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Dalby Skole
ARRANGEMENTER
MAJ / JUNI
MAJ
Børneforestillingen
Noahs Ark
Lørdag 7. kl. 11
Kirken
Kirkefrokost med
afsked med Erling
Søndag 8. efter
gudstjenesten
Præstegården
Konfirmation af
den gamle A-klasse
Fredag 13. kl. 10.30
Kirken

Dalby Kirke

Dalby GF

Grundstenen til det nye
sognehus blev nedlagt
Fredag den 8. april deltog 40 personer i den længe
ventede grundstensnedlæggelse til Dalbys kommende sognehus. En tidskapsel kommer til at indgå i den
færdige mur.
Efter mange års tovtrækkerier er Dalbys kommende
sognehus nu synligt på vej,
og fredag den 8. april var
40 personer vidner til, at
en markant milepæl blev

nået med nedlæggelsen af
husets grundsten.
Blandt deltagerne var Elly
Petersen, der som den
første formand tog fast
på de første sonderinger

helt tilbage i 2006, og fra
provstiudvalget, som har
bevilget pengene til byggeriet, deltog provst Grete
Wigh-Poulsen og udvalgets
formand Erik Kring Olesen, men altså også mange
andre, der har fulgt byggeriet gennem årene og nu
er med til at glæde sig til
et nyt kapitel i Dalbys kirkeliv.

Konfirmation af
den gamle B-klasse
Søndag 15. kl. 10.30
Kirken
På opdagelse i
Dalby Kirke
Søndag 29. efter
gudstjenesten
Kirken
Konfirmandindskrivning 2023:
Tirsdag 31.
kl. 16.00-18.00
Præstegården
JUNI

Dalby Beboerforening

Menighedsrådsformand Lotte Arens lagde første sten. 11-årige Elisabeth Bargisen Padkær
Petersen fra kirkens ungdomskor lagde anden sten. Sognepræst J.C. Bach Iversen lagde tredje
sten oven på de to første.

Tre grundsten
Inden selve grundstensnedlæggelsen holdt menighedsrådsformand Lotte
Arens og sognepræst J. C.
Bach Iversen taler, der understregede, hvor betydningsfuldt sognehuset kan
blive for Dalby, og at en
lang og kringlet proces på
dagen blev koncentreret til
tre symbolske grundsten.
Tidskapsel
Efter de tre grundsten var
blevet nedlagt, blev der
også placeret en tidskapsel i muren. Tidskapslen
rummer navne på alle 40
deltagere i grundstensnedlæggelsen, et faktaark
om sognet – kirken, skolen, Dalby GF, Mariesmindespejderne, Beboerforeningen m.v. – samt en
”historie” over den lange
sognehusproces, seneste
eksemplar af Dalby Tidende og naturligvis et Coronatest-set.
Fest og bobler
Efter selve ceremonien
nød alle deltagerne et glas
festlige bobler i den karakteristiske vind.

GANG I DIG OG DALBY

Alt om Sommerfesten
Læs side 2-4

KIRKE

Årets konfirmander
Læs side 6

KIRKE

Sommerkoncert
Læs side 8

Konfirmandindskrivning 2023:
Torsdag 2.
kl. 16.00-18.00
Præstegården
Sommerkoncert:
Torsdag 2. kl. 19.00
Kirken
Hele verden fejrer
pinse i Dalby
Søndag 5. kl. 10.30
Kirken

IDRÆT

Gymnastikopvisning
Læs side 9

DALBY
SOMMERFEST

FREDAG 10. – SØNDAG 12.
Festpladsen (boldbanerne)

Kjeld Kjeldsen, kirkeværge siden 1997, satte til sidst en tidskapsel på plads bag grundstenen. Det er planen, at der senere
indsættes en glassten i murværket, så tidskapslen bliver synlig.

Grundstensnedlæggelsen sluttede festligt af med et glas bobler
til alle de glade deltagere, der hyggede sig i læ bag håndværkernes skurvogn.

FYR OP I GRILLEN
Kom ind og vælg mellem vores mange spændende grill-lækkerier.
Agtrupvej 190 | 64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

SKOLE

Legepatrulje en succes
Læs side 10

SKOLE

67 Tyvstartere
Læs side 11

Dalby Tidende
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Nye og gamle
aktiviteter til
sommerfesten
Sommerfestudvalget er i fuld gang med at planlægge
de mange aktiviteter til Sommerfesten.

”Lort eller lagkage” tiltrækker altid masser
af tilskuere til det store drama, hvor der til
sidst kun står én straffesparkskytte tilbage

Tilmeldinger til Sommerfest
via MobilePay m.m.
I det foreløbige program i denne udgave af Dalby
Tidende kan du få et overblik over Sommerfestens
mange forskellige aktiviteter. Nogle er gratis og andre
kræver betaling. Nogle af aktiviteterne dukker man
bare op til, mens andre kræver tilmelding – enten via
SMS til et mobilnr. i cafeen i festteltet eller ved betaling med MobilePay.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv
Nogle af Sommerfestens
tiltag kræver betaling, og
det har hidtil fungeret fint
via MobilePay, som samtidig også er måden, hvorpå
selve tilmeldingen registreres. Det gælder blandt
andet Børnecamping lørdag til søndag og spisning
i teltet fredag. I år vil vi
endvidere oprette begivenheder på vores Facebook

side, som I meget gerne
må klikke ”Deltager” i, så
vi på den måde får spredt
det gode budskab.
Her kommer et overblik
over de aktiviteter, der kræver betaling/tilmelding via
MobilePay, og hvad du skal
oplyse ved betalingen.
OBS! Se også skemaet her
på siden.
Mad til Fredagsfesten:
”Spis hvad du kan” til
kr. 160,Tilmelding til fredagsfe-

sten skal ske senest den 2.
juni kl. 12 ved overførsel
af det samlede beløb for
madbestillingen via MobilePay: 99 01 11.
Bemærk. Der er salat med
i ”Spis hvad du kan” til kr.
160,-.
Børnecamping lør-søn:
Kr. 120,- inkl. aftensmad
og morgenmad
Tilmelding til Børnecamping skal ske senest den 2.
juni kl. 12 ved overførsel af
kr. 120,- til Mobile Pay: 56
56 63. Med kommentar:
Barnets navn / voksen
kontakt tlf. nr. / ”FRA” for
fransk hotdog eller ”LAS”
for lasagne.
7. + 8. klasserne samt tidligere elever lørdag aften:
Kr. 75,- for lasagne

DALBY SOMMERFEST 2022: BESTILLINGER
Bestilling af mad:
Fredag aften 10. juni

Bestilling af billet: Børnecamping
lørdag 11. til søndag 12. juni

”Spis hvad du kan” af Glad gris, grillet kyllingbryst, flødekartofler, vandmelonsalat m. Friskost
og græskarkerner, spidskålssalat m. æblevinaigrette og ristede nødder, dressing, brød og smør

NB! Seneste dato for tilmelding: 2. juni kl. 12.
Når børnene ankommer lørdag, indregistreres de.
Kage, frugt, aftensmad og morgenmad er inkluderet i prisen.

Pris: 160,- pr. person

Pris: 120,- pr. person.

MobilePay nr. 99 01 11

MobilePay nr. 56 56 63

NB! Seneste dato for bestilling: 2. juni kl. 12.
HUSK ved betaling at notere i bemærkningsfeltet: Dit navn + evt. ”bordnavn”,

HUSK ved betaling at notere i bemærkningsfeltet:
Barnets navn, kontakt-tlf.nr. til forældre, og
”FRA” for fransk hotdog eller ”LAS” for lasagne.

