
18.15
Udflugt til Slesvig
Mandag 4.
Sæsonstart: Gymnastik
Mandag 4. kl. 17.00
Sæsonstart: Kids & Teen
volley

KIRKE
Strandgudstjeneste

Tirsdag 5. kl. 15.00
Sæsonstart: Ældremotion

Læs side 7

Søndag 10. kl. 10.30
Gudstjeneste + sognemøde om nyt sognehus
Søndag 17. kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Årets sommerfest bød på sol og regn, sminkebod og mudder, kampånd og telthygge, masser af glade mennesker og rigtig meget mere.
Se nærmere på side 4-5.

SKOLE
SFO-afslutning for 3.
klasserne

Læs side 11

mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg

IDRÆT
Nyt gymnastikprogram
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Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt Jens Christian
Bach Iversen
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KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Mariesminde-spejderne er med på
kæmpelejr
Juniorer og trop fra KFUM-spejdernes Mariesmindegruppe er med på Danmarks største spejderlejr i Sønderborg.
Af Tor Stenstrup
Foto: Tor Stenstrup
- Det bli’r megafedt. Vi elsker at være på lejr. Vi kommer til at lære nye venner
at kende og deltage i
mange sjove aktiviteter.
Sådan sagde de to spejderdrenge Caspar Aagaard på
15 år og William Hillker
Madsen på 12 år, før de den
22. juli sammen med 40.000
andre spejdere drog af sted
på Danmarks største spejderlejr. Den hedder Spejdernes
Lejr og er ni dage med store
oplevelser, udfordringer, sjov
og ballade ved Sønderborg.

Solide forberedelser
Spejderne i Mariesmindegruppens trop har brugt
foråret på at se det grej, der
skal med på lejren, efter i
sømmene. De har endda
været på forberedelseslejr
på Houens Odde Spejdercenter.
- Vi var med på et brag af et
natteløb, og vi skulle selv
lave mad på bål. Vi fik råvarer og en opskrift på risbøf,
og så var det bare at gå i
gang, fortalte Caspar Aagaard og William Hillker
Madsen forud for den
store lejr.
Der er ingen tvivl om, at

Fælles for fem spejderkorps
Spejdernes Lejr er arrangeret af de fem danske spejderkorps: KFUM-Spejderne i Danmark, Det Danske
Spejderkorps, De grønne
pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og
Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
Den afholdes hvert femte
år, senest i 2012 i Holstebro. I år holdes lejren på
det tidligere militære øvelsesterræn Kær Vestermark
ved Sønderborg. Der vil

også deltage spejdere fra
mange andre lande.
Mariesmindegruppen bor i

en såkaldt underlejr med
andre spejdere fra Kolding
Kommune.

Ulvene fra KFUM-spejdernes Mariesmindegruppe tog
på lejr med Kong Georg i Assenbækland.
Af Hanne R. McCollin
Fotos: Privat
Hvis man ikke lige ved det,
kan det være svært at se
det. På en spejderlejr sker
der ofte det, at sammenhængen mellem tid og sted
forskubber sig. Ikke voldsomt, bare en lille smule,
men nok til at eventyret fra
svundne tider siver ind i
nutiden og fortryller os.
Det skete også på årets ulvesommerlejr på Assen-

bækmølle Spejdercenter.
Sammen med Kong Georg,
hans dronning, hof og hofnar befandt vi os i Assenbækland, lang tid før
området blev til et spejdercenter. Her samledes aspiranter fra fjern og nær for
at blive oplært i stolte riddertraditioner.
Aspirant ved hoffet
Først slog vi lejr, fik rejst
telte, bygget bålsted og pioneret spisebord. Senere

kom fedtfælde, indhegning og indgangsportal til,
så man ikke var i tvivl om,
hvem lejrpladsen tilhørte.
Her spiste og sov vi, når vi
ikke deltog i riddertræningen. Den bestod af mange
forskellige discipliner. Fra
ringridning, over våbenfremstilling, til bomærke
og design af hjelm og kjortel. Ja, selv kogekunsten
blev aspiranterne øvet i, da
de lærte at stege arme riddere på bålpander.
Det er ikke nogen loppetjans at være aspirant ved
Kong Georgs hof. Det kræver koncentration, fysisk
styrke og disciplin. Når
kongen kom forbi, skulle
der hilses med respektfuld
tiltale og underdanig adfærd. Og vinkede dronningen royalt fra renovationsvognen, måtte alle bukke.
Ridderkåringer
Men den store indsats bar
frugt. På den sidste aften
modtog aspiranterne deres
ridderbrev med segl og riddernavn. Begejstringen var

Plan for projekt Dalby Torv
Menuen stod på engageret debat, da en gruppe lokale borgere mødtes i middagsheden ved Sommerfesten for at diskutere projekt Dalby Torv: Hvordan kan
der etableres en legeplads og et opholdsområde til
glæde for børn og voksne i Dalby? Foreløbig er der
blevet samlet 40.000 kr. ind til projektet. Denne artikel er blevet til på baggrund af Luise Jakobsens mødereferat.

Af red.
Fotos: Judy Reimer

Spejderne Caspar, t.v., og William, t.h., har glædet sig til Spejdernes Lejr ved Sønderborg, hvor de fra den 22. – 30. juli deltager sammen med vennerne fra KFUM-spejdernes
Mariesmindegruppe og 40.000 andre spejdere.

Mariesmindespejdernes ulvesommerlejr 2017

Det hårde liv som aspirant ved Kong Georgs hof fik ikke bugt
med spejdernes humør.
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forberedelserne har givet
de to drenge nogle gode
erfaringer, som de kan få
brug for på Danmarks største spejderlejr.

så stor, at ritualet kun med
nød og næppe lod sig gennemføre, men alle bestod,
og kongen var så stolt over
sine mange nye riddere, at
han næsten ikke blev sur.
Tilbage i virkeligheden efter sommerlejren syr vi lejr-

mærket på uniformen til
minde om en fantastisk tid,
der aldrig kommer igen.
Men forude venter nye
eventyr på den næste ulvelejr. Hvor rejsen går hen, er
ikke til at vide.
Skal du med?

