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ARRANGEMENTER
NOVEMBER
/ DECEMBER
November
Onsdag 1. kl. 19-20.30
Orienteringsmøde om
de kommende børnehaveklasser
Torvet Dalby Skole
Fredag 3. kl. 9.20
Hejsning af Grønt Flag i
skolegården med borgmester Jørn Petersen
Søndag 5. kl. 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde og
begravede det seneste år

Dalby Kirke

Søndag 12. kl. 16.00
Spagettigudstjeneste for
hele familien

November 2017
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Trafikforbedringer på vej til Dalby
Allerede i år bliver der gjort noget for at forbedre trafiksikkerheden omkring Dalby Skole. I 2018 er der
afsat penge til at lave to gummibump og justere en
eksisterende rampe.
Skolebestyrelsen har peget
på fire forskellige projekter, hvor den gerne vil
have, at der bliver skabt
mere tryghed for børnene
på vej til skole, og politikerne har lyttet og sagt ja
til tre projekter, der bliver
gennemført i år og til
næste år i 2018.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Kolding Kommune
Der er flere steder omkring
Dalby Skole, hvor trafiksikkerheden kan forbedres,
og snart er der både penge
og nye forbedringer på vej.
Kolding Kommune har afsat
500.000 kroner på budgettet
til trafikforbedringer ved tre
skoler i kommunen, hvoraf
Dalby Skole er den ene.

Penge i år
Allerede i år har teknikudvalget nikket ja til at bruge
250.000 kroner på en
hævet flade på Dalbyvej og
eventuelt et gummibump,
der skal få bilisterne til at
sænke farten.

Onsdag 8. kl. 17.30-20.30
Skolefest for 0.-3. klassernes
elever og deres forældre
Torsdag 9. kl. 18-21.30
Skolefest for 4.-6. klassernes
elever og deres forældre

Dalby GF

6. årgang. Nr. 10

I 2018 vil kommunen bruge 50.000 kroner på to
gummibump på Idyl lige
ved krydsningshelle ud for
Dalbyvej og 15.000 kroner
på at justere den eksisterende rampe ved den hævede flade i krydset ved
Idyl og Bøgevænget.
De tre projekter vil skabe
større tryghed for børnene
i Dalby til og fra skole, og
trafiksikkerhed har været
det vigtigste at prioritere.

Forvaltningen har foreslået
politikerne, at de 250.000
kroner tages fra det afsatte
projekt på 500.000 kroner,
mens de to bump på Idyl
og justeringen af rampen
på Dalbyvej finansieres fra
en pulje til mindre vejprojekter i 2018.

Samarbejde
Skolebestyrelsen har sammen med kommunen kigget
på de steder på skolevejen,
hvor der oftest er farlige situationer for børnene og
peget på fire steder, hvor
man kan skabe mere tryghed med trafikforbedringer.

GANG I DIG OG DALBY
Banko i hallen igen i år
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GANG I DIG OG DALBY
Mariesminde får
nye stier
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KIRKEN
Spaghettigudstjeneste

Søndag 19. kl. 10.30
Reformationsgudstjeneste

Læs side 5
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Torsdag 23. kl. 19.00
Sogneaften om Luther i
Præstegården
Fredag 24. kl. 14.-16.00
Bedsteforældredag SFO
Torsdag 30. kl. 18.30
Banko i hallen
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December

SKOLE
Inspirationstur til
andre skoler

Læs side 8
Søndag 3. kl. 10.30
Familiegudstjeneste.
Torsdag 7. kl. 19.00
Julekoncert i kirken med
alle kirkens kor
Tirsdag 12. kl. 12.00
Juleeftermiddagsmøde i
Præstegården

Trafiksikkerhed. Det er disse fire steder, Dalbys skolebestyrelse har anbefalet, at der bliver skabt mere tryghed for børnene på vej til
og fra skole:
1. Hvor Gl. Tved rammer Idyl
2. Hvor Idyl rammer Bøgevænget.
3. Hvor Dalbyvej rammer Idyl.
4. Hvor Dalby Møllevej rammer Dalbyvej.
Foreløbig har politikerne sagt ja til projekterne 2, 3 og 4, der bliver gennemført henholdsvis i år og i 2018.
Kortet er hentet fra www.krak.dk

IDRÆT
Pigefodbold er
en succes
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Ny kunstner i Dalby
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Dommer-spirerne
Førstehjælpskursus i Dalby GF
blomstrer i Dalby GF
Dalby GF har arrangeret førstehjælpskursus for ledere og frivillige.

Af Gitte Thomsen, Formand
Dalby GF Fodbold
Foto: Fotoexpressen
Det er en kendt og frygtet
opgave blandt mange fodboldforældre, når trænerne har brug for
assistance til at dømme
kampe. Men det er en opgave, der skal løses, og en
fodboldkamp kræver altså
en person på banen med
fløjten i munden, selvom vi
ind imellem synes, at det
sagtens kan klares fra sidelinjen.
Drenge træder til
Drengene på billedet har
faktisk tilbudt deres hjælp
helt af sig selv, og vi er blevet så glade for denne
fremstrakte hånd, at vi i
Dalby GF Fodbold også
meget gerne strækker hånden frem og møder de
unge energiske mennesker
med, hvad der skal til for,
at de vil fortsætte med at

være et stort aktiv i vores
forening. Vi tilbyder blandt
andet kurser og anden
form for undervisning og
vejledning til at blive en
kompetent fodbolddommer. Vi tilbyder tøj og remedier, så de er synligt
klædt på til opgaven.
Voksenkoordinator
mangler
Men vi mangler en voksen,
som vil tage sig godt af de
unge mennesker og gerne
byde flere velkommen. Som
vil hjælpe med at koordinere
vejledning og undervisning
og være bindeled mellem
trænerne og drengene, når
der er brug for hjælp til
kampe. En person som i det
hele taget vil hjælpe fodbold
afdelingen med at holde opmærksomheden på denne
helt uvurderlige flok.
Er du den voksne, vi søger,
så må du meget gerne kontakte Stina Krøller på 26 85
88 86

Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.

Af Stina O. Krøller
Foto: Stina O. Krøller
Som den fantastiske forening Dalby GF er, var der
i september mulighed for
at komme på kursus i førstehjælp og lære at betjene
hjertestarteren, der hænger ved hallen.
Hvert år får 3500 danskere
hjertestop. I tallet er ikke

medregnet de personer,
som får hjertestop på hospitaler, plejecentre og lignende steder.
Overlevelseschancen hos
en person med hjertestop
øges væsentligt, hvis der
inden for de første minutter påbegyndes korrekt
HLR (Hjerte-Lunge-Redning) kombineret med en
hjertestarter.

