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ARRANGEMENTER
MARTS / APRIL
MARTS
Vinterfest i Dalby:
Fredag 11. kl. 18.00
Dalbyhus / hallen.

GANG I DIG OG DALBY

Vandværket har fokus
på rent drikkevand
Læs side 2

Dalby går. Indsamling til
kunstgræsbanen:
Søndag 13. kl. 10.00
Afg. Fra hallen.
Sogneindsamling for
verdens fattigste:
Søndag 13. kl. 14 - 16
Hele sognet.
”Fra Alperne mod
Rom” med Jette Juhl:
Onsdag 16. kl. 19.00
Præstegården.
Generalforsamling
Tved Nord:
Tirsdag 22. kl. 18.00
Præstegården
Koncert med kirkens
voksenkor og Åbenrock:
Onsdag 23. kl. 19.30
Kirken.
Generalforsamling
Rebæk:
Torsdag 24. kl. 19.00
Præstegården
Fælles sogneaften om
Dr. Margrethe:
Torsdag 24. kl. 19.00
Sdr. Bjert Sognehus.
Generalforsamling Tved
Vandværk:
Torsdag 24. kl. 19.30
Den Gyldne Hane.
Gymnastikopvisning:
Lørdag 26. kl. 10.00
Dalbyhus / hallen.
Generalforsamling
Beboerforeningen:
Onsdag 30. kl. 19.00
Præstegården.
APRIL
”Min barndoms Dalby”
med S.P. Viborg:
Onsdag 6. kl. 19.00
Præstegården.
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Sommerfest 10. – 12. juni:
Tid til at glæde sig
De overordnede tiltag er sat på skinner, så vi igen kan
holde sommerfest i Dalby.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv. Fredag aften,
Sommerfest 2019
Det første møde i sommerfestudvalget er just blevet

afholdt, så vi nu kan slå det
fast:
Sommerfesten vil igen finde sted med alle de fine
aktiviteter, børn og voksne
tidligere har glædet sig til
år efter år.

De sidste to år har vi ikke
afholdt sommerfest pga.
corona. Nogle af skolebørnene har ikke oplevet,
hvad det vil sige at være
med til sommerfesten. Det
ændrer vi på nu! På side 9
kan du se, hvordan skolens
klasser bliver involveret.
Vil du gerne hjælpe?
Har du ingen børn på Dalby Skole? Så fortvivl ikke!
Men glæd dig! Der bliver
brug for masser af hjælpende hænder.
Vi har for eksempel brug
for hjælp til at bage og til
at stille telte op, til børnecamping, servering og
oprydning, til at passe ølvogn og grill m.m.
Som tidligere opretter vi
doodles, hvor man kan
skrive sig på en bestemt
opgave i et givent tidsrum.
Sommerfestudvalget vender tilbage med dette i

løbet af april måned, måske med en præsentation i
Dalby Tidendes april-nummer.
Tjek Facebook
Og husk nu: Gå ind og følg
’Sommerfest i Dalby’ på
Facebook, så bliver det meget nemmere at følge med.
Vi informerer løbende om
nye spændende tiltag samt
opretter
begivenheder
som fx Høvdingebold og
Fredagshygge med nærmere informationer om
tilmelding, mad, tidspunkter o.s.v.
Vi bliver selvfølgelig også
ved med at informere via
Dalby Tidende.

Konfirmation
Se vores spændende menuforslag på beckmenu.dk eller kom ind i butikken til en snak.
Agtrupvej 190 | 64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

Indsamling til
kunstgræsbanen
Læs side 3

KIRKE

Jette Juhl: Fra Alperne
mod Rom
Læs side 5

KIRKE

Grundsten, koncert og
sogneindsamling
Læs side 6-7

SKOLE

Se de flotte
vinterpostkort
Læs side 8-9

SKOLE

Alle klasser er involveret i sommerfesten
Læs side 11
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CARSTEN
POUL
Tved
Vandværk
har fokus på rent drikkevand
SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
LUNDERSKOV

Ja, selvfølgelig er den umiddelbare reaktion på denne
overskrift. Men det er slet ikke så indlysende, som det
kunne se ud til, for det er ikke en selvfølge at kunne garantere, at drikkevandet lige nu og her er rent, smager
godt og er uden forurenende stoffer udefra. Og sikrer
vi os også, at drikkevandet er i orden for vores børn og
børnebørn? Det kræver, at vi har fokus hele tiden.

Delikatessen tilbyder:

Af bestyrelsen for
Tved Vandværk
Foto: Arkiv

rene vand, der sendes ud
fra værket. Sluttelig udtages i løbet af året prøver
fire forskellige steder ved
kunderne.

Landgangsbrød

Vi har valgt at have et professionelt selskab inden for
vandværksteknik til at passe vandværket. Det overvåger løbende, om vandet
renses optimalt,
inden det
KUN
sendes ud til vores kunder.
Sideløbende med det udtages der prøver af såvel
vore to boringer som det

30,-

Der analyseres for mere
end 100 forskellige stoffer
over året. Og skulle der
mod forventning være resultater, der er over den tilladte grænse, så tages der
straks nye prøver for at få
konstateret, om der er fejl

i analysen, eller om der
skulle være en forurening
af vandet. Der er desværre
mulighed for, at drikkevandet kan blive forurenet,
f.eks. hvis der sker brud på
ledningsnettet eller der
arbejdes på installationer
ved de tilsluttede huse.

er det derfor vigtigt, at vi
bedst muligt sikrer, at der
ikke siver forurenende
stoffer ned i undergrunden, der til sidst kan ende i
grundvandet, som vi pumper op.
Fra naturens side er vores
grundvand godt beskyttet
med tykke lerlag, der minimerer muligheden for, at
tidligere anvendte forurenende stoffer kan trænge
ned i grundvandet.
Vi skal derfor også nu
være opmærksom på, at vi
ikke anvender forurenende stoffer, der på sigt kan
trænge ned i grundvandet.
Det mest sårbare område,
hvor vi indvinder vores
vand, er umiddelbart omkring vores to boringer tæt

Freygaard
minutsteak
eller roastbeef

Beskyttelse af
grundvandet
Heldigvis er det vand, vi
sender ud til kunderne, i
orden. Vi har stadig ikke
konstateret pesticider eller rester af disse i vandet.
Men kan vi være sikre på at
vandet ikke i fremtiden er
forurenet?
Det er der desværre ingen
garanti for. For at mindske
risikoen for forurening

Foredragsholder på
næste generalforsamling
For at få flest muligt af
vore kunder til at møde op

på
generalforsamlingen
den 24. marts kl. 19.30 har
vandværket besluttet at invitere Jørgen Chemnitz til
at indlede generalforsamlingen med et indlæg om
Dalby Møllebæk: Fra død
rende til værdifuldt vandløb.
Vi ser frem til et spændende foredrag og opfordrer
alle til at møde op. Husk,
der er et stykke mad og en
forfriskning efter generalforsamlingen.

