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Dalby Skole
ARRANGEMENTER
JUNI - AUGUST
JUNI
Torsdag 2.
kl. 16.00 – 18.00
Konfirmandindskrivning.
Præstegården.
Torsdag 2. kl. 19.00
Sommerkoncert.
Kirken.

DALBY
SOMMERFEST

FREDAG
10. juni
til
SØNDAG
12. juni

Dalby Kirke

Dalby GF

Dalby Beboerforening

Klar til Dalby Sommerfest?
Så nærmer weekenden den 10. – 12. juni sig for årets
Sommerfest. Vi starter traditionen tro fredag – med
forældrefodbold (nyt!), fællesspisning, musik og
hygge. Det er muligt at reservere et bord, hvis I bliver
mange og benytter lejligheden til at samle klassens
voksne, hockeyholdet eller andet. Se nedenfor – og se
alt om tilmeldinger og hele programmet side 4-8.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos: Sommerfest 2019
Sommerfestudvalget har
sammensat et program
med tre tætpakkede dage
og masser af aktiviteter og
muligheder for at hygge
med gamle og nye venner.
Der er noget for de yngste
helt op til seniorerne i sognet.

for teltet reserveret til de
voksne, der har bestilt menuen til fredagsfesten.

Fredag: Fest med hygge
og musik
Gå ikke glip af denne hyggelige aften, hvor vi mødes
til afslappet og hyggeligt
samvær på festpladsen.
Menuen leveres af Kokkekompagniet. Vi får glad
gris, grillet kyllingebryst,
flødekartofler, to forskellige salater, brød og smør til
kr. 160,- pr. person.
Under spisningen er pladserne i teltet og uden-

Festpladsen (boldbanerne)

Bestilling af mad og bord
Bestillingen af mad sker
via MobilePay til nummeret 99 01 11. Senest tilmelding 2. juni kl. 12.
Husk at notere navn i bemærkningsfeltet.
OBS! Mange benytter lejligheden til at samle klassens forældre, naboer eller
andet. Hvis I ønsker at sidde samlet, kan I sende en
SMS senest onsdag den 8.
juni til Karina Lundh på
60 65 27 13 med angivelse
af bordnavn samt antal.

OBS!

Tilmelding til
visse aktiviteter – nogle
med frist 2. juni.
Se oversigt side 4 og
programmet
side 5 – 8.

Vær gerne med til at sikre,
at kun én person skriver
fra hver gruppe.
I alt fald sørger vi så for at
markere pladserne, når vi
dækker op.
Hvis man ikke har reserveret bord, har vi en masse fælles borde i teltet og
udenfor. Børnene leger
udenfor under spisningen
– også hvis det regner.
Fredag: Forældrefodbold
I år er der også mulighed
for at deltage i forældrefodboldturneringen
kl.
17.00 – 18.30. Alle børneholdenes forældre stiller
hold til en indbyrdes turnering med 7 spillere på
banen ad gangen, hvoraf
minimum 1 er kvinde.
Der må være 3 udskiftere pr. hold.
Går dit barn ikke til
fodbold, men du
vil gerne, at for eksempel gaden stiller
med et hold, så er
det også muligt. I
skal tilmelde jer pr.
sms til Michael Lager
på mobil 28 35 96 31 senest 4. juni kl. 12.

KIRKE

Årets konfirmander
Læs side 2

KIRKE

Ditte tager over i
tre måneder for
sognepræst
Læs side 3

GANG I DIG OG DALBY

Alt om Sommerfesten
Læs side 4-8

Søndag 12. kl. 9.30
Sommerfestgudstjeneste.
Ved hallen.
AUGUST
Søndag 14. kl. 10.30
Strandgudstjeneste.
Rebæk Strand

IDRÆT

En ildsjæl takker af
Læs side 9

Lørdag 17.
Byvandring i Kolding
med Jette Juhl.
Arr.: Dalby Kirke
Tirsdag 30. kl. 19.30
Koncert med Julie
Wiingreen.
Kirken.

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

SKOLE

5.a vinder Skole OL
Læs side 10

ERHVERV

Poul Erik Skøtt sælger
sit livsværk
Læs side 12

Dalby Tidende
KALENDER
Sidste nyt på www.dalbykirke.dk
JUNI
Konfirmandindskrivning:
Torsdag 2. kl. 16.00 – 18.00
I præstegården.