Bestilling af lasagne: De ældre elevers Tilmelding: Høvdingebold (fra 7. klasse
komsammen lørdag 11. juni kl. 19
og op) lørdag 11. juni kl. 15
Pris: 75,- pr. person. For skolens 7. + 8. klasser
og tidligere elever.

Seneste tilmelding (af klassehold, gaden, fodboldholdets forældre, strikkeklubben o.s.v.): 9. juni.

MobilePay nr. 99 01 11

Send sms til Jeanette Jørgensen tlf.: 28 60 52 97

NB! Seneste dato for bestilling: 2. juni kl. 12.
HUSK ved betaling at notere i bemærkningsfeltet: Dit navn.

Tilmelding til Petanque (+35 år, vi vil
rigtig gerne, at seniorerne deltager)
Tilmeld venner, naboer, bridgeklubben.
Kom og vær med.
Send sms til Jeanette Jørgensen tlf.: 28 60 52 97
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Traditionen tro mødes tidligere elever fra Dalby Skole lørdag aften kl. 19.00 til
fællesspisning og hyggeligt
gensyn i teltet. 7. + 8. klasserne er også med her.
Tilmelding til de ældre
elevers komsammen skal
ske senest den 2. juni kl.
12 ved overførsel af det
samlede beløb for madbestillingen via MobilePay:
99 01 11.
Lort eller lagkage lørdag
kl. 19.00: Kr. 10,Lort eller lagkage er en
tilbagevendende
aktivitet, hvor der skydes straffespark i forskellige alderskategorier. Det koster 10
kr. at deltage. Tilmelding +
betaling finder sted i Cafeen i festteltet senest lørdag
kl. 18.00.

Kræver IKKE
betaling, men
meget gerne
tilmelding
Petanque turnering
lørdag kl. 14.00
Forhåndstilmelding
via SMS til:
28 60 52 97
Høvdingebold turnering lørdag kl. 15.00
Forhåndstilmelding
via SMS til:
28 60 52 97
Yoga i det fri søndag
kl. 11.00-12.00
Tilmelding via begivenheden ”Yoga i
det fri 2022” på Facebook: Sommerfest i
Dalby.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv
Årets Sommerfest i Dalby
afholdes traditionen tro i
sammenhæng med Dalby
Møllepokal, men byder på
meget mere end den store
fodboldturnering.
Fredagshygge i teltet
Traditionen tro er der
fællesspisning og musik i
teltet fredag aften. Sæt allerede nu kryds og overvej,
om det kunne være en ide
til sommerafslutning i klassen, floorball, vejfest eller
andet.
Høvdingebold
Høvdingebold-turneringen finder sted lørdag. Det
plejer ikke at gå stille af
sig, og der bliver kæmpet
til sidste bold for den eftertragtede titel. Man kan
tilmelde sig som gadehold,
klassehold, idrætshold eller andet. Aldersgrænsen
er fra 7. klasse og opefter.
Lort eller lagkage
Lørdag kl. 19.00 afvikles
lort og lagkage, som er en
straffespark-konkurrence.
Scorer man mål, får man
et skud mere. Brænder
man, ryger man ud. Vær
med til at dyste om en flot
vandrepokal.
Børnecamp +
gamle-elev-samling
lørdag aften
Børnecamp afvikles lørdag
til søndag, og du kan læse

mere om denne aktivitet
i dette nr. af Dalby Tidende. Lørdag aften tilbyder
vi også tidligere elever på
Dalby Skole at mødes til
fællesspisning og hygge i
teltet. Gå ikke glip af denne mulighed for et hyggeligt gensyn med tidligere
klassekammerater og årgange.
Seniorevent
Der arbejdes på at gentage
en aktivitet med minimumsalder 35+. Sidste år var
der senior-petanque-turnering, og vi håber, at der
igen i år er opbakning hertil, og at borgere, der måske ikke længere har børn
på Dalby Skole, også har
lyst til at besøge Sommerfesten.
Yoga
Vi glæder os til at se jer til
yoga-event søndag formiddag, hvor Jette Bruun har
lovet at give en yogatime.
Hvis vejret er fint, kommer det til at foregå i det
fri, og ellers rykker vi ind i
hallen. Som ved mange af
de øvrige aktiviteter bliver
der også til yoga-eventen
oprettet en begivenhed på
FB, hvor man kan melde
sig til.
Gudstjeneste og
kirkekaffe
Umiddelbart før søndagsyoga afholder Jens
Christian traditionen tro
en udendørs gudstjeneste
efterfulgt af kirkekaffe for
alle.
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DALBY SOMMERFEST 2022: FORELØBIGT PROGRAM

TILMELD DIG TIL TO TIMERS FRIVILLIGHED til gavn for vores børn og unge i sognet. Fx bage kage, stå i grill, være campingvagt m.v.: Brug Doodles på www.dalbygf.dk eller på Facebook ’Sommerfest i Dalby’. Alternativt: Kontakt Mette Høi
Davidsen på 27 77 22 22.
TILMELDING TIL NOGLE AF AKTIVITETERNE via MobilePay senest torsdag 2. juni. Se numre ved de enkelte aktiviteter.

Fredag den 10. juni: Festpladsen

Kom og vær med til
SENIOR petanque

17.00 –

Pladsen åbner

17.00 – 20.00

U18 / Seniorfodbold / Old Boys /
Hyggebold

17.00 – 18.30

Turnering: Forældrefodbold

18.00 –

FREDAGSFEST I TELTET / HYGGE / MUSIK
Aftensmaden serveres. Teltet er klar til fest
og musik.
Vi håber, at rigtig mange vil bakke op
omkring fredagsfesten. Tilmeld jer i god tid
og få en hyggelig aften med familien,
vennerne, klassen og naboerne.
Bestilling og betaling for mad senest 2.
juni kl. 12 via MobilePay: 99 01 11

Festlighederne foregår på petanquebanen til højre for
festteltet. Kom 15 min. før start. Der er en dejligt afslappende og hyggelig stemning.
Af Ole Davidsen
Foto: Arkiv
Vi håber på at se mange
til arrangementet lørdag
11. juni kl. 14. Vores præst
Jens Christian er vel også
ved at have en alder, hvor
han har mulighed for at
deltage?
Sidst var Michael fra fod-

MENU OG BESTILLING
’Spis, hvad du kan’ af glad dansk gris, grillet kyllingebryst, flødekartofler, salater,
brød og smør for kr. 160,- pr. pers.

bold både dommer og
deltager. Til trods for sit
store konkurrencegen, var
Michael ”rimelig” fair i sin
bedømmelse. Møder han
op til revanche i år?

Vores erfaring er, at børnene leger ude, så
vi tænder grillen for de unge.

Tilmelding
Tilmeld jer meget gerne
via SMS på: 28 60 52 97.
Eller duk op på dagen 15.
min. før start.

Lørdag den 11. juni: Festpladsen

Fredag: Fest med
”Spis hvad du kan”
Sæt X i kalenderen
sammen med klassen,
fodboldholdet, badmintonvennerne, naboerne,
løbeklubben eller strikkeklubben fredag den 10.
juni.
For I skal ud at spise sammen, og I kan reservere et
fælles bord i teltet. Vi vil
rigtig gerne, at I melder
jer til fredagshyggen i god
tid, så vi har mulighed for
at planlægge.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv
Traditionen tro har vi fredag aften hygge i et stort
festtelt med musik, fællesspisning, varmekanoner
og godt selskab. Ud på
aftenen og de små timer
plejer vores ølvogn at bli-

ve samlingspunktet med
skål, rygklapperi, varme
og knus. Vi er allerede flere, som glæder os. Det er
et rigtig godt sted at møde
hinanden i området.
Menu og bestilling
Menuen leveres af Kokkekompagniet og består af
glad gris, grillet kyllingebryst, flødekartofler, vandmelonsalat og en spidskålssalat med brød og smør til
kr. 160,- pr. person.
Grillen er naturligvis også
åben, men under spisningen er pladserne i teltet
reserveret til de voksne,
der har bestilt menuen til
fredagsfesten.
Børnene leger udenfor,
også hvis det regner.

