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Byggegrunde på Thors Ager
går til højstbydende
De 18 grunde på Thors Ager bliver solgt til højstbydende. Sådan er lovgivningen, siger ejendomskonsulent, mens familien Færtz, der netop er vendt hjem
fra USA, synes det er ærgerligt, at grundene bliver
solgt på den måde.

Af Lisa H. Kuang
Uge 36
Gymnastiksæsonen starter.

Dalby Kirke

7. årgang. Nr. 7

Det er attraktivt at bo i
Dalby, og det er der mange
børnefamilier, der har fået
øjnene op for. Derfor er
der også stor interesse for
de 18 byggegrunde, som
kommunen netop har sat
til salg på Thors Ager.
Kommunen har sat en
mindstepris på grundene,
men efter en udbudsrunde
på tre uger bliver grundene solgt til højstbydende.
Ditte Pagh Sørensen, der er
ejendomskonsulent i Kolding Kommune, kan godt
se, at det kan være svært at
byde nok på grundene, hvis

man gerne vil være sikker
på at få en af dem.
- Man kan byde på flere
grunde på en gang, og så
kigger vi på hver enkelt
grund og ser, hvem der har
budt højest. Hvis der er
grunde, der ikke bliver
solgt i udbudsrunden, bliver de sat til salg til mindsteprisen bagefter, siger
Ditte Pagh Sørensen, der
godt kan forstå, at ingen
har lyst til at betale mere
end højst nødvendigt for
grundene.
- Men sådan er lovgivningen, når kommuner vil
sælge byggegrunde. Vi skal
udbyde grundene i en lukket budrunde og sælge til

højstbydende. Det er fast
procedure, siger hun.
Dalby har alt
Ditte Reiff Færtz er netop
vendt hjem med familien
efter seks år i USA. De har
besluttet sig til at byde på
flere af grundene, da deres
to børn på 11 og 8 år allerede er begyndt på skolen.
- Da vi skulle hjem fra USA,
forhørte jeg mig om, hvilken skole vi skulle vælge,
og Dalby var den, vi hørte
mest positivt om, så derfor
er børnene begyndt der.
Lige nu bor vi i Egtved, og
alle vores ting står opmagasineret, så vi vil vældigt
gerne i gang med at bygge.
Det betyder rigtig meget
for mig at bo i et mindre lokalsamfund, hvor børnene
kan være sammen med
deres venner fra skolen, og
at de kan cykle til det hele,
siger Ditte Reiff Færtz.

Byder på flere grunde
Derfor byder familien også
på flere grundene på
Thors Ager.
- Vi starter med at byde på
de grunde, der ligger op
mod cykelstien og ned
mod kirken. Det er et
mere lukket område. Men
da vi gerne vil være sikker
på at få en grund, byder
vi på flere, og vi byder
også noget over udbudsprisen. Men jeg synes, det
er ærgerligt, at kommunen sælger til højstbydende. Det er ikke fair,
for man ved jo ikke, hvad
de andre byder, og man
vil jo heller ikke betale
mere end nødvendigt.
Det kan være, man har
betalt mere end naboen.
Men man skal nok lade
helt være med at spørge
sin nabo, hvad de har
givet for deres grund,
siger Ditte Reiff Færtz.
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Peter Skovbakke, der har været primus motor for det nye klubhus, viser hvor det skal bygges. Klubhuset står efter planen færdigt i
2020, og Dalby GF glæder sig til at tage det nye klubhus i brug. Læs mere om, hvad lokalerne skal bruges til på side 2. Foto: Redaktionen
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Nyt klubhus giver Dalby GF et stort løft
Peter Skovbakke var i sin tid med til at starte projekt
”nyt klubhus”. Tre år og 32 møder med kommunen
senere, kan han og resten af Dalby GF endelig se frem
til et super fedt klubhus, hvor der er tænkt på det
hele.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Redaktionen
- Faktisk var det mig, der
startede projektet med at
få et nyt klubhus, siger
Peter Skovbakke, som
noget af det allerførste, da
Dalby Tidende ringer til
ham.
- Vi ville gerne have renoveret det gamle klubhus, der
var fyldt med råd og svamp.
Vi har hele tiden ønsket os
nogle rammer, hvor vi kan
lave nogle gode ting for
vores børn, siger Peter.
Og nu er det så endelig lykkedes. I 2020 står det nye
klubhus færdigt, og Peter
er rigtig glad for resultatet.
- Vi har fået alt, hvad vi har
ønsket os, siger han.
Mange møder
Da projektet startede for
tre år siden, og Peter begyndte at holde møder
med kommunen, var der
ingen, der var uenige i, at
Dalby GF trængte til et nyt
klubhus.
Både kommunens medar-

bejdere og politikerne bakkede op om projektet, men
der skete bare ikke noget.
- Jeg har holdt 32 møder
med kommunen i den her
proces. Vi gik blandt andet
i gang med at skaffe penge
til projektet, men det var
først, da udvidelsen af skolen kom, at vi fik klubhuset. Jeg tror personligt, at
kommunen har tænkt, at et
nyt klubhus ville ryge med
ind under skoleudvidelsen,
og det var grunden til at
det trak i langdrag, siger
Peter, der har siddet med i
bedømmelsesudvalget og
sammen med Gitte Thomsen har været primus
motor for hele projektet.
Tænkte stort
Peter Skovbakke medgiver,
at man over for kommunen satte beskedenheden
af holdet.
- Selv om vi godt ved, at der
ikke er uanede midler, vovede vi at drømme, at vi
kunne få alt det, vi ønskede
os. Så vi bad om 20 omklædningsrum og endte