Tre vigtige apps
Her er tre vigtige apps til
både forældre og børn,
som vi blev rådet til alle at
have på vores mobiltelefon:
112 app
Hjertestarter
Akuthjælp

Mere Dalby GF
på side 11

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

Det store vandadskillelsespro- Torsdag den 30. november kl. 18.30
jekt i Rebæk er nu i gang
De næste tre år kan beboerne i Rebæk se frem til opgravede veje. Kolding Kommune har, efter et krav fra
Folketinget, forlangt at få adskilt regnvand og kloakvand, og for nogle beboere i Rebæk kommer det til
at koste mere end 100.000 kroner.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Judy Reimer

Selve kurset
Derfor mødte vi 6 mand
op en regnfuld dag i Dalbyhus Hallen.
Kirsten gav os et 6,5 timers
spændende kursus, hvor vi
alle gik derfra med større
viden og en følelse af at
være mere beredt og klar
til at yde førstehjælp.
Tusind tak til Dalby GF for
et velgennemført kursus.
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Formanden for Rebæk
Grundejerforening Steen
Kaiser er ikke specielt glad
for den måde Kolding
Kommune har handlet på
i sagen om adskillelse af
kloak- og regnvand i
Rebæk.
De gamle rør er ikke dimensioneret til at klare rigtig meget regn, så kommunen er gået i gang med
at lægge en ny streng af rør
ned i vejen, som beboerne
i Rebæk kan koble deres
kloakvand på, så regnvand
og kloakvand bliver adskilt.
Samtidig bliver der anlagt
nye brønde ude i vejen,
hvor regnvandet fra grundene skal kobles på.
Det synes Steen Kaiser er
en god ide, men han synes
ikke kommunen har handlet særligt hensynsfuldt
overfor de beboerne i
Rebæk, hvor det kommer

til at koste en mindre formue at bliver koblet på systemet.
Ikke nøjeregnende
- Dengang Rebæk blev anlagt, var man ikke så nøjeregnende med placeringen
af rørene, så der er nogle
grunde, hvor hele haven
skal graves op, og der skal
lægge nye rør, der fører ud
til brønden i vejen. Vi har
mange enlige i Rebæk, der
ikke kan overskue at få
hele haven gravet op og
det kommer til at koste
mange penge at få anlagt
haven igen. Det er en god
ide, at få adskilt regnvand
og kloakvand, men jeg
synes ikke kommunen har
været til at tale med. De
ejendomme, hvor det bliver dyrt at blive koblet på,
der burde man kunne søge
om dispensation eller få
hjælp fra kommunen,
siger Steen Kaiser, der har
hørt udtalelser, som ”de

rige ude i Rebæk skal bare
betale ved kasse et og så ellers holde mund.”
Løber i grundvandet
- Kommunen siger, at 70
procent af alt vand, der
rammer befæstede arealer,
dvs terrasser, carporte osv.,
løber ned i kloarken, men
det passer ikke. Det løber
ned i grundvandet, siger
Steen Kaiser.
Hele projektet kommer til
at koste Kolding Kommune 16,1 millioner kroner og kommer til at løbe
over de kommende tre år
og er først færdigt i 2020.
Grundejernes udgift estimeres at blive cirka 4,2 millioner kroner.
Steen Kaiser tror dog ikke,
at det tal kommer til at
holde.
- Men grundejerforeningen kan ikke få aktindsigt i
økonomien, siger han.
Senest et halvt år efter projektet står færdigt skal alle
være koblet på det nye system, og hele Kolding
Kommune skal have adskilt regn- og kloakregnvand.

Banko i Hallen

Dalby Beboerforening afholder bankospil og amerikansk lotteri i Dalbyhus.
Dørene åbnes klokken 17.30.
Vind et gavekort, en and til juleaften eller én af de mange andre gode gevinster.
6. klasse fra Dalby Skole sælger kaffe, sodavand og kager m.m.
Overskuddet går til deres klassekasse.
Alle er velkomne.
Følg os på Facebook: Beboerforening for Dalby sogn.

Sponsorhjælp til banko
Da vi endnu ikke er blevet en fuldtallig bestyrelse, mangler vi sponsorer eller hjælp
til at skaffe sponsorgaver.
Vil du støtte foreningen så kontakt venligst Per på mobil 22361057 eller på mail:
per@rosiak.dk
Du får vores sponsorliste, så vi ikke spørger de samme to gange.

KJELD
KJELDS
SEN
EN
N

lt en
ngageret i mit nærområde.
mig
g på kjkj@kolding.dk eller 2932 30
062.

Jeg er gift og arbejder som
Falckredderr.. Min fritid brugerr jeg
på mountainbike og motionsløb
i områdets smukke naturr..
Min interesse for lokalpolitik
samt min baggrund fra det
private arbejdsmarked og
Kolding Byråd giver mig de
kompetencerr,, der skal til, når
beslutningerne træffes.

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

Stem personligt på

Kjeld Kjeldsen
- din stemme gør en forskeel
Disse syv flotte fyre fra Dalbys årgang 2004 har ved flere stævner
og kampe i Dalby GF tilbudt deres hjælp som dommer. Vil du
være voksenkoordinator for dem?

... fordi mit næ
ærområde er mit fokkusområde

Dalbyy, Tved,
T
Rebækk, Goldbæk
og Marriesminde
Jeg er født og bor stadig
s
på slægtsgården i Tved. I mere
m
end 12 år har jeg vvaretaget områdets interesser i byrrådet.
Cykelstier, skoleuddbygning, nye klubfaciliteter og vejm
mandsordningen er alle saager, hvor jeg har sat kraftige fingeeraftryk.

Stem personliigt på

Kjeld Kjeldsen
som kender og
g arbejder på at forbedre dit nærområd
åde.
2
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Mariesminde grundejerforening har lavet
en flot helhedsplan
De kommende 5-6 år vil Mariesminde Grundejerforening bruge en million kroner på at forskønne Mariesminde området og få skabt nye aktiviteter for
grundejerforeningens medlemmer.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Bjarne Ipsen
og Signe Moos
Udsigtssteder, nye stier, aktivitetsområder og legehuse i store egetræer er
bare nogle af de ting, som
Mariesminde Grundejerforening har besluttet at
gøre til virkelighed i en
stor og gennembearbejdet
helhedsplan.
Det var et stort ønske i foreningen om, at der skulle
være en giftfri drift af de
grønne fællesarealer, og
derfor besluttede bestyrelsen at lave en demokratisk
proces, hvor medlemmerne blev spurgt om,
hvordan de egentlig gerne
ville have at området skulle
udvikle sig i fremtiden.
Det gav nogle nye ønsker
til området, blandt andet
var der et stort ønske om at

få nogle gode mødesteder,
boldbaner og en legeplads,
oplevelser af natur, gode
siddepladser, men også
muligheder for aktiviteter
og bevægelse, ligesom
medlemmerne ønskede sig
bærbuske og frodighed.
Helhedsplanen
Det fik bestyrelsen til at
kontakte landskabsarkitekterne moos+looft og fik
dem til at udarbejde en
helhedsplan for Mariesminde området.
Projektet kommer til at
koste en million kroner og
skal gerne stå færdigt i løbet
af de kommende 5-6 år.
Grundejerforeningen har
foreløbig samlet 200.000
kroner til forskellige tiltag.
Kommunen har givet nogle
af pengene, men der er
brug for flere, så bestyrelsen
søger fonde om finansering.