11 lokalt engagerede borgere dukkede op, da en arbejdsgruppe fra Dalby
Skolebestyrelse bestående
af Jette Berg Bruun, Tove
Klingenberg og Luise Jakobsen havde inviteret til
visions- og debatmøde om
projekt Dalby Torv.
Det blev en frugtbar debat,
hvor flere ideer kom på
bordet. Og konklusionen
var klar:
- Vi vil skabe noget unikt.
Noget der vil blive brugt.
Inden man forlod hinanden, havde man suppleret
Skolebestyrelsens arbejdsgruppe med Mette Høi Davidsen og Martin Stubkjær,
så de fem udgør en styregruppe, der skal lede processen med at føre forslag
og ideer ud i livet ud fra en
vision for hele området.
Sammenhæng med lokalområdet
Styregruppen vil tilknytte
en landskabsarkitekt med
det formål at lave en masterplan for eksempelvis de
kommende 10 år, så der
etapevis kan skabes attrak-

Stolte aspiranter slås til riddere af Kong Georg.
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tive miljøer på stedet i sammenhæng med andre lokale projekter.
Et nyt Dalby GF Klubhus
meget tæt på skal eksempelvis gerne integreres i
helheden. Fra et klubhus
kunne man have mulighed
for både at se ud på en ny
kunststofbane og ind i en
ny multisal og samtidig
hænge sammen med Dalby
Torv med multibane, motionslegeplads for voksne,
og hvad der nu ellers viser
sig at være opbakning og
ideer til.
Inddragelse af lokale
Styregruppen vil desuden
lave en liste over interessenter og ressourcepersoner i området inden for
specifikke områder: Praktisk arbejdskraft, entreprenører, fundraisere, unge

brugere og mange flere.
Derudover vil styrgruppen
indkalde til stormøde efter
sommerferien, så lokale
med interesse i at sætte
deres aftryk på projektets
detaljer kan bidrage. Sådan
kan det videre projekt kvalificeres i forhold til områdets ønsker og behov, og
man kan undgå samme tilbud med kort afstand mellem hinanden i nærområdet.
Grøn profil
Styregruppen vil også
samle op på et forslag om
en grøn profil som et samarbejde mellem Dalby Torv
og skolen, hvor der kunne
laves plantekasser /små
køkkenhaver, som børnene
skulle passe, og som samtidig kunne give miljø på
pladsen.
Torvet kunne også få sin
egen personlighed ved at
lade en lokal kunstner
skabe et vartegn. Der blev
foreslået springvand, vandkunst og fastmonterede
skakbræt – noget, der
kunne tiltrække folk til socialt samvær i stedet for at
sidde hjemme foran TV.

Stort tillykke!
Han er en ustoppelig ildsjæl, der gør en forskel lokalt,
regionalt og nationalt. Jens Christian Bach Iversen,
der har været Dalbys præst siden 2001, fylder 50 år
den 5. august.
Af Ole Sønnichsen
Nogle bruger ord som humoristisk, ansvarsfuld, flittig og hjælpsom. Andre
tilføjer, at han er en fantastisk kollega og en god ven.
Og andre igen hæfter sig
ved, at han er en passioneret historiefortæller, både
når han står på prædikestolen, og når han leder en
gruppe fra Dalby gennem
Roms gader.
Men alle er enige om, at
han er en ildsjæl, et ustoppeligt Duracell-batteri med
en løjerlig tilbøjelighed til
at sende e-mails mellem kl.
4 og 5 om morgenen, Jens
Christian Bach Iversen,
Dalbys sognepræst, der nu
fylder 50 år.
Lige siden han kom til sognet i 2001 efter et par år i
en forskningsstilling på
Aarhus Universitet, har
han engageret, men beskedent, gjort en stor forskel
for sognet i almindelighed
og kirkelivet i særdeleshed.
Det gælder fx tiltag i forhold til børnefamilier og
ideen til den traditionsrige
nytårsgudstjeneste, der er
blevet et tilløbsstykke.
Engageret og energisk
Han kaster sig med stor
energi ind i nye projekter
og tror på, at alt er muligt.
Han har deltaget engageret i de mange snakke og
projekter om udvidelsen af
Dalby, han har siddet med
i arbejdsgrupper på skolen,
og han har været stærkt involveret som aktivt bestyrelsesmedlem i Dalby GF og

som formand for de lokale
KFUM-spejdere. Og så har
han i en årrække ledt
Dalby Beboerforening gennem de årlige generalforSidst, men ikke mindst er
han som ansvarshavende
chefredaktør en stor drivkraft bag Dalby Tidende.
Og himmerlændingen fra
Vester Hornum, der kan få
både Portugal og porto til
at lyde som ord med d i stedet for t, lader gerne sin
idékraft gå uden for sognet
også. Han har i en årrække
nu været medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse og har som medlem
af Arbejdsmiljørådet aktuelt været en hovedkraft i
opbygningen af en arbejdsmiljørådgivning i folkekirken sammen med andre
faglige organisationer.
Og så er han en af bagmændene til Jesus på Slottet og Salmeprojektet, der
har fortalt bibelhistorie og
sunget kristendom på nye
og anderledes måder med
Koldings børn og unge.
Sport og rejser
Privat er han et sportsglad
og rejselystent familiemenneske. Han spiller stadig
hæderligt fodbold, synes
han selv, omend han beklager sig over, at ”virkeligheden og selvbilledet fjerner
sig længere og længere fra
hinanden”. Men han er
endnu skarpere fra sofaen,
især til amerikanske sportsgrene som basketball, amerikansk fodbold og endda
baseball.
Den inkarnerede AaB-fan

Redaktøren sat ud af spillet
Det kræver list at overraske en beskeden foregangsmand med et tillykke.
Så dette portræt er smuglet ind på denne plads i sidste
øjeblik, før bladet går i trykken… med fortrinlig hjælp
fra journalist (og mangeårig personlig ven med Jens
Christian – (sammen har de skrevet ”Verdens største
fodboldquiz”) Ole Sønnichsen.
KBM

elsker desuden at rejse,
suge nye indtryk til sig og
studere historien tæt på.
Han har to gange boet i
USA, og eventyrlysten deler han nu med familien,
hustruen Mie og de to
børn Jonathan og Esther.
Mange jern i ilden
Både det historiske og rejseglæden nød en stor
gruppe Dalby-borgere godt
af tidligere i år, hvor Jens
Christian var rejseleder på
en udvidet sogneudflugt til
Rom. Forud gik fire sogneaftener, hvor han øste af sin
viden om italiensk historie,
kunst, mad og sprog, inden
gruppen blev ledt betænksomt og informativt gennem
den italienske hovedstad.
Jens Christian har altid
mange jern i ilden og er
ofte på farten, rundt i sognet og rundt i landet. Men
når han har tid, er han en
dygtig grillmester og elsker
at lave italienske hofretter
– og er i festligt lag også en
dygtig guitarspiller, der
giver et Bruce Springsteennummer eller to.
Dalby Menighedsråd ønsker
stort tillykke med dagen!