Flere omklædningsrum
Klubhuset bliver bygget på
hallen, og der bliver en for-

Mindeord: Gunnar Christiansen
Tirsdag den 21. august blev forhenværende lærer på
Dalby Skole, Gunnar Christiansen, bisat fra Dalby
Kirke. Her fortæller en tidligere elev og nabo.

med 10. På samme måde
søgte vi om et boldrum,
der var tre gange større,
end det vi har, og får et,
der er dobbelt så stort,
siger Peter, der er super tilfreds med resultatet af forhandlingerne.
Herre i eget hus
Samtidig har det været vigtigt, at det er Dalby GF, der
100 procent har nøglerne
til klubhuset, så det bliver
fodbold der bestemmer.
- Det betyder ikke, at klubhuset ikke kan bruges af
andre, men vi har glædet
os til at få nogle rammer,
hvor vi virkelig kan skabe
noget for børnene. Vi kan
nu lave nogle afslutningsfester og holde nogle arrangementer og skabe noget
miljø, som vi ikke har kunnet tidligere. Vi får en stor
overdækket terrasse med
udendørs strøm med et
godt vue over banerne, og
det giver virkelig nogle muligheder for at lave nogle
fantastiske afslutningsting,
siger Peter, der også glæder sig til at børnene kan
komme og hygge sig i klubben i hverdagene.
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Af Søren Peter Viborg
Fotos: Privat

Et kig ind i de nuværende omklædningsrum.
deler gang op til hallen,
hvor der bliver lavet omklædningsrum til ungdom,
mens der bliver egen indgang til seniorerne. Der bliver i alt 10 omklædningsrum og et dommeromklædningsrum. Der bliver
plads til 100 mennesker, og
der kommer også et køkken, hvor der kan laves
noget sundt mad.
Plads til E-sport
Samtidig bliver der bygget
en delvis første sal, hvor
der kommer et E-sports
område, og hvor Peter forestiller sig, at Værestedet
kan holde til på sigt.
- Det er ikke alle børn, der
vil spille fodbold, så det har

været vigtigt for os, at der
blev plads til E-sport. Vi har
fremlagt for kommunen, at
lokalet kan benyttes af Værestedet, for vi har alligevel
ikke træning førend klokken 17.00, og rummet skal
selvfølgelig bruges. Vi forestiller os, at børnene går i
Værestedet, og så sammen
går ned og klæder om til
fodbold. Det bliver så godt.
Vi er rigtig glade for, at vi
kan være med til at tilbyde
nogle fede faciliteter både
til klubbens medlemmer,
men også til foreninger og
til lokalsamfundet. Nu får
vi det samlingssted hvor vi
kan skabe noget sammen.
Det bliver bare så godt,
siger Peter.

Min gamle lærer på Dalby
Skole Gunnar Christiansen
har kørt den sidste tur i
den store og statelige
Volvo, som så dagens lys tilbage i forrige århundrede,
nærmere bestemt i 1991.
Den 12. august sov Gunnar
ind i en alder af 90 år. Størstedelen af disse mange år
tilbragte fynboen Gunnar
C. i Dalby sammen med sit
livs Ketty.
Læreren
Vi mødtes første gang i begyndelsen af tresserne,
hvor han – ganske dristigt
– som lærer tog fat på at tilføre områdets håbefulde
prinsesser og prinser nødvendig og værdifuld viden
til at kunne håndtere livets
kommende udfordringer.
Efterhånden står det må-

ske lidt uklart, i hvilke fag
Gunnar underviste vores
klasse, men sang, musik og
ikke at forglemme salmevers er et godt bud, og jeg
er helt sikker på, at det
ikke var gymnastik. Men vi
fik lært mange gode gamle
danske sange og viser, og
minder dukker op, når jeg
hører sange, jeg fik lært i
Gunnars timer, ofte til akkompagnement af hans
violin. Og på trods af, at
der ikke er meget Julio Iglesias over min sangstemme, så falder det ikke
svært brumme med på de
kendte melodier. Tak for
det, Gunnar.
I øvrigt mindes min gode
klassekammerat
Bente
Bjerre, at Gunnar uddelte
en sveder til hende for at
tale for meget og synge for
lidt i en sangtime: ”Jeg må
ikke tale i timen! At skrive
100 gange, frk. Bjerre.”

