Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole
ARRANGEMENTER
SEPTEMBER / OKTOBER
September
Søndag 1. kl. 9.00
Fælles sogneudflugt til
Silkeborg
Mandag 2.
Gymnastikholdene starter
Torsdag 5. kl. 8.00 og
13.30
Opstart konfirmander
Torsdag 5. kl. 14.15
Opstart børnekor på
Dalby Skole
Mandag 9. - torsdag 12.
Skolefotos:
Elevfotografering
Søndag 15. kl. 10.30
Gudstjeneste: Menigheden siger velkommen til
de nye konfirmander
Søndag 22. kl. 10.30
Høstgudstjeneste med
kirkefrokost
Fredag 27.
Dalby Skole:
Matematikkens dag

Oktober
Tirsdag 1. kl. 19.00
Sogneaften om folkekirkens fremtid: Carl Holst
Torsdag 10. kl. 19.00
Musikgudstjeneste med
dramaindslag

Dalby Kirke

Dalby GF

8. årgang. Nr. 7
September 2019
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Kampagne for sikker skolevej
blev godt modtaget
Seks mand fra trafikgruppen var mødt op på anden
skoledag for at dele flyers ud til forældre, der viser,
hvor man må parkere, og hvor det er lovligt at
sætte sine børn af ved Dalby Skole. Alt i alt var det
en positiv oplevelse for de forældre og grundejerforeningsformænd, der var trukket i de gule veste.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Dalby Skole
Dalby Skole og to grundejerforeninger er gået sammen om en kampagne, der
skal sikre en mere sikker
skolevej for børnene på
Dalby Skole.
Det skaber for mange farlige situationer, når forældre vælger at parkere på
”kiss and ride” pladsen ved
skolen, og også når de vælger at sætte deres børn af
ved stoppestedet overfor.
Derfor har folkene bag
kampagnen valgt at sætte et
par timer af i starten af skoleåret for at gøre en ekstra
indsats for at få forældre til
at ændre adfærd.
Seks forældre var mødt op
på børnenes anden skoledag for at tage en snak med
de forældre, der ikke var
helt klar over reglerne, og
Mette Nebel, der er forældre og formand for grundejerforeningen Idylvænget
synes, det gik rigtig godt.
Præventiv effekt
- Jeg synes, det gik overraskende godt, og at det
havde en god præventiv effekt, at vi stod der, siger
Mette Nebel.
Hun delte flyers ud til alle,
og mange tog godt imod
den lille flyer, der viser,
hvor man må holde, og
hvor det kun er tilladt at
sætte børnene af.
- Vi havde nogle gode
snakke med folk, og jeg oplevede især, at der var me-

TVED VANDVÆRK
Vandværk bliver til
A.m.b.a.

Læs side 2

get uvidenhed omkring
busstoppestedet, hvor man
hverken må parkere eller
sætte børn af, siger Mette
Nebel.
Stressniveauet stiger
Også Jacob Saltoft, der er
medlem af skolebestyrelsen
og en af de forældre, der
har arbejdet meget med
trafiksikkerhed omkring
skolen, var overvejende tilfreds med dagen.
- Der var nogle overtrædelser, hvis man kan kalde det
det, men de fik en seddel,
og vi fik en snak om det.
Jeg synes, bilisterne var
gode til at holde farten
nede omkring skolen, og
det er jo positivt, siger han.
Han kunne dog mærke, at

Skolebestyrelsesmedlemmer i trafikkampagnen ved busskiltet.
jo tættere man kom på
klokken otte, jo mere steg
stressniveauet, og jo sværere var det at få en dialog
med forældrene.
- Men jeg håber så, at de
forældre vil kigge på den
lille flyer, når de kommer
hjem og overveje, om de
ikke skal køre fem minutter før hjemmefra, så der
er tid nok til at sætte børnene af og være med til at

sikre skolevejen, siger Jacob Saltoft.
Eftermiddagstrafik
Gruppen bag kampagnen
fandt desuden ud af, at
flere forældre gerne ville
have dem til at stå der om
eftermiddagen, hvor der er
mange, der fortsat parkerer på afsætningspladsen.
Det tiltag vil gruppen derfor overveje.

KIRKEN
Folkekirkens fremtid til
debat

Læs side 4

KIRKEN
Høstgudstjeneste
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SKOLEN
Medievejleder

Læs side 6

Se den omdelte flyer på side 2 i artikel om
et andet tiltag fra trafikgruppen.
Formændene Mette Nebel og Ole Birk-Lorentzen fra grundejerforeningerne ved Idyl vejleder forældre
i afsætningsreglerne.

IDRÆT
Dalby tilsættes rytmer

Læs side 7

ERHVERV
Ny zoneterapeut
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VANDVÆRKET / TRAFIK

Kolding Lørdagshøjskole: Dannelse – det hele menneske

Foreningen ”Tved Vandværk” omdannes til et A.m.b.a.
Bestyrelsen i Tved Vandværk har besluttet, at Foreningen ”Tved Vandværk” skal omdannes til et Andelsselskab med begrænset ansvar, altså et
A.m.b.a.