Pr. 1/2 kg

3 danske
svinemørbrad

På bestyrelsens vegne
Søren Bolvig
Formand

45,-

TVED VANDVÆRK

GENERALFORSAMLING

Torsdag 24. marts kl. 19.30 på Den Gyldne Hane

Kontakt os

Dagsorden

Formand:
Søren Bolvig
76 30 17 92
formand@tved-vand.dk
Kasserer:
Kjeld Hansen
Fjeldparken 12
75 54 19 81
kasserer@tved-vand.dk
Øvrig bestyrelse:
Anders Højgaard
Jan Søgaard
Jørgen Sall

1. Valg af dirigent

Tved Vand er dit lokale vandværk
Husk, at du bor oven på dit drikkevand: Dit drikkevand kommer direk-

2. Bestyrelsen beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

te fra to gode boringer lige midt i dit lokalområde!

4. Behandling af indkomne forslag

Vi fører skarp kontrol med drikkevandet og sender mange prøver af

5. Budget for det / de kommende år fremlægges

drikkevandet til analyse. Vi tester løbende for 97 stoffer, og vores
testresultater er fine og ligger langt under grænseværdierne. Prøverne udtages både på vandværket og hos udvalgte forbrugere i henhold til gældende lovgivning.

www.tved-vand.dk

Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. Enkelte nonfood-varer føres ikke i alle butikker.

Kolding Kommunes naturvejleder fortæller om området ved
vandværket inden selve generalforsamlingens punkter.

Postadresse:
Nyhegnet 7, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 17 92

Alle testresultaterne er tilgængelige på www.tved-vand.dk
På tved-vand.dk kan du også finde flere informationer om dit vand-

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
MEDLEMMER
På valg: Kjeld Hansen og Jørgen Sall modtager begge genvalg.
SUPPLEANTER
Bjarne Lyngsøe Madsen, Skovly, og Jens Holck Christiansen, Rebæk, stiller op.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen forslår genvalg af Martinsen Rådgivning og Revision

værk, læse vandværkets historie mv.
Vandets hårdhed
Vandet har en gennemsnitlig hårdhedsgrad 10,0 - eller ”Middelhårdt”,
hvor skalaen går fra 8 til 12. Det har betydning for dosering af vaskepulver, indstilling af opvaskemaskiner mv.

NYT! Find os på FACEBOOK: Tved Vandværk

27/1

VONSILD

LUNDERSKOV

ALLE UGENS DAGE 8-20

ALLE UGENS DAGE 8-20

Tlf. 7556 6033

2

ved vandværket samt fra
området op mod det gamle Dalby. Som vi oplyser på
vores hjemmeside, ”Husk
du bor oven på dit drikkevand”, så er det vigtigt ikke
at anvende forurenende
sprøjtemidler eller andre
stoffer der kan sive i undergrunden.

Tlf. 7684 0711
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Dalby Tidende
Om 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
Jesper Thygesen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimers
efterfølger
Avisens mailadresse
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til
redaktionen med tips
og ideer til avisen.
Avisen trykkes i 2150
eksemplarer og udkommer 10 gange om året.
Den bliver gratis omdelt
til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles 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 J.C. Bach
Iversen 75 50 23 27
JCBI@KM.DK

E-mail:
perrosiak@gmail.com
eller
SMS: 22 36 10 57
(max 1 bord pr. barn)
Mere i næste nummer af Dalby
Tidende

Tilmelding
senest torsdag
den 28. april
2022

Børneloppemarked
lørdag 30. april 2022
3
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Rebæk Grundejerforening: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag 24. marts 2022 kl. 19.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Dagsorden ifølge vedtægterne
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab for 2021 samt
budget for 2022 forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg
Richardt Nørgaard (modtager ikke genvalg)
Mette Larsen
Steen Kaiser (modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Der er mange gode kræfter i gang med at samle ind til
kunstgræsbanen. Goldbæk Grundejerforening deltager
i ”Dalby går” lørdag 13. marts og afholdt i oktober 2021
en Halloween-skattejagt med samme formål.

1.
2.
3.

Ikke på valg
Berit Wolmar
Søren Damsbo

Ad pkt. 4. Indkomne forslag
Forslag fra medlemmer skal være sekretær Jette Bargum i hænde senest den 16. marts 2022 (8
dage før generalforsamlingen). Forslaget sendes til: jba@dkcompany.com
Bestyrelsen stiller følgende forslag: Der etableres en ny trappe fra Slugten til Strandbakken. På
generalforsamlingen redegøres der nærmere for projektet, herunder om økonomi.
Tilmelding nødvendig
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød og en øl eller en vand.
Derfor ønskes tilmelding senest mandag den 21. marts 2022 til Steen Kaiser, Aabakken 10, på email: steen.kaiser@stofanet.dk / SMS: 28 96 44 33.
Husk at medbringe tallerken, bestik og glas.

Generalforsamling Beboerforeningen for Dalby sogn
Onsdag den 30. marts kl. 19.00
i Præstegården, Gl. Tved 23A
Koldings nye borgmester Knud Erik Langhoff deltager.
Bestyrelsen vil stille ham en række spørgsmål vedrørende
mulige forbedringer i Dalby Sogn. De fremmødte vil også have
mulighed for at stille spørgsmål.
Dagsordenen ifølge vedtægternes §7
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Spørgsmål til borgmester Knud Erik Langhoff
Kassererens fremlæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent for 2023
Valg af bestyrelse (to år), to suppleanter (ét år) og to revisorer (to år)
På valg til bestyrelsen:
Ikke på valg:
Per Rosiak
Svend Henning Vilhelmsen
Torben Straarup – genopstiller ikke
Klaus Bo Jensen
Ulla Hagen - genopstiller ikke
7. Indkomne forslag samt kåring af årets Dalbyborger
8. Evt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen vært ved en øl /vand / kaffe.