Familien
Ketty og Gunnar og deres
tre døtre, Merete, Kirsten
og Lisbeth, boede stort set
som naboer til min familie
i Dalby Forsamlingshus, og
da Merete og jeg gik i
samme klasse, så var kontakten mellem familierne
Christiansen og Viborg
ganske tæt gennem mange
år, og Ketty og Gunnar var
et værdsat par i mine forældres omgangskreds.
Havemanden
Huset på Dalbyvej lige over
for skolen dannede i
mange år rammen om
Ketty og Gunnars liv, og
her var da mulighed for at
få stillet trangen til havearbejde. En pænt stor have,
som blev passet og plejet,
så selv Søren Ryge ville
have været misundelig. Og
med fodboldbanen som
nærmeste nabo, ja, så
skulle man da lige træde
lidt forsigtigt i prydhaven,
når et skævt spark landede

Nyt lege- og opholdsområde
Cirka 75 mødte op, da Mariesminde Grundejerforening markerede indvielsen af Udsigten.
Af Bjarne Ipsen
Fotos: Bjarne Ipsen

Beboerne gav udtryk for
stor tilfredshed med resultatet, en tilbagemelding

som tolkes som opbakning
til at fortsætte renoveringen af området i overensstemmelse med den
overordnede plan for området.

Udsigten er et led i renoveringen af grundejerforeningens grønne område.
Takket være et godt samarbejde imellem entreprenør, Kolding Kommune og
grundejerforeningen er
det lykkedes at få etableret
et rigtig fint lege og opholdsområde for enden af
Bakkegærdet.

Gunnar Christiansen tilbragte hele sin lærertid på Dalby Skole.
12. august sov han ind hjemme på Nyhegnet.

Gunnar Christiansen med sin
faste følgesvend stokken, der
dog af og til kunne ”løbe tør for
batterier”.
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Én gang lærer, altid lærer.
Gunnar Christiansen har ældste oldebarns fulde opmærksomhed.

A Merry Liittle
Christmas Tour
o

lige dér, og bolden skulle fiskes ud blandt pelargonier,
gyldenris og aggressive
roser.
Rygeren
Jeg husker også Gunnar for
cigarerne, som for år tilbage var hans faste følgesvend, så jeg forestiller mig,
at lugten på det gamle lærerværelse på Dalby Skole
kan have været lidt tung,
da Gunnar jo ikke var den
eneste rygende lærer på
skolen i ”gamle” dage.
Pensionisten
I de mange år, hvor Ketty
og Gunnar har boet på Nyhegnet, har vi jævnligt lagt
vejen forbi, når et par bukser skulle have den helt rigtige længde, eller hvis der
grundet
taljevokseværk
skulle indopereres en kile,
for det var førsteklasses
håndværk, Ketty leverede
retur. Og så fik vi lige en
god snak om børnenes
gøren og laden, politikkernes seneste tåbeligheder
og livets gang i Lidenlund i
almindelighed. Altid hyggeligt.
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Hjertestarter:
Kursus i Tved
Daginstitutionen Tved har
fået en hjertestarter fra
TrygFonden og inviterer
nu folk i lokalområdet på
kursus i brug af hjertestarteren. Der er plads til 12
deltagere.
Kurset er gratis og finder
sted mandag den 8. okto-

ber kl. 16.30 – 20.30 i Daginstitutionen Tved, Gl.
Tved 23B. Tilmelding senest 20. september til:
fiestarkner@hotmail.com
Hvis kurset overtegnes, vil
bestyrelsen søge Trygfonden om flere kurser.

Æret være Gunnars minde!

Under bænken ligger der en notesbog sammen med noget at skrive
med i en lille boks. I notesbogen er en opfordring til at skrive en
lille hilsen til dem, der kommer og sætter sig på bænken. Det bliver
spændende at se hvilke tanker man gør sig, når man sidder
der....

V.oIgEvRi eSlsKkeOr hUvidSeEvNarer
..

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

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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23. september:

KALENDER

Høstgudstjeneste

SEPTEMBER
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 1. kl. 10.00
Ved. J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste i en anden kirke: Søndag den 2. i Ribe
Domkirke kl. 10.00 (årets sogneudflugt) – eller i Sdr.
Stenderup kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis. Ved Ribe-præst – eller, hvis
man bliver hjemme, Maria S. Frederiksen i Sdr. Stenderup.

Høst er lig med fest og højtid i Dalby. Søndag den 23. september kl. 10.30 er det
tid for den traditionsrige høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i det
fri.

Sogneudflugt til Ribe: Søndag den 2.
Eventuel mulighed for sidste øjebliks tilmelding: Kontakt sognepræsten.

c

Gudstjeneste: Søndag den 9. kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen og
Ditte Freiesleben. Menigheden siger velkommen til
kirkens nye konfirmander.

For 13. gang skaber Hans Jørgen Krab fra Bøgelund de helt rigtige rammer med sine landbrugsmaskiner.

c

Konfirmandforældremøde: Tirsdag den 18. kl. 19.00
I præstegården
Sogneaften om 1 Dollar Man: Onsdag den 19. kl. 19.00
I præstegården. Ved Ole Sønnichsen. Se side 5.
Høstgudstjeneste: Søndag den 23. kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach
Iversen og Ditte Freiesleben. Efter gudstjenesten:
Kirkefrokost på kirkens P-plads. Se side 4.

Børnene kan boltre sig i halmborgen, Hans Jørgen Krab har sat op.
Spejderne har sat mastesejl op, så maden kan stå
under dække. Og folk i sognet har bagt friskt brød
til frokosten. Kr. 20,- pr. person + kr. 5,- for
vand, kr. 10,- for øl. Alt går til det lokale spejderarbejde.