Af Vandværkets bestyrelse
Foto: Vandværket
Grunden til, at Tved
Vandværk skal omdannes
til et A.m.b.a., er, at alle
medlemmerne (forbrugerne) i øjeblikket hæfter

for evt. tab i vandværket.
Det finder bestyrelsen
ikke acceptabelt, uanset at
der på ingen måde er udsigt til tab. Vandværket
har tillige en passende
formue, som gennem
årene er opsparet til frem-

Målerbrønde: Dæksler må ikke dækkes til
Arbejdet med at etablere målerbrønde i hele området
fortsætter. Nu er turen kommet til Skovgærdet, hvor vi
er gået i gang med at grave målebrønde ned og flytte
målerne ud i brønden.
NB! Dækslerne må ikke være dækket til med jord, fliser
eller lignende. Ellers kan signalerne fra målerne ikke
samles automatisk.

tidige udvidelser og renoveringer af værket.
Ved at overgå til et
A.m.b.a. vil hæftelsen for
medlemmerne alene være
det beløb, som hver enkelt
har betalt for at blive medlem. Medlemmerne vil
derfor ikke komme til at
mærke noget ved omdannelsen, men alene få en
lidt tryggere situation. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at tilpasse
vedtægter og regulativ, så
disse sammen med selve
overgangen til A.m.b.a.
kan forelægges generalforsamlingen i marts næste år.
Denne afholdes normalt
den 3. onsdag i marts og
formodentlig som altid på
Den Gyldne Hane.
Den seneste generalfor-

samling blev afholdt den 21
marts i år. Det glædede bestyrelsen, at omkring 40
medlemmer var mødt op til
mødet. Ud over generel information om foreningens
virke de forgangne år var
der valg til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer alle
medlemmer til at slå et slag
forbi hjemmesiden og orientere sig om forholdene i
vandværket.
Nyt måleraflæsningssystem sat i bero
Bestyrelsen har som tidligere meddelt arbejdet et
stykke tid med indførelse af
et nyt aflæsningssystem.
Systemet ved navn ”Butler”
skulle automatisk opsamle
data fra alle målere. Til systemet hører en app, som

Så er programmet på plads for efteråret 2019 i Kolding Lørdagshøjskole, tidligere Kolding Kirkehøjskole, der er et samarbejde mellem sognene i
Kolding Provsti.

Lørdag den 14. september

alle kunder kunne erhverve og via denne få alle oplysninger om ens eget forbrug, herunder evt. lækager på egen stikledning og
ledninger i huset.
Nu har firmaet Kamstrup,
som skulle levere systemet
desværre meddelt, at systemet opgives. Dette betyder,
at vi må stille projektet i
bero, indtil vi finder en

anden leverandør, der kan
videreføre systemet.
Indtil dette er i orden, vil
vandværket en gang i kvartalet opsamle data for alle
målere og gennemse disse
for eventuelle lækager på
nettet.
Uanset denne gennemgang opfordrer formanden
alle kunder til jævnligt at
kontrollere måleren.

Kampagne: Tag første vej i rundkørslen
Kampagnegruppen for en sikker skolevej har sat et
lille skilt op ved rundkørslen, når man kommer fra
Goldbæk-området og skal ud på Idyl på vej ind
mod Kolding midtby. Skiltet opfordrer bilister til at
dreje til højre via rundkørslen på Skamlingvejen for
at lette trafikken ved skolen.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Red.
Vanens magt er stor, og mange bilister tager sidste vej i
rundkørslen ved Ankerhusvej / Idyl, når de kommer fra
Goldbæk-området, så de kører videre – med skolens område på venstre hånd – via Idyl og Bøgevænget på vej ind
til byen. Gruppen bag kampagnen sikker skolevej opfordrer nu bilisterne til i stedet at tage første vej i rundkørslen og køre via rundkørslen på Skamlingvejen, så man
ikke kører mod de mange børn på vej i skole fra Tved og
Rebæk, som netop kommer op ad Bøgevænget og Idyl.
Det tager kun et minut længere, og det vil lette trafikken

omkring skolen ved Idyl.
Små ændringer gør stor forskel
- Vi prøver at få folk til at ændre adfærd,
for små ændringer kan være med til at
gøre skolevejen mere sikker for alle børn,
siger Jacob Saltoft, der er medlem af skolebestyrelsen.
Kampagnegruppen har lavet et lille skilt,
der står i rundkørslen. Det er hverken
stort eller fancy, men Jacob Saltoft håber,
det vil minde bilisterne om, at det er lige
så nemt at køre ind til Kolding via rundkørslen på Skamlingvej, så de slipper for
at køre forbi skolen.
- Det tager faktisk ikke længere tid. Især
ikke om morgenen, hvor der er meget trafik ved skolen. Det hele handler om at
gøre skolevejen sikker, siger han.

