Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

Dalby Kirke

ARRANGEMENTER
JUNI / JULI / AUGUST

SOMMERFEST

Juni

Så nærmer weekenden den 21.-23. juni sig for årets
Sommerfest i Dalby. Se programmet side 5-8. Traditionen tro starter vi fredag aften kl. 18.00 med fællesspisning, musik og hygge i teltet. Det er muligt
at reservere et bord, hvis I bliver mange og for eksempel benytter lejligheden til at samle klassens
voksne, hockeyholdet eller andet.

Torsdag 6. kl. 19.00
Sommerkoncert i kirken
med kirkens kor
Søndag 9. kl. 10.30
Pinsegudstjeneste på
alverdens sprog i Dalby
Kirke
Mandag 10. kl. 10.30
Fælles friluftsgudstjeneste i Geografisk Have
Onsdag 12. kl. 17.00
Skolens Sommerkoncert
Fredag 21. kl. 18.00
Sommerfesten begynder med fællesspisning
Søndag 23. kl. 9.30
Friluftsgudstjeneste ved
hallen
Søndag 23.
Sommerfesten slutter
Fredag 28.
Sidste skoledag inden
sommerferien. Afslutningsdag med eleverne
fra 6. klasse

Af Bente Frank,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv
Gå ikke glip af denne hyggelige aften, hvor vi mødes
til afslappet samvær på festpladsen.
Menuen leveres af Kokkekompagniet og består af
braiseret nakkesteg, barbecuekylling, flødekartofler,
blandet salat, brød og smør
til kr. 100,- pr. pers. Alternativt, hvis der kun ønskes
salat, brød og smør er prisen kr. 40,- pr. pers.
Grillen er naturligvis også
åben, men under spisningen er pladserne i teltet reserveret til de voksne, der
har bestilt menuen til fredagsfesten.

Bestilling af mad
Bestilling og betaling for
mad skal ske senest torsdag
den 13. juni via MobilePay
nr. 70382.

Dalby GF

8. årgang. Nr. 5
Juni-Juli 2019
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Ved bestilling: Skriv antal
”BUF” og/eller antal ”SAL”
+ ”18” (hvis kl. 18.00) eller
”20” (hvis kl. 20.00). Sidstnævnte er af hensyn til fodboldspillerne, der først er
færdige ca. kl. 20.00 – og
naturligvis alle andre, der
først ønsker at spise lidt senere på aftenen. På den
måde holder vi maden
varm og frisk til alle.
Ønsker et par for eksempel
at bestille 1 x buffet og 1 x
salat til kl. 18.00, skriver de
i kommentarfeltet: 1 BUF
18, 1 SAL 18 og overfører
kr. 140.

Bestilling af bord
Mange benytter lejligheden til at samle klassens
forældre, naboer eller
andet, og hvis I ønsker at
sidde samlet, sender I en
SMS senest onsdag den 19.
juni til 40 56 04 34 med angivelse af bordnavn samt
antal. Så sørger vi for at
markere pladserne, når vi
dækker op. Har man ikke
reserveret bord, finder
man selvfølgelig bare en
plads ved et af de resterende borde i teltet. Børnene leger udenfor under
spisningen – også hvis det
regner.

KIRKE
Dalbys konfirmander

Læs side 2

GANG I DIG OG
DALBY
Alt om sommerfesten og
program

Læs side 4-8
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I fjor søgte alle ud i det pragtfulde vejr for at spise ved fredagsfesten. Men teltet står klar, hvis vi
ikke er så heldige i år.

DALBY GF
Sabrina fra Grev Draculas hjemegn spiller volley i Dalby

Læs side 9

August
Mandag 13. kl. 8.00
Første skoledag
Søndag 18. kl. 10.30
Strandgudstjeneste på
Rebæk Strand

SKOLE
Tyvstarterne lærer en
masse

Læs side 11

Dalby Skoles 500 børn var samlet til rejsegildet den 27. maj. Børne- og Uddannelsesudvalgets formand Kristina Jørgensen (DF) fortalte børnene et lille eventyr om Dalby Skoles historie. Foto: Dalby Skole

BAGSIDEN
Rie har tabt 35 kilo på
stenalderkost

Læs side 12

mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg

BAGSIDE
Agnes imponerede
dommerne i Voice
Junior

Læs side 12

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

KALENDER
JUNI
Festgudstjeneste: Søndag 9. kl. 10.30
Pinsedag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 3

c

Fælles friluftsgudstjeneste i Geografisk Have:
Mandag 10. kl. 10.30
2. pinsedag. Fælles for Dalby, Sdr. Bjert,
Sdr. Stenderup, Brændkjær. Se side 3

Dalbys konfirmander
2019
Kirken var stuvende fuld, da årets konfirmander sprang ud den 17. og 19. maj.
Konfirmanderne havde valgt tema, salmer og prædikentekst. Og dagens kirkebøn var sammensat af konfirmandernes egne bønner.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 22. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

30. maj
Alfred Aabo Iversen
Odins Ager 17

Andreas Skov Knudsen
Chr. Schous Vej 7

c
c
c

Friluftsgudstjeneste ved hallen: Søndag 23. kl. 9.30
I tilknytning til Dalby Sommerfest. Se side 3 og 8.
Ved J.C. Bach Iversen.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Gudstjeneste: Søndag 30. kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

25. maj
Martine Maria Dahl &
Kasper Munk-Madsen
Skovly 44
Winnie Bjerre & Søren
Johannes Bjerre
Stranden 60, st.

Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 10.30
3. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 14. kl. 9.00
4. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 21.
F.eks. kl. 9.00 i Sdr Bjert Kirke eller kl. 10.30
i Sdr. Stenderup Kirke.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 28.
F.eks. kl. 10.30 i Sdr Bjert Kirke.

AUGUST
Gudstjeneste: Søndag 4. kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis søndag. Ved Tine Illum.

Konfirmation fredag den 17. maj i Dalby Kirke
Bageste række fra venstre: Andreas Lundgaard, Jacob Bundgaard Dixen, William Hillker Madsen, Jamie Reimer Michaelsen, Peter Stubkjær, Oliver Oppenhagen Krøller,
Jeppe Kvistgaard Martello, Mikkel Ravn Hansen.
Midterrækken fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Simon Hvelplund Overgaard,
Melanie Hongxia Hollænder Petersen, Stine Crenzien Klingenberg, Dagmar Elisabeth
Poulsen, Rikke Moffat Stockflet Schøtt, Alberte Duelund Kragh, Marcus Enemark Radfelder.
Forreste række fra venstre: Maria Hylsebeck Jørgensen, Mathilde Thrane Wichmann,
Anna Vildfang Aasholm, Stine Feldt Jørgensen, Liv Kristine Andersen, Line Nygaard
Urup, Esther Marie Bach Iversen.
Foto: Judy Reimer, Fotostylisten.