Lørdag den 11. juni: Festpladsen
15.30 Børnecamping
søndag 9.30 Pris: 120 kr. (inkl. mad)

Børnecamping er for børn til og med 15
år med tilknytning til Dalby Skole eller
Dalby GF.
Tilmelding og betaling senest 2. juni kl.
12 via MobilePay: 56 56 63. Skriv
barnets navn, kontakt-tlf.nr. og ”FRA”
for fransk hotdog eller ”LAS” for lasagne.

15.30

Tjek-ind
Udlevering af armbånd, der bæres hele
tiden og vises ved udlevering af mad.
Teltrejsning på opdelt teltplads. Skel
mellem 3. og 4. klasse.

18.00 – 19.00

Aftensmad
Fransk hotdog eller lasagne.

00.00

Ro på pladsen

----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

07.00

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

09.30

Alle telte er fjernet

NB!
Rygning, alkohol, energidrik
= Bortvisning!

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

Søndag den 12. juni: Festpladsen

09.00 – 16.00

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

9.30 – 10.15

Friluftsgudstjeneste ved J.C. Bach
Iversen og Spillemænd af Guds nåde
Kirkekaffe i teltet bagefter.

10.00 – 18.00

Boder og Torwand

10.15 –

11.00 – 22.00

Grill og café

11.00 –

SFO-aktiviteter

Overrækkelse af Fonden For Fynske
Bank prisen samt et sponsorat til Dalby
GF.

10.15 –

14.00 –

Petanque på græsbane
For voksne (seniorer). Kom og vær med.
Forhåndstilmelding via SMS til: 28 60 52 97

Dalby Mølle Pokal. U7 mix, U9 piger og
drenge.

10.00 – 15.00

Boder og Torwand, grill og café

11.00 – 12.00

Yoga i det fri. Tilmelding via begivenhed
på Facebook. Husk underlag.

14.30 – 17.30

Hyggemusik ved Lasse og Jeppe på guitar

15.00 –

Høvdingebold (fra 7. klasse og op)
Forhåndstilmelding via SMS til: 28 60 52 97

15.00 –

Hygge og aktiviteter med Fritidsklubben

16.00 – 17.30

Glidebane. Husk skiftetøj + evt. håndklæde

18.00

7. og 8. klasserne samt gamle elever:
Aftensmad i teltet

19.00 –

Lasagne til kr. 75,00 bestilles senest 2. juni
kl. 12 på MobilePay: 99 01 11

Deltagelse og ansvar
Deltagelse i alle aktiviteter sker på eget ansvar.

Lort eller lagkage. Tilmelding i cafeen
senest kl. 18.00 (kr. 10,-) Stor pokal på spil.

Dalby Møllepokal: Tider
Tiderne for Dalby Mølle Pokal er vejledende i forhold til hvor
mange hold, der tilmelder sig, og hvorvidt nogle rækker
bliver slået sammen.

Aftenhygge på pladsen

Bestilling og betaling for
mad senest 2. juni kl. 12 via
MobilePay: 99 01 11.
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Høvdingebold til årets
sommerfest: Sådan
deltager man
Turneringen i høvdingebold er en af sommerfestens
sjoveste aktiviteter. Den finder sted lørdag eftermiddag, og alle fra 7. klasse og opefter kan være med.
Sammensæt jeres helt eget vinderteam og tilmeld jer
turneringen senest 9. juni.

er fra 7. klasse og opefter.
Et hold består af 5-7 spillere: 1 høvding og resten
markspillere.
Der skal være min. 2 kvinder på holdet.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Foto: Arkiv

Tilmelding
Tilmeld jeres hold til Jeanette Jørgensen via SMS til
28 60 52 97 senest torsdag
den 9. juni, så vi kan få sat
et spændende kampprogram sammen.

Høvdingeboldturneringen
foregår lørdag 11. juni kl.
15.00, og det plejer ikke at

gå stille for sig. Vi forventer, at der bliver kæmpet
til sidste bold for den eftertragtede titel. Man kan
tilmelde sig som gadehold,
klassehold, idrætshold eller andet. Aldersgrænsen

Børnecamping:
Sådan foregår det
Er I nye i området, eller har jeres børn ikke været
store nok før i år, har I måske ikke prøvet at deltage
i Børnecamping. Her kan I læse lidt om, hvordan det
foregår, og hvorfor børnene glæder sig år efter år – og
ser det som et højdepunkt ved Sommerfesten.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos: Arkiv
Børnecamping er for alle
børn op til 15 år med tilknytning til Dalby Skole
og Dalby GF og foregår
lørdag til søndag. Det er
en tilbagevendende Sommerfest-tradition, der er
stor opbakning til. Der bliver hygget og leget, mens
de voksne ofte benytter
muligheden for en kold øl
eller vand på festpladsen.

ra

.

l. o

op

FOR VOKSNE

SJOV

Overordnet tidsplan
Tilmelding forud via MobilePay senest 2. juni kl. 12.
Her vælges mellem fransk
hotdog og lasagne. Se tilmeldingsskema side 2 og
Sommerfestens program
side 3.

Op

t

5
1
il

Lørdag mellem kl. 15.30
og 17 opstilles teltene i de
afmærkede områder på banerne. Husk, at brandveje
skal respekteres/friholdes.
Kl. 18.00 er der spisning
i teltet, hvor der vil være
mulighed for at vælge mellem lasagne og fransk hotdog.
Kl. 21.00 er der børstning
af tænder, og mellem kl.
22.30 og 23.00 puttes de
fleste. Kl. 00.00 skal der
være ro på pladsen.
Søndag morgen er der
morgenmad i teltet, inden
der ryddes op, og banerne
forlades senest kl. 9.00, så
der igen er plads til afvikling af Dalby Møllepokal.
Klar til Børnecamping?
Der er stor forskel på,
hvornår ens barn er parat

til at overnatte i telt uden
mor og far, men det plejer
at være fra 1 og 2. klasse,
at man er klar. Tag gerne
en snak blandt forældrene
i de enkelte klasser om,
hvem der skal med, og
hvem der kan sove sammen, lægge telt til o.s.v.
Husk luftmadras eller underlag. Nogle har også
forældre med til overnatningen.
Tryghed
Der vil hele natten være
minimum 2 vågne voksne
vagter, som børnene kender lokationen på. Der er
allerede nu oprettet en
Doodle, hvor forældre kan
tilmelde sig til 2-timers vagter aftenen og natten igennem. Ligeledes kommer
der Doodles til dem, der
har mulighed for hjælpe
med servering af mad lørdag aften og søndag morgen.
Vi håber på stor opbakning
igen i år fra såvel børn som
voksne.

år

HØVDINGE- BØRNE
BOLD
CAMPING
4
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Tved Vandværk afholdt generalforsamling med et stort fremmøde
24. marts blev der afholdt generalforsamling i Tved
Vandværk har afholdt generalforsamling, hvor der ud
over bestyrelsen var 26 fremmødte.
Referat bearbejdet af red.
Der var rigtig god opbakning til generalforsamlingen i Tved Vandværk, der
blev afholdt den 24. marts.
26 medlemmer var mødt
frem til generalforsamlingen, og formand Søren
Bolvig takkede da også for
det flotte fremmøde.