Busstoppested

Al standsning og
parkering forbudt

Afsætningsplads
Kiss and Ride

Standsning og
parkering forbudt
Ind- og udstigning
tilladt
P-Plads
InParp

P-Plads Ankerhusvej

+-/30('$76.$%(
(16,..(56.2/(9(-

Parkering tilladt
Ønsker du, at følge dit
barn ind på skolen er
det her, du skal
parkere.

Vær derfor opmærksom på:
-

Den omdelte flyer, se omtale side 1.

Mødested
Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2, 6000 Kolding
Varighed
Kl. 10.00-14.15
Tilmelding
Kirkekontoret, Jens Holms Hus
Mandag-onsdag 9.00 – 15.00
Torsdag 11.00 – 16.30
Fredag 9.00 – 15.00
Tlf.: 75 52 02 47
eller www.sanktnicolaikolding.dk

Læs mere:
Dalby Tidende eller
Dalby Skoles intra

TAK FOR DIN
FORSTÅELSE!
Skolebestyrelsen v/
Dalby Skole
Grundejerforeningen
Idyl Allé
Grundejerforeningen
Idylvænget

Tilmeldingsfrist
Senest onsdag før arrangementet (af hensyn til madbestilling)

Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20

Lørdag den 5. oktober

Lørdag den 9. november

Kl. 10.00 Thomas Mann, en genfortælling af hans
hovedværk
Claus Oldenburg, sognepræst, cand.theol.
Denne formiddag skal vi høre én af Europas største romaner i moderne tid komme til live. Josef og hans
Brødre, et kæmpe værk på 5 bind hører måske til Thomas
Manns hovedværk. Det er en roman med motivkreds fra
det gamle testamente, men samtidig spækket med fuldt
moderne problemstillinger og detaljer fra europæisk
åndshistorie.

Kl. 10.00 Højskolesang og dannelse
Erik Sommer, lektor og komponist, musikpædagog
Med et livslangt virke inden for undervisning på højskoler og læreruddannelsen har Erik Sommer stor erfaring
med brug af sang og musik krydret med fortællinger fra
den musikalske verden.
Erik Sommer er en stærk efterspurgt foredragsholder
med sine sange og fortællinger. Vi skal synge en masse.
Det er en formiddag med den klassisk højskoledannelse,
når den er bedst.

Kl. 12.15 Naturens sprog, et foredrag om natur,
dannelse og etik
Mickey Gjerris, lektor naturvidenskab,
cand.theol.phd
Fra sit arbejde på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, forsker og underviser Mickey Gjerris i etiske spørgsmål relateret til forholdet mellem
mennesker, dyr og natur. Han har udgivet en lang række
bøger og artikler om disse emner, senest Jagt (2016),
Skildpaddetanker (2017) og Naturens sprog (2018).
Dagens foredrag er frugt af arbejdet med etik og naturvidenskab. Med dannelse er det senmoderne menneske en
aktiv spiller og aktør i bioetisk henseende.

Kl. 12.15 Danskeren – det lykkelige menneske
Christian Bjørnskov, professor AU, cand.oecon.phd
Internationale undersøgelser har gang på gang siden
starten af 1970erne fundet, at danskerne er verdens lykkeligste befolkning. Men hvor kommer denne lykke fra
og hvad er det egentlig for en lykke vi taler om? Foredraget tager udgangspunkt i de senere års store, internationalt sammenlignende studier, der kan give nogle nye svar
på ældgamle spørgsmål. Er det f.eks. velfærdsstaten, der
gør os lykkelige, har det dårlige danske vejr en betydning,
eller kan vi takke en særlig dansk ’kultur’ for lykken? Og
kan vi gøre noget selv for at blive mere lykkelige? Svarene
er ofte overraskende og lægger op til ny diskussion.

Velkommen til de nye konfirmander
Ved gudstjenesten den 15. september kl. 10.30 kan
menigheden sige velkommen til en ny årgang friske konfirmander.

Konfirmander er de fleste
måneder af året en fast bestanddel af Dalby Kirkes
gudstjenester. Men i sommermånederne mangler

de. Nu vender de tilbage.
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe og ”kirkesodavand” i herligt vejr på kirkens P-plads.

Kalender
Konfirmationsforberedelsen indledes torsdag den 5.
september med et morgenhold og et eftermiddagshold. De fleste gange er
forberedelsen om torsdagen, men forløbet vil også
byde på temadage med pilgrimsvandring, gospel, film

m.m., nogle i samarbejde
med andre kirker.
Konfirmationerne 2020 følger traditionen tro de
gamle klasser på Dalby
Skole, selv om de unge for
længst er videre på andre
skoler. A-klassen skal konfirmeres 8. maj og B-klassen 10. maj.

Priser
En hel højskoledag 120 kr. inkl. frokost.
Et enkelt foredrag 75 kr.
Betaling
Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto
0759 – 3224 963 199

vosszoneterapi@gmail.com
Odins Ager 43
22 77 25 70

VONSILD
Kolding

at følge reglerne for parkering ved og rundt om Dalby Skole
ikke at vende i indkørsler og på sideveje ± kør i stedet
igennem rundkørslen.
ikke at foretage vendinger og standsninger på vejen.

Praktiske oplysninger

Vosszoneterapi.dk

..

