Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
OKTOBER / NOVEMBER
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Dalby Beboerforening

Nyt sognehus: Det lysner…
Fredningsnævnet har givet dispensation til byggeri
af sognehus ved Dalby Kirke. Menighedsrådsformand Kristin Balslev Munksgaard maner dog til besindighed. Der er stadig meget, der skal falde i hak,
før sognet får sit nye hus, fortæller hun.
I sommerferien fik menighedsrådsformand Kristin
Balslev Munksgaard det
længe ventede svar fra
Fredningsnævnet: Dalby
Kirke har fået dispensation
til at bygge sognehus ved
kirken.
Men formanden råder til at
slå koldt vand i blodet:
- Menighedsrådet har taget
så mange skridt frem og tilbage i den lange proces, at

selv om vi naturligvis glæder os over det afgørende
skridt, som dispensationen
er, er vi slet ikke i mål. Dispensationen er endvidere
behæftet med en række betingelser, så nogen klar tidsplan har vi slet ikke endnu.
Processen kører igen
Til trods for disse nødvendige forbehold understreger Kristin Balslev Munks-

gaard dog, at menighedsrådet glæder sig over at
kunne se fremad igen.
Sammen med sognepræst
Jens Christian Bach Iversen
har hun holdt et positivt
møde med bygherrerådgiver Peter Secher og arkitekt Jens Felthaus for at gå
dispensationens betingelser grundigt igennem og få
processen på skinnerne
igen.
Menighedsrådet har også
fået lavet et udkast til en
helhedsplan for arealerne
omkring kirken og sognehuset af kirkegårdskonsulent Anne Skaarup.

Forslaget rummer derudover skitse til justeret indretning af kirkegården og
til anlæg af en skovkirkegård vest for den nuværende kirkegård.
- Der er rigtig meget positivt, og der er rigtig gode
folk, der samarbejder konstruktivt for at bringe os videre, men der er også
stadigvæk rigtig meget arbejde, der skal laves, før vi
overhovedet er ved første
spadestik. Men det er naturligvis positivt, at vi nu
kan tage arbejdshandskerne på igen, slutter Kristin Balslev Munksgaard.

Søndag 27. kl. 16.00
Spaghettigudstjeneste
for hele familien

GANG I DIG OG
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“Mød din nabo”

Læs side 2
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Læs side 4
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Verden set fra oven.
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Flink Fredag blev til ”Mød din nabo”,
med pølser og fuglehuse
ligt at bygge fuglehuse til
områdets, skovens eller havernes træer.

I Mariesminde hyldes det gode naboskab jævnligt.
Det er kommet Nykredit for øre, og de har i forbindelse med grundejerforeningens ansøgning på et
legat på 25.000 kr. været med til at gøre lokalområdet endnu smukkere og attraktivt at bo i.
Af Judy Knap Reimer
Fotos: Judy Knap Reimar
Lørdag den 7. september
afholdt
Mariesminde
grundejerforening ”Mød
din nabo”. Arrangementet

Nykredit kiggede forbi
Også Nykredit havde fun-

fandt sted hos spejderne i
Mariesminde, hvor der var
åbnet for udekøkkenet, og
spejderne stod klar med
bål, snobrød og lidt senere
også pølser, øl, vand og
kaffe. Samtidig var det mu-

Hygge omkring bålet med snobrødsbageri og røverhistorier fra de
store spejdere.

Beboerforeningen holder traditionen i hævd og afholder igen i år Dalby Banko og amerikansk lotteri i
Dalbyhus (hallen) torsdag den 28. november kl.
18.30. Dørene åbnes kl. 17.30.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kom og vind gavekort, en and til juleaften
eller én af de mange andre
gode gevinster.
Alle er velkomne. Vi glæder

os allerede til at se jer.
Arrangør
Bestyrelsen for Beboerforening for Dalby sogn.