1. juni
Rikke Edelberg Jensen
& Simon Edelberg Jensen
Bakkegærdet 8
Tanja Ravn-Nielsen &
Kasper Ravn-Nielsen
Klintevej 25

DØDE OG
BEGRAVEDE
3. april
Inge Jensen
Tidl. Møllegærdet

LØRDAGSDÅB
24. august kl. 10.00
2. november kl. 10.00

2. maj
Viggo Peter Knudsen
Egebakken 4

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.

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Om

AVISEN

DØBTE

2. juni
Teis Markus Wallis
Jamie Thomas Wallis
Fjeldparken 14

Gudstjeneste: Søndag 16. kl. 9.00
Trinitatis søndag. Ved Tine Illum.

JULI

Nyt om
NAVNE

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

2. pinsedag, mandag den 10. juni kl. 10.30, holder
kirkerne i Dalby, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og
Brændkjær for tredje gang fælles friluftsgudstjeneste – i år i Geografisk Have.
Ifølge turnus er det medarbejderne ved Dalby Kirke
og Brændkjærkirken, der
er hovedansvarlige for
årets fællesgudstjeneste,
der ganske passende ligger
på grænsen mellem de to
sogne. Men også Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup slutter
sig altså til og gør det gode
selskab endnu bedre.
Gudstjeneste i haven –
uanset vejret
Er vejret godt, står bænkene
klar i Rosenhaven til at tage
imod kirkegængerne. Hvis
det regner, rykkes bænkene
ind i Væksthuset. Der vil
være folk ved indgangen til
at lede kirkegængerne det
rigtige sted hen.

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

Musikken står unge blæsere fra MGK Kolding for i
samarbejde med organister
og sangere fra Dalby Kirke
og Brændkjærkirken. Det
er også de to kirkers præster, der står for prædiken
og gudstjenestens gang i
øvrigt.
Frokost
Det er en oplagt dag at tage
en madkurv med til en hyggelig fællesspisning efter
gudstjenesten. Der kan
også købes frokost i Geografisk Haves café Lykkefund.
Vi håber, at mange har lyst
til at komme til fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.

Sommerfestgudstjeneste søndag 23. juni kl. 9.30. Traditionen
tro flytter Dalby Kirke i det fri ved årets sommerfestgudstjeneste.
Der bliver igen et særligt musikalsk bidrag, ligesom kirkens ungdomskor og voksenkor også er med. Se mere side 8.

Sogneudflugt
1. september
Rosenhaven, hvor årets fælles
friluftsgudstjeneste planlægges
afholdt, ligger cirka midt i
haven mellem de mange landes og verdensdeles planter –
en fin illustration af Pinsens
budskab om at bringe kristendommen ud til hele verden.

Hele verden fejrer Pinse i Dalby
Pinse handler om, at kristendommen skal fortælles
videre på alle verdens sprog og nå ud over hele jorden. Det kan man opleve i Dalby Kirke, når folk fra
sognet, der behersker andre sprog end dansk, læser
op ved gudstjenesten søndag den 9. juni kl. 10.30.
Pinsen er en afgørende
højtid for den kristne
kirke. Pinsedag kommer
disciplene til at brænde for
sagen og begynder at forkynde evangeliet på alverdens sprog.

Når vi i Dalby Kirke læser
op på så mange sprog som
muligt Pinsedag, viser vi, at
Guds vision er, at mennesker forbinder nationer og
folk i stedet for at fjerne os
fra hinanden.

Flere sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund ikke afgjort. Interesserede må
gerne melde sig til sognepræsten med deres sprog
på tlf. 75 50 23 27 eller på
e-mail: jcbi@km.dk

Udflugter
dfl
med in
ndhold og hygge

Indkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
R
DANMARK

1. og 3. mandag i måneden med afgang fra:
Middelfart kl. 11.40 • Vejle kl. 12.00
Fre
edericia kl. 12.05 • Kolding kl. 12.30

Pris prr. person 75,-

DITLEVDAL BISONFARM
Ring og hør nærmere.
Søndag 9. juni
Pris 590,Bustur • Middag • Foredrag • Prærietur
CA
ATHRINESMINDE TEGLVÆ
VÆRKSMUSEUM
SEUM OG
G GRÅSTEN
GRÅSTEN SLOT
SLOT Bustur • Kaffe og Rundstykke •
Mandag 10. juni - Pris 595,Guider • En
ntré • Rundvisning • Middag • Kaffe og kage
AVERNAKØ
Bustur • Kaffe og rundstykke • Færge
Søndag 16. juni - Pris 585,okostbuffet
Guide • Fro
SILD MED DANSKTA
TALENDE GUIDE Bustur • Kaffe og rundstykke • Færge Frokost
Onsdag 26. juni - Pris 595 ,Guide • Kafffe og kage • Biltog
CIRKUS
20
2019
REVYEN

Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chaufførerr.
Vi har minibusserr,, liftbusser og turistbusserr.






79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk
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Program i øvrigt
I Silkeborg Ørnereservat
skal vi opleve rovfugleshow
ved ”falkemanden” Flemming Sanggard. Her indtager vi også vores frokost,
nemlig stedets specialitet
bisonburger.
Herfra går turen til Asger
Jorn Museet med indlagt

Pris og tilmelding
Pris inkl. morgenkaffe, bus,
alle entréer, frokost og eftermiddagskaffe er kr.
275,00.
Tilmelding til Jette Juhl på
tlf. 27 63 25 77 eller på email: jettejuhl@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er
15. august.
Læs mere om udflugten i
august-nummeret af Dalby
Tidende.

Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
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.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

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

____________________

1- dags ture i DE
EJLIGE DANMARK
Se alle turene i vores program 2019
- eller se mere på vores hjemmeside.
Eksempler på kommende ture...

Vi mødes til morgensang i
Dalby Kirke kl. 9, drikker
morgenkaffe, og kl. 9.30 er
der afgang i bus mod Silkeborg.

rundvisning, inden dagen
rundes af med sejltur på
Silkeborgsøerne. Eftermiddagskaffe indtages undervejs.
Forventet hjemkomst omkring kl. 17.30.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe. Vi håber, det
bliver i strålende pinsesol
på kirkens P-plads.

I fjor lød pinseberetningen på 11 forskellige sprog i Dalby Kirke: Engelsk, ungarsk, kinesisk, bulgarsk, tysk, hollandsk, finsk, litauisk, portugisisk (brasiliansk), fransk og italiensk. Pinsedag i år
den 9. juni kl. 10.30 sker det igen. Meld dig som læser på et andet sprog end dansk til sognepræsten
på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk

Program 2019

Den traditionsrige fællesudflugt med vores
nabosogn i Sdr. Bjert går
i år til Silkeborg-egnen.

Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

Konfirmation søndag den 19. maj i Dalby Kirke
Bageste række fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Andreas Prinds Rasmussen, Alexander Bruun Schmidt, Lars Rahbæk, Mads Bjørndal Kirstein Ahrendtsen, Oliver Elkjær Ravn.
Midterrækken fra venstre: Malte Hendrik Ruiter, Simon Ankjær Vinther-Jensen, Emilie
Marie Work Bramsen, Emma Hornstrup Smidt, Rasmus Lundh Jensen, Oliver Rask
Bekke.
Forreste række fra venstre: Ida Nøhr Roelsgaard, Zophie Høi Davidsen, Clara Nynne
Wendtland Henriksen, Karoline Roager Nørholt, Dianna Marie Strelluff Lundorff.
Foto: Judy Reimer, Fotostylisten.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang, nr. 6
Juni - Juli 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Årets sogneudflugt 1. september spænder vidt – lige fra kunst på
Asger Jorn Museet over en sejltur på Silkeborgsøerne til et medrivende rovfugleshow med ”falkemanden” Flemming Sanggard,
vinder af ”Alene i Vildmarken”.

V.oIgEvRi eSlsKkeOr hUvidSeEvNarer
..

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

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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DALBY SOMMERFEST / DALBY GF

Husk BørneCamp
BørneCamp er en af Sommerfestens allerstærkeste
traditioner, som naturligvis også er på programmet
i år.

Af Bente Frank, Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv

tilknytning til Dalby Skole eller Dalby GF. Se mere om de
konkrete tidspunkter og regler i programmet.

Du kan læse meget mere om BørneCamp
på side 8, men...

Tilmelding og betaling
Tilmelding og betaling skal ske senest d. 13. juni med 90
kr. via MobilePay nr. 69026. Skriv barnets navn, kontakttlf.nr. til forældre og ”FRA” for fransk hotdog eller ”LAS”
for lasagne. Sidstnævnte er den aftenmad, barnet ønsker.

Skal dit barn på BørneCamp lørdag?
Har du endnu ikke fået meldt dit barn til
BørneCamp, kan du nå det endnu. Børnecamping er for børn til og med 14 år med

RAM
G
O
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DFEST

21. JUNI - 23. JUNI 2019

FESTPLADSEN
FREDAG DEN 21. JUNI
17.00 –

Pladsen åbner

17.00 – 20.00

Seniorfodbold / Old Boys / Hyggebold

18.00 –

FREDAGSFEST I TELTET / HYGGE / MUSIK
Aftensmaden serveres. Teltet er klar til fest og
musik. Vi håber, at rigtig mange vil bakke op
omkring fredagsfesten. Tilmeld jer i god tid og
få en hyggelig aften med familien, vennerne,
klassen og naboerne.
Bestilling og betaling for mad
senest d. 13. juni via MobilePay nr. 70382
MENU OG BESTILLING
’Spis hvad du kan’ af braiseret nakkesteg,
barbequekylling, ﬂødekartoﬂer, blandet salat,
brød og smør for kr. 100,- pr. pers.

Derfor blev jeg træner/manager i Dalby GF
Søren Peter Viborg er den første i Dalby Tidendes
nye portrætserie: Månedens træner.

Jeg er født i Dalby Sogn ved
gården Bøgelund, og i
1955 overtog mine forældre bestyrerjobbet i Forsamlingshuset/Øvelseshus
et, og jeg boede dermed
nærmest på fodboldbanen.
Således var min skæbne jo
fastlagt.
I øvrigt var begge mine forældre i mange år en del af
DGF, som fodbold- og
håndboldspillere, bestyrelsesmedlemmer og gymnastikledere. Så DGF-dna`et
er kommet fra mine kære
forældre. Desuden har
også min bror Jørn taget
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sin tørn i DGF.
Grundet manglende ungdomsfodbold i DGF spillede jeg i 8 år i KB, hvor jeg
bl.a. opnåede 35 kampe på
førsteholdet i serie 1, inden
Dalby-tøjet igen kom til at
pryde min ungdommelige
22-årige krop, og det har
det så gjort lige siden. Tøjstørrelsen er dog gået et par
numre op.
Mit fodboldliv i Dalby er foregået i serierne. Vi har
været en halvleg fra oprykning til serie 2. Men vi har
også været r…. af serie 4,
og de tabte kampe har selv-

følgeligt primært været
dommerens skyld!
Da jeg startede med oldboys fodbold, spillede jeg
fremdeles på serie 6 med
berømtheder som målmand Pinde og hurtigløber
Peter Bonnichsen, meget
trofast SOB-tilskuer. Og det
forekom af og til, at jeg om
lørdagen spillede serie 6
med sønnen og om mandagen SOB med faderen.
Hyggeligt! Jeg sluttede
serie 6-karrieren, da jeg
havde rundet de 50.
For ca. 25 år siden skulle
der findes én, som ville stå
for OB-holdet. Denne tjans
overtog jeg, og sidenhen
blev det så Senior Old
Boys-holdet (SOB), spillere
over 40 år, der måtte bøvle
med mig. Jeg har krampagtigt holdt fast i manager-opgaven for at være sikker på
at få en plads på holdet. I
2006-2007 ændrede jeg –
inspireret af tidens tanker
om numerologi og andre
flyvske tanker – ledertitlen
til ”Stormufti”.
Men da dette tiltag ikke
havde nogen som helst forbedrende virkning på SOBholdets
indsats
og
resultater, vendte jeg tilbage til den gode danske
titel manager.
Med
manageropgaven
fulgte så også muligheden
for – uimodsagt – at kunne
optræde som en slags
klummeskribent i klubbladet og senere det agtværdige Dalby Tidende. Det er
meget tilfredsstillende at
kunne rapportere om store
Dalby præstationer på de

lokale arenaer i Seest, Fynslund og Sjølund. Det påstås, at mange Dalby
sobbere har fået boostet
deres karrierer grundet positiv omtale af manageren.

Månedens træner

Alternativt, hvis der kun ønskes salat,
brød og smør, kr. 40,- pr. pers.