Forslag / Årets Dalbyborger

Forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til formand Per Rosiak på: perrosiak@gmail.com
Det samme gælder hvis du ønsker at indstille en person, der fortjener anerkendelse som årets Dalbyborger 2021/2022.

Kontingent 2022: Kun 100 kr. (gælder hele husstanden året ud)

Uanset betalingsform, angives tydeligt navn og adresse ved betalingen.
a) Bankoverførsel: Reg.nr. 1551 / Kontonr. 3566927
b) MobilePay: 757325

Beboerforeningens aktiviteter 2022
•

•

Goldbæk samler ind
til kunstgræsbanen

Børneloppemarked lørdag 30. april
Tilmelding senest 28. april på perrosiak@gmail.com / 22 36 10 57
Bankospil 24. november

Af Mette Deigaard
Fotos: Mette Deigaard
Den 13. marts 2022 går det
løs, når ”Dalby Går” for at
samle penge ind til kunststofbanen. Det bliver et
familiearrangement med
fokus på bevægelse. Meningen er, at man melder
sig til at gå så langt som
muligt for at samle så mange penge ind som muligt.
Goldbæk
Grundejerforening er med, ligesom foreningen også tidligere har
støttet projektet.
Halloween i oktober
Den 31.10 2021 blev der afholdt et Halloween arrangement for at samle penge
ind til kunstgræsbanen.

For en stund var corona,
afstand og fingervask sat i
baggrunden, og cirka 270
søde børn var tilmeldt. Vi
er glade for, at deres forældre havde lyst til at bidrage
til Dalby GF’s etablering
af et kunststofbane anlæg.
Selv om det er Dalby GF,
der står for etableringen,
så kommer det i høj grad
også skolen til gode.

Skræmmere på plads
Vi havde i år forsøgt at ændre en smule på konceptet
for at få områdets større

børn inddraget også. Det
blev til en uhyggelig aften for dem, da der var
”skræmmere” sat ud i området. Alle virkede til at
have haft en god aften, og
skræmmerne er klar igen
til 2022-udgaven af skattejagten.
Dejlig stemning
De mindre børn blev sendt
afsted i højt solskin, og
mange var godt udklædte,
og det var med til at skabe
en fantastisk stemning i
området. Flere klasser havde i år lavet klassearrangementer, og vi er glade og
stolte over, at I bakker så
godt op på den måde. Tak
for det.
Udover en tak til alle jer, så
gør vores Rema1000-mand
i Bjert virkelig et godt stykke arbejde. Både med at
finde gode slikposer, men
også med de præmier han
vælger at sponsere.

Grundejerforeningen Tved Nord
Indkaldelse til Generalforsamling Tirsdag den 22. marts 2022
kl. 18:00 i præstegården, Gl. Tved 23A, Kolding
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tved Nord indkalder hermed til den årlige
generalforsamling.
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 18, hvorefter forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før general-forsamlingen afholdes – i dette tilfælde mandag den 14. marts
2022.
Før generalforsamlingen vil foreningen være vært for en middag.
Af hensyn til maden opfordres til tilmelding: SMS antal personer til 2514 3018, gerne inden 18.3. Vi håber, mange vil møde op, da de foreslåede vedtægtsændringer
kræver, at mindst ¼ af medlemmerne er til stede.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2 Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for 2022, Bestyrelsen foreslår uændret 50 Kr.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Jørn Karlskov og Jacob Sommer er på valg.
Begge ønsker genvalg.
6. Valg af bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:
(Gennemstreget = slettes. Fremhævet i kursiv = indsættes)
Pkt. 17.
Den ordinære generalforsamling afholdes ’en gang årligt inden udgangen af
første kvartal, og indvarsles mindst 14 21 dage før afholdelse ved annoncering
i et lokalt dagblad tidsskrift og ved skriftlig indvarsling, der omdeles til
medlemmerne, samt ved opslag på relevante digitale medier.
Pkt 18.
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling må skriftligt
tilstilles formanden inden 8 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
10. Eventuelt.

Én beboerforening – Ét fællesskab – Du kan gøre en forskel!

Har du lyst til at være medarrangører til de årlige begivenheder (loppemarked,
banko), tage initiativer i sognet eller komme med helt nye inputs, så mød op til
generalforsamlingen.

4

Husk at tilmelde jer Facebook-Gruppen Grundejerforeningen Tved Nord!
På foreningens Facebook-side opfordres alle til at komme med spændende
opslag, der kan komme os alle til gode

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

16. marts kl. 19.00: Fra Alperne mod Rom

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
jcbi@km.dk

Jette Juhl fortæller og
viser billeder fra sine 600
km på den gamle pilgrimsrute Via Francigena.
Det sker i Dalby præstegård onsdag 16. marts kl.
19.00. Alle er velkomne

Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk

I sensommeren 2021 vandrede Jette Juhl med rygsæk alene fra Aosta i Alperne til Lucca i Toscana.
Hele 600 km blev det til
ad den gamle pilgrimsrute
Via Francigena, som i sin
helhed går fra Canterbury
i England til Sankt Peters
Grav i Rom.

Hør beretningen
om at se og opleve
Italien i slowmotion: Naturen, historien, vandringen,
mødet med mange
forskellige mennesker og fortællinger.

Vejviser

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Lotte Arens
Solbakken 16
22 69 50 54
lottearens1@gmail.com

Sogneaftenen var oprindeligt planlagt til 19. januar, men
måtte da udsættes på grund af de høje smittetal. Nu ser vi frem
til onsdag den 16. marts kl. 19 i præstegården.

Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

Vandrestafet
i Haderslev Stifts provstier
i anledning af stiftets 100-års jubilæum i 2022
Oplev nogle af de mange smukke steder rundt omkring i Haderslev Stift, når hvert
provsti i løbet af året inviterer til en vandretur på 4-5 km.
Dagens guide viser vej og fortæller lidt undervejs. Der kræves ingen tilmelding til
turene, bare kom til mødestedet på det angivne tidspunkt. Alle er velkommen.
Man bestemmer naturligvis selv, hvor mange ture, man har lyst til at deltage i.
Del gerne et billede fra turen på #haderslevstift100aar.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
83. årgang, nr. 3
Marts 2022
Red.: J.C. Bach Iversen

Kolding Provsti inviterer søndag den 27. marts kl. 14.00
Mødested: Skamlingsbanken, Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund
Vi mødes foran restauranten. Vejstrup Hejls Taps Pastorats-råd fortæller om det historiske sted. Herefter gåtur i det kuperede og smukke terræn, hvor vi passerer klokketårnet og slutter af ved det nye besøgscenter Skamlingsbanken.

FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt

Aabenraa Provsti inviterer søndag den 24. april kl. 13.00
Mødested: Løjt Kirke, Kirkepladsen Løjt 14, 6200 Aabenraa
En vandring som begynder i Løjt kirke og slutter ved Genner Kirke.
Haderslev Domprovsti inviterer søndag den 8. maj kl. 14.00
Mødested: Hammelev Kirke, Kirkeforte 3, 6500 Vojens
En rute med start ved Hammelev kirke, gennem skoven ned til Tørning Mølle.
Sydslesvig Provsti inviterer lørdag den 18. juni kl. 14.00
Mødested: Ansgar danske Kirke, Apenrader Str.25, 24939 Flensburg
Der vil blive fortalt om kirkens historie og derfra vandretur til fjorden.
Hedensted Provsti inviterer søndag den 21. august kl. 12.00
Mødested: Hammer Kirke, Hammervej 6, 7160 Tørring
En gåtur fra Hammer kirke og ned omkring Gudenåens udspring.
Fredericia Provsti inviterer lørdag den 3. september kl. 13.00 – ca 17
Mødested: Christianskirken, Christiansvej 4, 7000 Fredericia
Frihedsvandring med bl.a. gåtur på voldene, besøg i forskellige kirker og orientering
om Fredericias historie som fristad.
Vejle Provsti inviterer søndag den 9. oktober kl. 14.00
Mødested: Skibet Kirke, Skibetvej 168, 7100 Vejle
Vi ser og hører om Skibet kirke, synger en salme, hvorefter vi går en tur rundt i Vejle
Ådal - går op på den sydlige skråning med udsigt og går også forbi herregården
Haraldskær.
Sønderborg Provsti inviterer søndag den 20. november kl. 11.00
Mødested: Oksbøl Kirke, Oksbøl Søndergade 26, 6430 Nordborg
Vandretur i Naturpark Nordals med afsluttende andagt i Oksbøl kirke.
Deltagere nord fra kan med fordel benytte færgen Bitten, det sparer en del kilometer.
Færgen sejler hver halve time fra Ballebro (Jyllandssiden) minuttal .15 og .45 og fra
Hardeshøj på Als minuttal .00 og .30. På faergen-bitten.dk ses prisinfo og sejlplan.

Koncert i
Dalby kirke

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

onsdag d. 23. marts kl. 19.30
med det rytmiske kor Åbenrock
og Dalby Voksenkor
Korene ledes af Eva Schmidt.
Der er bl.a. musik af Mads Langer
og Kim Larsen, gospel, danske viser
og swing på programmet.

Gratis Adgang
Alle er velkomne

www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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KALENDER
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a.
Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk
MARTS
Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
1. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 13. kl. 9.00
2. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.

DALBY KIRKE

Skal man neje?
I anledning af regentjubilæet tegner Helle Juhl et anderledes portræt af Dronning Margrethe ved en fælles
sogneaften torsdag den 24. marts kl. 19 i Sdr. Bjert
Sognehus.
15. januar 1972 blev kronprinsesse Margrethe udråbt til Danmarks dron-

Sogneindsamling: Søndag 13. kl. 14 - 16
Se side 7.
”Fra Alperne mod Rom” med Jette Juhl
Sogneaften i præstegården: Onsdag 16. kl. 19.00
Billeder og beretninger fra 600 km. vandring.
Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 9.00
3. søndag i fasten. Ved Tine Illum.
Koncert med kirkens voksenkor og Åbenrock
I kirken: Onsdag 23. kl. 19.30
Se side 5.
Skal man neje? Et anderledes portræt af
Dr. Margrethe. Fælles sogneaften i Sdr. Bjert:
Torsdag 24. kl. 19.00
I anledning af regentjubilæet. Se side 6.
Dåbsgudstjeneste: lørdag 26. marts kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 27. kl. 10.30
Midfaste søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 29. kl. 19.00
APRIL
Gudstjeneste: Søndag 3. kl. 9.00
Mariæ bebudelsesdag. Ved Tine Illum.
”Min barndoms Dalby” med Søren Peter Viborg
Sogneaften i præstegården: Onsdag 6. kl. 19.00
Se side 7.
Grundstensnedlæggelse: Fredag 8. kl. 15.00
På byggegrunden ved kirken. Se side 6.
Gudstjeneste: Søndag 10. kl. 10.30
Palmesøndag. Ved J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Torsdag 14. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Tine Illum.
Musikgudstjeneste: Fredag 15. kl. 14.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen.
Medvirken af solister.
Festgudstjeneste: Søndag 17. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Mandag 18. kl. 9.00
2. påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Familiegudstjeneste: Søndag 24. kl. 10.30
1. søndag efter påske. Mini-konfirmander
medvirker. Ved J.C. Bach Iversen.
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.
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Helle Juhl har ud over ”Skal
man neje” skrevet flere bøger
med portrætter af mere anonyme danskere, for eksempel
”Husbestyrerinde søges”,
sygeplejerskerne på ”Jutlandia” og ”Mathildes krig”.
Foto: Anders Flindt Prytz
Christensen.