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

Kl. 12.45 Holberg – tolerance og ligeret
Thomas Bredsdorff, litteraturforsker, prof. emeritus
Tolerance er en grundværdi i den europæiske oplysning.
Holberg importerede begrebet og udviklede det gennem
store dele af sit forfatterskab. Men han ræsonnerede også
selvstændigt om konsekvenser af tolerancen, både inden
for pædagogik og kønspolitik. Han var en overbevist tilhænger af ligeret mellem mænd og kvinder. Foredraget
giver en skitse af tolerancens historie og placerer Holbergs indsats i den.

Ved afbud
Kristina Nilsson tlf. 61 62 60 99 / krn@km.dk

Vi ønsker alle, at vores børn kan komme sikkert til og fra Dalby
skole.

V.oIgEvRi eSlsKkeOr hUvidSeEvNarer

Kl. 10.00 Demokratisk dannelse og samfund
Kristina Jørgensen, revisor, handelsuddannet økonom
Hvad får unge til at gå ind i politik? Og hvad afholder
dem fra det?
Skal man vokse op i et hjem med politik, før man har politisk dannelse? Og hvad vil det sige at begå sig i de politiske arenaer, når man er ung?
Det er nogle af de emner, som Kristina Jørgensen vil berøre. Kristina er byrådsmedlem for DF i Kolding Kommune.

OBS !!
Afsætningsplads

Er du opmærksom på din parkering ?

Dette skilt “nudger” bilisterne til at dreje til højre via rundkørslen på Skamlingvejen, når de kommer fra Goldbækområdet ad Ankerhusvej og skal videre ind til byen. Slet ikke om morgenen tager det længere tid, og det gør skolevejen
mere sikker for de små poder til fods og på cykel.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Otte af konfirmanderne tyvstartede deres konfirmationsforberedelse ved årets strandgudstjeneste på Rebæk
Strand den 18. august.

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

- en del af Begravelse Danmark
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Dalby Tidende
KALENDER
SEPTEMBER
Kort morgengudstjeneste inden udflugt:
Søndag 1. kl. 9.00
11. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 8. kl. 9.00
12. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 15. kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis.
Velkommen til nye konfirmander.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 3
Høstgudstjeneste: Søndag 22. kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen. Kirkefrokost. Se side 5
Menighedsrådsmøde: Onsdag 25. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag 29. kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
OKTOBER

DALBY KIRKE

Folkekirkens fremtid:
Carl Holst giver et bud
Hvor er folkekirken på vej hen? Hvad stiller vi op
med den splid, der igen og igen udspiller sig? Skal
stat og kirke adskilles? Disse og flere andre spørgsmål tager Carl Holst under behandling tirsdag
1. oktober kl. 19 i Dalby Præstegård.
Foto: Steen Brogaard
De fleste kender Carl Holst
fra hans 15 år som amts- og
regionsrådsformand og korte tid som forsvarsminister
– og ikke mindst den turbulente exit, der fulgte
efter måneders pres fra
både medier og andre politikere. Et forløb Carl Holst
har beskrevet i sin anmelderroste biografi ”Carl –
prisen for et liv i politik”. I
bogen svinger han pisken

Carl Holst i en tænksom stund
med hunden Vigga – langt fra
det politiske liv. Tirsdag den 1.
oktober kl. 19.00 sætter han
folkekirkens fremtid til debat i
Dalby Præstegård, Gl. Tved
23 A. Her vil han udtrykkelig
tale som privatperson og ikke
som politiker, men han vil
trække på mange års indsigt
fra sit liv i politik.

over udviklingen i dansk
politik og understreger, at
alle anklager nu er droppet
– samtidig med at han står
ved, at ikke alt var lige
klogt gjort.
Carl Holst og kirken
Mindre offentlig opmærksomhed har Carl Holsts
baggrund i højskolemiljøet
i Rødding og hans opvækst
i en familie med sin egen
interne ”religionskamp”
mellem farens indremis-

sionske rødder og morens
grundtvigske. Selv er han i
dag levende optaget af folkekirkens fremtid og indre
forhold. I sine sidste år som
folketingsmedlem var han
da også medlem af folke-

tingets kirkeudvalg. Det er
den side af Carl Holsts
virke, der er afsættet for aftenens debat, når han tirsdag den 1. oktober kl. 19
gæster Dalby Præstegård,
Gl. Tved 23A.

Lille folkekirke, hvad nu?

Debat om folkekirkens fremtid: Carl Holst
Tirsdag 1. oktober kl. 19 i præstegården.

Carl Holst vil give sit bud på, hvordan han ser folkekirken udvikle sig. På dagsordenen er blandt andet disse aktuelle
emner, som alle har været debatteret i medierne det sidste halve år, også i forårets valgkamp.

Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis søndag.
Ved J.C. Bach Iversen.

Forholdet mellem stat og kirke

”Hvem bestemmer?”: Torsdag 10. kl. 19.00
Musikgudstjeneste med drama
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4

Folkekirken som en faktor i samfundet

LØRDAGSDÅB
2. 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.