Gudstjeneste: Søndag den 30. kl. 9.00
18. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

OKTOBER
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 3. kl. 19.00
I præstegården

c
c

Gudstjeneste: Søndag den 7. kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Aftengudstjeneste: Torsdag den 11. kl. 19.00
Ungdomskoret medvirker med musical.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.

Det er sæsonstart i mange
sammenhænge. Også for
mini-konfirmander. Men
da der igen i dette skoleår
er hele tre klasser i 3. årgang, vil A-klassens minikonfirmander udgøre efterårsholdet, mens B- og Cklassens mini-konfirmander kommer på to hold
efter jul.
Mini-konfirmanderne kører i bus fra skolen til kirken og retur igen efter
knap 1½ time med historier, sang og dans eller
på opdagelse rundt i kirken.
Præsterne J.C. Bach Iversen og Ditte Freiesleben
står for forløbet sammen
med organist og korleder
Eva Schmidt.

Nyt om navne på pause
Kirken er pyntet flot til høst for at minde os om
at dele Guds gode gaver med hinanden.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjenester:
17. november 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 Kolding Taxa på 75
50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr.
2984. Og sig, turen går til Dalby Kirke/Præstegård.

Ved gudstjenesten den 9.
september kl. 10.30 siger
menigheden velkommen
til en ny årgang friske konfirmander. Både Jens Christian Bach Iversen og Ditte
Freiesleben medvirker som
præster ved gudstjenesten,
hvor der også er to dåb.
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe og ”kirkesodavand” i herligt vejr på kirkens P-plads.
Konfirmanderne indleder
selve konfirmationsforberedelsen torsdagen før, nemlig den 6. september. Der
er to konfirmandhold igen
i år.

Opstart for minikonfirmander

Menighedsrådsmøde: Torsdag den 13. kl. 19.30
I præstegården
Gudstjeneste: Søndag den 16. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis. J.C. Bach Iversen.

Velkommen til de
nye konfirmander

Overskudshalm kan bruges til sunde og glade
aktiviteter…

Traditionen tro står den på spillemands- og dansemusik både i gudstjenesten og ved høstfesten
bagefter. Andreas Tophøj og Rune Barslund vender tilbage.

Da der fortsat er tvivl om
mange aspekter af databeskyttelsesforordningen, GDPR, har vi været
nødt til at sætte den ellers særdeles værdsatte
spalte med nyt om navne
på pause.
Når der forhåbentlig bliver en positiv afklaring,
vil Dalby Tidendes kirkesider samle op på informationerne.
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Sogneaften onsdag 19. september kl. 19.00

One Dollar Man
Hør den utrolige historie om danskeren, der ændrede
Anden Verdenskrig, når Ole Sønnichsen atter engang
præsenterer en af sine portrætbøger i Dalby præstegård, Gl. Tved 23A. Det sker onsdag den 19. september kl. 19.00
Den 24. maj 1940 ringede
telefonen hos William
Knudsen på kontoret hos
General Motors i Detroit.
I den anden ende var den
amerikanske
præsident
Franklin D. Roosevelt på
en linje fra Det Hvide Hus.
Han havde brug for en
mand, der kunne stille sig
i spidsen for den amerikanske produktion af krigsudstyr – også selv om lønnen kun var på symbolske
1 dollar om året. Og præsidenten havde kun én kan-

didat til jobbet: Danskeren.
Sådan gik det til, at William S. Knudsen blev ”The
One Dollar Man” og den
højeste dekorerede civile
nogensinde i den amerikanske hær.
Cykelsmed blev chef for
11 millioner
Det er fortællingen om cykelsmeden, som udvandrede fra København i 1900
og kæmpede sig op fra
bunden af det amerikanske samfund. Som viste

stort talent for at organisere, satte samlebåndsproduktionen i system hos
Henry Ford og blev øverste
direktør for konkurrenten
General Motors med
250.000 ansatte, så han i
1930’erne var en af USA’s
bedst betalte erhvervsledere. Og som altså endte i
spidsen for 11 millioner arbejdere på 1.200 amerikanske fabrikker, der var med
til at vende de allieredes
krigsheld, da USA trådte
ind i Anden Verdenskrig.
William S. Knudsens produktionstalent var ganske
enkelt med til at afgøre
Anden Verdenskrig, siger
historikerne.
Den medrivende historie

om den amerikanske drøm
fortæller forfatter og journalist Ole Sønnichsen i ord
og billeder.

Det er Ole Sønnichsen, der har
skrevet biografien om William
Knudsens spændende liv.
Bogen er en del af serien om de
danskere, der udvandrede til
USA. Ole Sønnichsen har tidligere skrevet om Johannes
Møllehave, Dirch Passer,
Benny Andersen, Jørgen Mads
Clausen,
fodboldspillerne
Frank Arnesen og William
Kvist og mange, mange andre.

Sognerejse til Wittenberg flyttet et halvt år

Sognerejse til Wittenberg
6. – 11. april 2019
Tilmelding: Senest
1. december
Er man interesseret, så
kontakt Jette Juhl senest
den 1. december på tlf.: 27
63 25 77 – eller på e-mail:
jettejuhl01@gmail.com
De 30 først tilmeldte er garanteret plads på sognerejsen. Kommer der flere, vil
Dalby Kirke forsøge at
skaffe flere værelser.