Hele min familie Husk Sjov Fredag
er Dalbys frivillige i Dalby-hallen
I uge 39 fejrede Kolding Kommunes de frivillige
ildsjæle. I den forbindelse vil Dalby GF også hædre
de frivillige, som er vores rygrad i hele Dalby GF’s
forening. Vi er en forening der udelukkende består
af frivilligt arbejde. Selv når sæsonen er forbi, arbejdes der på højtryk bag linjerne for at få den nye
sæson op at stå. Stor tak til jer alle.

Af Irene Mortensen
Fmd. Dalby GF Gymnastik

Koncentrationen er stor, når
far og datter samarbejder om
fuglekassebyggeri.

Banko 28. november
Af formand Per Rosiak
Foto: Arkiv

det vej til arrangementet.
Formand Bjarne Ibsen (se
foto) kunne takke for det
flotte legat på 25.000 kr.,
som blandt andet er gået
til redskaber og forskønnelse af fællesområderne i
Mariesminde – til glæde
for alle.
- Det velbesøgte arrangement var en stor succes, og
vi er glade for opbakningen, siger en tilfreds
Bjarne Ibsen.

Vil du gerne være sponsor eller hjælpe til med at
skaffe
sponsorgaver?
Eller på anden måde
støtte foreningen? Så
kontakt Per på mobil 22
36 10 57 eller email til
per@rosiak.dk
På forhånd tak.

Facebook
Beboerforening for Dalby
sogn.

Nykredit var mødt op, for at se
det lokale initiativ som de
havde bakket op om, med
25.000 kr.

Stoltheden lyser ud af den unge Mariesmindeknægt, når far bygger.

Kære forældre til kommende skolebørn på Dalby Skole

Dalby Skole vil gerne invitere jer til et orienteringsmøde
Onsdag 30. oktober 2019 klokken 17.30 – ca. 19.00
Dalby Skole, Skoletorvet, indskolingen
Vi vil gerne fortælle jer om:
• Undervisningen i børnehaveklasserne
• Dalby Skoles SFO
• Glidende overgang fra daginstitution til Dalby Skole
pr. 1. april 2020
• Elektronisk indskrivning til skolestart
• Dalby Skoles profil, undervisning og værdisætning
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DALBY GF / GANG I DIG OG DALBY

Gennem Dalby GF’s over
100 års historie kan vi se,
at når man bliver involveret i det frivillige arbejde,
så bliver det ofte til en familiekultur, hvor man
både dyrker sporten, er
instruktør eller hjælpere
ved arrangementer og
events.
Det som kendetegner de
frivillige er, at de bliver motiveret af at gøre en forskel
og oplever, at frivilligt arbejde er sjovt gennem sociale fælleskaber.
Frivillige i Dalby
Nogle af eksemplerne gennem Dalbys historie er lige
fra servering af rundstykker til sommerfesten, indsamling til etablering af
Dalbyhus (hallen), bestyrelse ved forsamlingshuset
”øvelseshuset”, cityhalvmaraton, kiosk ved klublokalet, Dalby Møllepokal, revy

til tidligere sportsfest, turneringer, opvisninger, fodboldkampe, lokale fester,
Beboerforeningen, etablering af multibanen, legeplads, nyt klubhus osv.
Frivilligundersøgelse
CFSA’s (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) befolkningsundersøgelse, som er
en del af Frivilligrapport
2019-2021, viser, at unge
mellem 16 - 29 år er den aldersgrupper, hvor der er
flest frivillige. Her deltager
hele 43 % deltager i frivilligt arbejde.
Disse årgange er skarpt forfulgt af ældre, særligt dem
over 70 år, hvor 42 % er
med.
Der er færrest frivillige
blandt danskere i 30’erne
og 50’erne med henholdsvis 35 % og 36 %.