Inden selve generalforsamlingen gik i gang holdt naturvejleder Jørn Chemnitz
fra Kolding Kommune et
spændende oplæg om Dalby Møllebæk – fra åben
kloak til vandløb.
Jørn fortalte blandt andet, at Dalby Møllebæk
har levet et plaget liv med
mange episoder af forure-

ning. I 1980 blev der sat
havørredsmolt i bækken,
som langsomt og efter meget arbejde er blevet til en
stærk og selvstændig ørredbestand.
Der er udfordringer
Efter indlægget gik man
over til den egentlige generalforsamling, hvor Gordy Strømdahl blev valgt til
dirigent, som fastslog, at
generalforsamlingen var
lovlig indkaldt. Anders
Højgaard blev valgt til re-

ferent.
Herefter gik man over til
bestyrelsens
beretning,
der konkluderede, at 2021
har været et år med stabil
vandleverance. Udfordringer med fjernaflæsning af
målerne bliver løst løbende. Der er fortsat ingen
tidshorisont på, hvornår
forbrugsdata bliver tilgængelige på nettet.
Samtidig understregede
bestyrelsen, at Tved Vanværk fortsat har den laveste vandpris i Kolding, og
at der ikke er planer om at
ændre dette.
Flere bemærkninger
Der var flere bemærkninger fra de fremmødte,
blandt andet om prisen på
10-12.000 kr. for en målebrønd er per husnummer,
hvilket der blev svaret bekræftende på. Der blev
også spurgt til, hvad problemet er med fjernaflæsning af målerne? Der er

desværre problemer med
at fange signalerne fra
målerne, men det bliver
løbende drøftet med kommunen, ligesom man fortsætter arbejdet med opsætningen af målere.
Tid til spørgsmål
Efter bestyrelsens beretning var det tid til spørgsmål.
Bjarne Madsen ville gerne
vide, hvorfor bestyrelsen
ikke bruger mail og andre
digitale kanaler til at distribuere regnskab og andre
dokmenter i stedet for i
printet form. Formanden
svarede hertil, at bestyrelse havde forsøgt at samle
opbakning til vandværkets
SMS-tjeneste og Facebookside, men det har ikke været nemt at få forbrugernes e-mail adresser.
Thor Schønemann spurgte, hvorfor man ikke har
et login på hjemmesiden,
men det har bestyrelsen

Generalforsamlingen
kort sagt
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Næste års budget blev
fremlagt og godkendt.
Der var to på valg fra
bestyrelsen:
Jørgen
Sall og Kjeld Hansen.
Bestyrelsen indstillede begge til genvalg,
og de blev begge valgt
til bestyrelsen.
Bjarne Madsen og
Jens Holck stillede op
til valget som suppleant til bestyrelsen. Der
blev afholdt kampvalg
og Bjarne Madsen fik
seks stemmer, mens
Jens Holck fik 14
stemmer og blev derfor valgt som suppleant.
ingen planer om for nuværende. Bestyrelsen bad
i stedet medlemmerne om
at holde sig orienteret via
vandværkets hjemmeside
og Facebookside.
Formanden sluttede med
at takke dirigenten for veludført arbejde samt takke
de fremmødte.

Dalby Beboerforening mangler
bestyrelsesmedlem
Af bestyrelsen
Er det dig, Beboerforeningen for Dalby sogn mangler til bestyrelsesarbejdet?
Eller kan du hjælpe os til
banko? For så kan du være
med i bankoudvalget.
Har du lyst til nogle af
de opgaver, eller har du
spørgsmål, kan du skrive
til os på:
dalbybeboer forening@
outlook.dk Eller du kan
sende sms/ ringe til Per
på: 22361057

Om Beboerforeningen /
Formål
Beboerforeningen repræsenterer hele sognet og
samler Dalby, Mariesminde, Rebæk, Strårup, Tved
og Goldbæk. I alt cirka
1750 husstande.
Foreningens historie
Grunden til stiftelsen af
foreningen og hvad den
skulle stå for:
Beboerforeningen
blev
stiftet den 8. juni 1988,
efter en lokal folkeafstemning havde sikret Dalby

Skoles bevarelse, da Kolding Kommune ville nedlægge den.
Nu ønskede man et fælles
talerør over for politikerne.
Man ønskede også at udnytte den gode effekt fra
afstemningen om Dalby
Skole. Der blev bl.a. drøftet fælles sogne avis, hal og
lokalt kulturcenter.

Foreningens formål er
• At varetage medlemmernes fælles interesser i sognet over for
offentlige myndigheder.
• Søge samarbejde med andre foreninger i sognet om fælles interesse
• Styrke det kulturelle sammenhængskraft i sognet og omkring Dalbyhus
• Virke til øget fællesskab og aktiviteter i sognet
• Være med til at sætte sit præg på byudviklingen i sognet
• Arrangere det årlige Børneloppemarked
• Arrangere det årlige Dalby Banko

EFTERLYSNING

• Udnævne årets Dalby-borger.

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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Sidste nyt på www.dalbykirke.dk
MAJ
Gudstjeneste: Søndag 1. kl. 9.00
2. søndag efter påske. Ved Tine Illum.

Årets Konfirmander
Fredag 13. maj 2022 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke
Laura Rask Bekke
Bakkegærdet 4

Clara Konstantia Reiff Færtz
Thors Ager 16

Victoria Hillker Madsen
Løjpen 28

Asbjørn Søndergaard Bay
Bjørnøvænget 57

Christian Hylsebeck Jørgensen
Goldbækparken 84

Lara Kjølbye Sørensen
Goldbækparken 15

Konfirmation: Fredag 13. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.

Gustav Højfeldt Christensen
Møllegærdet 21

Rasmus Paaske Jørgensen
Møllegærdet 32

Noah Lybecker Thiessen
Regnars Ager 74

Konfirmation: Søndag 15. kl. 10.30
4. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 6.

Jakob Høi Davidsen
Gl. Tved 8

Albert Nørgaard Lehn
Regnars Ager 19

Adrian Stenstrop Thorsen
Tvedvej 50

Anna Laura Astrup Dybdahl
Solbakken 7

Laura Lindskov
Idyl Allé 20

Emil Strømdal Flaskager
Søbakken 10

Rasmus Lundgaard
Hegnet 30

Gudstjeneste: Søndag 8. kl. 10.30
3. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Med efterfølgende kirkefrokost i præstegården og
markering af Erling Frost Larsens afsked. Se side 7.

Gudstjeneste: Søndag 22. kl. 9.00
5. søndag efter påske. Ved Maria S. Frederiksen.
Gudstjeneste: Torsdag 26. kl. 9.00
Kristi Himmelfartsdag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 29. kl. 10.30
6. søndag efter påske.
Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe med rundvisning i kirken. Se side 8.
Konfirmandindskrivning:
Tirsdag 31. kl. 16.00 – 18.00
I præstegården. Se side 6.

EN LOKAL
FLAGDAG

En opfordring: Gør de to konfirmationer til flagdag i hele
sognet, så dagen bliver ekstra festlig for konfirmanderne.
Aftal med naboen, hvis du er bortrejst i Bededagsferien.