DALBY KIRKE

Dalbys konfirmander 2022
Årets konfirmander sprang ud et par dejlige majdage. Konfirmanderne havde traditionen tro valgt tema, prædikentekst og salmer til konfirmationen, ligesom dagens kirkebøn var sammensat af konfirmandernes egne bønner.
Fotos: Carsten Popp, Popp Photo.

Sommerkoncert: Torsdag 2. kl. 19.00
Ved Eva Schmidt og alle kirkens kor. Se side 3.
Gudstjeneste: Søndag 5. kl. 10.30
Hele verden fejrer pinse i dag.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 3.
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 6. kl. 10.30
2. pinsedag. Fælles med Sdr. Bjert. Ved Tine Illum.
Sommerfestgudstjeneste: Søndag 12. kl. 9.30
Ved J.C. Bach Iversen og Spillemænd af Guds
nåde. Se side 8.
Menighedsrådsmøde: Torsdag 16. kl. 17.30
I præstegården.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 18. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 19. kl. 10.30
1. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 26. kl. 9.00
2. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
JULI
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 3. kl. 19.00
Ved Tine Illum. Tour de France spærrer veje
i området i dagtimerne.

Konfirmation fredag 13. maj i Dalby Kirke
Bageste række fra venstre: Gustav Højfeldt Christensen, Rasmus Lundgaard, Jakob Høi Davidsen, Noah Lybecker Thiessen,
Asbjørn Søndergaard Bay, Albert Nørgaard Lehn, Rasmus Paaske Jørgensen.
Midterrækken fra venstre: Sognepræst J.C. Bach Iversen, Adrian Stenstrop Thorsen, Victoria Hillker Madsen, Clara Konstantia
Reiff Færtz, Christian Hylsebeck Jørgensen, Emil Strømdal Flaskager.
Forreste række fra venstre: Lara Kjølbye Sørensen, Laura Rask Bekke, Anna Laura Astrup Dybdahl, Laura Lindskov.

Gudstjeneste: Søndag 10. kl. 10.30
4. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 17. kl. 10.30
5. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 24. kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Gudstjeneste: Søndag 31. kl. 9.00
7. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
AUGUST
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Strandgudstjeneste:
Søndag 14. kl. 10.30
På Rebæk Strand. Ved Ditte Freiesleben
og Spillemænd af Guds nåde.

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 søndag 15. maj i Dalby Kirke
Bageste række fra venstre: Matti Bruhn-Jensen, Mikkel Lyneborg Hussmann, Kristoffer Aabling, Daniel Flarup Kjeldsen, Benjamin Heilmann Wolmar, Jakob-Emil Rebsdorf.
Midterrækken fra venstre: Sognepræst J.C. Bach Iversen, Valdemar Burkal Andersen, Mathilde Møller Nielsen, Amalie Badstue
Risengaard, Maja Lykke Nielsen, William Axel Lindorff, Amandus Nicolai Hartung.
Forreste række fra venstre: Emma Juel Christoffersen, Sofie Birk Lorentzen, Frederikke Skov, Andrea Elisabeth Helleskov Pedersen,
Caroline Amtrup Laursen, Alberte Mathilde Bär Greising.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Nyt om
navne
DØBTE
1. maj
Erik Juhl Kristesen
Aarhus
8. maj
Sofie Brink Schmidt
Fjordbakken 3
Lisa Gjelstrup
Ådalsparken 36

Julie giver
koncert
Sæt X i kalenderen. Julie
Jules Wiingreen, der for
tiden er kirkesanger i
Dalby, er også sangskriver. Tirsdag aften den 30.
august kl. 19.30 giver hun
koncert i Dalby Kirke.
Julie komponerer sin
egen musik med virkelige
fortællinger fra livet, der
serveres i et univers af
ørehængende melodier.
Med sig har hun Lucas
Szczyrbak. Lucas er elbassist og har de seneste par
år arbejdet på at fortolke
cellosuiter af J. S. Bach på
6-strenget bas samt at give
disse klassiske stykker en
mere moderne lyd.
Entré: Kr. 50.
Mere i næste nummer af
Dalby Tidende.

DØDE OG
BEGRAVEDE

Sommerkoncert
Dalby Kirke Torsdag 2. juni kl. 19.00
Medvirkende: Alle Dalby Kirkes kor

Dalby Kirkes fire kor – børnekor, ungdomskor, voksenkor
og kvindekor – medvirker. Koncerten byder på dansk pop
– bl.a. musik af Tøsedrengene og Steffen Brandt
– forårssange, sommersalmer og fællessang.
Efter koncerten serveres
en lille forfriskning.