Sjov Fredag holdes tre gange i løbet af skoleåret
2019/2020 og henvender sig primært til børn fra 0.
klasse og op. Der vil være redskabsbane, diskotek
og en kiosk, så børn i området kan mødes og
hygge sig sammen.
Af Arrangørerne bag
Sjov Fredag
Sjov fredag finder altid
sted fra kl. 17.30 til kl.
20.30. Børn under 10 år
skal være ifølge en voksen,
det er forældres eget ansvar.
Sjov Fredag er også en god
lejlighed for forældre til at
mødes med naboer, venner
eller bekendte fra området. Der er mulighed for at
medbringe mad hjemmefra, ligesom forældre kan
medbringe et glas vin eller
en øl, som kan nydes i tilstødende lokaler til hallen.
Book et klasselokale
Nogle klasser fra skolen
vælger også at booke et

klasselokale og afholder
klassearrangement i forbindelse med Sjov Fredag. Her
kan forældre spise og hygge sig sammen, mens børnene leger i hallen. I kiosken kan købes slik, chips
og sodavand.
OBS! Det er eget ansvar
at booke klasselokalerne
igennem skolen
Forældrehjælp nødvendig
Det er dog en vigtig forudsætning, at der er nogle
forældre, der vil give en
hånd med for at Sjov Fredag kan afvikles.
Der er tale om få opgaver
som bemanding af indgang
og café, opsætning af redskabsbane samt oprydning.

KLOKKEN
17.30 - 20.30
PRIS
25 kr. for børn
- voksne gratis
Forud for hvert arrangement vil der blive sendt en
Doodle ud via Forældreintra på skolen, hvor der er
mulighed for at melde sig
som medhjælper.
På gensyn
Vi håber på opbakning til
de kommende arrangementer fra både børn og
voksne, så børnene fortsat
kan mødes i lokalområdet
til en hyggelig aften med
kammerater fra området.
Hold øje med Sjov fredag
plakaterne så I mindes om,
at nu er det ved at være tid
igen.

AVISEN

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
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

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

Også i Dalby Tidende
Glæd dig til at følge nogle
af de frivilliges historie her
i avisen.

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

I er meget velkomne!
Tilmelding er ikke nødvendig
Venlig hilsen
Henrik Nielsen, skoleleder
Leon Jensen,
SFO- og pædagogfaglig leder,
Børnehaveklasseledere

V.oIgEvRi eSlsKkeOr hUvidSeEvNarer

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

..

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

Om
DATOER
25. oktober 2019
24. januar 2020
17. april 2020

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.

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

Dalby Banko er hvert år et stort tilløbsstykke. Dørene slås op kl. 17.30 torsdag den 28. november.

SJOV FREDAG

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding
Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

ALLE UGENS DAGE 8-20

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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KALENDER
OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
”Hvem bestemmer”. Aften-musikgudstjeneste med
dramaindslag: Torsdag 10. kl. 19.00
Kirkens kor medvirker. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 13., f.eks. i
Sdr. Bjert kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis.
Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 22. kl. 19.00
I præstegården.
Spaghettigudstjeneste for hele familien:
Søndag 27. kl. 16.00
19. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Efter gudstjenesten:
Spaghetti og kødsovs i præstegården.
Se side 5.
”Verden set ovenfra”. Eftermiddagsmøde:
Tirsdag 29. kl. 15.00
Flemming Degn om et liv som pilot. I præstegården.
Se side 5.

DALBY KIRKE

Musikgudstjeneste Alle Helgen

Hvem bestemmer

Alle dage kan vi mindes dem, der ikke er hos os
mere. Og dog er det godt at have en dag, hvor det
at mindes er selve formålet. Sådan en dag er Alle
Helgens dag, der i år falder søndag den 3. november.

Torsdag 10. oktober
kl. 19.00
i Dalby Kirke:
Kirkens ungdomskor
og voksenkor
Aftengudstjeneste med musik og
drama.
Ungdomskoret spiller forskellige
hverdagssituationer, som sammen
med korindslag integreres i gudsSidst ungdomskoret og voksenkoret samarbejdede var ved årets høstgudstjeneste
tjenesten.
22. september i en stuvende fuld Dalby Kirke.