Navn
Søren Peter Nielsen Viborg

Mit bedste Dalby-minde
Der er så mange, at det er
umuligt at slå ned på ét bestemt minde. Men mødet
med mange dejlige mennesker på og uden for banen
– medspillere som modstandere – vægter højt.
Kammeratskab, der også er
blevet til venskaber, den
uundværlige snak i omklædningsrummet, de gennem årene mange festlige
sammenkomster og fester i
Dalby GF-regi, glæden ved
at være en del af et godt
fællesskab. Alle disse ting
udgør de bedste minder
om mine mange år i Dalby
GF.
Dog er der et minde billede, der har brændt sig
fast på min nethinde. Ikke
at det på nogen måde er
mit bedste minde om tiden
i DGF, men det er i hvert
fald særdeles markant!
I ”gamle dage” hang der
udenfor ved de gamle omklædningsrum et lille skab
med glaslåge, hvor bl.a.
holdopstilling til kommende kampe kunne ses.
Den kiggede jeg en dag ind
i – og fik så en gedigen makaber overraskelse. Halvt
indpakket i et mælkebøtteblad lå en finger. En finger!
Den sande historie er, at
Dalbys mangeårige målmand Poul Hald havde sat
net i fodboldmålene, og

Alder
67

Ved bestilling: Skriv antal ”BUF” og/eller
antal ”SAL” + ”18” (hvis kl. 18.00) eller ”20”
(hvis kl. 20.00).
Vores erfaring er, at børnene leger ude,
så vi tænder grillen for de unge.

Bopæl
Agervænget 16, 6000 Kolding

BORDBESTILLING
Reserver et bord ved at sende antal personer
og bordnavn til 40560434

Job
Senior konsulent hos Gühring Aps (spåntagende værktøjer til maskinindustrien)
Familie
Samboende med skønne Birte Madsen – 1 søn Michael,
som bor i Silkeborg og er gift med Mette, og de har
Frida på 13 og Victor på 16
Livret
Al god mad (efter min smag)
Funktion i Dalby GF
Selvudråbt manager for senior Oldboys holdet
Hvor mange år i Dalby GF?
Ca. 50
Favorithold i Superligaen
Hælder mest til de lokale sydjyske klubber – gerne med
Kolding i 1. division som første skridt.

HUSK

Bestil se
nest
13. juni

TILMELD DIG TIL TO TIMERS FRIVILLIGHED til gavn for vores børn og unge. Fx bage kage, stå i grill,
være campingvagt m.v. Find doodles på www.dalbygf.dk eller på Facebook siden ’Sommerfest i Dalby’.

OBS!

Alternativt: Kontakt Pernille på: 5175 5027/ pernille@pernillekroghhansen.dk
TILMELDING TIL NOGLE AF AKTIVITETERNE via MobilePay senest torsdag d. 13. juni.
Se numre ved de enkelte aktiviteter.

Deltagelse og ansvar: Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.
Dalby Møllepokal: Tiderne for Dalby Mølle Pokal er vejledende i forhold til hvor mange hold, der tilmelder sig, og hvorvidt nogle rækker bliver slået sammen.

Favorithold internationalt
Manchester United
han var hoppet op for at
hæfte nettet på krogene
bag på overliggeren. Meget
uheldigt fik hans fingerring fat i krogen, og de 2
yderste led af Pouls finger
blev revet af. Han løb ind
til mine forældre, der fik
ham på sygehuset. Hvem,
der fandt fingeren og pla-

cerede den i ”kukkassen”,
blev aldrig opklaret.
Men Poul Hald spillede sidenhen mange år i Dalby,
altså uden ring.
Tak for alle de gode kvalitetstimer, jeg har oplevet i
Dalby GF.
Jeg ser med glæde frem til
mange flere.
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DALLBY SOMMERFEST 21. JUNI-23. JUNI

FESTPLADSEN
LORDAG DEN 22. JUNI

FESTPLADSEN
LORDAG DEN 22. JUNI
09.00 – 16.00

DALBY SOMMERFEST 21. JUNI - 23. JUNI 2019

Dalby Mølle Pokal
U5+U6 mix, U8 piger og drenge,
U10 piger og drenge, U12 drenge.
Boder

10.00 – 18.00

Boder og Torwand

10.00 – 11.30

Mini-parkour. Åben Hal for de mindste
børn (ca. 1-4 år). Kom og få et diplom.

10.00 – 11.30

Kolding Fægteklub. Kom og prøv.
Høvdingebold

11.00 – 22.00

Grill og café

11.00 –

SFO-aktiviteter

14.00 –

Petanque på græsbane
For voksne (seniorer). Kom og vær med.
Forhåndstilmelding via SMS til: 2777 2222

14.30 – 17.30

Hyggemusik ved Lasse på guitar

15.00 –

Høvdingebold (fra 6. klasse og op)
Forhåndstilmelding via SMS til: 2777 2222

Å b e n hal

Børnecamping

19.00 –

stil sene
7. kl. og ældre tidligere elever:
st
13. juni
Aftensmad i teltet.
Lasagne til kr. 50,00 bestilles
senest d. 13. juni på MobilePay nrr. 69026

19.00 –

Lort eller lagkage.
Tilmelding i cafeen senest kl. 18.00
(k 20,-).
(kr.
) Stor pokal
k l påå spil.
il

07.00

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

09.00

Alle telte skal være fjernet

Tilmelding og betaling senest d. 13. juni
via MobilePay nr. 69026. Skriv barnets
navn, forældrekontakt-tlf.nr. og ”FRA” for
fransk hotdog eller ”LAS” for lasagne.

HUSK
Be

Åben hal. Spring- og legeland.

20.00 –

Lørdag 15.30 – BØRNECAMPING
søndag 9.00
Pris: 90 kr. (inkl. mad)
Børnecamping er for børn til og med 14 år
med tilknytning til Dalby Skole eller Dalby GF.

Glidebane.
Husk skiftetøj + evt. håndklæde

19.00 – 21.00

elding

BORNECAMPING
Dalby Mølle Pokal

15.00 – 17.00

HUSK
Tilm

15.30
Hygge

18.00 – 19.00

Tjek-ind
Udlevering af armbånd, der bæres hele tiden
og vises ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads
(skel mellem 3. og 4. kl.).
Aftensmad
Fransk hotdog eller lasagne

Opsyn og ansvar
2 lejrchefer eftermiddag/ aften.
2 vågne voksne om natten.
Dog: Overnatning er forældres eget ansvar.

Rygning, alkohol, energidrik = Bortvisning!

Aftenhygge på pladsen
21.00

Tænderbørstning

22.30 – 23.00

Ro på pladsen

G r i l l o g c af e
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Sabrina fra grev Draculas hjemegn
brænder for volleyball og musik

FESTPLADSEN
FESTPL
LADSEN
SONDAG
O
DEN 23. JUUNI
09.30 – 10.15

En del af Koldings internationale studerende har
spillet hos Dalby GF Volleyball. Sabrina Gaitân, som
kommer fra Transsylvanien nær Grev Draculas hjemegn, og sigter mod en karriere som musiker, er en
af de mere usædvanlige.

Friluftsgudstjenestte ved J.C. Bach Iversen,
og Spillemænd af Guds nåde
Kirkekaffe
Kirkekaffe.