Søndag 15. maj 2022 kl. 10.30 konfirmeres i Dalby Kirke
Valdemar Burkal Andersen
Goldbækparken 78

Caroline Amtrup Laursen
Dalby Møllevej 19

Amalie Badstue Risengaard
Nellikevej 7

Matti Bruhn-Jensen
Lokes Ager 76

William Axel Lindorff
Humlevænget 17

Frederikke Skov
Christian 4 Vej 8

Emma Juel Christoffersen
Trappergårdsvej 10

Sofie Birk Lorentzen
Idyl Allé 2

Benjamin Heilmann Wolmar
Søbakken 9

Alberte Mathilde Bär Greising
Læssøegade 35

Maja Lykke Nielsen
Goldbækparken 72

Kristoffer Aabling
Thors Ager 19

Amandus Nicolai Hartung
Strandbakken 5

Mathilde Møller Nielsen
Goldbæk Alle 13

Gudstjeneste: Søndag 5. kl. 10.30
Hele verden fejrer pinse i Dalby.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 7.

Mikkel Lyneborg Hussmann
Frederik 2 Vej 31

Andrea Elisabeth Helleskov Pedersen
Stenholt 15, Sdr. Stenderup

Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 6. kl. 10.30
2. pinsedag. Fælles med Sdr. Bjert. Ved Tine Illum.

Daniel Flarup Kjeldsen
Bakkegærdet 36

Jakob-Emil Rebsdorf
Odins Ager 5

Menighedsrådsmøde: Tirsdag 31. kl. 19.00
I præstegården.
JUNI
Konfirmandindskrivning:
Torsdag 2. kl. 16.00 – 18.00
I præstegården. Se side 6.
Sommerkoncert: Torsdag 2. kl. 19.00
Ved Eva Schmidt og alle kirkens kor. Se side 7.

Sommerfestgudstjeneste: Søndag 12. kl. 9.30
Ved J.C. Bach Iversen og Spillemænd af Guds
nåde. Se side 2-4.
Menighedsrådsmøde: Torsdag 16. kl. 17.30
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag 19. kl. 10.30
1. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 26. kl. 9
2. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

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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Konfirmation 2023 i Dalby: Indskrivning
Information for nuværende 7. klasser om konfirmationsforberedelse i skoleåret 2022-2023
Den kommende konfirmand medbringer mor / far inden for et af nedenstående tidsrum til en samtale om
indskrivning. På cirka fem minutter informeres bl.a. om elektronisk tilmelding, og konfirmanden / forældrene
udfylder papirformularer med yderligere oplysninger.

Tirsdag 31. maj kl. 16.00 – 18.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Torsdag 2. juni kl. 16.00 – 18.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Konfirmationsdatoer 2023

Elever fra den oprindelige A-klasse på Dalby Skole, konfirmeres i Dalby Kirke: Fredag 5. maj 2022 kl. 10.30.
Elever fra den oprindelige B-klasse på Dalby Skole, konfirmeres i Dalby Kirke: Lørdag 6. maj 2022 kl. 10.30.
Elever fra den oprindelige C-klasse på Dalby Skole, konfirmeres i Dalby Kirke: Søndag 7. maj 2022 kl. 10.30.

Konfirmationsforberedelsen 2022-2023

Konfirmander, der går på Dalby Skole, vil blive forberedt i de nuværende to klasser.
Går man på andre skoler – eller skal man på efterskole i 8. – og ønsker konfirmation i Dalby Kirke,
drøftes det ved indskrivningssamtalerne.
Spørgsmål? Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på tlf.: 75 50 23 27 / e-mail: jcbi@km.dk

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

BØRNEFORESTILLINGEN

Noahs Ark med

TRIO FABULA
Dalby Kirke lørdag d. 7. maj kl. 11

Kirkefrokost 8.
maj med forsinket
afsked med Erling
Det er to år siden, at graver Erling Frost Larsen stoppede som graver ved Dalby Kirke. Samtidig gik der som
bekendt Corona i den, og den planlagte markering måtte aflyses. Men nu skal det være: Søndag 8. maj efter
gudstjenesten kl. 10.30.
Efter 23 år som en dygtig
og vellidt graver ved Dalby
Kirke gik Erling Frost Larsen på pension i foråret
2020. Efter flere forgæves
forsøg på grund af Corona
er det nu lykkedes at finde

en dato, så kirkegængere
og besøgende på kirkegården kan sige farvel og tak.
Det sker ved en kirkefrokost / middag søndag den
8. maj efter gudstjenesten.
Alle er velkomne.

Tilmelding senest 3. maj
Kirkefrokosten, som ret beset er en egentlig middag, koster kr. 100,- plus drikkevarer. Man betaler
på dagen.
Tilmelding er dog nødvendig og senest tirsdag 3.
maj til Anne Lise Ebbesen fra menighedsrådet på
e-mail eller SMS / telefon.
E-mail: annelise.ebbesen@hotmail.com
SMS / telefon: 30 30 63 42

10. april
Marie Strøm
Bangsgaard Hansen
Lien 13
24. april
Victoria Kjær
Wolthers
Skovly 46
Freya Lyager
Enggaard
Idylvænget 23
Ellie Bruun Buch
Steengaard
Søndervang 38

DØDE OG
BEGRAVEDE
27. februar
Michael Gundersen
Kolding
4. marts
Niels Preben Olsen
Dalen 3

25. marts
Hans Oluf Dam
Idylparken 45

Om forestillingen
Noahs Ark er en musikalsk fortælling om glæde og håb. Forestillingen handler om, hvordan glæden altid overlever. Hvordan håbet, i regnbuens farver,
er en manifestation af det godes magt.
De fleste kender beretningen om Noah, syndfloden, arken og regnbuen,
men i TRIOfabulas hænder får historien en ekstra musikalsk dimension.
Den er nænsomt fortalt med respekt for det bibelske forlæg, og selv de yngste kan være med.
Der vil være syn for sagn, latter og tårer, gys og håb.

Medvirkende
Ensembleleder Tine K. Skau: Due m.m., spiller kæmpestore og bittesmå
blokfløjter.
Guy Moscoso: Kaptajn Noah, spiller tenorsax, keyboard, elbas m.m.
Kristine Eiler Ernst: Gud, fortæller, klassisk sanger.

DØBTE

24. marts
Per Thorkild
Lundhede
Christensen
Bakkevænget 10

Kom i god tid. Vi bliver mange. Gratis adgang.
Efter koncerten er der en lille snack til børn.

Om TRIOfabula
Ensemblet TRIOfabula har modtaget formidlingsprisen GERDA af Grevinde
Alexandra for deres kulturformidling til børn.
Noahs Ark har siden premieren i 2002 været fast på TRIOfabulas støt voksende repertoire. Et repertoire, der i dag altid tæller 7-8 turnerende forestillinger. Noahs Ark har spillet mere end 300 gange!

Nyt om
navne

Dalby Kirke har
fået nyt lydanlæg
I påsken har Dalby Kirke
taget nyt lydanlæg i brug.
Anlægget er af højere kvalitet og giver ikke mindst
langt flere muligheder
end det gamle, der satte
ud før jul.
Anlægget, der er leveret af

firmaet SoundTek, er placeret – og særdeles godt
fastgjort – under prædikestolen. Det styres fra en
tablet og giver mulighed
for at tilslutte klaver, guitar, adskillige mikrofoner
m.m.
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Vejviser
Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
jcbi@km.dk
Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk
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

DALBY KIRKE / DALBY GF

29. maj:
På opdagelse
i Dalby Kirke
I tilknytning til kirkekaffen
efter gudstjenesten den 29.
maj er der mulighed for
en rundvisning i kirken:
Klokketårnet og kirkeloftet, orglet og meget mere.
Tilmelding ikke
nødvendig.