Sæt X i
kalenderen
kor medvirker ved kon-

kl. 16.00 i Dalby Kirke

DƵƐŝŬŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ
>ǇƐƉĊŬŝƌŬĞŐĊƌĚĞŶ

ĂůďǇ<ŝƌŬĞ
ůůĞ,ĞůŐĞŶƐƆŶĚĂŐ

DƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚƚčŶĚĞůǇƐ

ϯ͘ŶŽǀĞŵďĞƌŬů͘ϭϵ͘ϬϬ

ƉĊŐƌĂǀƐƚĞĚĞƌĨƌĂŬů͘ϭϴ͘ϯϬ

LØRDAGSDÅB

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
80. årgang,
nr. 9 Oktober 2019
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside

I dag bor Flemming Degn
med sin kone Kirsten i Romerparken og er blandt
meget andet et aktivt medlem af Dalbys voksenkor.
Men forud er gået et spændende arbejdsliv som flymekaniker og helikopterpilot. På CV’et står der

blandt andet 4 år i flyvevåbnet og 9 år i Grønland, foruden Færøerne, og endelig
24 år frem og tilbage til boreplatforme hos MaerskAir
i Esbjerg.
Billedforedraget vil hovedsagelig fokusere på Flemming Degns år i Grønland.

Flemming Degn er
født i Odense i
1941 og har en helt
særlig baggrundshistorie om, hvordan interessen for
flyvning blev vakt.

Spaghettigudstjeneste Nyt om
27. oktober
NAVNE
Så inviterer Dalby Kirke igen til gudstjeneste for
hele familien – og efterfølgende spaghetti og kødsovs i præstegården. Det sker søndag den 27. oktober kl. 16.00

DØBTE

Kirkens børnekor og ungdomskor medvirker sammen
med efterårets mini-konfirmander.
Efter gudstjenesten følges vi ad til præstegården, Gl. Tved
23A, til spaghetti og kødsovs.

8. september
Mathies Ditlev Nissen
Froning
Idylvænget 38
Kaya Katrine Rosenlund
Idylvænget 15
Melvin Bruun Buch
Steengaard
Søndervang 28
15. september
Selma Drewsen-Meier
Thors Ager 35

Alle er velkomne ved spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke og præstegård 27. oktober kl. 16. Pris: Kr. 25,- pr. person + drikkevarer.

22. september
Alfred Peter Møller
Dalby Møllevej 25
Alva Arnason
Regnars Ager 52
Thea Møller Fredsgaard
Odins Ager 27
VIEDE OG
VELSIGNEDE
14. september
Sisse Friis Pedersen &
Mick Pedersen
Lunderskov
DØDE OG
BEGRAVEDE
4. september
Gorm Brændgaard
Poulsen
Fjeldparken 25
12. september
Estrid Elisabeth Hvidt
Pedersen
Tidl. Fjeldparken

18. januar 2020 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.

Sorg og glæde
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen siger om,
hvordan sorg og glæde er
vævet sammen i ethvert
menneskes liv:
- Tidligere var man optaget
af, at sorg og savn skulle
overvindes, så den sørgende kunne komme videre og blive optaget af
andre ting, altså som om
du først kun var ked af det,
så blev du glad og kun glad
igen. I dag ved vi, at mange

Tag med på turen med fhv. pilot Flemming Degn som rejsefører, når
han viser billeder og fortæller fra et arbejdsliv højt til vejrs. Det sker
tirsdag den 29. oktober kl. 15 i præstegården, Gl. Tved 23A.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 2. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste: Søndag 10. kl. 10.30
21. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.

Lys på kirkegården
Hvis vejret tillader det, vil vi
igen i år fastholde skikken
med at tænde levende lys
på gravene den sidste halve
time op til gudstjenesten,
så lysene kan brænde under gudstjenesten og afte-

nen og natten igennem.
Fra kl. 18.30 kan enhver
kirkegænger med pårørende på kirkegården afhente lys i våbenhuset til at
sætte på gravstederne.