”Kirken skal være der, hvor
dens folk er”, har fødselaren
gentaget mange gange. Derfor
har vi i Dalby også gudstjeneste på Rebæk Strand og ved
Dalby Sommerfest.
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DALBY SOMMERFEST

Smuk og wellness i beautyboden

Høvdingebold og publikumssport

Telthygge til band fredag aften
Rocktoget i teltet fredag

Spil v/Asger

Sol og afslapning lørdag

dalbygrillen.dk

Præmier = glæde

Fodboldkamp med varierende
engagement

Endelig tørvejr fredag aften

Stor opbakning lørdag

Hårdføre spillere på vej til kamp

Lort og Lagkage og børnecamping

Gudstjeneste i
sol og varme

Sæbebobler

Gang i dig og hallen

Spejder aktiviteter
6. klasserne mod forældrene

Torwart
Tilskuer hygge

i ly og læ

Hvem mon vandt?

Holdfoto

Straffe!!

Glimt fra Dalby Sommerfest 2017
4
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DALBY KIRKE

Turen går til Slesvig

KALENDER
AUGUST

Årets sogneudflugt ligger i år søndag den 3. september og indledes kl. 9 med kort andagt i Dalby Kirke
og en kop kaffe og et rundstykke, inden bussen kører
sydpå.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 5. kl. 10.00
Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Torsdag den 10. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag den 13. kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Fotos: Schleswig-Holtsteinische
Landesmuseen

c

Strandgudstjeneste på Rebæk Strand:
Søndag den 20. kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Grill på stranden. Se side 7.

Sogneudflugten er igen i år
fælles for Dalby og Sdr.
Bjert, så vores naboer slutter sig til os kl. 9, og vi følges ad i samme bus hele
dagen. Vi forventer at være
tilbage ved Dalby Kirke
cirka kl. 18.15.

Gottorp Slot
Dagens første stop er Gottorp Slot, hvor vi får en
times rundvisning og tid til
egen udforskning.
Her spiser vi også vores
middag i Schlosskeller.
Hedeby
Eftermiddagen fortsætter
vi med rundvisning i Vikin-

gemuset Hedeby og tid til
at opleve dagens aktiviteter
med vikingehåndværk og
meget mere. Vi får også
kaffe og brød i Hedeby ved
bussen.
Slesvig Domkirke
Vi slutter dagen af i Slesvig
Domkirke, der er mest berømt for sin fornemme altertavle, men også er
spændende på mange
andre måder.
Kirkernes to præster Jens
Christian Bach Iversen og

Tine Illum vil fortælle om
kirken i bussen undervejs,
så alle kan være godt forberedt.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
18. juni

Pris og tilmelding
Pris for hele turen, inklusiv bus, middag, kaffe,
rundvisninger og entreer:
Kun kr. 250,00 pr. person.
Tilmelding senest 20. august til Jette Juhl på tlf. 27
63 25 77 eller e-mail:
jj.juhl@mail.tele.dk

Josefine Nordahn
Jespersen
A.L. Johansens Vej 2
Oskar Stenger Lund
Dalby Møllevej 21

25. juni
Norma Friis Junker
Frejas Ager 19

Martin Luther kulturdag:
Fredag den 25. kl. 16.30 – 22.30.
I Kolding City. Se side 7.

Nanna Vælds
Dalbyvej 44

Gudstjeneste: Søndag den 27. kl. 9.00
11. søndag efter trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen.

VIEDE OG VELSIGNEDE

SEPTEMBER

3. juni
Fie Buhl Smedegaard
& Jannick Buhl Smedegaard
Krogen 25

Gottorp Slot

Altertavlen i Slesvig Domkirke

Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 2. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 5. kl. 19.00
I præstegården.

c
c

Morgenandagt + udflugt til Slesvig:
Søndag den 3. kl. 9.00
12. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen &
Tine Illum. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Sognemøde om nyt sognehus. Se side 8.
Høstgudstjeneste: Søndag den 17. kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkefrokost på kirkens P-plads.

LØRDAGSDÅB

Stemningsbilleder fra Nyt hold babyrytmik
musikalsk legestue

Kristina Hansen
Hadberg & Søren
Hansen Hadberg
Rensdyrvænget 2B

Sommerrytmik i kirken gentages 1. august.

17. juni
Pernille Christensen
Norbeck & Martin
Christensen Norbeck
Christianshave 9

Af Eva Schmidt
17 børn og cirka lige så
mange voksne havde fundet vej til kirken den 27.
juni til den musikalske legestue i Dalby kirkes kulturdage. Her gav de den
hele armen med sang og
musik efterfulgt af madpakkehygge, god stemning
og leg i kirken.

Ny mulighed 1. august
Tirsdag den 1. august kl.
10.30 kan du igen være
med til rytmik og musikalsk legestue i kirken for
børn i alderen 0 – 5 år.
Skriv helst en mail til mig
på organisteva@gmail.com
– bare så jeg ved, hvor
mange, der kommer.
Eller ring til mig på 51 28
02 31.

Tirsdag den 15. august er der sæsonstart for et nyt
hold babyrytmik i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A.
Holdet mødes hver tirsdag kl. 11.

Af Eva Schmidt
Holdet er for babyer ifølge
med voksne. Vi synger fagtesange og salmer, bevæger
os til musik, spiller på rytmeinstrumenter,
leger
med tørklæder, sæbebobler

og meget mere.
Man behøver ikke være
stor sanger for at deltage.
Babyer elsker at høre deres
forældres stemmer.
Tilmelding er nødvendig
til organisteva@gmail.com
Ring til mig for yderligere
info på 51 28 02 31.

1. juli
Tina Lykke Holm
Hansen & Dennis Lykke
Holm Hansen
Dalby Møllevej 16

DØDE OG BEGRAVEDE

Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
28. oktober kl. 10.00

15. maj
Martin Ingemann
Villadsen
Skovly 27

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og
præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone Taxa (”Taxa 4X35”) på 75
50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984.
Og sig, turen går til Dalby Kirke/Præstegård.
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20. august: Gudstjeneste på stranden
Søndag den 20. august kl. 10.30 rykker Dalby Kirke
for niende gang på Rebæk Strand for at holde gudstjeneste.