10.30 – 15.00

Dalby Mølle Pokal
U7 mix, U9 piger og
g drenge, U11 piger og drenge,
U12 piger.

10.00 – 15.00

Boder og T
To
orwand
d, grill og café

11.00 – 12.00

Yoga i det fri. Tilmeelding via begivenhed
å FFacebook.
b k H
k underlag.
på
Husk
u d l

Dalby Tidende

DALBY GF

Af Jens Overgaard
Fotos: Jens Overgaard

HUSK

tilm
meldin
på Faceb g
ook

Friluftsgudstjeneste

Scenen på den engelske
pub i Kolding og en række
af landets spillesteder er
blevet hjemmebane, for Sabrina Gaitân. Her optræder hun med lige så stor
naturlighed, som når hun
server og parerer slag i
Dalby Hallen til træning i
Dalby GF Volleyball.
22-årige Sabrina er nemlig
blevet en fast del af holdet
i klubben sideløbende
med, at hun har afsluttet
en bachelor i markedsføring og salg hos IBA, og nu
satser på en karriere inden
for musik med egne kompositioner, vokal og guitarspil. Med kort afstand til
byens steder for videregående uddannelser, hvor
der færdes en bred vifte af

internationale studerende,
er der nemlig ofte et international islæt på banerne i
hallen, hvor der de sidste
sæsoner bl.a. har været en
japansk studerende fra Designskolen og en italiensk
studerende fra Syddansk
Universitet men også en au
pair fra Filippinerne.
Sabrina her boet to et halvt
år i Kolding og er ved at
falde til. Hun satser nu på
at arbejde for en drøm om
at kunne leve af sin musik.
Hun har tidligere optrådt
med bandet ”Blind Heart”,
som spiller hårdere rock,
og sammen med sin kæreste, der også spiller guitar.
Men nu vil hun optræde
under eget navn med både
covernumre og hendes
egne sange inden for blues
og jazz, og hvor hun blandt
andet har fået en aftale

med kæden ”The Old Irish
Pub” om at optræde landet
over.
- Jeg kan udtrykke, hvad jeg
tænker og føler gennem
musik. Det er min passion,
siger hun.
Et tænkespil
Den unge musiker kommer fra byen Braov i Transsylvanien, som kun ligger
30 km fra det slot, hvor den
berømte Grev Dracula huserede i 1400-tallet. Selv
om vampyr-figuren, som
blev skabt af forfatteren
Bram Stokers, er ren fiktion, har grev Dracula –
Vlad Dracula – levet som
en lokal fyrste, der var berygtet for sin barske fremfærd. Han har angiveligt
været inspirationskilde for
Bram Stoker. Dracula fylder helt naturligt i den lokale historie, og Sabrina
nævner det også, når hun
står på scenen.
- Når jeg fortæller, at jeg
kommer for Transsylvanien, siger folk ”Wauu”.
Det er mere spændende

NYHEDER 2019
Ved årets som
mmerfest er der to helt
h
nye aktiviteter på menukortet.

Lørdag
d. 22. jun
i
kl. 10.00

Fægtning
Fægtning er en sport, der blandt andet ud
dvikler børns
koncentrationsevne, balance, strategiske sans
s
og samtidig giver
god motion. Kom og mød Kolding Fægtekklub, når de lørdag i tidsrummet 10.00-11.30 besøger Dalby Somm
merfest.
Alle børn fra 7 år og op kan prøve. Fægteklubben medbringer alt
udstyrr, så det er bare at møde op. Fægtekklubben har selvfølgelig
instruktører med, og der er tænkt på sikkeerhed.
Hvem kan glide længst i vand?
Hvis vejret bliver godt, vil der lørdag efterm
middag
fra kl. 15.00-17.00 blive opsat en glideban
ne med vand,
så vi kan se, hvem der kan glide længst ud
den stop.
Medbring
g et håndklæde og
g eventuelt skifttetøj.j

Lørdag i
jun
d. 22. 0
5
kl. 1 .0

OBS! Hvis det er koldt, gennemfører vi ikke denne aktivitet.

8

Lørd
d. 22. ag
j
kl. 19 uni
.00

Volleyball er teamwork og handler om at tænke hurtigt. Spillerne i Dalby træner om torsdagen.

Gensyn me
ed gamle klasse
ekammerater

Sabrina Gaitân fra Transsylvanien, der spiller i Dalby GF Volley, er en af de mange internationale
studerende, som har været forbi klubben. Hun er her flankeret af træner Morten Andersen.
end bare at komme fra Rumænien. Hjemme kender
alle historien om Dracula,
men det er ikke noget,
man bruger i markedsføringen i så høj grad, som
man kunne, forklarer hun.
Lokalt er der dog blandt
andet guidede busture til
Draculas Slot. Sabrina, som
spillede volleyball på højt
niveau i Rumænien, er ikke
i tvivl om, hvad der trækker
ved at spille i Dalby.
- Volleyball handler om
teamwork og er et spil,
hvor du skal kunne vinde
bolden, uden at du behøver at skubbe som for eks. i
fodbold. Du skal kunne
reagere hurtigt og tænke
hurtigt. Det er et tænkespil, det kan jeg godt lide,
siger hun.

mig, og accepteret mig,
selv om jeg ikke taler
dansk. Det betyder meget
for mig, smiler hun.
De udenlandske spillere
giver ny inspiration til klubben, lyder det fra Morten
Andersen, som er træner i
Dalby GF Volleyball. Her
han man traditionelt haft
spillere, der kommer fra
både Dalby, Kolding by og
oplandet. Herunder også
studerende.
- Vi er meget glade for at
have udenlandske spillere.
Det er ofte spillere, som er
gode i forvejen og er med
til at give et frisk pust. I
mange lande er volleyball

jo større end f.eks. håndbold. Og så er det spændende at få et flerkulturelt
og internationalt input,
siger Morten Andersen,
som peger på, at mange lokale fra Dalby selvfølgelig
helt naturligt også bruger
klubben, der har en afdeling for børn og unge i
Kids Volley og en motionsafdeling, der begge har
træning om torsdagen. Sæsonen løber fra september
til maj.
- Vi har spillere fra et bredt
område. Men vi kan altid
bruge flere spillere fra
Dalby, siger Morten Andersen.

Sjovt og fokuseret
Derfor har det også været
let for Sabrina at falde ind.
- Jeg blev forelsket i den
måde, man spiller på i
Dalby. Folk har det sjovt,
men er alligevel fokuserede og spiller godt. Og så
har man taget godt imod

Lørdag aften kl. 19.00 tilbyder vi tidligere elever fra Dalby Skole (nuværende 7.+ 8. klasser)
k
r) at mødes til fællessspisning og hygge i teltet.
Madbestilling
obilePay nr. 69026.
I kan bestille lasagne til kr. 50,- på Mo
Maden skal bestiilles senest d. 13. juni.