Verden set ovenfra

vent den 1. december

Musikgudstjeneste: Søndag 3. kl. 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde og
begravede det seneste år.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4-5.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården før og
efter gudstjenesten.

Alle Helgen er ladet med
minder og traditioner. I
Dalby markerer vi Alle Helgen ved en stemningsfuld
musikgudstjeneste
kl.
19.00, hvor navnene på
dem, der er døde og blevet
begravet i Dalby det seneste år, bliver læst op.
Sammen kan vi mindes
dem, vi savner, uanset om
savnet er nyt eller har fulgt
os i flere år.

lever med deres sorg og
bærer deres savn som en
integreret del af dem,
mens de i øvrigt er i fuld
gang med en aktiv tilværelse. Man kan godt være et
glad menneske og en glad
familie, der bærer på en
sorg og et savn. Det er i den
sammenhæng, Alle Helgen
kommer ind i billedet.
- I kirken giver vi plads og
stemme til sorgen og savnet, samtidig med at vi holder fast i kirkens gamle tro
på, at vi i dåben har fået et
levende og uudslukkeligt
håb. Alle Helgen er med til
at understrege, at alle tider
er i Guds hånd. Derfor
tænder vi også lys i mørket,
for vi insisterer på glædens
ret, slutter sognepræst Jens
Christian Bach Iversen om
gudstjenesten i Dalby Kirke
Alle Helgen.

Tirsdag 29. oktober kl. 15:

Alle Dalby Kirkes fire
certen 1. søndag i ad-

NOVEMBER
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DALBY KIRKE

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

Program 2019
Se alle turene i vores program 2019
- eller se mere på vores hjemmeside.
Eksempler på kommende ture...
LØVFALDSTUR MED ÅL
TIL FEGGESUND
Søndag 6. oktober

Indkøbsture til Fleggaard
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 • Ål ad libitum • Færge Pris 500,- Bustur
stur • Wienersc
Wienerscchnitzel
chnit • Færge Pris 450,-

TIRPITZ MUSEUM BLÅVA
VAND
Søndag 20. oktober - Pris 640,ÅLETUR TIL VIUF KRO
Søndag 27. oktober
JULEMARKED PÅ
PÅ EGESKOV SLOT
Søndag 17. november - Pris 560,Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chaufførerr.
Vi har minibusserr,, liftbusser og turistbusserr.

Bustur • Kaffe og rundstykke • Frokost inkl.
1 gensstand • Entré • Introduktion • Kaffe og kage
Bustur • Ål ad libitum • Færge Pris 500,Bustur • Kalveschnitzel • Færge Pris 450,Bustur • Kaffe og rundstykke
Middag • Entré • Kaffe og kage






79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk
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DALBY SKOLE

Status på skolebyggeriet

Læsemaraton skabte læseglæde

Udbygningen af Dalby Skole skrider frem og følger indtil videre tidsplanen.

Vi har med Læsemaraton ønsket at skabe en anderledes og afslappet ramme for børns læsning for
derved at støtte op om børns læseglæde.
Derfor inviterede vi eleverne fra 4. til 6. klasse til
en eftermiddag i læsningens tegn torsdag den 5.
september, hvor der var ro til at fordybe sig i en
spændende bog samt anbefale gode bøger til hinanden.

Fotos: Dalby Skole

Af lærere og PLC-medarbejdere
Bo Bøttiger Andersen og Trine
Bøtkjær
Fotos: Dalby Skole
36 børn mødte op og måtte
selvfølgelig læse på mange
forskellige måder (analogt og
digitalt), da vores fokus var
indhold og lyst frem for form.
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Mikkel Husmann og Kristoffer Aabling, 6B fordybet i læsning.
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Elevreaktioner til læsemaratonen
Jasmin Paulsen, 4.B
Jeg var til læsemaraton. Da
vi kom over på skolebiblioteket skulle vi finde en plads
til vores madras. Vi skulle
nemlig have en madras, hovedpude og et tæppe med.