ning fra Christiansborgs
balkon foran 50.000 mennesker.
Dermed er det i år 50 år siden, Dronning Margrethe
blev Danmarks regent, og
siden da har hun mødt et
hav af mennesker under
officielle besøg eller i arbejdsmæssige og private
sammenhænge.
Fælles sogneaften
Nogle af de møder, der
gik under mediernes radar, fortæller Helle Juhl
om, når vi torsdag den 24.
marts kl. 19.00 holder fælles sogneaften med Sdr.
Bjert og Sdr. Stenderup.
Helle Juhls foredrag er baseret på hendes bog ”Skal
man neje?”
Her kommer helt almindelige danskere til orde om
deres møder med dronningen. Som f.eks. Lis,

Forsiden af Helle Juhls bog: Skal man neje.
der har leveret gravhunde
til kongehuset; Søren, der
som ung i livgarden stod
vagt på Christiansborg, da
dronningen blev udråbt
til regent; og Mogens, som
har kravlet rundt på Bornholms granit og studeret

helleristninger sammen
med dronningen.
Sogneaftenen finder sted i
Sdr. Bjert sognehus ved siden af kirken. Det er gratis
at deltage. Alle er hjerteligt velkomne!

Sognehus: Grundstensnedlæggelse 8. april
Som om det ikke var nok med de årelange forhandlinger med forskellige myndigheder. Da byggeriet endelig
kom i gang, spændte Corona og regnvejr i første omgang ben for den planlagte grundstensnedlæggelse 23.
februar. Ny dato: Fredag 8. april. Alle er velkomne.
I sidste nummer af Dalby Tidende kunne Dalby
menighedsråd lancere en
dato for grundstensnedlæggelse. Men også grundstenen fik Corona – og alt
for meget regn. Derfor
måtte der findes en ny
dato.
Dalby Menighedsråd følger spændt, om de nødvendige udsættelser på
dette tidspunkt i byggeriet
får betydning for tidsplanen i det videre forløb.
Men her og nu glæder vi

os til den milepæl, det vil
være at få grundstenen
nedlagt.
Grundsten nedlægges
fredag 8. april kl. 15.00
Menighedsrådet inviterer
derfor alle interesserede
til grundstensnedlæggelse
fredag 8. april kl. 15.
Menighedsrådet vil – sammen med de ansvarlige for
byggeriets udførelse – forestå en lille ceremoni ved
nedlæggelsen af grundstenen og er efterfølgende

vært ved en forfriskning.
Billederne stammer fra
en solskinsdag i den ind-

ledende byggefase, hvor
der blev nedgravet jordvarmeslanger.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Søren Peter Viborg: Min barndoms Dalby
Onsdag 6. april kl. 19 i præstegården
Så er det blevet Søren
Peter Viborgs tur til at
fortælle om sin barndoms
Dalby. Alle interesserede
– og gerne med lyst til en
røverhistorie eller to – er
velkomne.
Søren Peter Viborg, der
er vokset op i Øvelseshuset, som hans forældre
dengang drev som forsamlingshus, fortæller om sin
opvækst i Dalby Sogn.
Som appetitvækker løfter
han, i den kulørte boks,
sløret for ingredienserne i
menuen.

DØBTE
30. januar
Karl Wilfred Huus
Goldbækparken 49
Esther Marie Kjær
Schmidt
Bakkegærdet 32
6. februar
Ida Bjerregaard
Stockfleth
Carl Plougs Vej 36

Her i Øvelseshuset, som i dag fungerer som skolens
fysiklokale, voksede Søren Peter Viborg op. Øvelseshuset
fungerede i en årrække som forsamlingshus, hvor sognets
beboere holdt deres fester.

Min barndoms Dalby if. Søren Peter Viborg
• "Landbrugsmedhjælper" på Møllegården hos gårdmand Bank.
• Bøgelund og medhjælper hos købmand Just.
• Dalby GF fodbold, Løveroddepokal og en afrevet finger i kukkassen.
• Dalby Skole, Kolding private Realskole og Kolding Købmandsskole.

Søren Peter Viborg:
Min barndoms Dalby
Onsdag 6. april
kl. 19.00

20. februar
Bodil Lydia Junker
Due
Dalbyvej 128

• Dalby Mølle og skøjteløb på Møllesøen og fjorden.
• Bankospil, ungdomsklub og danseskole i Dalby Øvelseshus.
• Bondedreng i scooterstøvler med Puch- og Diesella-knallerter.
• Dalby Kirke og konfirmand hos pastor Olsen.
• Kolding Boldklub og læretid hos Gimbels Værktøjsafd.

Dalby samler ind til verdens fattigste
søndag 13. marts kl. 14 - 16
Efter to års aflysninger af den fysiske indsamling vender Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling igen tilbage i sin traditionelle form. Søndag den 13. marts vil
10.000 børn, unge og voksne gå på gaden for at samle
ind til klimahjælp til verdens fattigste familier, der er
hårdest ramt af klimakrisen. I Dalby er vi også med.
I år er det igen muligt at
tage
indsamlingsbøssen
i hånden og gå fra dør til
dør efter to års aflysninger
på grund af Corona.

Nyt om
navne

”Vi er glade, at vores fysiske indsamling er tilbage
søndag den 13. marts. Rigtig mange kan igen gå på
gaden og gøre en forskel

for verdens fattigste familier,” siger Lars Gylnæs, indsamlingsleder i Dalby.
Klimahjælp
Igen i år har indsamlingen
fokus på klimahjælp til verdens fattigste, som er hårdest ramt af klimakrisen.
Det er familier, der må
sulte, når tørken ødelægger høsten. Forældre, som
mister deres livsgrundlag,

når orkanen destruerer alt
på sin vej. Og børn, som
bliver hjemløse, når oversvømmelserne tager deres
hjem.
- Klimakrisen kan virke
uoverkommelig, men sammen kan vi gøre en forskel
for dem, som bliver hårdest ramt af klimaforandringerne. Med konkrete
løsninger kan vi redde liv
og hjælpe verdens fattig-

Alexander Frisk
Deichmann
Møllegærdet 6

DØDE OG
BEGRAVEDE
18. februar
Lilly Bente Vestergaard
Terlings Allé 6

ste familier med at tilpasse
hverdagen til det uforudsigelige vejr, fortæller Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp.
Tidspunkt er flyttet
Sogneindsamlingen
var
oprindeligt planlagt til
søndag formiddag den 13.
marts, men da der præcist
i samme tidsrum er ”Dalby
går” (se side 3), er indsamlingen flyttet til samme
dags eftermiddag kl. 14
- 16. Vi håber, alle vil tage
godt imod dagens indsamlere, når de kommer rundt
med de karakteristiske indsamlingsbøsser. I Dalby er
der tradition for, at årets
konfirmander også deltager. Alle indsamlere er
udstyret med en særlig ID
fra indsamlingsleder Lars
Gylnæs.
For to år siden fik Grace Peto
fra Kenya en klimasikret
køkkenhave fra Folkekirkens
Nødhjælp. Hun lærte også
nye teknikker, der sikrer det
bedste udbytte af haven, og
det har ændret livet for hele
hendes familie. Det er hjælp
til selvhjælp, og det virker.
Foto: Bax Lindhardt / Folkekirkens Nødhjælp.