OBS
H

U
bestilSl K
ing

Facebook
Vi har oprettet en begivenhed på Faceboo
ok med denne aktivitet, so
om
I meget gerne må klikke ’Deltager’ i, så vi kan få spredt budskabet ud
til alle. Vi håber meget at se mange af jer til ”Gensynsfesten”.

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Skoleintra erstattes af Aula til august
SkoleIntra/Forældreintra, der igennem en del år
over hele landet har været den skriftlige kommunikationsvej mellem skole og hjem, bliver afskaffet til
sommer.
Et nyt kommunikationsprogram, Aula, starter fra
det nye skoleår til august. Skolens MED-udvalg og
skolebestyrelsen har i den anledning drøftet retningslinjer for kommunikationen mellem skole og
hjem.

der skal indføres et nyt program, Aula, der skulle blive
mere enkelt, sikkert og indeholde færre arkiver.
Derfor har alle skoler
skulle rydde op i SkoleIntra og lave retningslinjer
for benyttelse af det nye
Aula.

Men omfanget af informationer i systemet er vokset
voldsomt over årene og
lever ikke på alle punkter
op til reglerne for sikker
opbevaring af personlige
oplysninger.
Derfor er der besluttet, at

Aula er til beskeder
Skolebestyrelse og skolens
MED-udvalg har behandlet
retningslinjer for kommunikationen mellem skole
og hjem.
Retningslinjen er, at Aula
er til beskeder mellem
skole og hjem. Her kan

Af skoleleder Henrik Nielsen
SkoleIntra har været et
godt redskab for skolehjem-kommunikationen
og for skolens interne beskeder og blandt andet
også som elektronisk arkiv.

klasselærere og andre
sende informationer til forældre og modtage informationer fra forældre om
eleverne.
Har forældre eller skolens
medarbejdere behov for at
drøfte et forløb eller en
problemstilling er vejledningen, at det sker ved en
telefonisk samtale eller evt.
ved et møde. Forældre kan
lægge en besked om at
blive kontaktet af klasselærer eller anden medarbejder.
Samtale giver bedst mulighed for at lytte og forstå
hinanden.

To årlige forældremøder
Skolebestyrelsen har ønsket to forældremøder årligt på alle klassetrin. På
flere klassetrin har der
blandt andet været behov
for at kunne få tid til at
drøfte børnenes færden på
sociale medier, og det kan
være svært at få tid til på et
forældremøde, hvor der
skal gives rigtig mange informationer.
Der har også været nogen
usikkerhed om hvilke retningslinjer, der har været
gældende for forældrebesøg i undervisningen. I den
anledning har vi nu fastlagt

følgende princip:
Skolen arrangerer nogle
besøgsformiddage i løbet
af skoleåret (2-4 dage),
som bliver varslet fra skolen til forældrene i god tid.
Der er ingen forventning
om, at man deltager som
forældre, men det er en
mulighed. Forældre, der
ønsker at deltage på besøgsdage giver klasselæreren besked forud.
Klasseteamet kan derudover vælge at invitere forældre til særlige arrangementer i undervisningen, som
f.eks. klippe-klistre-dag.

4.B havde en rigtig god tur til Givskud Zoo
4.B forældreråd havde sammen med skolen planlagt tur og overnatning til Givskud Zoo for eleverne den 8.-9. maj. Her fik eleverne mange gode
oplevelser, som de noterede i deres dagbog.
Af eleverne Kamma Fredsted
og Line Roelsgaard, 4B.
Fotos: Dalby Skole
Onsdag
Klokken 08:00 mødtes vi i
klassen og havde time. Da
klokken var 09:15, pakkede
vi vores ting ud i bilerne, og
så kørte vi til Givskud. Da vi
kom derud kom vores
guide og fortalte regler, og
hvor vi skulle sove.
Der hvor vi skulle sove hed
Bomaen. I Bomaen var der
fire telte og et lille køkken,
et bad og lige ved siden af

Hanløven hviler sig.

lå der toiletter. Da vores
guide gik, fik vi tid til at
pakke ud og fandt ud af,
hvor vi skulle sove. Da vi
havde gjort det, havde vi fri
leg, hvor vi måtte lege på
legepladserne og købe slik.
Da klokken var cirka 13:15
kom vores guide igen, og så
skulle vi se gorillaer. Det var
sjovt at se dem, fordi de legede og kastede pinde
efter hinanden. Vi så også
en gorilla-unge, som næsten lige var blevet født,
som var mega-sød. Derefter
havde vi fri leg til klokken

18:00, hvor vi skulle spise
aftensmad. Til aftensmad
fik vi spaghetti med kødsovs. Da vi havde spist, gik
vi alle sammen hen på en
stor legeplads, hvor der var
trampoliner. Efter det gik
vi hjem til Bomaen og ristede skumfiduser over bål.
Og da vi havde lavet skumfiduser hyggede vi os, indtil
vi skulle sove.

Torsdag
Vi stod op ved 06:00-06:30
tiden og pakkede vores ting
ud til bilerne, og så måtte vi
lege lidt, indtil vi skulle
spise morgenmad.
Da vi havde spist, måtte vi
lege lidt igen indtil vores
guide kom. Da vores guide
kom, skulle vi se næsehorn.
Vi startede først med at
snakke lidt om dem, og så
gik vi ind i en stald, hvor

man kunne komme meget
tæt på dem. Vi fik også lov
til at røre dem.
Efter vi havde set næsehorn, gik vi tilbage og så
skulle vi spise frokost. Til

frokost fik vi rugbrød med
pålæg og nogle boller fra
morgenmaden. Derefter
havde vi lidt fri leg, indtil vi
skulle hjem.

Skolebestyrelsens arbejde med den
kommende udskoling
Den 27. maj holdt vi rejsegilde for Dalby Skoles nye
tilbygning. Rejsegildet var endnu ikke afholdt før
dette indlæg gik i trykken, men det markerer en
vigtig milepæl i byggeprojektet, som skrider godt
frem. I byggestyregruppen følger vi selvfølgelig
byggeriet tæt. Men for Skolebestyrelsens vedkommende blev den væsentligste del heraf afsluttet i
begyndelsen af 2018.

Af skolebestyrelsesformand
Peder Damkjær
Sidste år og i år har vi i skolebestyrelsen haft fokus på
den indholdsmæssige del.
Denne proces startede lang
tid, før byggeriet blev
igangsat med Dalby Skoles
visionsproces. Men i 2018
blev processen meget konkret, og der er fra personalets side lagt rigtig mange

resurser i dette udviklingsarbejde. Skolebestyrelsen
har taget aktivt del i udviklingsarbejdet.
Både på vores skolebestyrelsesmøder, men også i
fællesmøder med personalet, hvor vi løbende i fællesskab
har
evalueret
arbejdet, ligesom skolebestyrelsen deltog i Dalby
Skoles personalekursus i
Bogense i 2018.