Skal stat og kirke adskilles? Hvad mener Carl Holst? Hvad mener partierne?

Skal kirken blande sig i politik? Skal religion ud af det offentlige rum? Hvad mener Carl Holst? Hvad mener du?

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Kirkekaffe:

22. september:

Kaffe kan være mange ting: Iskaffe, cappuccino,
cafe latte, americano, mokka, eftermiddagskaffe,
aftenkaffe og meget mere. ”Kirkekaffe” i Dalby er
et kapitel for sig. I en årrække har den været en
udvidet en af slagsen med tilhørende brød og
pålæg, så den næsten er en mini-frokost.

Høst er lig med fest og højtid i Dalby. Søndag 22. september kl. 10.30 er det tid
for den traditionsrige høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i det
fri.

Nu i to udgaver Høstgudstjeneste

Af Jette Juhl, formand for
Dalby Kirkes aktivitetsudv.
Hidtil er kirkekaffen – eller
”mini-frokosten” – i Dalby
foregået i kirkens graverhus efter alle kl. 10.30gudstjenester ved vores
egen præst.
Alle er velkomne, og vi har
altid en hyggelig stund
sammen. Det ændrer vi
ikke noget ved, selv om vi
nu supplerer ”mini-frokosten” med en lettere udgave.
Let kirkekaffe: I kirken
Nogle gange kan det nemlig være svært for kirkens
personale – organist, graver, kirkesanger og kor – at
nå med til kaffen på grund
af oprydning med videre.
Og de vil også meget gerne
hilse på og snakke med kir-

kegængerne, ligesom kirkegængerne jo også gerne
vil snakke med dem.
Derfor vil vi fremover ud
over den normale kirkekaffe en gang i mellem
tage en “let kirkekaffe”
inde i kirken, umiddelbart
efter gudstjenesten er slut,
sådan som kirkekaffe praktiseres de fleste andre steder, altså en stående kop
kaffe eller te med lidt enkelt til ganen.

Folkekirken og folketinget
Hvad kan folkekirken forvente fra et nyvalgt folketing med en ny kirkeminister? Ved de overhovedet noget
om folkekirken? Carl Holst kridter banen op.
”Mini-frokost”

Hvem bestemmer

En aftengudstjeneste med musik og drama. Ungdomskoret spiller forskellige hverdagssituationer, som sammen
med korindslag integreres i gudstjenesten.
Mere i næste nummer af Dalby Tidende.

Walter Holstebro Kylov
Thors Ager 3
For 14. gang skaber Hans Jørgen Krab fra Bøgelund de helt rigtige rammer med sine landbrugsmaskiner.

Ved den tilsvarende gudstjeneste i 2018 bevægede ungdomskoret
alle kirkegængerne med sang, drama og humor om det besvær,
vi forskellige mennesker har med at enes med hinanden. I år får
ungdomskoret opbakning fra kirkens voksenkor.

Mange passerer i årets løb
igennem Dalby Præstegård. Langt de fleste får
deres overtøj og andre
ejendele med hjem. Stakken af glemte sager er
imidlertid vokset støt de seneste par år.

3. august
Kirsten Dyrendal
Tastesen & Henning
Tastesen
Brombærvænget 3
Rikke Nielsen &
Nicklas Sønderskov
Pedersen
Frederik 7 vej 8

Børnene kan boltre sig i halmborgen, Hans Jørgen Krab har
sat op.

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

Susan Bea VangmandLeth & René Vangmand-Leth, Vejen
DØDE OG
BEGRAVEDE
3. maj
Ilse Hald Jensen
Tidl. Krogen
2. august
Erik Ruggaard
Tidl. Søbakken 4

”Let kirkekaffe”

Er du kommet i tanke om,
at du måske mangler
noget, der kunne være
glemt i præstegården, så
kig forbi eller ring 75 50 23
27 inden 1. oktober. Da vil
det ikke-afhentede blive
givet til genbrug.

25. august
Laust Lindenmayer
Damgaard
Goldbækparken 3
VIEDE OG
VELSIGNEDE

Glemte sager
i præstegården

Torsdag 10. oktober kl. 19.00
i Dalby Kirke:
Kirkens ungdomskor
og voksenkor

11. august
Asta Noelle Sandholdt
Bramdrupdam

24. august
Charlotte Drapakova
Skærlund van der
Wielen, Agtrupvej 183

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.

Er der plads til præster, der ikke accepterer kvindelige kollegaer og ikke vil vie fraskilte og homoseksueller?
Hvad mener Carl Holst? Hvad mener du?

DØBTE

Sofie Mercedes Dyrendom Gadager Jørgensen
Thors Ager 23

Hvilken kirkekaffe er
det så?
Den hidtidige kirkekaffe –
”mini-frokost” – vil fremover i Dalby Tidende blive
markeret af en kop med
kniv og gaffel ved siden af.
Den nye kirkekaffe – ”let
kirkekaffe” – vil fremover i
Dalby Tidende blive markeret af en kop.