Klimahjælp er blandt andet
køkkenhaver og nye afgrøder,
der kan klare tørke og omskifteligt vejr. Eller træplantning,
som modvirker jordskred
og kan bremse voldsomme
oversvømmelser. Klimahjælp
kan også være udstyr til regnvandsopsamling, som giver
vand til husholdningen og til
køkkenhaver i tørketider. Foto:
Bax Lindhardt / Folkekirkens
Nødhjælp.
Meld dig som
indsamler
Sammen gør vi en forskel. Tilmeld dig som
indsamler ved at ringe
til sognepræst
J.C. Bach Iversen på
tlf.: 75 50 23 27 /
e-mail: jcbi@km.dk
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n i Snedsted

t i svømmehalle

være
Agnes 3.B har

Ida 5.A har
været på
Statens Museum for kunst i
København

ret på
ar væ øbenhavn
2.A h
K
Lærke entariet i
im
Exper

Alex 0.A h
ar
besøgt Posk
ær
Stenhus på
Djursland

Hugo 4.A har været i
sommerhus i Løkken

Pelle 0.C og Alex 0.A har
været i Århus og hørt Sigurd
fortælle Danmarks historie

Asger 1.A måtte gå 100 meter for at slå smut
på stranden ved Løverodde

Vinterpostkort
har
Augusta 2.C
Filippa 0.B og
ønneberg
set Emil fra L

Eleverne har sendt feriefotos fra deres vinterferie til Dalby Tidende. En del har
været udenlands, mens andre har hygget hjemme. Tak for alle de mange fotos.

r været med sin

Tobias 3.B har været i Spanien med familien. Han
var i poolen hver dag.

Mads 5.A har
været i Blåvand

Rebecca 5.B ha

Victor 5.A har

mor på arbejde

KarlEmil 5.A
har nydt
sneen i
Østrig
Laura 1.a var

i LEGO House

været i Østrig

Sejr 1.A og Adam 4.A har
trænet håndbold i KIF hallen

Silje, Elisabeth, Astrid
og Andrea 4.B til fødselsdag i Jump It

Felix 2.C har været i svømmehallen

TVED VANDVÆRK
Forsyningsområde og informationer findes på

www.tved-vand.dk
: info@tved-vand.dk
: 76 30 17 92
: Tved Vandværk

Husk du bor oven på dit drikkevand
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Dalby
Skole
Skoleleder
Jesper Thygesen
Viceskoleleder
Rikke Beith
Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster

væ

Sia 4.C har hent
et
sin nye hund Eg
on

Sander 5.C har

Nicolai har trænet i fars motionscenter

useet
ret på Nationalm

Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf. 79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk

Marie 0.C har
set Emil
fra Lønneberg

Viktor har været med familien i Norge

Johan 0.A var i Lalandia i Monky Tonky land

Oliver har
været i
Gaustablik
i Norge

Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Peder Damkjær
Signe Thorsøe Pedersen
Morten Ellegaard Hell
Pia Kristensen
Carsten Reinert
Jacob Saltoft
Stine Weltstrøm (supp.)

Oliver i spring i Norge

Det sker
MARTS
Torsdag 10.
Indskrivnings-/
Goddag-møde for de
kommende GLO-børn

Markus 5.B har været
i Travemünde med familien

Nina var på K

Felix har
været på ski

oldinghus

Fredag 25. kl. 8.00
Forældrekaffe i
udskolingsbygningen

Flere vinterpostkort
i næste nummer af
Dalby Tidende
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Nyt initiativ på Dalby
skole: Kom til forældrekaffe
En gang om måneden inviterer skolens ledelse forældrene til en snak om stort og småt på Dalby Skole.
Målet er at styrke samarbejdet mellem skole og hjem.
Af Rikke Beith,
viceskoleleder
Forældrekaffe er et tilbud
på Dalby Skole, der finder
sted den sidste fredag hver
måned fra klokken 8.009.00. Den annonceres på
AULA cirka en uge før afholdelse og kræver ingen
tilmelding. Første gang
var den fredag den 25. februar, men hvis man ikke
nåede at være med der,
så mødes vi igen den 25.
marts, den 29. april og den
20. maj.
Forældrekaffen er en
del af Dalby Skoles skole-hjem-samarbejde.
Skolens ledelse og en repræsentant fra skolebesty-

2.C har set trolde og
mange troldehuler

relsen er tilstede og byder
alle forældre velkomne til
en snak om stort og småt
- samt selvfølgelig en kop
kaffe og et rundstykke.
Uformelt møde
Der er ingen fast dagsorden, vi taler om det, I har
på hjerte. Vi mødes i en
uformel stemning i personalerummet på 1. sal i den
nye udskolingsbygning.
Forældrekaffe gør skolen
bedre, fordi I forældre fortæller om forhold, vi måske ellers ville have svært
ved at konstatere. Og samarbejdet mellem hjem og
skole styrkes, fordi vi får et
mere personligt kendskab
til hinanden. I kan få kon-

Mon der bor trolde i Dalby? Hvis du spørger eleverne
på 2. årgang, er svaret et klart ja. De har nemlig selv
set nogle forvandlede trolde og mange troldehuler i
vores skov.
Af Henriette Aabling,
klasselærer i 2.C
Fotos: Henriette Aabling

kret viden, drøftet spørgsmål eller henledt skolens
opmærksomhed på særlige forhold.
Vi i ledelsesgruppen glæder os til at møde jer.