Mange har hørt den, men få
har set den! Søndag 29. maj
bliver der efter gudstjenesten
mulighed for at komme op i
tårnet og se kirkeklokken og
nyde den flotte udsigt.

Funktion i Dalby GF
Træner for begge mine børn.
Med i fodboldudvalget.
Primus motor for at udarbejde et årshjul med træningsprogrammer til årgangene fra sandkasse til
U12.
Derfor blev jeg træner / manager i Dalby GF
Den primære årsag var selvfølgelig, at mine drenge
startede med at spille fodbold i Dalby. Jeg har selv
spillet fodbold det meste af mit liv, så det er superskønt, at mine drenge har lyst til at spille fodbold
– og at de gider have mig som træner…

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
83. årgang, nr. 5
Maj 2022
Red.: J.C. Bach Iversenww

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

Sommerkoncert
i Dalby Kirke
Torsdag 2. juni kl. 19.00

Medvirkende: Alle Dalby Kirkes kor

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er
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Leif Antonsen
45
Idyl 10.
Y-design.
Felix 7 år og Sofus 9 år.
Alt mad jeg ikke selv skal lave

Hvor mange år i Dalby GF?
4-5 år.

Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

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

Navn
Alder
Bopæl
Job
Familie
Livret

Sportsidol / yndlingssportsstjerne – og hvorfor
På den korte bane må det være Mikael Uhre, da
han sikrede favoritholdet Brøndby mesterskabet.
Men af lidt større navne, så har jeg nydt at se
Michael Laudrup spille fodbold.

Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk

FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt

Månedens træner

Mit bedste / sjoveste Dalby-minde
Der er super mange dejlige oplevelser forbundet
med at være træner. Det er noget af det bedste,
man kan gøre for sig selv.
Oplevelsen i at komme til træning eller op på skolen, og en masse drenge råber “hej træner” eller
“hej Luffe”, er alle de timer værd, som jeg bruger
på træningsbanen, planlægning af kampe og træningsprogrammer.
Ud over det, så har jeg fået gode venner blandt
forældrene til ungerne, men specielt mine trænerkollegaer er jeg blevet gode venner med.

Dalby Tidende

DALBY GF

Bukspring, lysshow og fælles
rytme med 450 tilskuer
LARS

SLAGTERMESTER
BRAMDRUPDAM

Ved indmarchen til årets gymnastikopvisning blev
200 gymnaster, instruktører og hjælpere mødt af en
propfyldt hal af spændte og glade forældre, venner og
bedsteforældre. De var kommet til den ballon-pyntede
hal for at se, hvad børnene og de unge mennesker har
trænet gennem sæsonen.
Af: Irene W. Mortensen
Fotos: Leif Mortensen
Allerede fra første minut
af opvisningen mærkede
alle suset af fællesskabet i
foreningslivet gennem en
flot indmarch og fælles
opvarmning. Det er altid
noget særligt med en lokal
gymnastikopvisning. I år
var der mange spændte og
endnu flere forventningsfulde gymnaster end tidli-

gere, fordi 75 % af gymnasterne ikke havde prøvet at
være til en lokal opvisning,
eftersom de sidste to år har
været præget af periodisk
corona-nedlukning og ingen opvisning.
Lysshow og fart
Alle var spændte og ikke
mindst
puslingeholdet,
hvor både instruktørerne,
Jane Mortensen og Rikke
Christensen samt gymna-

sterne var nye i kunsten at
være til opvisning. Holdet
overraskede publikummet
med at slukke alt lyset i
hallen. Ind kom alle gymnasterne med forskellige
lysstave som armringe, der
gav en fantastisk effekt i
deres ankomst på gulvet.
Efter puslingeholdet kom
der for alvor fart på gymnasterne. 0.-1 klasserne
havde sammen med 2.-3.
klasserne en fælles rytmeserie, som var blevet øvet
gennem sæsonen under
ledelse af instruktørerne
Sally Hackman Thøgersen
og Mette Nebel Bjørnskov,
hjælpeinstruktørerne Silius Wittenkamp, Asger Wittenkamp, Sara Dam Jensen

og Jakob-Emil Rebsdorf
samt mange forældrehjælpere.
Bukkespring
Juniorholdet, som bliver
ledet af instruktørerne
Søren Madsen, Ditte Hulgaard, Uffe Lundorff, Rikke Madsen, Martin Overgaard og Martin Stubkjær,
havde taget den lokale
udfordring op. Hvem af pigerne eller drengene kunne springe flest spring over
buk på 1 minut? Spændingen var til bristepunktet.
Martin Overgaard indtog
pladsen som tæller, og
Martin Stubkjær stod for
tidtagningen. På det første minut fik pigerne 114

Fersk dansk
nakkefilet

Pr. 1/2 kg

19

95

spring over bukken og
alle talte med ved drengeSLAGTERMESTER
nes
omgange. Men de må
VONSILD
have
omkamp næste år, for
drengene landede også på
114 over bukken.
Herefter
blev
farten
fastholdt med besøg af
DGI Syd-holdet med de
10-14-årige gymnaster. Holdet repræsenterer gymnaster fra mange foreninger,
eftersom det er et krav om,
at man sideløbende med
træningen på DGI-holdet,
skal træne lokalt.

CARSTEN

at der er yogatræning hver
onsdag kl. 18.15 for både
mænd og kvinder. SLAGTERMES
LUNDERSKOV
Sluttelig en fantastisk
opvisning, hvor juniorholdet
som sidste hold viste farlige og flotte spring, som de
mindste gymnaster så måbende til og tænkte: Det vil
jeg også kunne om 9 år.
Fra bestyrelsen skal lyde
en kæmpe tak for en super
flot dag og fantastisk sæson med 50 frivillige, der
gør det muligt at have en
gymnastikforening, hvor
gymnastikken er en del af
fællesskabet og foreningslivet i Dalby GF. For: Fællesskaber former fremtiden!

POUL

F
m
e

Delikatessen tilbyder:

Landgangsbrød

Yoga for alle
Mellem
springholdene
kom Jette Berg Bruun på
banen med Yoga for alle.
Samtidig en reklame om,

KUN

30,3 danske
svinemørbrad

Udendørs fitness bane tager
fart med stor pengedonation
SparNord Fonden har doneret 75.000 kr. til den udendørs fitness bane, som Dalby GF vil etablere foran det
nye klubhus. Donationen giver et ordentlig skub til
motivationen til at det fortsatte indsamlingsarbejde.
Af Lisa H. Kuang
Foto: SparNord
Der bliver arbejdet på alle
fronter på at samle penge

ind til den udendørs fitnessbane, der skal etableres foran det nye klubhus.
Flere fonde har allerede
doneret penge til fitness-

området, og før påske kom
SparNord Fonden forbi
med en check på 75.000
kr.
- Det er helt fantastisk at få
den støtte og opbakning
til vores projekt. Jeg er
meget glad og taknemlig,
og det giver motivation til
det videre indsamlingsarbejde, siger Morten Hell,

formand for Dalby GF og
primus motor på indsamlingen.
Planen er, at den udendørs fitnessbane skal stå
klar så hurtigt som muligt
og senest næste sommer.
Den udendørs fitnessbane
bliver både gratis at benytte og åben for alle.