Glimt af programmet
Wittenberg
Luthers bolig samt den
gamle bys kirker: Slotskirken, hvor Luther slog sine
95 teser op på døren, og
bykirken, hvor han prædikede.
Eisleben og Mansfeld
Luthers fødehjem og huset,
hvor han voksede op.

Erfurt
Klostret i Erfurt, som Luther lod sig indskrive på
efter sin oplevelse i tordenvejret.

Vi flytter bjerge
Torsdag 11. oktober kl. 19.00
i Dalby Kirke
Med Dalby ungdomskor
og musikskolens Got Vocal
En aftengudstjeneste med musik og drama. Handlingen skrives i samarbejde mellem korsangerne og korlederne fra Dalby og musikskolens kor.
Mere i næste nummer af Dalby Tidende.

Wartburg
Borgen, hvor Luther i knap
et år levede i skjul af frygt
for, at kejseren og paven
ville slå ham ihjel, og tilbragte tiden med at oversætte Det nye Testamente
til tysk.
Quedlinburg i Harzen
Unesco-byen i det østlige
Harzen, som til lejligheden
forventes at iklæde sig de
smukkeste forårsfarver.

Danskeren William Knudsen, her i militæruniform, blev den
højst dekorerede civile nogensinde i den amerikanske hær.

Ungdomskoret lavet et lignende ”musicalagtigt” gudstjenesteprojekt i Dalby Kirke i efteråret 2017 – om kærestesorger,
klimaforandringer, venskaber og andre aktuelle spørgsmål.

I den fremragende film ”Luther – hans vision ændrede verden”,
er det skuespilleren Joseph Fiennes, der som Luther slår de 95
teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg.

Pris – og hvad den inkluderer
Den endelige pris ligger ikke fast endnu, men der arbejdes med en cirkapris på kr. 5.000,- pr. person i dobbeltværelse og kr. 6.000 pr. person i enkeltværelse.
NB! Prisen vil ud over 5 overnatninger også inkludere:
Bus alle dage, morgenmad og aftensmad, alle entréer og
rundvisninger.

Dalby Kirkes ungdomskor samarbejder med Kolding Musikskoles kor om Vi flytter bjerge.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
79. årgang, nr. 7
August 2018
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Flere tilflyttere til klasserne på Dalby Skole
Der er gang i tilflytningen af børnefamilier til Dalby.
Det betyder også flere elever på Dalby Skole.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Det var en glæde at møde
alle skolens elever til det
nye skoleårs start mandag
den 13. august.
Rigtig mange forældre var
også mødt op på dagen for
at deltage i starten af det
nye skoleår og hjælpe deres barn på vej. Det var
især forældre til de nye
børnehaveklasseelever og
1. klassetrins-elever, men
også mange forældre til
børn på de andre klassetrin var mødt op til velkomst og morgensang i
skolegården, hvor Dannebrog var hejst på første skoledag . Det er dejligt med

den opbakning til børn og
skole.
Mange tilflyttere
Der er kommet mange tilflyttere til Dalby og mange
børn, ikke kun i 0. klasserne, havde deres første
skoledag på Dalby Skole. Vi
er nu 424 elever på Dalby
Skole i 18 klasser fra 0. til 6.
klassetrin.
Det giver en fin gennemsnitlig klassestørrelse på
23,5 elever med udsving fra
20 til 27 elever i de forskellige klasser.

folkeskoler ud fra de retningslinjer, de enkelte
kommuner har fastlagt.
I Kolding har byrådet fastlagt, at det frie skolevalg er
gældende på tværs af skoledistrikter indtil en skole
har 25 elever per klasse på
årgangen. De sidste 3 pladser op til folkeskolelovens
maksimum på 28 elever pr.
klasse er reserveret til til-

flyttende elever til skolernes distrikter. Tilflyttere til
et skoledistrikt har nemlig
altid ret til at blive optaget
på den lokale folkeskole.
Mere end 28
Hvis der på baggrund af tilflytning i løbet af et skoleår
bliver mere end 28 elever
per klasse skal der til et
kommende skoleår opret-

tes ekstra klasse og ske en
klassedeling.
Her ved skoleårsstart i 2018
har Dalby Skole nu tre årgange, nemlig vores 0., 3.
og 6. klassetrin, hvor vi har
25 eller flere elever pr.
klasse. På disse klassetrin er
der derfor kun nye tilflyttere til Dalby Skoles område, der kan indskrives på
skolen.

DALBY skole

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster

Udviklingen bekræfter, at beslutningen om at udvide Dalby Skole er helt rigtig.

Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær
(formand)
Carsten Reinert
Stine Weltstrøm
Signe Thorsø Pedersen
Sidse Østergaard
(1. suppleant 2016-20)
Allan Schütt
Jakob Saltoft
Pia Kristensen
Theresa Nielsen
(1. suppleant 2018-22)

Daniel er blevet klasse- og
dansklærer for 1A, er knyttet til hele 1. årgang og har
også musik på andre klassetrin på skolen.