Første søndag efter skolestart rykker kirken og dens
medarbejdere igen i år i
det fri til strandgudstjeneste. Det sker traditionen tro
med en sommerklædt menighed, der har lyst til at
fejre gudstjeneste under
andre forhold end de sædvanlige.
De lokale KFUM-spejdere
deltager med faner.

Grillen tændes
Igen i år erstatter menighedsrådet kirkekaffen med
grillpølser til en hyggelig
afrunding på gudstjenesten.
I sol og regn
Rebæk Grundejerforening
lægger pavilloner og borde
til, hvis vejret ikke leger
med. Erfarne strandgudstjenestedeltagere har prø-

Eva Schmidt starter et nyt hold babyrytmik tirsdag den 15. august kl. 11 i Dalby præstegård.

vet at krybe i ly for både sol
og regn. Billederne er fra
strandgudstjenesten i fjor.

Tag gerne klapstole eller tæpper med til strandgudstjenesten. Der
kan blive trængsel i pavillonerne.

Ungdomskor åbner for nye sangere
Dalby Kirkes ungdomskor består af foreløbig 12 søde,
friske piger fra 5. klasse og op. Koret starter op efter
sommerferien i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A, den
17. august kl. 15.30 – 16.50.
Af Eva Schmidt
Der optages nye medlemmer fra 4. klasse og op.
Koret synger lidt af hvert,

rytmiske popsange, salmer,
klassisk, gospel, Disneysange og meget mere. Der
gives løn for at synge i
koret.

Sæsonopstart for
fyraftenskoret
Dalby Fyraftenskor starter ny sæson torsdag den 24.
august kl. 17 – 18 i præstegården. Nye korsangere er
særdeles velkomne.
Af Eva Schmidt
Så er det tid til en ny sæson
for Dalby Fyraftenskor. Vi
mødes igen torsdag den 24.
august kl. 17 - 18 i Dalby
præstegård, Gl. Tved 23A.
Koret synger både rytmisk
og klassisk, på dansk og en-

gelsk. Koret består af cirka
30 skønne, sangglade mennesker, og der er plads til
flere.
Vil du være med?
Kom og syng med eller
skriv til organisteva@
gmail.com for tilmelding.

Har du lyst til at synge i
kor?
Er du interesseret, så prøv
at møde op.
Eller skriv til:
organisteva@gmail.com
Du kan også ringe på:
51 28 02 31.
Jeg glæder mig til at se dig.
Vel mødt.

Dalby Fyraftenskor, der her ses ved årets forårskoncert, tager nu
fat på en ny sæson. Det sker torsdag den 24. august kl. 17 – 18
i præstegården.

Dalby Kirkes ungdomskor øver hver torsdag kl. 15.30 – 16.50
i præstegården og synger derudover ved udvalgte gudstjenester.

Martin Luther kulturdag
Kirkerne i Kolding Provsti går sammen om en festlig
og folkelig fejring af 500-året for reformationen i forbindelse med Kulturnatten fredag den 25. august.
Arrangementet indledes
med musikalske optakter
kl. 16.30 fire forskellige steder i byen.
Vi, der kommer fra Dalby
sogn, går sammen med
vores nabosogne fra den
sydlige ende af Søndergade
til Akseltorv.
Lagkage og alsang
På Akseltorv byder provsten velkommen kl. 17.00,
og der vil være ”Luther lagkage” til alle, både børn og
voksne. Under serveringen

28. maj
Ove Karl Ib Christiansen
Tidl. Romerparken
30. juni
Jørgen Christian Hvidt
Pedersen
Tidl. Fjeldparken

Ingen strandgudstjeneste
uden grillpølser. Heller ikke i
år.

spiller gruppen Almune
musik fra reformationens
tid. Musik er djævelens
fjende mente Luther, og
han skrev selv salmer. Dem
synger vi til alsangen, og kl.
18.00 slutter vi af.
Kulturnatkirke
Efterfølgende kan man kl.
18.00 – 22.30 opleve mere
reformation ved kulturnatkirken i Sankt Nicolai Kirke, som præsterne i Dalby
og Sdr. Bjert, J.C. Bach
Iversen og Tine Illum, har
været med til at planlægge.
Alle er velkomne, og det er
selvfølgelig gratis at deltage.
Man kan komme og gå hele aftenen.

I år er det 500 år siden, at
Martin Luther sømmede 90
teser om kirke og kristendom op
på kirkedøren i Wittenberg.
Det markeres på en stor kulturdag i Kolding 25. august og
siden med tre sogneaftener i
løbet af efteråret i Dalby præstegård.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Program 2017
Over 90 ture rundt i hele Danmark.
Ring og bestil det, eller se det
på vores hjemmeside.

Eksempler på ture:

Indkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
DANMAR
K

1 OG 2 DAGES

OPLEVELS

ER 2017

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

MARIAGER FJORD OG HVIDSTEN KRO
Pris pr. person 75,Fredag den 4. aug. • Pris 550,Ring og hør nærmere.
Incl. bustur, sejltur og middag.
KORSBÆK PÅ BAKKEN
Tirsdag den 8. og 20. aug. • Pris 820,Incl. bustur, bro, middag og rundvisning.
MANDØ • Søndag den 27. aug. • Pris 520,Incl. bustur, mandøbussen, rundtur og frokostbuffet.
Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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Vejviser
Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

DALBY KIRKE / DALBY SKOLE

Sognehus: Det er ganske vist... Når enden er god I forlængelse af gudstjenesten søndag den 10. september inviterer menighedsrådet alle sognebørn til
informations- og debatmøde. Her løftes sløret for den
forestående byggeproces og opførelse af det nye
sognehus ved Dalby Kirke.

Af Kristin Balslev
Munksgaard,
menighedsrådsformand
Planerne for sognehuset har
været længe undervejs. Allerede tilbage i 2001 kom de
første tanker og ideer på bordet, da behovet for større lokaler til sognets mange aktiviteter begyndte at vise sig.

Og nu er det så ganske vist.
Huset planlægges opført i
forlængelse af, det vil sige
vest for, kirkens nordvendte p-plads.
Der er allerede indhentet
fredningsmyndighedernes
godkendelse samt landzonetilladelse til byggeriet.
Nu vil menighedsrådet gerne høre fra sognet.