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 24/1 til og med lørdag d. 27/1

BRAMDRUPDAM
Tlf. 7556 8277

ALLE UGENS DAGE 8-20

VONSILD

Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
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Dalby
Skole
Skoleleder
Jesper Thygesen
Viceskoleleder
Rikke Beith
Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen
Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Tomas Sørensen
Tlf. 79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk

DALBY SKOLE

Legepatruljen er allerede en stor succes
En lærer og en pædagog har fået en rigtig god ide. Send
de store børn på kursus og giv dem nogle redskaber og
inspiration til at sætte lege i gang for de mindre børn i
det store spisefrikvarter. En ide der allerede er blevet en
stor succes.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Redaktionen
- Kom så alle mine kyllinger, lyder det ud over banen.
Lyden af glade barnestemmer gjalder ud over græsset, mens der bliver løbet,
puffet, snakket, grinet og
holdt i hånd med de store.

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.)

- De små skal have et godt
frikvarter, siger Benedicte
Krone Sanderhus fra 5.B
om bagrunden for, at hun
har meldt sig til Legepatruljen.
Og et godt frikvarter er lige
præcis det, der er hele ideen bag Legepatruljen, og
at dømme ud fra de glade
stemmer, er det i den grad
lykkedes at give de små en
oplevelse. De flokkes om
de store, der med fløjte og
fagter guider de mindre
børn videre i legen, og der
svært at få de små til at give
slip på de stores hænder.
- Jeg synes også det sjovt at
lege, og det er vildt fedt at
opleve at de små synes om
det, siger Benedicte.
Nyt projekt
Lærer Kira Mogensen og
SFO-pædagog René Zeberg har igennem længere tid observeret, at der
mangler udendørsaktiviteter til børnene i frikvartererne. I samarbejde med
Dansk skoleidræt har de to
tovholdere startet legepatruljen, der i al sin enkelhed går ud på, at de store

Det sker
MAJ
Fredag 20. kl. 08.00
Forældrekaffe:
Udskolingen

børn leger med de små.
- Vi har mange boldbaner,
græs og fliser, men der er
ikke så mange aktiviteter
til de børn, der ikke spiller
fodbold. Vi har for mange
børn til for eksempel legetårnet, fortæller Kira.
På kursus i at lege
50 børn fra 5. klasse har
meldt sig som Legepatruljen, og de har været på kursus hos dansk skoleidræt,
hvor de blandt andet er
blevet undervist i, hvordan
man trøster bedst muligt,
hvordan man starter en leg
op og hvordan man slutter
den samt planlægger, hvad
der skal leges, ligesom de
har fået inspiration til nye
lege.

Forældrekaffe på Dalby skole
kom rigtig godt fra start
Et nyt initiativ har set dagens lys. Skoleledelsen inviterer alle forældre, der måtte have lyst til at drøfte stort
og småt, på kaffe en gang om måneden. Flere forældre
havde taget imod tilbuddet og der var gode drøftelser
på det første møde.
Af Rikke Beith
Foto: Rikke Beith
Vi kommet godt fra start
med vores nye initiativ
”Forældrekaffe”, hvor vi
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den sidste fredag i hver
måned inviterer forældrene til kaffe, et rundstykke
og en uformel snak om
løst og fast. Det foregår i
personalestue i udskolings-

bygningen fra kl. 8.00.
Vi er rigtig glade for opbakningen, og vi ser frem
til at åbne skolens døre for
endnu en omgang forældrekaffe den 29. april og
igen den 20. maj.
I juni er der ingen forældrekaffe.

Hver dag er to grupper på
en 6-7 elever fra 5.klasse,
der står klar til at lege med
de små.
For at få projektet sparket
ordentlig i gang er det blevet besluttet, at alle elever i
indskolingen fra 0.-3. klasse skal deltage i aktiviteterne i det store spisefrikvarter en gang om ugen frem
til påske. Efter påske er det
helt op til børnene selv,
om de vil deltage, mens de
store fra legepatruljen har
bundet sig til at være klar
til at lege mindst en gang
om ugen.
Klarer det hele selv
- Hvis man vælger at være
med til at lege, skal man
som minimum prøve tre

gange, inden man kan
sige, at man alligevel ikke
vil være med, og har man
sagt ja til at være med, så
er man med hele frikvarteret, så alle får en chance
for at finde ud af, hvad det
er, siger René, der understreger, at det er eleverne
selv, der står for både planlægning, struktur og udførelsen.
- Vi voksne kan altid hentes, men ellers klarer de alt
selv og er med til at skabe
tryghed for de små. Der er
jo nogle børn, som ikke
har nogen at lege med eller som mangler en hånd
i frikvarteret. Her giver det
tryghed at kende nogle af
de store, siger Kira.
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67 nye elever til Dalby Skole
Det var 67 forventningsfulde Tyvstartere, der troppede
op på Dalby Skole for at begynde i glidende overgang.
Af Jesper Bjerg Thygesen,
skoleleder
Fotos: Dalby Skole
Fredag den 1. april startede 67 nye skolebørn på
Dalby Skole. Børnene starter i glidende overgang,
også kaldet GLO. På Dalby

Skole kalder vi vores nye
skolebørn for ”tyvstarterne”. Inden børnene kunne
indtage skolen, skulle flaget hejses.
GLO er et pædagogisk tilbud, som placerer sig lige
midt imellem børnehave
eller skole. Det pædagogi-

ske indhold i GLO tager
afsæt i de pædagogiske læreplaner, således at GLO
bygger videre på børnehavernes arbejde samtidig
med at børnene gradvist
introduceres til 0. klassernes læringsmiljøer.
Begynder til august
GLO er for børn, der skal
begynde i Dalby Skoles 0.
klasser til august. På Dalby

Skole vil vi skabe robuste
og livsduelige mennesker
med rødder i trivsel, dannelse og læring. Derfor
har vi for tyvstarterne ekstra fokus på, at alle børn
har nogle at lege med, og
at alle børn får kendskab
til både skolen og skolefritidsordningens (SFO)
fysiske rammer, regler, kultur og værdier. Det gør vi
fordi, at det giver børnene
mulighed for at blive fortrolige med dagligdagen,
inden de begynder ”rigtigt
i skole” til august.
Klassedeling til sidst
I slutningen af GLO-forløbet vurderer vi, hvilke klasser børnene kommer til at
gå i. Det gør vi ud fra observationer, børnesamtaler
og en generel vurdering
af en god klassesammensætning i samarbejde med
personalet omkring GLO.
Vi arbejder med dynami-

ske grupper og dermed
kommer børnene til at
være en del af forskellige
gruppedannelser i løbet af

de tre forårsmåneder. Det
betyder, at de grupper børnene er i, ikke er de endelige klasser.