Fredag den 6. september 2019 kunne vi på Dalby
Skole lejlighed fejre dobbelt 25 års jubilæum sammen med eleverne. Lærerne Jette Carlsen og Jan
Isaksen har været lærere på Dalby skole siden 1994.

25 år som lærer på Dalby
Skole, det er værd at markere. Og så har vi endda to
lærere, som vi kan markere
25 års jubilæum for samtidig, nemlig Jan Isaksen og
Jette Carlsen.

Mens murerne arbejdede på den nye indskolingsbygnings nordside
har elevernes cykelparkering måttet flyttes.

Eftermiddagen bød derudover på små læsebreaks,
hvor børnene kunne quizze om hovedpersoner eller
titler på bøger, løse krydsord, ”kahootte og hopspotte”.
Uden mad og drikke duer
heltene ikke, og det gælder
også, når man skal læse, så
derfor var boller, kage, popcorn nødvendigt og ikke
mindst kødsovs med pasta.
Vi synes det var eftermiddagen værd, og vi gør det
gerne igen.

2 X 25 års jubilæum
på Dalby Skole
Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Dalby Skole

Den nye indskolingsbygning er
bygget sammen med håndværk
gl. gymnastiksal).
og design-lokalet (skolens
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og hjørne med skolens kontor
Udskolingsbygningens musikboks

Så er fundamentet til Dalby GFs nye
klubhus klar.

får gule vinduer og vægplader.

Jan Isaksen
Jan Isaksen havde været
kortvarigt ansat på Dalby
Skole i 1991 og 92, inden
han var lærer på Færøerne
et år i 1993/94. Fra skole-

årsstart i 1994 vendte Jan
tilbage til Dalby Skole og
blev fastansat.
Jan er en dygtig og alsidig
lærer som eleverne på
Dalby Skole har lært meget
af. Jan har oprindeligt linjefag i engelsk, idræt og billedkunst, men han er en
lærer, der sætter sig ind i
mange fag og opgaver og
bliver meget dygtig til det,
han giver sig i lag med. I
mange år har Jan undervist
i matematik, men også i
natur/teknologi, idræt,
svømning, fysik/kemi og

Så fik vi lidt informationer.
Vi fik at vide, at vi skulle
putte bolde i en form for
akvarium(Læseakvarium).
Boldene skulle fortælle
hvor mange sider vi fik
læst. Hvide bolde talte som
10 sider og blå bolde talte
som 50 sider.
Vi fik også nogle sedler,
hvor der for eksempel stod
10 minutter frisk luft, Hopspot, Løs krydsord og Gæt
en bog. De sedler kunne vi
bruge, når vi trængte til en
lille læsepause.
Bagefter fik vi en bolle,
småkager, kage og lidt saftevand. Så læste vi.
Man kunne også høre lydbøger eller lidt musik,
imens man læste.
Vi fik også popcorn mens vi
læste. Ved sekstiden skulle
vi have mad. Vi fik pasta
med kødsovs.
Bagefter var der en quiz.
Det var inde på en app, der
hedder Kahoot. Det var
”En ko på Fyn” der vandt,
men i virkeligheden hedder han Anton. Han vandt
en gådebog.
Bagefter skulle vi pakke
sammen. Så var der nogle,
musik og igennem årene
også andre fag. Jan er dygtig til at undervise eleverne
med tydelige rammer og
struktur og er også god til
at lære eleverne at tage stigende ansvar for deres eget
arbejde efterhånden, som
de bliver ældre elever.
Jan er skolens tekniske ITsupporter og hjælper i det
daglige både elever og kolleger med IT-udfordringer.
Jan er også en værdsat kollega og medarbejder, der i
en del år har været tillidsrepræsentant for skolens lærere, og altid været konstruktiv i at varetage både
skolens og kollegernes tarv.
Jette Carlsen
Jette Carlsen havde erfaring fra andre folkeskoler
og som lærer på Teknisk
Skole, før hun i 1994 blev
fastansat lærer på Dalby