På 2. årgang har eleverne
lært en masse om trolde.
Der er blevet læst mange troldehistorier højt
på klassen, og eleverne
har selv læst i troldebøger. Trolde kan både

være gode og onde. Børnene har været i skoven
og lede efter trolde og
troldehuler. Ud fra de
forvandlede trolde og
troldebosteder vi så i skoven, har børnene skrevet
troldehistorier. Eleverne
i 2.C fortæller om vores
troldeemne:

Noah: - Vi har været i skolekøkkenet og bage troldeboller og
gift-troldekage. Det var sjovt og
det smagte virkelig godt.
Wilma: - Vi har lavet troldeteater med troldedukker. Vi
var delt op i grupper og fandt
selv på, hvad vi skulle lave
i teateret. I skoven fandt vi
mange trolde og steder, hvor
troldene bor.
Linnea og Wilma:
- Vi fandt et troldefængsel.
Felix: - Vi fandt en troldekirkegård i skoven. Den var af
grene.
Elias: - Jeg fandt også en kæmpe troldestol til troldefar.
Julian: - Jeg fandt et lille
troldbo til de små trolde, som
jeg er i gang med at skrive en
troldehistorie om.
Carl og Malthe: - Vi fandt
også et lille troldebo i en træstamme.
Mikoline og Caroline:
- Vi fandt et babytroldeværelse.
Malthe og Albert: - Vi fandt
en troldekrop i skoven, der var
forvandlet til rødder.
Wilma og Augusta: - Vi
fandt også en troldenumse på
et træ. Måske var hulen for
lille til alle troldene, og numsen
nåede ikke at komme helt ind
i troldehulen, inden den blev
forvandlet.

Dalby Skole i samarbejde med Moving Kolding
I december havde skolebestyrelsen besøg af Bjarne
Foged Henriksen fra Kolding Talent, som fortalte om
projektet ”Moving Kolding – ungdomsliv i balance”. Her
fortæller Morten Hell om kommunens tiltag.
ne afprøves og justeres.
Erfaringerne fra Harte har
været gode, og kommunen
ønsker at udvide initiativet
til andre områder herunder Dalby. Skolebestyrelsen ser nogle spændende
perspektiver i projektet
og er interesseret i et samarbejde med Moving Kolding.

Af Morten Hell, medlem
af skolebestyrelsen
Harte har som lokalområde fungeret som prøvehandling, hvor tankerne
bag Moving Kolding kun-
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Hvad er Moving Kolding
Moving Kolding bygger
på erfaringer fra Island,
hvor man i slutningen af
1990’erne havde massive
problemer med en usund
ungdomskultur
præget
af misbrug og et utrygt
natteliv. Gennem en evidensbaseret indsats skabte

man en model, hvor der
blev lagt vægt på, at børn
skal føle sig værdsat i skolen, deltage i organiserede
fritidsaktiviteter 3-4 gange
ugentligt og bruge mere
tid sammen med sine forældre. Indsatsen resulterede i, at Islands unges
forbrug af rusmidler, alkohol og cigaretter nu ligger
blandt Europas laveste, og
at de unge har en meget
høj
foreningsdeltagelse
blandt 6-18 årige.
Ingen tro kopi
Man kan naturligvis ikke
lave en tro kopi af det islandske projekt, så Moving
Kolding bruger erfaringer
fra Island og tilpasser dem
en lokal kontekst. Konceptet bygger på en tanke
om at nedbryde barrierer
mellem skoler og fritidsaktører og skabe en øget
tilslutning til fritidsaktivi-

teter blandt børn og unge.
Det er netop det, vi har
brug for i Dalby, hvor vi er
i gang med at finde ud af
hvilke tilbud og faciliteter,
der er brug for til udskolingsbørnene.
Styrke fællesskabet
Det primære formål med
projektet er at forbedre
børn og unges trivsel og
øge livskvaliteten generelt
ved at styrke børns sociale
fællesskaber gennem en
mere aktiv fritid. Udover
at trivsel samt fysisk og
mental sundhed blandt
børn og unge forbedres, så
forventes projektet at medføre en mere sammenhængende hverdag for børnefamilier og herved øget
livskvalitet for borgerne.
Erfaringer fra Harte
Styregruppen fra Harte
har gennemført udvik-

lingsforløb med DGI i lokalområdet og arbejder på
en fælles udviklingsplan.
Der er ansat en fritidsudvikler, som skal være bindeled mellem parterne og
igangsætte aktiviteter, der
kan generere medlemmer
og økonomi til at videreudvikle samarbejdet og
foreningen.
Harte Skole har fået en
idrætsprofil
med
fire
ugentlige idrætstimer og
derudover to timers obligatorisk ”Aktiv eftermiddag”. Aktiv eftermiddag
er et kombineret skoleog foreningstilbud, hvor
Harte Skole, Harte GIF
og fritidsklubben tilbyder
fritidsaktiviteter, hvor elever kan vælge mellem forskellige tilbud som udeliv,
yoga, fodbold og gymnastik. Ud over den obligatoriske dag tilbydes en ekstra
”aktiv eftermiddag” med

andre aktivitetstilbud.
Kompetenceløft til
personale
Harte Skole har igangsat et
udviklingsforløb sammen
med Dansk Skoleidræt for
personalet, og personalet
har gennemgået et fælles
forløb med kompetenceløft om bevægelse. Den
første årgang af junioridrætsledere er uddannet,
og sammen med dem to
lærere, der fortløbende
skal uddanne de næste
hold.
Det er noget lignende, vi
forventer skal strikkes sammen i Dalby, men det skal
foregå i samarbejde med
Dalby GF, hvorfor Bjarne
er inviteret til at afholde et
informationsmøde for bestyrelsen i Dalby GF. Sammen kan vi skabe de rigtige
rammer til vores børn og
unges udvikling.
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DALBY SKOLE / DALBY GF
Børnecamp