Folkekirken og rummelighed

Nyt om
NAVNE

____________________
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang,
nr. 8 September 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Kirkens børnekor, ungdomskor og voksenkor medvirker i en kirker, der er pyntet flot for at minde
os om at dele Guds gode gaver med hinanden.

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

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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DALBY SKOLE

Medievejleder på De tre nye 0. klasser
Dalby Skole
I den digitale verden, vi lever i, har næsten alle familier adgang til internettet. Dette betyder, at 90% af
de 3 - 12 årige danske børn også har adgang til tablets og smartphones, som de bruger i hverdagen til
at lade sig underholde, til at spille og slappe af ved.

Selv om den glidende overgang fra børnehave til skole har betydet, at de såkaldte ”tyvstartere” ikke er helt nye på Dalby Skole, er det alligevel en særlig
dag, når man rigtigt hedder 0.A, 0.B eller 0.C. Hele 77 børn er i år startet i skolens tre 0. klasser.

Hvorfor en medievejleder på Dalby Skole?
Grunden til, at vi skal have
en medievejleder på Dalby
Skole, er, at forældre og
skolen skal rustes til at give
børn og unge gode vaner
på nettet. Jeg tilbyder derfor at lave forebyggende
indsatser i klasserne, som
styrker børnenes og de
unges muligheder for at
deltage i de forskellige fællesskaber, som de møder
online. Samtidig skal det
være med til at få kendskab
til egne og andres grænser

SFO- og pædagogfaglig leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
og rettigheder, og hvad
man kan gøre for at passe
på sig selv og andre.
Hvor kan man møde
mig?
Eleverne kan møde mig i
klasserne, da jeg tilbyder at
deltage på de forskellige årgange, hvor jeg laver tilpassede forløb, som passer til
det emne eller den problematik, som årgangen evt.
står overfor. Forældrene
kan møde mig til forældremøder, hvor jeg kommer
med korte oplæg, som kan
føre til videre diskussion
blandt forældregruppen.
Jeg deltager i år på 3. klassernes forældremøde i august.

Nye medarbejdere
på Dalby Skole

Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

0.A.

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)

Ny lærer
Vivian Birk Kristiansen
Ny i lærerkollegiet er
Vivian Birk
Kristiansen.
Vivian er 28
år og bor i
Børkop. Hun er uddannet
fra Via University College,
Nr. Nissum i 2018.
Vivian har dansk- og klasselærerfunktionen i 2A og er
også linjefagsuddannet i
musik, hvor hun har flere
klasser på skolen.
Ekstra skolesekretær
Camilla Krab
Dalby Skole har tilknyttet
6

en
ekstra
skolesekretær på halv
tid. Camilla
Krab, 31 år
og fra Kolding, er uddannet som kontorassistent
i 2012 i Århus Kommune
og har desuden gennemført kommunomuddannelse i 2018.
I efteråret arbejder skolesekretærerne
Marianne
Krog Hansen og Camilla
Krab sammen på vores nuværende kontor.
Marianne flytter med til
vores nye administrationskontorer i den kommende
udskolingsbygning til februar, mens Camilla kommer til at være skolesekretær for indskoling og
sfo om formiddagen.

Dalby gymnastikforening er kendt for sine mange
springhold. I år kan foreningen også tilbyde en
sæson med mere 1-2-3-4... rytme, musik og bevægelse, som er kernen i rytmisk gymnastik.

Rytmepigerne
6. - 10. klasse

Af Irene Mortensen, formand Dalby GF gymnastik
Fotos: Dalby GF gymnastik
Gymnastik er en af de få idrætsformer, du kan dyrke, fra
du kan gå. Faktisk er gymnastik en fantastisk sport at
dyrke. For børn udvikler gymnastikken deres balance,
motorik og kropskontrol, og det fortsætter gennem hele
livet. For voksne er gymnastikken ligeledes en god sport
at dyrke for at vedligeholde motorik, smidighed, kondition og balance til langt op i alderen og dermed sikre en
aktiv tilværelse som pensionist.
Ligesom springgymnasten udvikler den rytmiske gymnast
en kropsbevidsthed og udfordrer din motorik. Rytmisk
gymnastik indeholder alt fra bevægelse til musik og små
sammensatte serier til udfordrende koreografier. Det
giver motion, udfordringer og et godt fællesskab.
I Dalby GF’s gymnastikafdeling har vi flere rytmiske hold
på programmet.
Rytmisk gymnastik
3. - 5. klasse
Holdet er for både drenge og piger.
Alberte Duelund Kragh og Liv Kristine Andersen glæder
sig til at komme i gang med en ny sæson. Her vil de give
børnene en god oplevelse, få pulsen op og smilet frem
på læben ved at lave en masse rytmisk gymnastik.
Går du i 3.-5. klasse, og har du lyst til at prøve kræfter
med dans og rytmisk gymnastik samt bevæge din krop til
god musik og lære gymnastik, så er dette hold lige noget
for dig.
Gennem smil og leg vil du komme til at bevæge dig rytmisk samtidig med, at vi arbejder med en serie til gymnastikopvisningen.