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

Der var også tid til breaks under læsemaratonen – Her er piger
igang med Hot spots.
der havde talt hvor mange
sider vi havde læst tilsammen. Vi havde læst 8210
sider. Det synes vi var ret
sejt. Og så var læsemaraton
slut.
Jeg anbefaler læsemaraton.
Det har været rigtig sjovt og
hyggeligt. Man får nye venner. Men jeg synes i hvert
fald, at det har været meget
hyggeligt. Og Bo og Trine
har også været rigtigt søde.
Kaya Frees og Alberte Sorgenfri, 4.A
Vi var til læsemaraton den
Skole. Jette har i alle år på
skolen været dansk- og klasselærer og har endda i perioder været klasselærer for
to klasser samtidig. Jette er
rigtig dygtig til at skabe
gode og tillidsfulde relationer til eleverne og til elevernes forældre. Det skaber
trivsel, fællesskab og god
baggrund for elevernes læring. Derfor har Jette også
i en årrække været aktlærer på skolen. Jette er
dygtig til at se og forstå den
enkelte elev og sørger for
at hjælpe eleven fremad ud
fra deres ståsted.
Jette er en fleksibel og alsidig lærer, der underviser
eller har undervist i mange
fag: dansk, engelsk, idræt,
kristendomskundskab, historie og matematik.
Jette har i alle årene engageret sig i hele skolens
virke, været god sparrings-

5. september. Vi ankom 36
glade elever klokken 15.00
og slog os ned på skolebiblioteket med vores madrasser, puder og soveposer, så
fik vi en masse information. Blandt andet fik vi
fem sedler, hvor der var
pauser på, så vi altid kunne
holde hovedet koldt til at
læse lidt mere.
Til sidst spiste vi pasta og
kødsovs og lavede en kahoot.
Vi ønsker, at det kommer
igen næste år for det var
mega sjovt.

Sekretær
Marianne Krog Hansen
Camilla Krab
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

Jette Carlsen og Jan Isaksen.
partner for kolleger og ledelse, har været medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen og været tovholder for skolens internationale samarbejde.
Fra skolen side siger vi tusind tak for Jettes og Jans
mangeårige gode arbejde
på Dalby Skole og glæder
os til samarbejdet i årene
fremover.

Fredag 11.
Skolernes motionsdag
Lørdag 12.
Efterårsferien begynder
Søndag 20.
Skolernes efterårsferie
slutter
Onsdag 30. kl. 17.30
Orienteringsmøde for
forældre til kommende
0.klasser og GLO

Den nye udskolingsbygnings to etager har nu fået
vinduer isat.
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Maria om landsholdsudtagelse:
Det havde jeg aldrig turdet håbe på
Maria Lyneborg Hussmann har spillet volley siden
2. klasse. Nu er hun udtaget til damernes U17landshold og skal i kamp i Ikast i efterårsferien.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Hamistolen og Volleyball
Danmark
16-årige Maria Lyneborg
Hussmann elsker at spille
volleyball. De træninger,
hvor hun sveder allermest,
og hvor hun virkelig får
brugt sig selv, er de allerbedste.
- Selv om det er hårdt, så er
jeg glad, når jeg spiller volley. Og så er jeg så heldig,
at jeg også er sammen med
nogle af mine allerbedste
veninder samtidig, siger
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Maria Lyneborg Hussman.
Maria går i 1. g på Munkensdam Gymnasium, og
hun spiller volley mange
timer flere gange om ugen.
Det betyder, at der ikke bliver tid til ret meget andet.
Men det gør ingenting, for
nu er de mange hårde træningstimer i hallen blevet
vekslet til en billet til U17landsholdet.
- Det havde jeg aldrig nogensinde turdet håbe på.
Jeg kan huske, da jeg var på
min første sommer-volleyballcamp som 12-årig. Vol-