AGERSØ
Søndag 2. sept. • Pris 715,Incl. bustur, kaffe og rundstykke, bro,
færge, middag, guide og kaffe og kage.

DEJLIGE
K
DANMAR

E TURE
SPÆNDEND

OG GODE

OPLEVELS

Holdene starter op fra uge 36 I Opvisning: 30. marts 2019
Mandag
19.00 ʹ 20.00

16.00 ʹ 17.00

Forældre/barn

Hans Jørgen Frehr Holdt

17.00 ʹ 18.00

Spring: 0. ʹ 1. klasse

Anita Mikkelsen, Lene Frølund
og Anja Lene Røjkjær Olsen

17.00 ʹ 18.00

Yoga

Jette Berg Bruun

16.00 ʹ 17.00

Puslinge: 4 ʹ 5 år

Anita Lausten og Anita
Mikkelsen

17.00 ʹ 18.00

Spring: 2. klasse

Jette Paulsen og spirer

Indkøbsture til Fleggaard

18.00 ʹ 19.00

Spring: 3. ʹ 4. klasse

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

Martin Overgaard, Ditte
Hulgaard og Uffe Lunddorf

19.00 ʹ 20.30

Juniorspring: 5. ʹ 10. klasse
1) Juniorpiger Rytme (Hold 10)
2) Juniorpiger spring (Hold 10A)
3) Juniordrenge Spring (Hold 10B)

Søren Madsen, Rikke Madsen,
Ditte Hulgaard og Martin
Stubkjær

Herrehockey

Kim Søndergaard

Daniel van der Klein

Gitte Sørensen

Mette la Cour

har før ansættelsen på
Dalby Skole arbejdet som
pædagog på bostedet Albatros og senest som støttepædagog på specialskolen

Marielundskolen i Kolding.
Mette la Cour, 42 år, uddannet fra Kolding Pædagogseminarium i 2003.

Mette har senest arbejdet
som støttepædagog på
Christiansfeld Skole.

ANDELSLANDSBYEN NYVANG
Søndag 30. sept. • Pris 695,-

Incl. bustur, kaffe og rundstykke, middag inkl. 1 genstand,
rundvisning og kaffe og kage.

JULEMARKED PÅ EGESKOV SLOT Incl. bustur, kaffe og rundstykke,
Søndag 18. nov. • Pris 535,middag, entré og kaffe og kage.



BARE
ROLIG
O

20.30 ʹ 22.00

Klar igen
En uge i Italien sammen
med 80 andre unge men-

nesker er sagen, og vi ville
alle gøre det igen, hvis muligheden bød sig.

volley for alle
– også dig!

16.00 ʹ 17.00

Et besøg hos TTa
andlægerne Sydcentret skal være en god oplevelse og det bliver det fordi vi altid gør os umage, og vi giver os go
od tid.

18.30 ʹ 19.30

Har du lyst til
at prøve kræfter
med volleyball?
Så er Kolding Ungdoms Volley eller Dalby GF Volleyball lige stedet for dig.
Vi er en klub, der lægger vægt på, at det skal være udfordrende og sjovt at
spille volleyball. Kom og træn med et par gange og se, om det er noget for dig!

Kidsvolley – torsdag 17.00-18.30

Torsdag
Rytmisk gymnastik: 1. ʹ 2. klasse

Vi er ikke farlige...

Cirkel- og intervaltræning

Alberte Duelund Kragh og Liv
Kristine Andersen
Anne Guldbrandsen

På alle niveauer for piger og drenge fra 1.-5. klassetrin.
Vi træner i Dalby Hallen torsdag fra 17.00-18.30.
Første træning er torsdag den 6. september.

Se holdfordeling, træningstider m.m. på www.kuv.dk

Seniorvolley – torsdag 19.30-21.30

Fra 20. august på: www.dalbygf.dk

Vi tilbyder volleyball for begyndere og øvede mænd og kvinder.
Vi træner i Dalbyhallen torsdage fra 19.30.-21.30.
Første træning er torsdag den 6. september.

Kontakt:

Spørgsmål?

KONTINGENT: Kr 600,- pr. sæson
KONTAKT: Morten Andersen, tlf. 4043 4879

Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk

Kontakt Irene Mortensen: dgfgymnastik1907@gmail.com



PRØV!
DIG!
KOM OG
IL AT SE
T
S
O
R
E
VI GL ÆD

KONTINGENT: Kr 600,- pr. sæson
KONTAKT: Morten Andersen, tlf. 4043 4879

Tilmelding og betaling

Ring til os og hør, hvordan også du kan
blive glad for at gå til tandlæge.

79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www.bjertbusser.dk

blev det torsdag. Endnu engang skulle vi alle stå klar i
springdragt, og vi skulle
vise dem alt, hvad vi havde
øvet. Igen tog vi bussen til
en af scenerne. Vi var alle
spændte, og vi satsede på,
at opvisningen i dag kunne
gennemføres. Da vi trådte
ind på scenen, var vi alle
fuld af energi. Alt gik, som
det skulle. Det var den fedeste opvisning nogensinde!
Desværre endte det hele i
kaos. Efter opvisningen var
der mange, der dehydrerede. Varmen havde ramt
flere af gymnasterne. Heldigvis viste vi alle et flot
program.