5. juni: Hele verden
fejrer Pinse i Dalby
Pinse handler om, at kristendommen vil samle alle
verdens folk. I Dalby Kirke har vi en pinsetradition for at
understrege den samhørighed ved, at folk fra sognet,
der behersker andre sprog end dansk, læser op ved
gudstjenesten. I år søndag 5. juni kl. 10.30.
Pinsen er en afgørende højtid for den kristne
kirke. Pinsedag kommer
disciplene til at brænde
for sagen og begynder at
forkynde evangeliet på
alverdens sprog. Når vi i

Dalby Kirke læser op på så
mange sprog som muligt
Pinsedag, viser vi, at vi skal
forbinde nationer og folk
i stedet for at fjerne os fra
hinanden.
I år falder Pinsedag sam-

me dag som Grundlovsdag
– en dag, der også handler
om at være forbundet af
noget større og vigtigere
end de daglige uenigheder.
Flere sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund ikke
afgjort. Interesserede må
gerne melde sig til sognepræsten med sit sprog
på 75 50 23 27 eller jcbi@
km.dk
Kirkekaffe
Efter den festlige formiddag i kirken er der kirkekaffe. Vi håber, det bliver i
strålende pinsesol.
For et par år siden lød pinseberetningen på 11 forskellige
sprog i Dalby Kirke: Engelsk,
ungarsk, kinesisk, bulgarsk,
tysk, hollandsk, finsk, litauisk, portugisisk (brasiliansk),
fransk og italiensk. Meld dig
som læser til gudstjenesten
5. juni på et andet sprog
end dansk på 75 50 23 27 /
jcbi@km.dk

Gratis adgang

30. april
Egon Verner
Iversen
Middelfartvej 21

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
83. årgang, nr. 6
Juni – Juli 2022
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt

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

Jens Christian på studieorlov:
Ditte træder til
Dalbys sognepræst Jens Christian Bach Iversen har fået
bevilget studieorlov fra 15. juli til 15. oktober. Vikar i
perioden bliver Ditte Freiesleben, som vil være et kendt
ansigt for mange i Dalby.
Foto: Kaj Verner Sørensen
Ditte Freiesleben, der i tre
måneder skal være Dalbys

Ditte Freiesleben
afløser som præst
ved Dalby Kirke
15. juli til 15.
oktober i Jens
Christian Bach
Iversens studieorlov.

præst, kender sognet godt,
da hun tidligere har været
tilknyttet Dalby Kirke i forskellige præstefunktioner

og i øvrigt også bidraget
som solosanger ved musikgudstjenester og koncerter. Hendes kontakt
til Dalby sogne går faktisk helt tilbage til foråret
2009, da hun i sin studietid
var i præstepraktik hos J.C.
Bach Iversen.
Velkommen til Ditte
Dalby menighedsråd byder
Ditte velkommen og glæder sig over, at det var muligt for Ditte at træde til.
Hun kommer med mange stærke kompetencer
og erfaringer og kender
Dalby Kirkes dagligdag,
medarbejdere og mange
kirkegængere godt gennem flere års tilknytning
og samarbejde. Derudover
har hun også knyttet relationer gennem arbejdet
med konfirmander og mini-konfirmander.
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Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY / DALBY GF: DALBY SOMMERFEST

Skema i 4 eller 5 spalter, som der nu måtte være plads til sammen med
artikel (og fotos)

Sommerfest: Tilmelding
til nogle af aktiviteterne
Mange aktiviteter ved årets Sommerfest 10. – 12. juni
kan man bare dukke op til og nyde. Ved andre er det
nødvendigt med tilmelding via MobilePay m.m. Her
samler vi op på de aktiviteter, der kræver tilmelding,
med særligt fokus på aktiviteterne for børn og unge. I
skemaet er der oversigt over alle aktiviteter med forhåndstilmelding.
Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Fotos: Sommerfest 2019
Sommerfesten er et spændende puslespil at få til at
gå op. For at alle skal få
den bedst mulige oplevelse
er der aktiviteter, der kræver forhåndstilmelding.
Det drejer sig blandt andet
om to aktiviteter for børn
og unge
Børnecamping: Tilmelding senest 2. juni kl. 12
Skal dit barn på Børnecamping lørdag 11. juni
– søndag 12. juni? Har du
endnu ikke fået meldt dit
barn til?
Børnecamping er en af
Sommerfestens allerstærkeste traditioner, som
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naturligvis også er på
programmet i år. Du kan
læse meget mere om Børnecamping i programmet
på side 7. Men for nye og
gamle forældre til børn i
børnecamping-alderen er
her lige en appetitvækker.
Børnecamping løber fra
lørdag kl. 15.30 til søndag
kl. 9.30 og er for børn til og
med 15 år med tilknytning
til Dalby Skole eller Dalby
GF. De konkrete tidspunkter og regler fremgår af
programmet.
Der er voksne til stede helt
fra start til slut, også om
natten. Overnatningen er
dog forældres eget ansvar.
Derfor opgiver barnet
også ved tilmelding et kontakttelefonnummer.
Bemærk også, at rygning,