leyball Danmark holder
camps lidt ligesom fodboldskoler. Spillerne kommer fra hele landet, og så
bliver man delt ind i hold
efter alder og niveau. Dengang var der også nogen,
der blev udtaget til landsholdet, og jeg kan huske, at
jeg tænkte, at det kunne
jeg godt tænke mig, men så
god bliver jeg aldrig, fortæller Maria.
Hårdt arbejde
Men det, at hun nu kan
trække i landsholdstrøjen,
er heller ikke noget, som er
kommet af sig selv. Maria
har spillet volley, siden hun
gik i 2. klasse, hvor hun
startede til kids volley i
Dalby. Dengang spillede de
på badmintonbaner og fik
leget spillet ind.
- Vi havde rigtig dygtige
trænere. Jane var nærmest
som en mor for os, og Kenneth har vi stadig som træner. Jeg kan faktisk ikke
huske et tidspunkt, hvor vi
ikke har haft ham som træner. Han kender alle vores
svagheder og styrker. Vi har
hele tiden været en
stamme på otte spillere,
der har spillet sammen og
kender
hinanden
på
banen. Vi har også gået i
skole sammen på Sct. Michaels – fem i samme klasse
og én i parallelklassen – og
det har betydet, at de er
blevet nogle af mine bedste
veninder, siger Maria.

Fra Dalby til Kolding
Volleyball Klub
Pigerne vandt masser af
kampe og sluttede tiden i
Dalby med at vinde sølv til
DM i 6-mands volley. Efter
7. klasse rykkede pigerne
videre til Kolding Volleyball Klub. Heldigvis fulgte
pigernes træner Kenneth
med og træner dem stadig
den dag i dag.
- Det var nok dengang, jeg
begyndte at blive mere seriøs. Spillet blev mere kompliceret, og udviklingen gik
lidt hurtigere, måske fordi vi
blev ældre og kunne rumme
mere i vores hoveder. Vi gik
fra at være et hold, der vandt
rigtig meget, da vi spillede
Kids volley, til at få betydelig
mere modstand, fortæller
Maria.
De landsdækkende
camps
Maria blev ved med at tage
på de landsdækkende
camps, der foregår hver
påske og pinse, sommer, efterår og jul.
- Under og efter påskecamp blev jeg kontaktet af
Kim Buchwald, som er træner i VK Vestsjælland samt
head coach for U17-landsholdet. Han ønskede at
vide, om jeg deltog i pinseog sommercamp. Jeg deltog i sommercamp, hvor
der efterfølgende blev udtaget en bruttotrup. Umiddelbart efter campen ville
man modtage en mail med
besked om, om man var

udtaget til bruttotruppen,
siger Maria.
Med i truppen
Hun kom med i bruttotruppen på 17 spillere, der
alle skulle på endnu en
camp i Korsør. Her gik det
så godt, at Maria fik at vide
søndag eftermiddag, at
hun var blevet udtaget til
nettotruppen på 12 spillere. Maria er ”hæver” –
hun har ansvaret for alle
andenberøringerne, hvor
hun skal hæve bolden ved
nettet, så de andre kan slå
– og hun blev udtaget sammen en anden hæver.
Maria er foreløbig udtaget
til NEVZA-turneringen,
der spilles i Ikast i uge 42.
- Grunden til, at man kun
bliver udtaget til én turnering ad gangen, er, at vi ud-

vikler os i forskellige tempi.
Holdet skal hele tiden
bestå af den stærkeste sammensætning. Vi har forskellige
styrker
og
svagheder, og måske passer
den anden hæver bedre til
det næste hold, siger Maria
og fortsætter.
- Jeg har fået en hel masse
med hjem fra landsholdsudtagningen, som jeg skal
arbejde med i samarbejde
med Kenneth og de andre
trænere i klubben. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg
forstår heller ikke helt selv,
at jeg skal spille på landsholdet og for Danmark.
Det er ligesom en drøm.
Men ligegyldig hvordan
det går, så vil jeg spille volley så længe, jeg kan. Det
er spillet, jeg synes er sjovt,
siger hun.