Hit Fit Dance
Damer 20-70 år
Mie Bach Iversen forsætter med det danseglade damehold. Det kræver ikke, at du er dansemus eller har gået
på danseskole, da koreografierne er helt simple.
Hit Fit Dance er udviklet af Marianne Eihilt og Mija Kennedy og tager udgangspunkt i den musik og dansestil, der
var fremme på det givne tidspunkt. Så vi danser til hits
fra 60’erne, 70’erne, 80’erne og frem til nyere hits. Du
kommer helt sikkert til at svede og skråle med! Musikken
giver dig lyst til at give den gas og gør dig glad i låget!
Hverdagens ”Ulvetime”
Frisk søndag kl. 10

Ditte Hulgaard og Rikke Madsen skaber mulighed for juniorpigerne til at vælge mellem at være springpige eller
rytmepige.
I springtræningen skal der arbejdes med grundlæggende
springøvelser og bygge videre på det lærte. Max indsats
og træning med masser af redskaber.
I rytmetræningen er der tid til at gå i mere i dybden med
grundlæggende rytmiske færdigheder, og der skal arbejdes med håndredskaber.
Rytme kvinder
Nyt hold: 25+
Agnete Aaes Holmkvist er tilflytter til Dalby, og vi kan
glæde os over, at hun er frisk på at starte et nyt hold op
for dig, som gerne vil rytmiske serier og grundtræning.
Agnete vil træne udholdenhed, styrke, koordination, balance og smidighed.
På holdet arbejdes der med rytmiske serier og den ekspressive
udtryksform. Holdet vil også vægte et socialt sammenhold.
De første tre gange er prøvetræning, hvorefter holdet sættes, så kom frisk, og prøv om det er noget for dig.

I år udbyder vi forældre-barnholdet med en ny instruktørtrup hver søndag kl 10-11. Vi har en tro på, at her er
der mere oveskud til at nyde samværet omkring gymnastikken på en helt ny måde, hvor vi ikke skal skynde os
hjem for at lave aftensmad, inden barnet er for træt til at
spise.
Forældre/barn-holdet er for børn mellem 1 til 4 år.
Kan du og dit barn lide at gå, løbe og klatre og dyrke gymnastik sammen med mor og far, så kom og vær sammen
med mange andre, der har det på samme måde. Vi råder
over hele hallen, hvor vi leger mange forskellige bevægelseslege med for eksempel balloner, lagner og bamser.
I den sidste halve time tager vi alle redskaberne frem,
hvor du får lært at hoppe ud fra højder, slå kolbøtter,
trille og krybe under og over.
Mød op med mor, far eller Bedste.

____________________
0.B.
Det sker
September

Igen i år er det ikke kun de yngste børn, der har
haft allerførste skoledag. Ved skoleårets begyndelse er der også nye ansigter i Dalby Skoles medarbejderstab.
Både i klasseværelserne og
på kontoret kan Dalby
Skole byde velkommen til
nye medarbejdere.

Skoleleder
Henrik Nielsen

Rytmerne styrkes i Dalby

Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund

Af pædagog Lotte Tolstrup,
Dalby Skole
De mest populære apps,
som anvendes er YouTube,
Snapchat og Instagram. På
YouTube bliver der set doit-yourself-videoer samt videoer med tips og tricks til
de spil, man selv spiller (Minecraft og Fortnite). Snapchat og Instagram er, hvor
pigerne er sociale og kan
interagere med hinanden
via billeder og kommentar.

DALBY
SKOLE

Dalby Tidende

DALBY GF

Mandag 9. til torsdag 12.
Elevfotografering – skolefotos
Fredag 27.
Matematikkens dag

0.C.

1- dags ture i DE
EJLIGE DANMARK
Udflugter
dfl
med in
ndhold og hygge

Indkøbsture til Fleggaard

Program 2019
Se alle turene i vores program 2019
- eller se mere på vores hjemmeside.
Eksempler på kommende ture...
SEJL
LTUR
T
PÅ
PÅ KIELERKANALEN
Onsdag 4. september - Pris 745,-

DEJLIGE
R
DANMARK
CIRKUS
20
2019
REVYEN

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,Ring og hør nærmere.

Bustur • Kaffe og rundstykke • Sejltur • Brunchbuffet
nchbuffet • Kaffe
ffe og
o kage

NSFELD Bustur • Kaffe og rundstykke • Middag
BRØDREMENIGHEDEN I CHRISTIANSFELD
Søndag 8. september - Pris 520,- Rundvisningg • Lokal guide • Kaffe og honningkage
MARIAGER FJORD OG HVIDSTEN KRO
Søndag 15. septemberr - Pris 550,- Bustur • Kaffe og rundstykke • Sejltur • Middag
KONGERNES JELLING OG DEN GENFUNDNE BRO
Søndag 29. septemberr - Pris 590,- Bustur • Forredrag • Middag • Guide • Kaffe
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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LOKALT