alkohol og energidrik
medfører bortvisning.
Tilmelding og betaling
senest 2. juni kl. 12 med
kr. 120,- via MobilePay nr.
56 56 63. Skriv i bemærkningsfeltet: Barnets navn,
kontakt tlf.nr. til forældre
og ”FRA” for fransk hotdog eller ”LAS” for lasagne. Sidstnævnte er den aftensmad, barnet ønsker.
Fællesspisning for ældre
elever: Tilmelding senest
2. juni kl. 12
Det er hyggeligt at møde
sine gamle klassekammerater i afslappede omgivelser ved Sommerfesten. Vi
giver jer mulighed for at
bestille lasagne til lejligheden.
Fællesspisningen, der foregår lørdag 11. juni kl. 18
(lige før Lort eller lagkage), er også åben for de
nuværende 7. og 8. klasser.
Tilmelding senest 2. juni
kl. 12 med kr. 75,- via MobilePay nr. 99 01 11. Skriv
i bemærkningsfeltet: Dit
navn.

DALBY SOMMERFEST 2022
FORHÅNDSTILMELDINGER: OVERSIGT
Bestilling af mad: Fredagsfest
Fredag aften 10. juni kl. 18.00 – ?

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.

Når børnene ankommer lørdag kl. 15.30,
indregistreres de.
Kage, frugt, aftensmad og morgenmad er inkluderet i prisen.

NB! Seneste dato for bestilling: 2. juni kl. 12.
Pris: 160,- pr. person til: MobilePay 99 01 11.

NB! Seneste dato for tilmelding: 2. juni kl. 12.
Pris: 120,- pr. person til: MobilePay 56 56 63.

HUSK ved betaling at notere i bemærkningsfeltet:
Dit navn.
Er I nogen, der ønsker at sidde sammen, så SMS
bordnavn + antal til Karina Lundh på 60 65 27 13.

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

Tilmelding: Forældrefodbold
Fredag 10. juni kl. 17.00

Tilmelding til Petanque (+35 år)
Lørdag 11. juni kl. 14.00

Tilmeld forældrene til et af klubbens børnehold
eller for eksempel forældrene på gaden senest 4.
juni kl. 12.
Tilmelding på sms til Michael Lager på: 28 35 96
31. Skriv: Holdets navn.

Kom og vær med til hyggeligt samvær. Tilmeld
dig – sammen med vennerne, naboerne eller
bridgeklubben – på sms senest 9. juni til Jeanette Jørgensen på: 28 60 52 97.
Eller duk frisk op på dagen.

Bestilling af lasagne: De ældre elevers
komsammen. Lørdag 11. juni kl. 18.00

Tilmelding: Høvdingebold (fra 7. klasse og op). Lørdag 11. juni kl. 15.00

Pris: 75,- pr. person. For skolens 7. + 8. klasser og
tidligere elever til: MobilePay 99 01 11.
NB! Seneste dato for bestilling: 2. juni kl. 12.
HUSK ved betaling at notere i bemærkningsfeltet:
Dit navn.

Tilmeld klassehold, gaden, fodboldholdets forældre, strikkeklubben o.s.v.
Tilmelding på sms senest 9. juni (af hensyn til
turneringsplanen) til Jeanette Jørgensen på: 28
60 52 97. Skriv: Holdets navn.

Tilmelding: Lort eller lagkage
Lørdag 11. juni kl. 19.00

Tilmelding: Yoga i det fri
Søndag 12. juni kl. 11.00

Stor pokal på spil.
Deltagelse: Kr. 10,- .
Tilmelding i caféen senest lørdag kl. 18.