Ideer til aktiviteter
Menighedsrådet orienterer
efter gudstjenesten den 10.
september om byggeprocessen og giver mulighed
for at stille spørgsmål og
komme med forslag til aktiviteter i et nyt sognehus,
så menighedsrådet kan have flere perspektiver med i
den videre proces.
Derudover vil menighedsrådet på mødet fremlægge
regnskab, budget samt berette om øvrige gennemførte og planlagte aktiviteter.
Alle er velkomne!

Ældremotion i præstegården
Tirsdag den 5. september kl. 15.00 er jeg klar igen
med en god gang træning for jer, der er blevet lidt
ældre, men ikke for gamle til at bevæge jer til god
musik og – ikke mindst – hygge jer i godt selskab.

Af Gitte Gura
Holdet havde sidste sæson
over 30 deltagere, og
mange fortsætter i år. Vi
mødes hver tirsdag eftermiddag i præstegården, Gl.
Tved 23A.
Hvis du har lyst til at prøve
træningen, så kom gerne.
Om du har en skavank
eller to, gør ikke noget. Du
laver det, du kan.

Fællesskab og godt
humør
At dyrke motion sammen er
sjovt. Motion holder kroppen i gang. Motion giver
god balance. Motion holder
bevægeligheden ved lige.
Motion er velvære. Motion
giver bedre livskvalitet.
Ud over motion vil du opleve et fællesskab, hvor vi
griner sammen og tager os
af hinanden.

Jeg bruger god musik til
øvelserne og stole, træningsbolde og andre redskaber. Jeg laver træningen, så den passer til alle.
Vi slutter af med at hygge
sammen over en kop kaffe.
Hvis du vil vide mere?
Kontakt mig på 26 18 04
76, hvis du vil høre nærmere om holdet. Du kan
også sende en mail til:
gitte@gura.dk
På gensyn.

Gospelmeditationen i Dalby kirke den 28. juni

______________________

er alting godt

Efter nogle fantastiske år i Dalby SFO fik 3. klasserne
traditionen tro en unik afslutning på Grønninghoved
Strand Camping.
Af SFO-ass. Karina Ahlstrøm
og pæd. Sheila Sørensen
Foto: Dalby Skole
En af de sidste fredage
inden sommerferien steg
3. klasserne på deres cykler
kl. 14 og tog turen til Grønninghoved Strand Camping. Her stod telttipierne
klar. En til drengene og en
til pigerne, og der var sat et
telt med køkken-alrum op,
hvor der var plads til snak,
hygge og god mad.
Efter den 7 km lange cykeltur hungrede børnene
efter et dyp i poolen. Trods
blæsevejr og kold luft blev
der svømmet, leget, rutchet og plasket på livet løs.
Lommepenge med
Børnene havde fået lov at
få 30 kr. med, og det betød
mange ture i kiosken efter
snolder. Trivslen var i top,
børnene havde rig mulighed for fri leg på hoppepude og legepladsen, hvor
der blev leget på kryds og
tværs af køn og klasser og
skabt endnu tættere relationer.
Om aftenen blev der grillet
kylling og pølser med pastasalat. Snakken var livlig
under middagen, og bagefter gik turen til stranden,
hvor nogle soppede, andre
forsøgte at fange krabbe og
slå smut.

Dygtige cyklister
Ikke alle blev og sov, da der
var skolefodbold dagen
efter. Klokken 23 skulle der
være ro, og natten forløb
stille og roligt. Efter morgenmaden var der igen tid
til et dyp i poolen, inden
turen gik hjemad. Ungerne var nogle fantastiske
cyklister, og det blev belønnet med et stop hos Leon
på hjemturen, hvor der
blev serveret is.
Afslutning på skolen
Campingturen var ikke
den eneste afslutning for 3.
klasserne. Den sidste torsdag inden sommerferien
blev de hyldet for de gode
år, de havde givet SFO en.
Efter sidste time var den
røde løber rullet ud, og der
var lavet VIP-område til
dem. De mødtes alle i et
klasseværelse, og resten af
børnene stod klar på skoletorvet og råbte dem ind i
VIP-området. Her holdt
Leon tale, og nogle elever
fra 2. klasserne lavede god
underholdning, hvor der
blev danset og holdt endnu
en tale. De fik alle et glas
børnechampagne og en
hvid afskedskasket med
navn, som klassekammeraterne efterfølgende skrev
på.
Så hvor enden er god, er alting godt.
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Aborrer som naturligt rensningsanlæg
For halvandet år siden konstaterede vi, at der pludseligt var en stor bestand af skaller i en af søerne i
Goldbækparken. Det var selvfølgelig med stor begejstring, at vi drog derover med fiskegrejet i den naturfaglige undervisning og faktisk kunne afvikle en
succesrig fisketur i løbet af en dobbeltlektion. Det har
dog siden vist sig at være en voksende katastrofe.
Noget må der gøres.
Af lærer Mads Balle
Fotos: Mads Balle
I månederne efter skolestarten sidste år lagde vi
mærke til, at de to søer ved
legepladsen i Goldbækparken udviklede sig meget
forskelligt. Den ene sø var
meget klar med mange frodige og blomstrende planter. Den anden, som vi i
foråret havde konstateret
skaller i, var nu grumset
med nogle kedelige dyndplanter og alger.
Vi fandt det naturligvis besynderligt, at to søer med
så få meters mellemrum
var så forskellige. Måske var
der en sammenhæng – det
måtte undersøges.
Undervisningsårsplanerne
blev sat midlertidigt på
standby, og Natur- og Teknologiundervisningen fik
sit eget liv. Eleverne fandt
hurtigt frem til, at en pludselig stor mængde skaller i
en sø rykker ved søens balance. Skaller lever primært af kødplankton (dafnier, vandlopper m. m.),

der lever af planteplankton. Når der sker et pludseligt dyk i mængden af kødplankton, får planteplankton (andemad, trådalger
m.m.) naturligvis bedre levevilkår. Dette kan på sigt
medføre at alt liv i søen forsvinder, og søen ender som
en stor algegrød.
Mange skaller
Meget tyder på at skallerne
er blevet sat ud i søen. Det
virker en anelse underligt,
at der er så stor en forekomst af skaller i den ene
sø og ikke i den anden eller
for den sags skyld de andre
søer i området. Men lad nu
det ligge – det har jo også
ført en masse positivt med
sig. Fiskehejren har i hvert
fald opdaget det.
Vi kontaktede en fiskeribiolog og præsenterede ham
for sagen. Han kunne kun
bekræfte elevernes konklusioner, og hans bedste løsningsforslag var at udsætte
nogle rovfisk, der kunne
genskabe den naturlige balance i søen ved at gøre ind-

Tegning af aborre.