Flere projekter i gang
Helhedsplanen er en realitet, og der er allerede flere
projekter, der enten er i
gang eller i færd med at
blive færdiggjort.
Blandt andet er området
ved det som kaldes Torvet,
som er et fællesområde til
både børn og voksne, færdigt, ligesom der er bestilt
gartnere til at ordne området ved Udsigten, hvor også en trappe er færdiggjort.
- Det har været lidt svært at
komme i gang på grund af
al den regn, der er faldet.
Julegaver- Julegaver - Julegaver

Jorden er simpelthen for
våd til at gartnere kan lave
noget, fortæller Bjarne
Ipsen.
Men man er dog også så
småt startet op på Egekilde
projektet. Her har man frilagt nogle store egetræer,
hvor man påtænker at bygge legehuse i træerne.

Luthers største kampe
500 års reformationsjubilæum: Dalbys sognepræst
J.C. Bach Iversen præsenterer ved tre sogneaftener i
løbet af efteråret den store reformator Martin Luther.
Den tredje og sidste i rækken finder sted torsdag den
23. november kl. 19.00 i Dalby præstegård, Gl. Tved
23A.

1) Fotografering + 1 fil (et udtryk) eller
2) Fotografering + foto
(1 stk. 18x24 cm, 2 stk 13x18 cm)

så

Reformationen fejres i Dalby
Den 31. oktober var det den store 500-års jubilæumsdag for reformationen. Derfor ringede Dalbys kirkeklokke i kor med mange andre kirkeklokker fra 17.00
– 17.15. Og gudstjenesten i Dalby Kirke søndag den
19. november vil også blive benyttet til at fejre reformationen
Det er Haderslevs biskop,
Marianne Christiansen,
der i et brev til alle menighedsråd har opfordret til at
markere selve reformationsdagen den 31. oktober med klokkeringning et

Se hele planen
Hele helhedsplanen kan
læses på grundejerforeningens hjemmeside:
www.mariesmindegrundejerforening.dk

BILLIG
BØRNE-SØNDAG 3. dec.

Luther protesterede
voldsomt mod?

Hvorfor var det for Luther
et spørgsmål om liv eller
død? Og hvorfor var det tilfældigheder, der gjorde, at
han ikke mistede livet i en
kamp, der ikke kun var en
kamp på ord?
Dalbys sognepræst Jens
Chr. Bach Iversen præsen-

terer de vigtigste stridsskrifter og bekendelser i kampen mod den daværende
katolske kirke. Det vil blive
tydeligt, at vores tids religiøse satire og hårde tone
mellem politiske modstandere langt fra er nye opfindelser.

Far og søn, Lucas Cranach den Ældre og Lucas Cranach den Yngre, der begge blev borgmestre i Wittenberg, brugte i 1500-tallet
deres malerkunst på at fremme reformationens sag. Her er det Lucas Cranach den Yngre, der skildrer forskellen på ”Kristi sande
religion og Antikristets falske afgudslære”. Der blev ikke lagt fingre imellem, når modstanderne dengang skildrede hinanden.

Operation Dagsværk
Den 8. november har
grundejerforeningen hyret
elever fra kommunens
gymnasier, der deltager i
Operations Dagsværk, til at
komme og plante 300
bunddække ved Svinget.
- Det er sådan nogle initiativer vi kan gøre. Elever tjener nogle penge til Operation Dagsværk, og vi får
noget hjælp til at få vores
projekt ført ud i livet, siger
Bjarne Ipsen.

Vælg mellem to forskellige “pakker”.
Maks tre børn pr. foto. 20 min. pr. fotoshoot.
Foto vælges over ne
ettet efterfølgende.
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Sogneaften 23. november

Hvad var det, kirken stod
for dengang? Hvad var det,

- Men lige så snart det er
halvoffentlige områder, så
er der mange puljer, der
lukker sig, ligesom vi ikke
bare kan bede hver grundejer om at betale noget
mere i kontingent, da det
ikke er alle, der synes vi
skal bruge alle vores penge
på grønne områder. Men
kommunen har været meget velvillige til hjælpe, siger Bjarne Ipsen, formand
for Mariesminde Grundejerforening.
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DALBY KIRKE

Tider mellem
8.00 -16.00
Bestil på
judy@fotostylisten.dk

500 kr.

Judy Knap Reimer
Lundgærdet 2

FOTOSTYLISTEN
Mulighed for at tilkøbe flere fotos/filer

kvarter fra kl. 17.00, og den
opfordring har Dalby Menighedsråd altså vedtaget
at følge.
I samme ombæring blev
det også foreslået at holde
en særlig reformationsgudstjeneste søndagen før.
Den dato var ikke mulig i
Dalby, derfor holder vi
vores sogns reformationsgudstjeneste søndag den
19. november.

På den gamle præstetavle i
Dalby Kirke kan man se, at det
markeres tydeligt, hvem der er
den sidste katolske præst, og
hvem der er den første evangeliske (lutherske) præst. Ved reformationsgudstjenesten den
19. november kl. 10.30 i
Dalby Kirke kommer præstetavlen derfor naturligt i fokus.

Reformationsgudstjeneste 19. november kl.
10.30
Gudstjenesten den 19. november i Dalby Kirke kommer til at trække reformationen op til vores tid på flere
måder.
Vi skal synge Luthersalmer,
som dengang var banebrydende, og læse bibeltekster,
der knytter sig til reformationens anliggende. Og
både salmer og bibeltekster
vil blive kommenteret, så
de særlige reformatoriske
pointer bliver fremhævet.
Kirken skal altid reformeres
Men vi vil også synge nyt,
netop fordi det også er en
pointe, ligesom de gamle
bibeltekster naturligvis også vil blive udlagt på ny.
Luther understregede nemlig, at ”kirken altid skal reformeres”, altid fornyes.
For ligesom Luther dengang lagde afstand til en
død tradition, er der altid
fare for, at vi mennesker

sætter traditionen over liv
og ånd, måske fordi traditionen er smuk, måske
fordi traditionen gør os
trygge, og vi ikke bryder os

Sognerejse
til Wittenberg
Efterårets tre foredrag er
en første forsmag på en
sognerejse i Luthers fodspor til reformationsbyen Wittenberg, der
planlægges afholdt i
2018 – enten i det sene
forår eller det tidlige efterår.
Datoerne for den 5-6
dage lange tur og det
nærmere indhold ligger
ikke fast endnu, men
Luthers bolig i Wittenberg og den lille bys kirker – slotskirken, hvor
Luther slog sine 95 teser
op på døren, og bykir-

ken, hvor han prædikede – skal selvfølgelig
besøges.
Rejsen bliver med bus, så
det er oplagt at benytte
lejligheden til udflugter
til et ophold i det nærtliggende Harzen, måske
på vejen ned, og et
besøg i Luthers fødeby
Eisleben på vej til Wittenberg?
Der vil op til rejsen blive
afholdt egentlige forberedelsesaftener om rejsens indhold og program.