Voss Zoneterapi er flyttet til Dalby
Stine Voss er flyttet fra Seest til Dalby med familien
og er nu helt klar til at tage imod klienter i sin nyindrettede klinik i privatboligen på Odins Ager.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Voss Zoneterapi
Selv om det ikke er så
længe siden, at zoneterapeut Stine Voss flyttede til
Dalby og slog dørene op til
sin helt nyindrettede klink
på Odins Ager, så er den
41-årige zoneterapeut ikke
ny i faget. Hun blev uddannet zoneterapeut fra Zoneterapeutskolen i Kolding i
2014 og har netop 5-årsjubilæum i år, og indtil familien flyttede til Dalby,

havde hun en lille klinik i
privaten i Seest.
- Jeg havde fuldtidsarbejde
som pædagog, mens jeg
havde klinikken i Seest,
men da vi valgte at købe en
grund i Dalby og bygge nyt
hus, så vidste jeg, at jeg ville
have klinik hjemme og
drive min virksomhed herfra, siger Stine Voss, som
også besluttede sig til, at
hun ville gøre zoneterapi
til sit fuldtidsarbejde.
- Der var mange tegninger,
der blev tegnet om, fordi vi

Ville ikke flytte
Egentlig havde familien
ikke tænkt sig at flytte fra
Seest, men da de har flere
venner i Dalby, og de
boede i et rigtigt sølvbryllupskvarter, så besluttede

8

AVISEN

har taget højde for, at vores
hus både skal have plads til
familien og min klinik, fortæller Stine, der har to
drenge på seks og to år.
Også uddannet pædagog
Stine er oprindelig fra Esbjerg, hvor hun er født og
opvokset, og hvor hun også
tog en uddannelse som pædagog. Da hun gerne ville
prøve noget andet, rejste
hun i første omgang til København og arbejdede som
pædagog.
Men da den alternative verden altid har tiltrukket
hende, begyndte hun på
kosmetiker-uddannelsen.
- Desværre kunne jeg ikke
finde en voksenlæreplads,
så jeg sprang fra uddannelsen, da jeg havde lejlighed
og faste udgifter, der skulle
betales, siger Stine, der dog
stadig kan bruge det, som
hun lærte på uddannelsen.
I 2009 mødte Stine sin
mand og besluttede at
flytte til Kolding, hvor Stines mand kommer fra.
Sammen købte de et hus i
Seest, og Stine startede uddannelsen som zoneterapeut og havde sin lille
klinik, hvor hun gav behandlinger efter arbejdstid.

Om

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
de at købe en grund i
Dalby og bygge nyt hus.
Det har Stine og familien
ikke et øjeblik fortrudt, og
Stine er allerede i fuld
gang med at udbygge sin
forretning. Hun har taget
forskellige kurser, så udover zoneterapi-behandlinger tilbyder hun også massage til gravide og afhjælper smerter i nakke, skuldre, ryg og knæ med BMSakupunktur.
Hun har også meget erfaring i zoneterapi til babyer
og børn, der har mavesmerter og problemer med
søvn.
Det sidste nye tiltag er at tilbyde en baby-workshop,
hvor minimum fire mødre
mødes til en to-timers
workshop, hvor mødrene
lærer at give zoneterapi til
deres børn derhjemme.
- Det er en workshop, hvor
der god tid til at gennemgå
de punkter, der kan afhjælpe uro, søvnproblemer
og mavesmerter. Deltagerne får også en lille bog
– Baby i balance - som
netop viser de punkter,
som skaber balance i kroppen. Det er en oplagt mulighed for en mødregruppe, for der er tid til snak og
hygge, samtidig med at
man får fantastiske punkter
med sig hjem. Jeg får rigtig
gode tilbagemeldinger fra
mine klienter og de
mødre, der har haft deres
børn i behandling, siger
Stine, der siger, at langt de
fleste kan mærke forskel på
deres babyer allerede efter
første behandling.

Voksne skal have mere
- Voksne skal som regel
have to til tre behandlinger, førend det hjælper,
men de har også haft længere tid til at komme i ubalance, siger Stine, der understreger, at zoneterapi er
godt for rigtig mange ting.
Ubalancerne, mine klienter kommer med, er lige
fra stress og smerter til hormonelle lidelser og betændelsestilstande i kroppen.
Mange bruger også zoneterapi, selvom de ikke har
helbredsproblemer, det er
for at vedligeholde en god
og sund tilstand i kroppen.
Stine er rigtig glad for at
have sin klinik hjemme,
blandt andet fordi det betyder, at hun kan holde priserne nede på et konkurrencedygtigt niveau.
- Jeg skal ikke ud og leje lokaler og betale husleje. Og
selv om jeg engang imellem godt kan savne nogle
kollegaer, så har jeg flere,
jeg kan sparre med, og så
kommer der også så mange
forskellige mennesker i klinikken, som jeg ved, at jeg
gør en forskel for, så det er
rigtig dejligt, siger Stine.

Fakta
Stines hjemmeside hedder:
www.vosszoneterapi.dk
Her kan man se alle de
behandlinger, Stine tilbyder samt priser og kontaktinformationer.
Klinikken ligger på Odins
Ager 43 i Dalby.

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