Aborren er dansk
I første omgang har vi så
valgt at kaste vores kærlighed på aborren. Efter lidt
research syntes vi, at det var
for voldsomt at sætte gedder ud i søen af hensyn til
det øvrige dyreliv (ænder,
blishøns m.m.). Aborren er
en glubsk lille rovfisk, men
den holder sig trods alt til
insekter og småfisk. Skulle
der komme for mange
aborrer i en sø, ville de
ifølge biologen begynde at
regulere sig selv ved at æde
hinanden.
Så lå den lige til højrebenet. Vi skulle fange aborrer
i en sund dansk sø og finde
ud af, hvordan vi fik dem
transporteret til Dalby.
Fisketur til sø
Den 14. juni drog 6.A. ud
til en lokal sø, der erfaringsmæssigt huser en stor
bestand af aborrer. Ugen
efter gentog 5.A. turen. Vi
fiskede med små flåd og
orm, som eleverne selv
havde gravet i skoven bag
skolen. Dette resulterede i
rigtig mange fisk – både
skaller, aborrer og en enkelt gedde. Skallerne var vi
jo ikke interesserede i,
aborrerne holdt vi i live i et
net, og gedden fik sin frihed igen. Aborrerne blev
båret til bilen i spande,
hvor de blev placeret i en
stor plastikkasse med låg.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Tøserne fisker.
Herefter gik turen til Goldbækparken, hvor aborrerne blev lukket ud i deres
nye hjem.
Indtil videre svømmer der
nu 14 fine aborrer rundt i
den grumsede sø og forsøger at rydde lidt op. Måske

skal vi have tilført lidt flere
i løbet af efteråret. Til foråret skulle de så gerne begynde at formere sig, så vi
kan få genskabt balancen
og dermed igen få en flot
og ren sø i Goldbækparken.

Selv om solen ikke skinnede og koncerten rykkede indendørs, så blev det en god koncert.

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

Af Henrik Nielsen
Foto: Dalby Skole
Omkring 40 mennesker lagde vejen forbi Dalby Kirke til workshop og/eller gospelmeditation. En
aften med stille gospelsange, bøn og meditation.

3. klasserne fik en fin afslutning på skolen med VIP-behandling
og børnechampagne.

Dalby Skoles traditionsrige
sommerkoncert måtte i år
rykke indendørs i hallen,
da vejrguderne åbnede for
sluserne på dagen for koncerten den 7. juni.
Hallen blev fyldt af skolens
elever og familier, der
havde taget picnic-kurvene
og tæpperne med indenfor.
Musikoplevelsen blev lige
så god, som den plejer at
være ved vores udendørs
sommerkoncerter.

Alle var dygtige
Dygtige elever fra børnehaveklasserne til 6. klasserne
viste os alle, hvad de har arbejdet med og lært i deres
musikundervisning med
skolens dygtige børnehaveklasseledere og musiklærere.
Det er en glæde at kunne
opleve engagementet og
den flotte udvikling i elevernes samspil. Også stor
tak til vores forældres opbakning.

Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer:
Peder Damkjær
(formand),
Tove Klingenberg,
Luise Jakobsen,
Jette Berg Bruun,
Carsten Reinert,
Stine Weltstrøm,
Signe Thorsø Pedersen,
Sidse Østergaard
(1. suppleant)
______________________
Det sker
Mandag 7.
Lærere og årgangspædagoger på fælles teamkursus.
SFO’en har åbent.

Annie Arriens, 5A, fangede en stor gedde.

Dalby Skoles sommerkoncert blev en succes

FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
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hug i skallebestanden. Der
var dog nogle regler, der
skulle overholdes. Man må
fx ikke indføre invasive
arter (fx en regnbueørred).
Det skal være arter, der er
naturligt hjemmehørende i
Danmark og som kommer
fra sygdomsfrie søer.

DALBY skole

Tirsdag 8.
Lærere og årgangspædagoger på fælles teamkursus.
SFO’en har åbent.
Onsdag 9.
Sommerferie slutter.
Torsdag 10.
Første skoledag – alle
møder i skolegården kl.
8.00.
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Gitte Gura æresmedlem af Dalby GF Dalby GF Gymnastik får ny fane
Gymnastikafdelingen i Dalby GF har indviet ny fane.
Tre juniorgymnaster modtog fanen ved en højtidelig
ceremoni i Sankt Nicolai Kirke.

Ved årets gymnastikopvisning blev Gitte Gura kåret
som æresmedlem af Dalby GF.
Af Irene Mortensen
Foto: Hans Chr. Hartung
Gitte Gura har virket som frivillig instruktør i Dalby GF i over 25 år og har stået i
spidsen for forskellige gymnastikhold lige
fra damehold, springhold og opvarmning
på herrehockey, ligesom hun også har
været medarrangør ved Kolding City Halvmaraton og den lokale sommerfest.
Gitte er stadig aktiv instruktør på ældremotion i præstegården og blev ved årets gymnastikopvisning udnævnt til æresmedlem af
Dalby GF.

Af Martin Stubkjær
Fotos: Martin Stubkjær
og Hans Chr. Hartung

Formanden for Dalby GF’s gymnastikafdeling
Irene Mortensen havde været en tur i det kreative
og alternative hjørne, da Gitte Gura blev udnævnt til æresmedlem af Dalby GF ved årets gymnastikopvisning den 2. april.

Egentlig var det lidt af en
tyvstart, da Dalby GF’s gymnastikafdeling indviede en
ny fane ved gymnastikopvisningen søndag den 2.
april. For faktisk fik vi først

Vol
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o r all
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e
også diig
g
Ved gymnastikopvisningen
den 2. april indviede borgmester Jørn Pedersen en ny juniorfane til Dalby GF’s
gymnastikafdeling.