Altertavlen i Wittenberg Bykirke, malet og opsat året efter Luthers død, hvor reformationens hovedpersoner figurerer sammen med byens borgere.

om, at nogen laver om på
det, vi selv er vant til.
Kirkekaffe
Efter gudstjenesten ser-

veres der en særlig kirkekaffe, som i dagens anledning også henter in spi ration i reformationen.

Spaghettigudstjeneste
for hele familien
Dalby Kirke søndag den
12. november kl. 16.00

Vi mødes i Dalby Kirke til en gudstjeneste,
hvor vi tænder lys for at glæde hinanden.
Kirkens børnekor medvirker.
Bagefter følges vi til præstegården, Gl. Tved 23A,
til spaghetti og kødsovs.
Pris: Kr. 25,- pr. person + drikkevarer.
Alle kan være hjemme kl. 18.
5
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DALBY KIRKE

Mini-hvad-for-noget?

KALENDER
NOVEMBER
Musikgudstjeneste: Søndag den 5. kl. 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde og begravede det seneste år.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården før og efter
gudstjenesten.
Spaghettigudstjeneste: Søndag den 12. kl. 16.00
For hele familien. 22. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Efter gudstjenesten:
Spaghetti og kødsovs i præstegården.
Reformationsgudstjeneste:
Søndag den 19. kl. 10.30
23. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 5.

c

Sogneaften om Martin Luther:
Torsdag den 23. kl. 19.00
Ved J.C. Bach Iversen. I præstegården. Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag den 26. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Tine Illum.

DECEMBER
Familiegudstjeneste: Søndag den 3. kl. 10.30
1. s. i advent. Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen / Lene Thiim. Se side 6.
Julekoncert: Torsdag den 7. kl. 19.00
I kirken. Med alle kirkens kor og organist Eva
Schmidt. Se side 7.
Gudstjeneste Søndag den 10. kl. 10.30
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

c

Juleeftermiddagsmøde: Tirsdag den 12. kl. 15.00
I præstegården.
Musikgudstjeneste 9 læsninger:
Søndag den 17. kl. 16.00
4. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
27. januar kl. 10.00

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.

Hvad er de egentlig for nogle, de der ”mini-konfirmander”? Er det konfirmanderne, der er blevet mindre?
Eller er der kommet en ny konfirmation for børn, der er yngre? Ordningen med mini-konfirmander er måske
nok en af folkekirkens allerstørste succeser, men har man ikke haft en mini-konfirmand i familien, kan det
lyde noget gådefuldt.
Når børnene på Dalby
Skole kommer i 3. klasse,
får de et tilbud fra kirken
om at blive mini-konfirmander. Det betyder, at de
i løbet af en tre-måneders
periode møder op i kirken
en gang om ugen.
Menighedsrådet sørger for,
at børnene bliver hentet i
bus ved skolen og bragt sikkert tilbage igen.
Det er helt frivilligt, om
man vil deltage i undervisningen, som varer ca. 1½
time pr. gang. Man kan
godt gå til præst og blive
konfirmeret, når man kommer i 8. klasse, selv om man
ikke kunne være mini-konfirmand i 3. klasse.
Men hvorfor nu det?
Ideen om ”mini-konfirmander” dukkede op for
cirka 30 år siden midt i en
langstrakt debat om, hvilket ansvar kirken har for, at
de børn, der bliver døbt,
også får lært noget om,
hvad kristendommen går
ud på. Og her var der altså
nogle, der mente, at det
var på tide, at kirken selv
gik ind i undervisningen af
de mindre børn for at give
forældrene et tilbud om
hjælp med dåbsundervisningen – også for dermed
at styrke grundlaget for
den almindelige konfirmationsforberedelse. Problemet var blandt andet, at
faget kristendomskundskab i Folkeskolen ikke

Hvem står for det?
I Dalby er det kirkens
præst J.C. Bach Iversen og
kirkens
organist
Eva
Schmidt, der sammen varetager undervisningen. Af
og til træder andre præster
til, hvis J.C. Bach Iversen er
forhindret.
I Dalby er der stor opbakning til forløbet for minikonfirmander. Enkelte år
har alle børn fra en klasse
været med, men alle år er
det næsten hele klassen,
der er med.
Hvad foregår der så i
Dalby?
Undervisningen følger en
nogenlunde fast skabelon.
Efter ankomsten til kirken
og måske en kort snak om
dengang, kristendommen
kom til Dalby for omkring
1000 år siden, får minikonfirmanderne lidt godt
at spise og et glas saft til.
Det er mini-konfirmanderne selv og deres forældre, der på skift leverer
boller, kage, pizzasnegle
eller hvad det måtte være.
Det er nemlig på det tidspunkt en 2-3 timer siden,
børnene har spist frokost,
så det er godt at få fyldt lidt
på.
Det er dog også godt at få
brugt lidt energi bagefter,
så en lille ”lufter” er hen-

sigtsmæssig, før vi sammen
går ind i kirken.
Her har hver mini-konfirmand fået sin egen kirkebænk, som de nu lægger
sig til rette på og måske
lukker øjnene. Når der er
helt stille, spiller organist
Eva et stykke musik for
dem, så børnene kan give
et bud på, hvilken anledning musikken kunne bruges til, for eksempel
bryllup eller begravelse,
konfirmation, morgen eller aften.
Derefter har vi en aktivitet:
Det kan være en praktisk
opgave, en leg, måske en
tur på udforskning i kirken
eller på kirkegården eller
noget, der skal tegnes. Der
kan også være en sang eller
et lille skuespil, der skal
øves inden en gudstjeneste,
som mini-konfirmanderne
bliver involveret i.
Børnene vil også få lært Fadervor, høre bibelhistorie, og
vi kan tage en snak om, hvad
en velsignelse er for noget.
Et tæt samarbejde med
skolen
Det hele foregår i et tæt
samarbejde med Dalby
Skole og SFO, så vi kan
planlægge undervisningen
med størst muligt hensyn
til børnenes skema og fritidsaktiviteter.
Første år med tre hold
Da tilbuddet for mini-konfirmander så dagens lys i

Dalby, var der kun én
klasse pr. årgang på skolen.
Siden blev der to. Og i
dette skoleår prøver vi at
have tre hold på ét skolegår. Det er lidt vanskeligt,
når der på grund af kirkens
andre aktiviteter kun er to
eftermiddage til rådighed.
Derfor er forløbet for første gang forskudt mellem
klasserne, sådan at A-klassen går til mini-konfirmand hver tirsdag her i
efteråret fra høstgudstjeneste til 1. søndag i advent. Bog C-klassen begynder så
efter nytår, når skolen igen
åbner, og går henholdsvis
tirsdag og torsdag indtil
Palmesøndag. I den periode holder kirkens spirekor, der ellers øver hver
torsdag på skolen, pause.
En særlig dag for minikonfirmander
Tirsdag den 9. januar er
der dog et særligt arrangement for alle årgangens
mini-konfirmander, altså
både for A-klassen, der ellers har afsluttet forløbet,
og for B- og C-klassen, der
knap er kommet i gang
endnu på det tidspunkt og
egentlig først begynder
ugen efter, henholdsvis
den 16. og den 18.
Arrangementet, der finder
sted i præstegården og
varer hele eftermiddagen,
har blandt andet en tryllekunstner og pizza på programmet.