Cafeen

Torwand

Børneboden

Høvdingebold

Sådan involveres klasserne i årets sommerfest 10. – 12. juni
Sommerfest er noget, vi laver sammen! Alle hjælper
vi til, så der endelig kan blive sommerfest igen. Også
klasserne på Dalby Skole giver via forældrerådene en
hånd med en afgrænset opgave. Det vil forældrene fra
3. klasse og op huske fra tidligere. For 0. - 2. årgang er
det nyt, da seneste sommerfest går tilbage til 2019.
Af Mette Høi Davidsen, Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv. En herlig sommerfest i 2019
Mens nogle opgaver vil være åbne for alle, vil bestemte
opgaver deles ud til skolens klasser. I første omgang har
vi uddelt nedenstående opgaver til de forskellige klassetrin. Derudover vil der komme ekstra opgaver, som vi
gerne vil bede om hjælp til.
Involveringen af klasserne handler om at give børnene
mulighed for at løfte i flok. Karina Lundh, tlf.: 60 65 27
13, vil via skolens ledelse kontakte forældrerødderne fra
de forskellige årgange. En forældre fra hver klasse er
meget velkommen til at kontakte Karina, så vi har jeres
kontaktdata.
Vi sørger for, at der bliver oprettet doodles, som forældre og børn kan tilmelde sig på.
0. klasserne
Plakater: Opsætning og nedtagning
De yngste skolebørn og deres forældre står for at sætte
plakater op på træskiver, der er skåret på forhånd, og
sætte dem op i lygtepæle. Sommerfestudvalget sørger for
at få fremstillet plakater. Nogle plakater sættes direkte
op på indvendig side i busskure på angivne placeringer.
Plakaterne kan klargøres senest 3 uger før sommerfesten. Opsætningen må først ske 14 dage før afholdelse
af Sommerfesten.
Tilsvarende sørger 0. klasserne straks efter Sommerfesten for, at plakaterne tages ned igen, og træpladerne
leveres retur til Sommerfestudvalget, så de kan genbruges næste år.
Der oprettes tre hold med følgende opgaver:
1) Lime Sommerfestplakater på træplader.
2) Opsætte plakater i specifikke lygtepæle og busskure –
og nedtage igen.

0. klasserne må endvidere rigtig gerne være kreative
med ekstra skilte til caféen m.v.
1. og 2. klasserne
Vagter til Børnecamp samt hjælp til borde og stole
De første gange på Børnecamp kan for nogle børn være
en udfordring, og der vil derfor naturligt være voksne
tilknyttet de mindre klasser, som tager tjansen som vagt
til Børnecampen. I de mindre klasser sover nogle forældre med. Der vil under hele børnecampingen være voksne synligt til stede. Spørgsmål? Ring til Karina Lund på
60 65 27 13.
Derudover hjælper de to årgange med at:
1) Flytte borde og stole og opsætte dem til festteltet:
Torsdag den 9. juni kl. 17.00
2) Flytte borde og stole retur festtelt til hallen: Søndag
den 12. juni kl. 15.
Begge dage skal der bruges to biler med trailer.
3. klasserne
Aftensmad og morgenmad på børnecamping
Lørdag aften skal der rettes an og skæres for, så de mange børn kan få aftensmad.
Søndag skal der rigtig tidligt hentes morgenbrød ved
Føtex, som har sponsoreret morgenmad til både børnecamping og kirkekaffe. Morgenmaden skal gøres klar,
rundstykker skal skæres m.v. Der sker i festteltet kl. 06.30,
børnene kommer typisk fra kl. 07-08. Derefter ryddes op
og dækkes op til, at deltagerne ved gudstjenesten kan få
fælles morgenmad og kaffe.
4. klasserne - Børneboden
Når man kommer i 4. klasse, inddrages børnene aktivt i
Sommerfestens åbne aktiviteter. Det bliver i opgaverne
omkring børneboden, hvor den står på dåsekast, fiskedam og måske andre aktiviteter, som 4. klasserne selv
finder på.
Opgaven består i at bemande børneboden, at pakke de
mange præmier ind, som Sommerfestudvalget har købt
samt at lave kreative skilte til børneboden. Sommerfestudvalget sørger for et telt, dåser samt fiskedam. Der
er mange gaver til indpakning. Dette kan ske i god tid
før Sommerfesten.
Opsætning sker torsdag 9. juni kl. 17.00. Teltet lukkes af.

5. klasserne
Flødebollemaskine, Torwand, tjek af toiletter
Også 5. klassernes børn træder til aktivt og varetager opgaver i forbindelse med Sommerfestens aktiviteter. I år
har de, sammen med deres forældre, ansvaret for flødebollemaskinen og Torwand.
Toiletterne tjekkes løbende for at sikre, at de fremstår
pæne. Det er en overskuelig opgave. Direktion for opgaven vil fremgå af doodles.
6. klasserne - Caféen
6. klasserne varetager sammen med deres forældre opgaverne i og omkring caféen. Sommerfestudvalget sørger
for indkøb, mens elever og forældre sørger for salg i og
uden for festteltet.
Måske har I en avisvogn/trækvogn, som kan indeholde
et mindre udvalg af varer til tørstige fodboldspillere eller
sukkerkolde tilskuere. Slå kreativiteten løs!
7. klasserne
Grillansvarlig med forældre lørdag
7. klasserne må deltage i høvdingebold konkurrencen
med de voksne.
Årgangen er ansvarlig for at tage grillvagterne lørdag.
Det er vigtigt, at der står forældre sammen med de unge
mennesker, da der kan være ”tryk på”, og der er behov
for at holde godt øje med grillen.
Eleverne skriver artikler om Sommerfesten til Dalby Tidende og sørger for at tage gode billeder, der kan bruges i Dalby Tidende. Billederne afleveres pr. mail til Jens
Christian Bach Iversen: jcbi@km.dk
8. klasse - Grillansvarlig med forældre søndag
+ mad fredag aften
8. klasse må deltage i høvdingebold konkurrencen med
de voksne.
Årgangen er ansvarlig for at tage grillvagterne søndag.
Det er vigtigt, at der står forældre sammen med de unge
mennesker, da der kan være ”tryk på”, og der er behov
for at holde godt øje med grillen.
Derudover står 8. klasse for at hjælpe med anretning og
servering af aftensmaden fredag aften. Det skal fremstå
pænt, kødet og flutes skal skæres.
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