Har du lyst til at prøve
kræfftter med volleyball??
Så er Kolding Ungdoms Volley eller Dal
D by GF Volleyball lige stedet ffoor dig.
Vi er en klub, der lægger vægt på
på, at det skal være udffoordrende og sjovt
at spille volleyball. Kom og træn medd et par gange og se, om det er noget ffoor dig!
ki d svolll ey & teen voll e y
På alle niveauer for piger og drenge fra 1.-7. klassetrin.
Vi træner i Dalbyhallen torsdage mellem kl. 17.00 og 19.00.
Første træninng er torsdag d. 7. september 2017
Kontinge
g nt: kr. 550,- pr. sæson.
Se holdfordeling, træningstider, mm. på www.kuv.dk

Seniorvolley (m otio n SVO
OLL E Y)

DALB Y
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Vi har 2 mixhold og tilbyder volleyballl for begyndere og øvede.
Vi træner i Dalbyhallen mandage kl. 19.30-21.30.
Første træning er mandag d. 4. septem
mber 2017
Kontingent: kr. 600,- pr. sæson.
Se mere og tilmeld dig på www.dalbygff..dk
Kontakt vedr. Kids/teen:
Kontakt vedr. Motion:

officielt overdraget fanen
fra Danmarks-Samfundet
på Valdemarsdag, to en
halv måned senere, torsdag
den 15. juni.
Højtidelig ceremoni
Den officielle overrækkelse skete ved en højtidelig ceremoni i Sankt
Nicolai Kirke. Fra Dalby GF
havde vi valgt tre af vores
juniorgymnastikpiger til at
modtage fanen, Nanna
Them som fanebærer og
Anne Eriksen og Alberte
Flaskager som fane- vagter.
Alle tre piger var lidt
spændte i situationen, da
de pludselig stod mellem
formelle personer i jakkesæt, soldater, spejdere,
hjemmeværnsorkesteret og
andre organisationsfolk.
Men vores piger klarede
det rigtig fint, og det var
dejligt at se Dalby GF repræsenteret ved denne

festlige lejlighed.
Ceremonien med overdragelse er en årlig begivenhed, hvor de foreninger og
organisationer, som har
fået tildelt en fane, får den
overrakt.
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Gymnastikprogram sæsonen 2017/18
Sidste sæson blev rundet effektfuldt af med en fantastisk opvisning den 2. april, hvor borgmesteren indviede en ny juniorfane, og Gitte Gura blev udnævnt
til æresmedlem.
Nu er der tid til en ny sæson i Dalby GF’s store gymnastikafdeling. Vi glæder os over de mange børn og
voksne, der slår vejen omkring den lokale hal for at
være med i fællesskabet om gode og sunde aktiviteter. Her kan du læse om holdene og tilmelding.

gende styrketræningsøvelser: Gå balance, bære og holde
sin egen vægt på og i armene, træne balancesans ved at
svinge, trille og rulle. Alle børnene skal lære at indgå i
løsningen af en fælles opgave. For eksempel hjælper alle
med at pakke redskaberne væk efter hver træning. Denne
fælles opgave skal skabe forståelsen af at løfte i flok, for
at fungere som en fælles gruppe.
Rytmisk gymnastik både for drenge og piger

Af Irene Mortensen
Fotos: Hans Christian Hartung

Tilmelding
Man kan tilmelde sig fra den 21. august. Tilmelding og
betaling fortages via hjemmesiden www.dalbygf.dk
Familieholdet

Forældre/barn-holdet er blevet til et familiehold, hvor
der er plads til hele familien med forældre eller bedsteforældre og børn fra 1 år, indtil de skal i børnehaveklassen, med fokus på de 1-3 årige.
Kan du gå, løbe og klatre og lide at lave gymnastik sammen med mor og far, så kom og vær sammen med mange
andre, der har det på samme måde som dig. Vi råder over
hele hallen, hvor vi leger mange forskellige bevægelseslege med balloner, lagner og bamser.
I den sidste halve time tager vi alle redskaberne frem,
hvor du får lært at hoppe ud fra højder, slå kolbøtter,
trille og krybe under og over. Mød op med Mor, Far eller
Bedste.
Hvert barn i familien skal betale kontingent.
Puslingeholdet: 4 – 5 år

Går du i 2. – 4. klasse, og har du lyst til at prøve kræfter
med dans og rytmisk gymnastik samt bevæge din krop til
god musik og lære gymnastik, så er dette hold lige noget
for dig. Gennem smil og leg vil du komme til at bevæge
dig rytmisk samtidig med, at vi arbejder med en serie til
gymnastikopvisningen.
Vi glæder os til at give jer en god oplevelse, få pulsen op
og smilet frem på læben ved at lave en masse rytmisk gymnastik.

Hit Fit Dance
For danseglade kvinder 20-70 år. Vi danser til hits fra
60’erne, 70’erne, 80’erne, 90’erne og frem til nyere hits.
Det kræver ikke, at du er dansemus eller har gået på danseskole, da koreografierne er helt simple.
Du får pulsen op, sved på panden og smil på læben. Dans
gør dig glad. Prøv det!
Se mere om Hit Fit Dance på www.hitfitdance.com – eller
kontakt instruktør Mie Bach Iversen.

Spring: 0. – 1. klasse

Dalby motions-challenge:
Ude og inde med intervaltræning
For friske kvinder og mænd, der vil i form hurtigt, styrke
kroppens muskler, have bedre kondition og / eller tabe
i vægt. Alle kan være med uanset alder, vægt, form og niveau. Der vil være plads til hygge og grin, og det lokale
samvær er i højsædet. Afhængig af vejret, foregår træningen både ude og inde og rundt i Dalbys nye kvarter omkring hallen.
NB! Muligt med to gange om ugen i september og oktober måned.
Du kommer igennem en udfordring, hvor træningen er
med din egen kropsvægt og vil foregå på tid. Eksempelvis
vil du udføre mave-rygøvelser i 60 sekunder, hvor nogle
til træningen udfører 10 stykker, mens andre tager 30,
men vi er færdig på samme tid. Medbring en træningsmåtte.
Se eksempler på www.motion-online.dk/traeningskortegen-kropsvaegt

For piger og drenge, der har lyst til og måske lidt erfaring
med springgymnastik.
Vi lægger vægt på højt tempo, og træningen består af
både af rytme, motoriske udfordringer og spring. Der er
mulighed for at lære de grundlæggende elementer i
spring og at øve sig på airtrack, minitrampolin og måttebaner med hallens mange redskaber.
Spring 2. – 4. klasse
Du kommer til spring, fordi du har lyst til at få sved på
panden, finde venskaber og så selvfølgelig arbejde videre
med de grundlæggende spring. Der er også plads til dig,
som måske aldrig har gået til spring før.
Grundlæggende fysisk træning er også en vigtig del af
træningen: Muskelstyrke, smidighed, hurtighed, balance
og koordination.