Gudstjeneste for hele familien
1. søndag i advent

Nyt om
NAVNE
DØBTE
24. september
Max Holger Steen
Kristensen
Odins Ager 37
Bjørk Camille Højgård
Poulsen
København
Ida-Marie Berg
Johansen
Dalby Møllevej 20
8. oktober
Ella Marie Andresen
Poulsen
Goldbæk Alle 26
Luka Junker Thrysøe
Carl Plougs Vej 95
28. oktober
Martha Høyer Vierø
Engen 38
Lauge Sørensen
Søndergaard
Aagærdet 9
Sofia Tøndering
Østergaard
Langholm 30
Storm Laurits Hvidholm
Sørensen
Christiansfeld

Levende lys og dansende
børn i Dalby Kirke 3. december kl. 10.30.

Torsdag 7. december kl. 19.00

Vejviser

Julekoncert i Dalby Kirke

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

Korene i Dalby Kirke har slået sig sammen med kollegaerne fra Sdr. Stenderup om årets julekoncert, så de
giver koncert i begge kirker. I Dalby Kirke bliver det
torsdag den 7. december kl. 19.00.

Både i Dalby og i Sdr. Stenderup er der børne- og
ungdomskor samt voksenkor i tilknytning til sognenes kirker. Og da der i
forvejen er et godt samarbejde mellem organister ne, og Eva Marie Georgi
fungerer som kirkesanger i
begge kirker, er det oplagt
med et koncertsamarbejde,
som begge sogne nu kan få
glæde af.
De to Sdr. Stenderup-kor
ledes af Eva Marie Georgi
og Zane Bulava-Christensen, mens Eva Schmidt
leder alle tre Dalby-kor.
Ved koncerten medvirker
også Eva Marie Georgi med
solosang og Steen Nielsen
på trompet.
Varieret juleprogram
Korene synger blandt
andet danske adventssalmer, kendte julesange,

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

Christmas Carols og rytmiske sange. Man kan glæde
sig til ”Vær velkommen”,
”Forunderligt at sige” og
meget andet godt fra skattekisten med julesange.
Desuden vil ungdomskorene og Eva Marie Georgi
synge John Rutters ”Angels’ Carol”.

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

Koncerten er gratis
Der er gratis adgang og
mulighed for selv at røre
stemmebåndene til fællessalmer.

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

Forfriskning
Efter koncerten sluttes der
af i kirken med lidt til
ganen.

Disse herlige og vidtfavnende
kor medvirker ved årets julekoncert i Dalby Kirke.

DƵƐŝŬŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ

VIEDE OG VELSIGNEDE
19. september
Mette Larsen
& Stefan Schelde Larsen
Bakkevænget 23

ĂůďǇ<ŝƌŬĞ

>ǇƐƉĊŬŝƌŬĞŐĊƌĚĞŶ

ůůĞŚĞůŐĞŶƐƆŶĚĂŐ

DƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚƚčŶĚĞůǇƐ

ϱ͘ŶŽǀĞŵďĞƌŬů͘ϭϵ͘ϬϬ

ƉĊŐƌĂǀƐƚĞĚĞƌĨƌĂŬů͘ϭϴ͘ϯϬ

Ingen

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
______________________

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
78. årgang, nr. 10
November 2017
Red.: J.C. Bach Iversen

28. oktober
Lea Nørgaard
Bennedsen
& Bjørn Nørgaard
Østervænget 17

DØDE OG BEGRAVEDE

Igen i år fyldes kirken af
børn 1. søndag i advent, og
dette års mini-konfirmander medvirker med sang og
drama.
Vi synger naturligvis ”Vær
velkommen, Herrens år”,
og et barn tænder første lys
i kirkens store adventskrans. Kirkens kor og korskole medvirker.
Dagen markerer afslutningen på efterårets forløb for
mini-konfirmanderne, der
holder en lille fest efter
gudstjenesten.
6

havde så mange timer som
tidligere. Så nu måtte kirken altså selv tage fat.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

DƵƐŝŬĂĨ
:ŽŚĂŶŶ^ĞďĂƐƟĂŶĂĐŚ
'ĞŽƌŐ&ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ćŶĚĞů
WŝĞƚƌŽDĂƐĐĂŐŶŝ

DĞĚǀŝƌŬĞŶĚĞ
^ĂŶŐ͗ǀĂDĂƌŝĞ'ĞŽƌŐŝ
dǀčƌŇƆũƚĞ͗ƌŝŬDĞǇůĂŶĚ
KƌŐĞů͗ǀĂ^ĐŚŵŝĚƚ

FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Adventstiden indledes traditionen tro i Dalby af årets mini-konfirmander, der bærer lys ind ved
dagens gudstjeneste den 3. december. I fjor, hvor billedet stammer fra, havde minikonfirmanderne og deres lys dog stærk konkurrence fra en forrygende solskinsdag.
7
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Inspirerende besøg ved andre skolers byggeprojekter

Motionsdagen er en festdag

Dalby Skoles skolebestyrelse, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for Dalby GF har sammen
med den kommunale byggestyregruppe været på inspirerende besøg ved flere sønderjyske folkeskolers
og ved Campus Vejles nyere byggerier.

Fredag før efterårsferien er en festdag. Det er skolernes motionsdag, og på Dalby Skole er det både festligt, udfordrende, og noget der skaber sammenhold.