Tirsdag

Ring og hør nærmere.

Incl. bustur, kaffe og rundstykke, sejltur inkl. middag, guide,
kaffe og færge.

Deltagerne fra Dalby samlet i skarpt solskin inden afrejsen. Bagest fra venstre: Jamie, Anne,
Nanna, Peter. Forrest fra venstre: Simon, Maria, Liv, Alberte, Alberte.

Onsdag

LØVFALDSTUR m/ÅL FEGGESUND Incl. bustur, ål ad libitum og færge.
Søndag 7. okt. • Pris 500,(Vælger du Wienerschnitzel - 450,-)
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Gymnastik i Dalby GF: Hold og træningstider 2018/19

Mie Bach Iversen

HADERSLEV FJORD OG ÅRØ
Søndag 23. sept. • Pris 650,-

Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.

Endelig opvisning
Efter en dag i badeland

Pris pr. person 75,-

ER i 2018

Ikke helt efter planerne
Da vi kom derned, var vejret
dejligt. Vi fik uddelt vores hotelværelser, og derefter blev

der gjort klar. Turen handlede primært om spring,
selvom der selvfølgelig også
var plads til en masse hygge.
Søndag aften var vi alle klar
til
åbningsceremonien,
men da busserne var totalt
fyldte, måtte vi ændre planer. Der blev improviseret,
og vi endte derfor med at
stoppe al trafik på gaden
og opvise foran et hotel. På
trods af pladsmangel på
gaden var humøret højt, og
opvisningen gik godt.
Tirsdag aften stod vi alle
igen klar i springdragt og
nederdel eller shorts ved
busstoppestedet. Derefter
tog vi bussen ind til en af de
mange scener. Aftenen bestod af spring og opvisning.
Efter tre timers show, var det
blevet vores tur til at opvise.
Hele holdet blev samlet, og
så gik opvarmningen i gang.
Humøret var højt, men så
brasede et vildt skybrud om
ørene på os. Opvisningen
blev aflyst, og vi vendte triste
tilbage til vores hoteller.

Hit Fit Dance i hele hallen

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
- ture med indhold og hygge
Vores program er på gaden,
og turene kan også ses på vores
hjemmeside. Eksempler på ture...

Vi kørte i bus derned. 26
timer med 86 gymnaster,
fire trænere og fire forældre klemt sammen i to busser.

Første stop var Fleggaard,
der skulle tankes op.
Andet stop var Riccione.

Mail
dalby-skole@kolding.dk

August er ikke kun skolestart for nye elever, men
også tre nye medarbejdere.

Program 2018

Af Nanna, Anne og Alberte
Fotos: Privat

Tlf.:
79 79 78 30

Frit skolevalg
Forældre er gennem lovgivning sikret frit skolevalg til

To nye pædagoger
Skolen har også ansat to
støttepædagoger på baggrund af kommunal bevilling. Støtten er rettet til
elever med særlige behov.
De to nye pædagoger er:
Gitte Sørensen, 30 år, uddannet fra Professionshøjskolen UCC i 2014. Gitte

Ni gymnaster fra Dalby var med, da DGI Sydøstjylland
sendte sit Junior Syd hold til Riccione i Italien, hvor
der hvert andet år afholdes en stor international
gymnastikfestival.

Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Ny lærer
Ny lærer er Daniel van der
Klein. Daniel er 28 år og
uddannet lærer fra Campus Carlsberg UCC i 2017.
Daniel var i sidste skoleår
ansat som årsvikar på
Ådalsskolen i Vamdrup,
der er Kolding Kommunes
specialskole for elever med
autismespektrum forstyrrelser.
Daniel har dansk, engelsk
og musik som sine linjefag.

Festival del Sole

Sekretær
Marianne Krog Hansen

Nye medarbejdere på Dalby Skole
Af skoleleder Henrik Nielsen

Dalby Tidende
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Per er drivkraften bag Beboerforeningen
Per Rosiak er indbegrebet af Beboerforeningen for
Dalby Sogn. Han har været formand siden 2003 og
yder en kolossal indsats i bestyrelsen med bankospil
og børneloppemarked som årets højdepunkter. Men
måske har Beboerforeningen udspillet sin rolle, siger
formanden.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Redaktionen
Selv om Beboerforeningen
for Dalby Sogn ikke altid
har så meget på programmet, er de aktiviteter, der foregår, altid et tilløbsstykke,
og der er ingen i Dalby, der
er i tvivl om, hvem der tegner foreningen udadtil. Per
Rosiak er og bliver indbegrebet af Beboerforeningen, og formanden er i fuld
sving, når foreningen afholder banko og børneloppemarked i hallen. Pers engagement i Beboerforeningen skinner igennem i alt,
hvad han laver.
- Det kan godt være svært at
finde nogen til at hjælpe,
og så lander opgaverne
gerne på formandens
bord, fortæller Per, der
også står for meget af det
administrative arbejde i
foreningen, selv om han er
ordblind.