77 dejlige børn startede på Dalby Skole 1. april i
Glidende Overgang. Det er eleverne til vores kommende børnehaveklasser. Vi kalder dem tyvstarterne. Nu er de godt halvvejs i forløbet, og her
bliver der gjort lidt status.

Hvert år skal tyvstarterne
lave pølser og spaghetti i
bålhytten, dette er Rigmors
specialitet og ungerne elsker det.

Vi starter med at stikke spaghetti gennem pølsestykker
og i denne arbejdsgang, får
vi nogle gode snakke med
de kommende børnehaveklasse børn.
En skøn dreng siger: Jeg elsker skolemælk, hvor kan
man købe det?

4B pa livsfarlig mission.

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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Forberede fremtiden
Dalby Skoles nye overbygning skal på bedst mulig vis
forberede vores 9. klasser
til fremtiden efter folkeskolen. Vi inviterede derfor i
efteråret 2018 repræsentanter for alle Koldings
ungdomsuddannelser, såvel som repræsentanter fra
erhvervslivet til et møde på
Dalby Skole. Vi ville gerne
have deres mening om,
hvad de lægger vægt på, så
vi kan forberede og dygtiggøre Dalby Skoles elever
bedst muligt. Alle ungdomsuddannelserne var repræsenteret på mødet, og
vi fik mange gode og inspirerende meninger og forslag som er indgået i vores
proces.

Vi er nu klar til at præsentere arbejdet. Dette vil blive
gjort på et møde på Dalby
Skole den 4. juni. Her vil i
første omgang forældre til
elever på 4. og 5. klassetrin
vil blive præsenteret for
profil og indhold for Dalby
Skoles nye overbygning.
Der vil blive rig mulighed
for at stille spørgsmål og
give input, så vi håber på et
stort fremmøde.
Nyt system
Fra det kommende skoleår
bliver vores nuværende
Skoleintra erstattet af et nyt
system kaldet Aula. Vi kan
nok både som skole og forældre blive bedre til at
kommunikere. Derfor har
vi valgt at bruge anlednin-

Alfred og andre tyvstartere i leg i hallen.

Jeg svarer, at det kommer
fra Arla. Han spørger så: Er
Arla en voksen her på skolen?
Som sagt skønne snakke
med skønne børn.
Vi er også vilde og voldsomme
Mandag og tirsdag har vi
mulighed for at være vilde
og voldsomme i hallen.
Halvdelen af hallen bliver
en krigszone med Nerfgun, og vores drenge synes,
det er så sjovt.
Vi bruger også vores tid i hallen til at lære nye lege og
komme tættere på hinanden.
Det er så dejligt, at vi har
denne mulighed, og vi er
slet ikke færdig med at vise
børnene, hvad vi ellers bruger vores hal til. Vi nyder
alle vores tid i hallen.
Tyvstarternes egen skolehave
Som noget nyt i år har tyvstarterne fået egen skolehave. Vi er godt i gang med
at plante spiselige blomster,
sjove salater, radiser, krydderurter og meget andet
sjovt og spiseligt.
Når man bygger bede, skal
der jo også saves og skrues,
og tyvstarterne er heldigvis
fyldt med friske drenge,
der gerne vil både save og
skrue med skruemaskine.
Børnene elsker de varme
dage på jordstykket, hvor
der er mulighed for at lege,
slappe af i en hængekøje
eller hjælpe til i haven.

Mærker ikke byggeriet
Vi hygger os og mærker
faktisk ikke til, at vores
skole også er en byggeplads.
Jeg er dog blev spurgte af
et barn, hvor mange skoler
vi skal have her i Dalby, for
vi har en skole derover
(han peger på mellemtrinet), og vi har en skole her,

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen

gen til at gennemgå, hvordan vi synes kommunikationen kan forbedres, således at Aula fra starten kan
indrettes herefter. Vi skal
nok alle sammen først
vænne os til Aula, men vi
ser frem til et nyt og forbedret system.

Tyvstarterne saver, planter, leger og lærer

Af pædagogmedhjælper Iben
Kodal
Fotos: Dalby Skole

Giraffer pa savannen.

Dalby Tidende
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det er to skoler. Så bygger
de en mere der og en mere
her! Det er godt nok
mange skoler!
Vi er halvvejs som tyvstarter
og godt i gang. Vi har lært
hinanden at kende, fået en
skøn hverdag, og jeg tør
godt at sige, at både børn
og voksne har nogle dejlige
dage på Dalby Skole.

Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær (fmd.)
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)
____________________
Det sker
Juni
Tirsdag 4. kl. 19.00
Orienteringsmøde for
forældre på 4. og 5. klassetrin om Dalby Skoles
kommende udskoling.
Mødet afholdes i mellemtrinnets aula
Onsdag 5.
Grundlovsdag. Skolefridag
Mandag 10.
2. pinsedag. Skolefridag
Onsdag 12. kl. 17.00
Skolens Sommerkoncert
Fredag 28.
Sidste skoledag inden
sommerferien. Afslutningsdag med eleverne
fra 6. klasse
August
Mandag 13. kl. 8.00
Første skoledag i det nye
skoleår

Rigmor Thiemer laver spaghetti og pølser med Tyvstarterne.
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LOKALT

Ries sunde familie: Det virker for os
Rie Nygaard, kæreste og to børn har levet på LCHFkuren (Low Carb - High Fat) i flere år. Både Rie og
hendes kæreste har tabt sig på diæten, og de har
fået det meget bedre. De har deltaget i programmet ”Min sindssygt sunde familie” på TV2 og føler
endeligt, at de har fundet den rette vej.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Rie og hendes kæreste Karsten har tilsammen tabt 55
kilo. De dyrker crossfit
flere gange om ugen, og så
har de fået meget mere
energi og et stærkt helbred.
Når 42-årige Rie Nygaard,
der i 17 år har været lærer
på Dalby Skole, kigger tilbage på sit tidligere liv, så
er det ikke en tid, hun savner – dengang vægten toppede de 110 kilo, da hun
led af migræne, og me-

nuen stod på rødvinsaftner,
pizza og slik. Men da Rie
fik en svær diskusprolaps
og en operation i 2015, der
ikke gik så godt, skete der
noget.
- Jeg havde været sygemeldt
i lang tid og havde mange
smerter. Min kæreste var
begyndt til crossfit og
havde en personlig træner,
der foreslog, at jeg trænede
på romaskinen. Og når jeg
trænede, havde jeg det
meget bedre, fortæller Rie.
Fik en udfordring
Træneren gav familien en