Byggeriet af Dalby Skoles
udbygning til en tre-sporet
skole fra 0.-9. klassetrin og
Dalby GFs klubbygning
skal efter planen starte i efteråret 2018 og sidste dele
skal være færdig til ibrugtagning til sommeren
2020.
Forberedelserne er derfor
nu i fuld gang. Byggestyregruppen med repræsentanter for Dalby Skole og
Dalby GF skal have et færdigt udbudsprogram klar
til årskiftet.
Kongehøjskolen, Aabenraa
Første besøg for fællesturen for byggestyregrupperne fra Dalby og Vonsild
var på Kongehøjskolen i
Aabenraa. Skolen har fået
nyt navn og en stor om- og
nybygning efter sammenlægning af to folkeskoler.
Noget af det, der inspire-

rede mest var brug af fællesarealer, fællesrum og
udnyttelse af tidligere industrihal til kreative faglokaler kombineret med
stort indendørs bevægelses- og legeområde.
Løjt Kirkeby Skole, Aabenraa
Næste besøg var på Løjt
Kirkeby Skole med om- og
tilbygning. Her var der
bl.a. god inspiration i forhold til at få udbytte af at

Lagoniskolen, Vojens
Sidste besøg på den fælles
studietur gik til Lagoniskolen i Vojens. Her så vi først
deres nye tilbygning til børnehaveklasser og SFO. Et
rigtig flot og dyrt byggeri
med dyre materialer. Indgangen var lavet spændende, så den både kunne
anvendes som scene vendt
ind mod bygningen og ud
mod en udvendig amfi-

Af Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole

Logoniskolen, Vojens – scene ved ind- og udgang.
scene. Skolens overbygning for 7.-9. klasser havde
også fået et løft med udvidelse af gangarealer, med
nicher til ophold og gruppearbejde for eleverne.

Kongehøjskolen, Aabenraa – kreative værksteder og indendørs
legeplads.

Kongehøjskolen, Aabenraa – udnyttelse af gangarealer ved
klasselokaler.

Campus Vejle – opholdsområde for eleverne.

Løjt Kirkeby Skole, Aabenraa – udnyttelse af tagflade til leg og bevægelse.

Campus Vejle – hygge-snakkemøbler til eleverne.

Campus Vejle
Dalby Skoles skolebestyrelse havde også ønsket
samlet at få anden inspiration og havde sammen
med Dalby GF arrangeret
et aftenbesøg på Campus
Vejle. Campus Vejle er en
hurtigt voksende ungdomsuddannelsesinstitution, der er selvejende.
Derfor har institutionen
selv stået for deres udvidelse og byggeri. For Campus Vejle er det lykkedes at
få meget nybygning med
kvalitetsmaterialer til en relativ lav kvadratmeterpris.
Det var skolebestyrelsen interesseret i, da der behov
for meget nybygning til
Dalby Skole i et noget lavere budget end Børne- og
Uddannelsesudvalget
oprindeligt havde indstillet
i 2016.
Vi oplevede en funktionelt
og kvalitetsmæssig god uddannelsesinstitutionsbygning med mange gode
detaljer både for undervisningen, elevophold og personalefaciliteter.

På motionsdagen er eleverne i løbet af formiddagen fra indskolingsklasserne sammen med kammeraterne fra deres venskabsklasse fra mellemtrin- net.
For eksempel er 1B og 4B
er venskabsklasser. Først instruerede eleverne i 1B
vennerne fra 4B i de brætspil, de selv har lavet og
spillede sammen.
Derefter tog begge klasser i
hallen. Her var det nu 4B,
der instruerede deres venner fra 1B i gamle lege. Eleverne i venskabsklasserne er
rigtig gode til at hjælpe hinanden og tage hensyn til hinanden. Der styrker fællesskabet og trivslen på skolen.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund

Motionsløbet
Efter spisepausen er alle
klar til motionsløbet. Elever fra 6. klasserne står for
opvarmningen, og så er det
ellers klar til løbeture i det
nogle boligområde ved
Goldbæk. I år kunne ruten
hele vejen lægges ud på asfalteret sti og nåede ud omkring Frejas Ager. Med
forbindelsen til og fra skolen var en runde på 3,5 km
og hver ekstra runde på 3
km.
Diplomer til alle
Alle elever fik diplomer,
hvor den distance, de løb
var noteret. Og så blev hurtigste dreng og pige fra
henholdsvis indskolingen
og mellemtrinnet kåret.

SFO-leder
Leon Jensen
SFO-stedfortræder
Pædagog med ledelsesfunktioner Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30

Så er motionsløbet lige sat i gang.

Over 90 ture rundt i hele Danmark.
Ring og bestil det, eller se det
på vores hjemmeside.

Eksempler på ture:

1 OG 2 DAGES

OPLEVELS
ER 2017

Onsdag d. 1. november 2017 kl. 19.00 - ca. 20.30
Dalby Skole, Skoletorvet, Indskolingen

Motionsløbet - drenge fra mellemtrinnet pa vej til 2. runde.
De hurtigste børn
Emma Rasmussen, 3A med 3 runder,
i alt 9,5 km på 60 min.
Alexander Callesen, 3B med 3 runder,
i alt 9,5 km på 54 min.
Asta Dahl, 6B med 3 runder,
i alt 9,5 km på 53 min.
William Nielsen, 5A med 3 runder,
i alt 9,5 km på 48 min.





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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Vi vil gerne fortælle jer om:

Det sker

• Undervisningen i børnehaveklasserne
• Dalby Skoles SFO
• Glidende overgang fra daginstitution til Dalby Skole pr. 1. april 2018
• Elektronisk indskrivning til skolestart
• Dalby Skoles profil, undervisning og værdisætning

Onsdag 1. kl. 19-21.00
På skoletorvet i indskolingsafdelingen: Orienteringsmøde for forældre
til kommende børnehaveklasseelever om Dalby
Skole, børnehaveklasser ne, SFO og Glidende
overgang.

Vi er også klar til at svare på og
drøfte spørgsmål om skoleparathed
eller andre skolerelaterede temaer,
der optager jer.

Fredag 3. kl. 9.20
Hejsning af dette års tildelte Grønt Flag med deltagelse af borgmester
Jørn Petersen i skolegården.

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

I er meget velkomne! (Tilmelding er ikke nødvendig)

JULEMARKED PÅ EGESKOV SLOT
Pris pr. person 75,Søndag den 19. nov. • Pris 560,Ring og hør nærmere.
Incl. bustur, entré og middag.
JULEMARKED I TØNDER
ONSDAG den 29. nov. • Pris 540,Incl. bustur og julefrokost.
JULEGAVETUR - GOD JUL • Søndag den 10. dec. • Pris 350,Incl. bustur, kaffe og juleoverraskelser.
Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.

Skolebestyrelsen
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer:
Peder Damkjær
(formand),
Tove Klingenberg,
Luise Jakobsen,
Jette Berg Bruun,
Carsten Reinert,
Stine Weltstrøm,
Signe Thorsø Pedersen,
Sidse Østergaard
(1. suppleant)

Dalby Skole vil gerne invitere jer til et orienteringsmøde

Indkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
DANMAR
K

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Kære forældre til
kommende skolebørn på Dalby Skole

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Program 2017

Mail
dalby-skole@kolding.dk

Foto: Judy Reimer: 1. skoledag

Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole

bygge i to etager, udnytte
tagflader til udendørs legeog undervisningsområder.
Skolen og deres SFO havde
rigtig mange kvadratmeter
til rådighed – noget vi godt
fra Dalby Skole kunne blive
lidt misundelige over.

DALBY skole

Motionsløbets vindere fra venstre: William Nielsen, 5A, Alexander Callesen, 3B, Asta Dahl, 6B og Emma Rasmussen, 3A.