Tiden er knap
Men det er svært at nå det
hele selv. Lige nu er der
fire bestyrelsesmedlemmer
i foreningen, og det bliver
sværere og sværere at finde
nogen, som vil sidde i bestyrelsen.
Derfor har han også fundet
frem til et koncept, som
gør, at foreningen trods alt
kan afholde sine to arrangementer om året. For når
der møder 400 mennesker
op til årets bankospil, så er
det nødvendigt med noget
hjælp – især efter Per har
haft to diskusprolapser.
- Jeg har smerter hele tiden
– også når jeg sidder ned,
fortæller Per, der samler en
stor del af gevinsterne ind
til banko.
Han kan ikke længere selv
rende rundt og sætte
borde op til børneloppemarkedet eller bankospillet, ligesom han ikke kan
holde til at løbe rundt og

Blå bog
Per Rosiak fylder 61 år om nogle måneder og har en tvillingebror.
Han er gift og har fire børn på henholdsvis 41, 34, 32
og 23 år.
Han har tre børnebørn.
Han har været medlem af Beboerforeningen og bestyrelsen siden 1999. Formand fra 2003.
Foreningen har 110 medlemmer og et medlemsskab koster 100 kr. om året.

Per er med, når der skal laves noget i sognet, også da der skulle
anlægges beachvolleybane, hvor der nu er gynger m.m.

Per er helt sikkert at finde i hallen, når Beboerforeningen står
bag banko eller børneloppemarked.
dele gevinster ud til bankospillet.
- Nu har jeg fået 5. klasse til
at hjælpe til med børneloppemarkedet i foråret. Forældrerådet hjælper med at
sætte borde op, og de står
også for kageboden. Om
efteråret er det 6. klasserne, der hjælper til ved
banko og har en kagebageordning, som forældrene
sponsorer. Vi får hjælp, og
børnene tjener penge til
klassekassen, fortæller Per.
Stort engagement
Per har svært ved at skjule
sit engagement, når han
taler om Beboerforeningen, som også udpeger
Årets Dalby Borger hvert
år. Årets Dalbyborger er en
borger, der har gjort noget
særligt for sognet, og Per er
selv blevet hædret med titlen en gang.
- Der var i 2009, hvor bestyrelsen kuppede mig ved at
sige, at de ikke syntes, der
var nogen kandidater, og at
de ikke ville vælge en årets
borger. Og så valgte de alligevel mig, fortæller Per
med et glad smil.
Per selv, der godt nok er
født i Ødis, men som flyttede til Dalby allerede som
helt lille, er en ægte Dalbyborger. Han har gået på
Dalby Skole og har boet
hele sit liv i Dalby undtagen de år, hvor han først
var konstabelelev og siden
konstabel og overkonstabel
på kasernen i Fredericia.
40 år på Højgård
Både Pers storebror og

Pers tvillingebror Ib var ved
forsvaret, men da storebror
tog arbejde som karl på
Højgård i Dalby, tog de to
tvillinger med og flyttede
op ved siden af hinanden i
de tilhørende boliger ved
Højgård, hvor Per kom til
at arbejde de næste 40 år.
- Vores far var fodermester
på forskellige gårde, så vi
var vant til at være på en
gård, men jeg har fortrudt
mange gange, at jeg ikke
blev i forsvaret, siger Per,
der både har passet køer,
lavet markarbejde og har
ageret vicevært på de
mange lejemål, som ejeren
af Højgård efterhånden fik
rundt omkring.
I dag arbejder Per på genbrugspladsen i Kolding, for
efter de to diskusprolapser
kan ryggen ikke længere
holde til at arbejde i marken.
Social forening
Per har været medlem af
Beboerforeningen siden
den blev oprettet i 1988, da
kommunen ville lukke skolen. Lokale kræfter gik
sammen om at redde skolen, og det lokale sammenhold blev startskuddet til
Beboerforeningen. Siden
blev det en social og kulturel forening, som havde
rigtige mange arrangementer de første år. Efterhånden faldt aktivitetsniveauet,
og Beboerforeningen har
været ved at nedlægge sig
selv flere gange, blandt
andet da Per sagde, at han
ikke genopstillede til formandsposten. Men gode
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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

Per er også meget lokalhistorisk interesseret. Han købte engang
den brune mappe på børneloppemarkedet og mappen indeholder
Pers arkiv fra Beboerforeningen. Skiltet er det gamle sogneskilt,
som Per har fået foræret af en Dalbyborger.
kræfter overtalte ham til at
blive.
- Men det kan da godt være
at foreningen har overlevet
sig selv. Det kan være, at aktiviteterne skal lægges ind
under Dalby GF. Så bliver
administrationen også billigere. Vi får se, siger Per,
der måske også ender med
at skulle flytte fra sognet.
- Lige nu bor vi til leje, og
det er svært at finde en billig nok bolig i Dalby. Og
der står i foreningens vedtægter, at man skal bo i sognet for at kunne være
medlem, og så kan jeg jo
heller ikke fortsætte, siger
Per.

Årets Dalbyborger 2009: ”Primus motor i Beboerforeningen.
Meget engageret i lokalområdet. En god ven, der går foran,
når der skal gøres en indsats.”

Per er konfirmeret i Dalby. Her er konfirmanderne fra 1974 i
Vonsild præstegård, for dengang hang de to sogne sammen. Per
og hans tvillingebror Ib står i bageste række som hhv. nr. 4 og 2
fra højre.