Jane - tlff. 51 90 31 43
Morten - tlf. 40 43 48 79

Vi g l æder
æ
os t il a t s e d i g !

Juniorspring: Fra 5. klasse og op

Vi skal lave gymnastik uden mor og far. Mor og far er kun
med de første to gange. Herefter skal du selv kunne være
i hallen med dine kammerater. Vil du stadig gerne have
mor og far med, er du velkommen på familieholdet.
På puslingeholdet skal vi bruge hele rummet til at bevæge os i. Vi starter altid med en løbeaktivitet, hvor pulsen kommer op, og du bliver forpustet. På springbanerne
skal alle børnene udfordres på deres grovmotoriske færdigheder, så som løbe, hoppe, hinke, trille og rulle.
Der vil også være fokus på behændighed/balance og le10

Gymnahockey for mænd
Vintertræning for mænd i alle aldre, som vil have sved på
panden og finde lattermusklerne frem hver onsdag aften.
Hockeystave har vi.
Yoga med mere
Holdet er for dig, der har lyst til at få øget ro, kropsbevidsthed og styrke. Der vil blive arbejdet med vejrtrækning og balance. Du bliver guidet grundigt gennem
øvelserne, og der er god tid til at komme ud og ind i bevægelserne. Yoga giver øget kropsbevidsthed, smidighed
og oplevelsen af ro. Lad tankerne tømmes og lad overskudsdepoterne blive tanket op.
Medbring et tæppe, eventuelt egen yogamåtte (kan også
til lån) og eventuelt også yogaklodser/ bælte. Max 30 på
holdet.

Den ny sæson i Dalby GF’s gymnastikafdeling starter den
4. september 2018.
Her præsenterer vi holdene med mange kendte og nye
frivillige, og som noget nyt i år er bedsteforældrene kommet på banen som frivillige hjælpere. Dejligt.

Alberte Flaskager, Nanna
Them og Anne Eriksen modtog
på vegne af Dalby GF den ny
fane officielt ved en højtidelig
ceremoni i Sankt Nicolai Kirke
på Valdemarsdag, torsdag den
15. juni.

Kom og vær med på holdet, hvor vi giver den gas med
grundlæggende springøvelser og bygger videre på det
lærte. Nøgleordet er styrke, rytmik, spring og ikke mindst
sjov og ballade.
Max indsats og træning med masser af redskaber.

You Turn hold: Sofa, hop af min ryg
12 ugers forløb for dig som gerne vil bevæge sig, men er
aldrig kommet i gang. Et lille hold på 12-16 deltagere
Det handler om, at vi hjælper hinanden med at tage små
skridt. Sundhed defineres ud fra deltagernes behov,
ingen løftede pegefingre og ingen kure eller ”religioner”.
Vi samler på positive oplevelser og deler dem med hinanden. Vi sætter fokus på vaner og forandring af vaner.
Vi jagter glæden ved fysisk aktivitet ved at prøve forskellige motionsformer. Forandringer sker ikke af sig selv.
Der skal knokles og det tager tid! Men det er muligt.
Strukturen er 10 minutter velkomstaktivitet, dernæst 20
minutter dagens emne og 45 minutter bevægelse inden
udstrækning.
Hør mere om forløbet ved Mandy Brooks eller Irene
Mortensen.
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Hvad kan man gå til i Dalbyy??
Aktivitet

Sted

Tid

Kontaktperson

Ko
K
ontakt

Badminton (banele
ejje)

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

TTo
orsdag 19.00 -22.00

Søren Viborg

guehring@
@guehring.dk

Gymnastik:
Mor-barn, puslinge,
gymza, hit-fit-dance,
spring, rytme mm.

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Irene Mortensen

irene.mortensen@skolekom.dk

Gymna-hockey

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Onsdag 20.15-22.00

Kim Søndergaard

Yoga

Dalbyhallen www.dalbygff..dk

Mandag
a 17
7..00 -18.00

Jette

irene.mortensen@skolekom.dk

Volley

Dalbyhallen

Mandag
a 19.30 -22.00

Morten Andersen

man@statsskole.dk

Kids-teenvolley
Dalbyhallen www.kuv.dk
TTo
orsdag 16.30 -19.00 Jane Bech Mathiesen 51903143 / jane14_98@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fodbold - ungdom
Sandkasse, drenge alle aldre,
www.dalbygff..dk
piger U9, U11.
Gitte Thomsen
dalbygf2005@gmail.com
Fodbold-Senior
Senior mænd og damerr,,
www.dalbygff..dk
old boys, damerU18.
Eick Lauszus
lauszus1@stofanet.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bridge
Dalby Skole
Mandag
Lone Nyholm
20319220 / imr@profibermail.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KFUM-spe
ejjderne
Mariesminde, Familie, ulve,
Flere forskellige
Susanne Jørgensen
51644024 / sfj@sam.sdu.dk
(w w w.mariesmindegruppe.dk) juniorr,, trop, senior
o
dage
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ældremotion
Præstegården, Tv
Tved
Tirsdag 15.00 -17
7..00
Gitte Gura
gitte@gura.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ridning
Dalby Rideskole
Flere forskellige dage Nina Ridelærer
60152494
(ht tp:////dalby-rideklub.dk /DK .aspx)
nina.nielse
en2@icloud.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ungdomskor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 15.30 -17
7..00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Fyraftenskor
Dalby Præstegård i Tv
Tved
TTo
orsdag 17
7..00 -18.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
Baby rytmik
Dalby Præstegård i Tv
Tved
Tirsdag kl. 11.00 -12.00 Eva Schmidt
51280231 / organisteva@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surf - windsurfing
Rebæk strand
Onsdag kl. 17
7..15
facebook Kolding Windsurfing Klub
SUP-Stand Up Padle
Rebæk strand
Tirsdag kl. 17
7..00
facebook SUP Kolding Windsurfing Klub
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rulleskø
øjjteløb//sskater
Dalbyhal, Dalbyvej
ej 86A
Tirsdag kl. 19.00
Morten Kallmeyer
22916110
colt-kallmeyer@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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