Venlig hilsen
Henrik Nielsen, skoleleder
Leon Jensen, SFO-leder
Børnehaveklasseledere

Onsdag 8. kl. 17.30-20.30
Skolefest for 0.-3. klassernes elever og forældre.
Torsdag 9. kl. 18-21.30
Skolefest for 4.-6. klassernes elever og forældre.
Tirsdag 21. kl. 13-17.00
Alle børn i SFO’en deltager i SFO-filmfestival.
Fredag 24. kl. 14-16.00
Bedsteforældredag i SFO.
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Børn og unge i Dalby får nu en klatrepyramide ved siden af multibanen

andre aktive Dalbyborgere
for flere år siden. Det ville
vi gøre noget ved i et lokalt
samarbejde. Første store
projekt var multibanen,
som blev etableret for
nogle år siden med sponsorstøtte og bidrag fra
Dalby GF og Dalby Skole.
Men der er også behov for

udfoldelsesmuligheder,
der ikke kun appellerer til
boldspilsentusiaster.
Derfor arbejdes der videre
med at udvikle området
ved multibanen til et mere
alsidigt opholds- og udfoldelsesområde. De store
skridt kan her tages, når
Dalby GF under det kommende skole- og klubbyggeri får nyt klubhus og den
gamle skolebygning med
klublokale rives ned. Det
vil give et større område til
anderledes brug for skole
og fritid i Dalby.

Nicolai Bønnelykke fra Nordeafonden overrækker deres sponsorat
på 20.000 kr. til Per Rosiak fra Beboerforeningen for Dalby sogn
og Jette Berg Bruun fra Aktivt Uderum Udvalget/ Dalby GF.

Det første lille skridt
Skolebestyrelsen syntes ikke, vi skal vente i flere år
med at komme i gang.
Derfor har tre aktive forældre fra skolebestyrelsen,
der også er aktive i Dalby
GF: Jette Berg Bruun,
Luise Jakobsen og Tove
Klingenberg over det sidste halve år været aktive for
at skaffe sponsormidler til
et spændende legeredskab, der også senere kan
indpasses i en større plan
for området.

Tre aktive forældre fra skolebestyrelsen og Dalby GF
har skaffet sponsormidler så der nu med disse midler
og bidrag fra Dalby Skole bliver etableret en klatrepyramide ved legeområdet ved multibanen og gyngerne.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Privat
Vi har for få udendørs
lege,- spille- og bevægelsesmuligheder for børn og
unge i Dalby. Det konstaterede forældre i skolebestyrelsen, Dalby Skole, Dalby
GF, Beboerforeningen og

Eiffeltårnet i chokolade
Fredag eftermiddag i SFO skal nogle
gange være noget særligt. Fredag
den 6. oktober blev der lavet en
kæmpe Eiffeltårnskage.
Af pædagogmedhjælper Iben Kodal
Her i Dalby SFO kan vi godt lide at
være kreative, og vi elsker kage og chokolade.
Det blev til to dage i køkkenet med
chokolade til op over begge ører.
Ikke mindre end tre Eiffeltårne blev
lavet i chokolade, og otte kager blev
bagt af 2. og 3. klasserne.
Det hele blev serveret en fredag til
frugt, og alle var imponeret over vores
chokoladekunst og gode kage.
Vi voksne på projektet snakker allerede
om lignende konditorer-aktiviteter i
Dalby SFO.
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Kolding Ungdomsvolley vært ved to skolevolleystævner
I september var Kolding Ungdomsvolley vært for to
skolevolleystævner. Stævnerne var for 3. Klasser, og
der deltog elever fra Dalby Skole, Sdr. Vang Skole,
Brændkjærskolen og Sct. Michael Skole. I alt dystede
330 skoleelever ved de 2 volleystævner i Dalbyhallen.

Af Jane Bech Mathiesen
Foto: Privat
Der blev servet, grebet, kastet, jublet og leget i hallen,
og børnene havde det sjovt
med spillet. Det er dejligt
med et spil som kidsvolley,
der som idrætsdisciplin ap-

pellerer til alle elever. Spillet
er let at gå til, når først det
er vist og sat i gang. Børnene
fanger hurtigst spillet taktikker, som hvornår det er godt
at kaste en kort bold over
nettet, og hvornår en lang er
bedre, ifht. hvor på banen
modstanderne er placeret.

Lokale vindere
Ved det første stævne endte
vinderpokalen hos Brændkjærskolens 3.c og ved det
andet stævne, var det Dalby
Skoles 3.b der vandt.
Kolding Ungdoms Volley
tror på, at måden, vi får
flere til at spille kidsvolley,

er ved at afholde netop
disse typer skolestævner.
Her får børnene spillet
præsenteret og kommer
hurtigt i gang med selv at
spille spillet. På den måde
oplever de glæden og

kampgejsten sammen med
holdkammeraterne/klassekammeraterne.
Alle børn fra 1.-7. klassetrin
er velkommen til at prøve
kræfter med kids- eller
teenvolley i Kolding Ung-

doms Volley. Vi træner hver
torsdag i Dalbyhallen fra
klokken 17.00. Se yderligere fordeling af træningstider for de enkelte årgange på www.kuv.dk.

Pigefodbold i Dalby er en succes
Pigefodbold i Dalby er blevet et tilløbsstykke. Omkring 35 piger spiller fodbold to gange om ugen.
Sådan ser klatrepyramiden ud.
Det er lykkedes dem at
skaffe 75.000 kroner i
støtte, og beslutningen er,
at der skal købes og monteres en 4,2 meter høj klatrepyramide ved siden af
gyngerne i den tidligere

beachvolleybane ved multibanen.
Klatrepyramiden skal etableres med faldsand og de
samlede etableringsomkostninger bliver på lidt
over 100.000 kroner. Det

manglende beløb betales
af Dalby Skole for klatrepyramiden bliver i høj grad
til gavn for skolens elever i
frikvarterer og bevægelsestid.

Vi fejrer personalets dag på
Dalby Skole
Det er lærerenes dag den 5. oktober og det bliver
selvfølgelig også fejret på Dalby Skole. Det er skolebestyrelsen, der har taget initiativ til at markere
dagen.
Af Luise Jakobsen, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem
Den 5. oktober er FN’s internationale
lærerdag.
Over hele verden bliver lærere på denne dag anerkendt for deres store og
gode arbejde, og for den
enorme betydning de har
for samfundet.
Det har vi også gjort de sidste tre år på Dalby skole. På
Dalby Skole hedder dagen
dog personalets dag, da lærere og pædagoger ikke
kun efter reformen men
gennem mange år har ar-

bejdet tæt sammen.
Det er i skolebestyrelsen,
der har taget initiativ til at
markere dagen. I år er 3.
gang, så det må vist være en
tradition. I skolebestyrelsen støtter vi personalets
dag, her får vi i hvert fald
én dag om året stoppet op
og sagt højt, hvad vi nok
ofte tænker men ikke altid
siger: Tak for jeres store
daglige engagement på
Dalby Skole.
Dagen bliver markeret
Vi har markeret dagen på
forskellig vis. I 2015 var der

en ”goodie-bag” til hver. I
2016 var det chokolade og
lille blomst. I år var det en
synlig fejring ved indgangspartierne på begge matrikler. Her var den røde løber
rullet ud, flagene vejede og
der var skilte med en hyldest til personalet. På kontoret var der danske æbler,
pynt i form af efterårsbuketter fra skoven flankeret
af fere flag. Hvert år følger
en skriftlig hilsen. I år stod
der blandt andet: ”Vi fejrer
personalets dag. Tak for
jeres daglige engagement i
skolen og i børnene. Tak
fordi I åbner børnenes
øjne for nye universer. Tak
fordi I giver børnene troen
på at de kan såvel fagligt
som socialt”.