Sissel er vild med både
matematik og børn
Sissel Nørfjand Bosack er gået fra sko til børn, og det
har hun ikke et øjeblik fortrudt. Hun kører gerne fra
Haderslev, hvor hun har hele sin familie og vennekreds
til et godt job, som hun synes, hun har fået i Dalby.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat
Sissel Nørfjand Bosack begyndte et helt andet sted,
inden hun fandt ud af, at
hun skulle være lærer.
- Jeg arbejdede i en skobutik i syv år, inden jeg fandt
ud af, at det ikke var noget
for mig, griner Sissel, der
netop har lagt sin lille datter til sove.
Sissel er født og opvok-

set i Haderslev, og det var
da også her hun slog sine
folder i skobutikken. Men
heldigvis for børnene besluttede Sissel sig til, at
hun ville noget andet og
begyndte i stedet at arbejde som undervisningsassistent.
- Jeg fandt ud af, at jeg
gerne ville være med til at
gøre en forskel for børnene, siger Sissel, der arbejdede som undervisningsassistent i et halv år, inden
hun tog uddannelsen som
lærer på UC Syd i Haderslev.
Elsker indskolingen
Sissel har linjefag i dansk,
engelsk og idræt i indskolingen, og det er også i indskolingen hun underviser i
Dalby. Da hun var færdig
med seminaret ,blev hun
ansat i to barselvikariater
på Starup Skole ved Haderslev også her i indskolingen, og det er da også
hos indskolingen, at hendes hjerte ligger.
- Jeg elsker indskolingen,
selv om jeg også kunne

tænke mig at prøve kræfter
med de større børn på et
senere tidspunkt, ler Sissel.
Da der ikke var mulighed
for at blive på Starup Skole
efter de to barselvikariater,
begyndte hun at søge nyt
job, og Sissel synes hun er
havnet det helt rette sted i
Dalby.
Skole i vækst
- Jeg kan rigtig godt lide,
at der er pædagoger med
i undervisningen, og det
hele lød bare godt, da jeg
var til samtale, hvilket har
vist sig at holde helt stik.
Det er en skole i vækst, og
det er rigtig fedt, siger Sissel, der fortrinsvis underviser første og anden årgang
i matematik samt i billedkunst på fjerde årgang.
- Det er dejligt, at jeg får
så meget erfaring med
matematik, som interesserer mig rigtig meget, siger
Sissel, der gerne kører fra
Haderslev hver dag efter
jobbet i Dalby.
I fritiden passer Sissel familien og vennerne. Hun
er også med i en kreativ
klub med tidligere kollegaer, hvor de laver alt muligt
kreativt.
- Vi hygger os men man
kan også lære at strikke,
fortæller hun.

Tre årgange havde besøg af
Nationalt Cyber Crime Center
En af skolens forældre brugte en dag på at snakke med
eleverne om, hvad de oplever på de sociale medier og
hvad man være opmærksom på, når man er online.
Af Marianne Søborg,
klasselærer på 5. og 7. årgang
Foto: Marianne Søborg
Thomas Rosenlund Frederiksen er forælder på
Dalby skole og har været
på besøg på skolens 5., 7.
og 8. årgang. Thomas har

været ansat ved Rigspolitiets NC3 - Nationalt Cyber
Crime Center, hvor han
har arbejdet med efterforskning. Thomas kom
på skolen for at tage en
snak med vores unge mennesker om, hvad de oplever på de sociale medier.

Thomas fortalte om nogle
af de sager, han har været
med til at efterforske om
It-kriminalitet, og eleverne
fik mulighed for at fortælle
om, hvad de oplever on-line. Eleverne havde mange
spørgsmål, og det blev til
en god dialog om, hvad
man skal være opmærksom på, når man befinder
sig på de sociale medier.
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Ny klasselærer i 2.A er vendt
tilbage til sine rødder
30-årige Josefine Lynggaard er ny lærer på Dalby Skole.
Hun er oprindelig sønderjyde og har boet flere år i København, men er nu vendt hjem til Jylland.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat
Selv om Josefine Lynggaard er både født og opvokset i Aabenraa, så var
det ikke i det sønderjyske,
at hun fik sin uddannelse
som lærer.
Josefine drog i stedet til hovedstaden og læste dansk,
engelsk og musik som sine

linjefag på Frederiksberg
Seminarium. I København
mødte hun også sin mand,
og da Josefine fik arbejde
på Valby Skole og arbejdede der i fire år, tænkte de,
at de ville slå sig ned i hovedstaden. Men med ankomsten af deres søn, som
nu er 14 måneder, så ville
de alligevel hellere hjem.
- Min mand kommer fra

Roskilde, så han er godt
nok kommet længere væk
fra sin familie, men min
familie bor i Aabenraa, og
vi var også trætte af at bo
i lejlighed i København og
ville gerne lidt tættere på
familien. Det her føles helt
rigtigt, fortæller Josefine.
Købt hus
Nu har Josefine og hendes mand købt hus i Ødis
Brandrupdam og er i fuld
gang med at komme på
plads i de nye omgivelser.
Josefine er klasselærer i

2.A og underviser også i
musik i indskolingen og
har lidt timer i engelsk på
4. årgang. Hun har ikke et
sekund fortrudt, at hun er
vendt tilbage til sine rødder.
- Min mand og jeg klappede i vores små hænder,
da jeg fik tilbudt jobbet.
Det er anderledes end i
København for her er der
en kæmpe forældre opbakning, gode kollegaer
og meget søde og modtagelig børn. Dalby Skole er
en stor skole, men faktisk
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føles det som en lille skole, hvor alle arbejder sammen og har det godt med
hinanden, siger Josefine,
der glæder sig til, at hun
er kommet helt på plads i
huset og får sin søn godt i
gang i dagplejen.

1. april: Skoleuniformer som led i
en ny antimobbe-strategi
Fredag den 1. april bliver udskolingen kaldt sammen for
at blive informeret om en ny antimobbe-strategi, som
blandt andet betyder, at eleverne skal til at gå i skoleuniform. Men kan det virkelig være rigtigt?
Af Silas, Asger og Sofie fra 7.b
Fredag den 1. april blev
udskolingen kaldt sammen på trappen, hvor Rikke, viceskoleleder, står og

ser meget seriøs ud. Hun
siger, at vi lige skal høre
efter, for det er vigtigt. Så
siger hun, at skolen har
fået et brev fra Undervisningsministeriet. Det har

1. april 2022 var dagen, hvor et
krav om skoleuniformer udløste
panik i de ældste årgange på
Dalby Skole.

med noget med vores tøj
at gøre, og hvordan vi går
klædt. Først troede vi ikke
rigtig på det, men så fortæller Rikke om brevet fra
Undervisningsministeriet,
som skal vi følge.
Nye tider
Hun læser op, hvad der
står i brevet. Det var noget
med en ny antimobbe-stra-

tegi, og som en del af den
skal vi fra den 1. august gå
med skoleuniform. Vi tror
mere og mere på det, for
når vi griner, siger lærerne, at det her er helt seriøst, og så snakker vi om, at
det måske kunne have noget at gøre med den croptop-sag, som også kørte på
et tidspunkt.
Efter lidt tid og vi har stillet
spørgsmål til Rikke, viser
hun en liste med det tøj,
vi skal til at gå med. Der er
både lange bukser, skjorter
og nederdel til pigerne. Vi
råber alle sammen i munden på hinanden, og vi bliver ved med at sige, at det
jo er en aprilsnar.
Der er kaos
Efter vi havde siddet samlet i en halv time, bliver vi
sendt tilbage i klasserne og
får en pause, men der bliver stadig ikke sagt noget.
Mange går ud og ringer
til deres forældre, nogle

Frisk frugt og grønt samt
kød og brød leveres HVER dag
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af forældrene tror på det,
andre tror ikke på det, og
nogle spiller med på spøgen.
Der er kaos, nogle elever
løber ind og ud ad døren,
og nogle græder. De får
selvfølgelig at vide, at det
bare er en aprilsnar, så de
kan slappe mere af, men
ikke andre hører det.
Er det virkelig rigtigt
Jesper, vores skoleleder,
kommer forbi, og alle
stormer hen til ham for at
spørge, om det er rigtigt.
Men han siger ”ja, det er
rigtig”, og dér går vi mere
i panik.
Cirka en time efter bliver
vi igen samlet på trappen,
hvor det bliver afsløret, at
det altså var en aprilsnar.
Først synes vi overhovedet
ikke, det er sjovt, at den
er blevet kørt så langt ud,
men bagefter kan vi godt
se, at det faktisk var en megasjov og god aprilsnar.
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