udfordring. Lev seks uger
på palæo-diæten.
- Jeg er ekstremt god til at
planlægge og følge en
plan, og jeg tænkte, at det
kun var seks uger, og det
dør man ikke af, siger Rie.
Men da de seks uger var
gået, havde hun tabt ti kilo,
maden smagte godt, og
hun syntes ikke, hun havde
savnet noget, og det gav
blod på tanden.
Lige siden har familien
levet på LCHF-diæten samtidig med, at de dyrker
crossfit tre til seks gange
om ugen. Børnene spiser
også den samme kost, men
familien synes ikke selv, at
de er fanatiske. De to
drenge på 9 og 13 år har
rugbrødsmadder med i
madpakken, og de får også
lov at spise lidt slik. Og hvis
Rie er med på lejrskole, så
spiser hun det samme som
børnene, fordi det synes
hun, at man skal.
- Vi har bare fundet det,
som virker for os, siger
hun.
Sindssygt sund
TV2 var i gang med at lave
programmet ”Min sindssygt sunde familie”, og de
kontaktede den lokale
crossfit box, som foreslog,
at Rie og familien skulle

Rie og Karsten dyrker crossfit.

Rie før og efter.
Rie i dag.
være med i programmet.
De fik alle testet deres
sundhed i begyndelsen af
programmet, og testen
viste, at de alle har et
meget stærkt helbred.
Det var en god oplevelse at
være med i programmet,
selv om det var hårdt, mens
TV2 filmede hjemme hos
familien.
- At det færdige program så
ikke viser et helt retvisende
billede af, hvordan vi lever,
er en anden sag. Der er
ikke mange grøntsager
med i programmet, men
en masse smør og bacon.
Vi spiser rigtig meget kål
og andet grønt, siger Rie,
der laver madplan og laver
store portioner, som hun
fryser ned i små bøtter, så
frokosten til næste dag er
klaret.
- Jeg synes, det er let at leve

på denne måde, måske
fordi jeg er meget struktureret og god til at følge en
plan. Men det er i virkeligheden ret simpel mad, der
smager godt, og som holder blodsukkeret stabilt.
Jeg går ikke og småspiser
hele tiden, sådan som jeg
gjorde før i tiden. Jeg er
blevet spurgt, om jeg vil

holde foredrag om vores
kost, men det har jeg umiddelbart sagt nej til. Det her
virker for os, og det er fint,
hvis jeg kan inspirere
andre. Men det er ikke sikkert, det er for alle, siger
Rie.
Mere inspiration kan findes på Ries Instagram profil: @rie6000

FAKTA
LCHF (Low Carb High Fat) er et udtryk for, at man spiser en kost, der indeholder få kulhydrater og meget
fedt.
På LCHF spiser man grøntsager, kød, fjerkræ, fisk, æg,
smør, oliven- og kokosolie, piskefløde, fede oste og
creme fraiche og en smule nødder/bær.
På LCHF spiser man ikke kornprodukter, sukker, øl,
margarine, tilsætningsstoffer, lightprodukter og kunstige sødemidler.

Voice Junior har været en stor oplevelse at være med i
Agnes Poulsen har deltaget i Voice Junior, og selv
om hun røg ud af programmet i første runde, og
det selvfølgelig var en stor skuffelse, så har det alligevel været en stor oplevelse at være med.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Kanal 5
Agnes Poulsen, der går i 5.
klasse på Dalby Skole, tager
imod med et stort smil
hjemme hos sig selv.
- Vil du have kaffe, spørger
hun og går straks i gang
med at varme mælk, sætte
små chokolader frem og
lave kaffe, da Dalby Tidendes udsendte siger ja tak til
kaffen.
Agnes har altid været optaget af at synge og optræde,
og da hun også har en dejlig sangstemme, var det
ikke underligt, at hun blev
valgt ud blandt 8000 børn
til at deltage i Voice Junior.
- Egentlig ville jeg have
meldt mig til at være med i
en serie om skoleliv på DR
Ultra, men min mor sagde
nej, fordi optagelserne foregik i ferien, men dagen
efter kom min mor med en
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flyer for Voice Junior og
spurgte, om det ikke var
noget for mig. Jeg sang en
sang på video og sendte
den ind til programmet,
fortæller Agnes.
Kom gennem nåleøjet
Ud af 8000 indsendte
sange er der kun 40 børn,
der går videre i programmet og får lov at komme til
København og synge for
dommerne til en blind audition, hvor dommerne
sidder med ryggen til under sangen og derfor kun
bedømmer stemmen.
- Heldigvis vendte alle tre
dommere sig om, så jeg
kunne selv vælge, hvem jeg
ville have som coach, fortæller Agnes, der valgte at
være med i sangerens WaFandes gruppe. De øvrige
to dommere var Mette
Lindberg og Joey Moe.
Da Agnes først var gået vi-

dere, gik turen flere gange
til København. Hver dommer har 10 børn i sit team,
og hos Wafanda blev de
delt ind i yderligere tre
grupper med tre, tre og
fire børn i hver gruppe.
- Vi skulle synge mod de
andre i ens gruppe, fortæller Agnes, der synes, det
var lidt underligt at blive
filmet helt tæt op i hovedet. Til gengæld var der
ikke meget coaching og
kritik af børnenes sange
eller deres optræden.
Mange gentagelser
- Det var meget tv-agtigt,
hvor vi fik at vide, at vi
skulle sige noget igen, som
vi lige havde sagt, og som
man så ikke rigtig kunne
sige, fordi følelsen ikke var
der mere. Det kunne godt
være lidt overvældende,
siger Agnes.
Agnes blev stemt ud af programmet
efter
første
”battle” – en kamp, hvor
man synger sammen med
sin gruppe, og hvor kun en
fra gruppen går videre. Det
kom som lidt af en overra-

skelse, for det var bestemt
ikke det, som dommerne
havde givet udtryk for.
- Det er aldrig fedt at blive
stemt ud af noget, siger
Agnes, mens Agnes mor,
der netop er trådt ind ad
døren supplerer:
- Man skal gøre sig klart, at
programmet ikke er en
sangkonkurrence, hvor det
handler om, hvem der synger bedst. Det er et tv-program, hvor det handler om
at få lavet noget godt fjernsyn. Jeg er utrolig stolt af
Agnes, men vi gør det aldrig igen, siger Anne Poulsen.
Agnes synes, det har været
sjovt og skægt at være med
i programmet.
- Det var fedt at prøve
noget andet, men hvis jeg
skal være med i noget
andet i fremtiden, så skal
det være noget teater, siger
Agnes.
Da hun bliver spurgt til
sine fremtidsplaner, svarer
hun helt naturligt, at hun
nok gerne vil være skuespiller.