Af Judy Knap Reimer
Foto: Judy
Hver tirsdag og torsdag
træner cirka 30-35 piger
omkring 9-11 års alderen i
Dalby. Det er Dalbys gode
erfarne træner Mikael Jensen, der står i spidsen for
det store hold, der indeholder både A og B spillere. Det er lige nu et af
Koldings største pigehold i
den aldersgruppe.
- Kom igen Jessi.
- Godt kæmpet.

Træneren opmuntrer og
lærer pigerne i ordets
bogstaveligste forstand at
spille fodbold. Indersideafleveringer, hvad forsvar
og angreb betyder, at
nikke til bolden, tæmme
den osv.
Munde der snakker og
fødder der spiller
Ikke nok med at ”Julle” holder styr på cirka 30 preteenagere med langt svinghår, brede grin og mundtøj
som aldrig står stille. Han
formår også at motivere pigerne og lærer hurtigt de
kælenavne at kende, som
de bliver kaldt på banen.
”Kille”, ”Tisse”, ”Dikke” og
”Jose”, bare for at nævne
nogle.

Stor spredning i niveau
Det er langt fra alle pigerne, der kender reglerne
ved opstart. Derfor er udtryk som ”oppe i forsvaret”
eller ”firkanten foran målet” slet ikke almindelige
for nogle af spillerne, mens
andre taler taktik, laver glidende taklinger, tæmmer
bolden og tager lange hjørnespark.
Alle pigerne hygger sig og
har en fest til træning, hvil-

ket der ikke er noget at sige
til med det sammenhold,
kammeratskab og smadret
tøj som fodbold også indeholder.
Inde i vinter
Banerne er nu lukkede for
resten af udesæsonen og
derfor er der nu kommet
besked ud omkring indendørs træning, som foregår
i Dalbyhallen lørdag eftermiddag i vintersæsonen.

SØGAARDS BEGRAVELSESFORRETNING

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Haderslevvej 90, 6000 Kolding - tlf. 7552 6389
Vestergade 4, 6580 Vamdrup - tlf. 7558 0800
Dampassagen - Storegade 11F, 6100 Haderslev - tlf. 4040 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
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Min kunst skal helst stå og simre lidt
Svend Hausted er netop flyttet til Idylvænget 3 fra
Egtved. Siden han var 20 år har han arbejdet med
kunst og musik og han ser frem til at kunne hellige
sig maleriet, når han går på pension om to måneder.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Det var under uddannelsen som skolelærer, at den
59-årige Svend Hausted
fandt ud af, at det var
kunst han skulle arbejde
med. Han havde en virkelig dygtig lærer på semina-

ret i Kolding i billedkunst,
og det var der, at han opdagede glæde ved maleriet.
- Jeg vidste ikke kunsten
boede i mig, og at det var
det, som jeg skulle nørde
med, fortæller Svend Hausted.
Men han tog billedkunst
som linjefag og har under-

vist i kunst lige siden.
I Egtved, hvor han har boet
i rigtig mange år, startede
han en succesfuld kunstskole, hvor han var primus
motor og han har udstillet
rigtig mange steder.
- Jeg har malet i over 20 år,
så nogle udstillinger er det
blevet til, fortæller Svend,
der både har udstillet i
Odense Kongres Center og
på adskillige kunstmesser
landet over.
Er glad for køer
- Det er slidsomt arbejde,
men jeg holder så meget af
det. Materialet skal komme
til mig, og det er ikke noget, jeg skal kæmpe med,
fortæller Svend, der selv
betegner sin malerstil som
naivistisk
- Jeg maler dyr og har
malet en del køer. Jeg kan
lide det lidt naive, men det
skal både have et tvist og
humor, så beskueren kan
blive ved med at få en ny
oplevelse, fortæller han.
Svend Hausted maler først
baggrunden på sine billeder helt sort, og så begynder han ellers at tegne
motivet op med kridt og
bagefter bygger han sit billede op med farver.
- Der var engang en ældre
herre, der fortalte mig, at
den teknik jeg bruger er en
gammel østeuropæisk ma-

lerteknik, som blev udviklet på kunstakademiet i Bukarest. Det vidste jeg slet
ikke, fortæller han.
Udstilling i Borgerhuset
I weekenden den 4.-5. november udstiller Svend sine
malerier i Borgerhuset i
Kolding sammen med
skuespilleren Frank Thiel
fra Mungo Park. De to
fandt sammen i en kunstnergruppe i Ågård, da
Svend boede i Egtved.
- Vi maler meget forskelligt,
Frank maler abstrakt, men
vi sparrer godt med hinanden og vores malerier står
godt til hinanden, siger
Svend, der håber, at Dalbyborgerne har lyst til at
komme og se udstillingen.
- Vi flyttede til Dalby, fordi

Blå bog
Svend Hausted
59 år
To børn og tre børnebørn
Snart pensioneret skolelærer
Netop flyttet til Idylvænget 3 fra Egtved
Har galleri/værksted i hjemmet
Det hedder Galleri Arthausted og er åben efter aftale
Dog er der åbent hus den 19/11 kl. 11-14.00, hvor alle
er velkomne
Følg ham på Facebook og Instagram
Eller på hjemmeside www. Svendhausted.dk
Hans billeder koster mellem 1500-10.000 kroner
Spiller også musik med sin bror og de tager ud og spiller
blues til arrangementer
jeg trængte til ny inspiration, og jeg faldt for roen
her i Dalby. Jeg vil meget
gerne være med til at løfte
lidt til fællesskabet, som jeg
gerne vil bidrage til med
min kunst og musik, siger

Svend, der udover maleriet
også spiller blues med sin
bror, hvor de tager ud til
alle mulige arrangementer.
- Det kunne både være musik og kunst, jeg kan stille
op med, siger han.

Udstillingen
Fællesudstilling med skuespiller Frank Thiel
og Svend Hausted
Borgerhuset i Kolding
Helligkorsgade 18
4.-5. november
Klokken 13.00 - 16.00
Gratis entre og et lille glas til ganen
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