Tilmelding via begivenhed ”Yoga i det fri 2022”
på Facebook: Sommerfest i Dalby: Husk
underlag.
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DALBY
DALBY SOMMERFEST
SOMMERFEST 10.
10. JUNI
JUNI -- 12.
12. JUNI
JUNI 2022
2022
CARSTEN

LARS

FESTPLADSEN
FESTPLADSEN
FREDAG
FREDAG DEN
DEN 10.
10. JUNI
JUNI
17.00 –
17.00 –

Pladsen åbner
Pladsen åbner

17.00 – 20.00
17.00 – 20.00

U18 / Seniorfodbold / Old Boys / HyggeU18
bold/ Seniorfodbold / Old Boys / Hyggebold

17.00 – 18.30
17.00 – 18.30

Turnering: Forældrefodbold
Turnering:
Forældrefodbold
TIlmelding på
sms senest 4. juni kl. 12
TIlmelding
på
sms
senest
4. juni
kl. 12
til 28 35 96 31.
Skriv:
Holdets
navn
til 28 35 96 31. Skriv: Holdets navn

18.00 –
18.00 –

POUL

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
BRAMDRUPDAM

Fersk dansk
nakkefilet

SLAGTERMES
LUNDERSKOV

F
m
e

Delikatessen tilbyder:

Landgangsbrød

HUSK
HUSK

Tilmeldin
g
Til4m
eld
. ju
nin
i g
4. juni

KUN

FREDAGSFEST I TELTET / HYGGE / MUSIK
FREDAGSFEST I TELTET / HYGGE / MUSIK

30,-

Aftensmaden serveres.
Aftensmaden
Teltet er klar tilserveres.
fest og musik.
Teltet er klar til fest og musik.

Pr. 1/2 kg

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op omVi
håber,
at rigtig mange
vil bakke
optid
omkring
fredagsfesten.
Tilmeld
jer i god
og
kring
fredagsfesten.
Tilmeld
jer
i
god
tid
og
få en hyggelig aften med familien, vennerne,
få
en
hyggelig
aften
med
familien,
vennerne,
klassen og naboerne.
klassen og naboerne.
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MENU OG BESTILLING
MENU
OG du
BESTILLING
’Spis, hvad
kan’ af glad dansk gris,
’Spis,
hvad
du
kan’ af
glad dansk gris,
grillet kyllingebryst,
flødekartofler,
salater,
grillet
kyllingebryst,
flødekartofler,
brød og smør for kr. 160,- pr. pers.salater,
brød og smør for kr. 160,- pr. pers.

95

HUSK
HUSK

Bestil se
Bes2ti. ljusenest
nn
i est
2. juni

3 danske
svinemørbrad

Bestilling og betaling for mad senest 2. juni
Bestilling
betaling 99
for 01
mad
kl. 12 via og
MobilePay:
11senest 2. juni
kl. 12 via MobilePay: 99 01 11
Ønsker I at sidde sammen, så sms bordnavn +
Ønsker
at 65
sidde
så sms bordnavn +
antal til I60
27 sammen,
13.
antal til 60 65 27 13.
Vores erfaring er, at børnene leger ude, så vi
Vores
erfaring
tænder
grillen er,
forat
debørnene
unge. leger ude, så vi
tænder grillen for de unge.

OBS!

Billeder: Sommerfest 2019
Billeder: Sommerfest 2019

TILMELD DIG TIL TO TIMERS FRIVILLIGHED til gavn for vores børn og unge i sognet. Fx bage kage, stå i grill,
TILMELD
DIG TIL TO m.v.:
TIMERS
FRIVILLIGHED
til gavn for vores eller
børnpå
ogFacebook
unge i sognet.
Fx bagei kage,
stå i grill,
være camping-vagt
Brug
Doodles på www.dalbygf.dk
’Sommerfest
Dalby’.
være camping-vagt m.v.: Brug Doodles på www.dalbygf.dk eller på Facebook ’Sommerfest i Dalby’.
Alternativt: Kontakt Mette Høi Davidsen på 27 77 22 22.
Alternativt: Kontakt Mette Høi Davidsen på 27 77 22 22.
TILMELDING TIL NOGLE AF AKTIVITETERNE via MobilePay, sms og Facebook.
TILMELDING
NOGLE
AKTIVITETERNE
viaog
MobilePay,
sms og Facebook.
Se numre og TIL
frister
ved AF
de enkelte
aktiviteter
i oversigtsskemaet
side 4.
Se numre og frister ved de enkelte aktiviteter og i oversigtsskemaet side 4.

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

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 SOMMERFEST 10. JUNI - 12. JUNI 2022

FESTPLADSEN
LORDAG DEN 11. JUNI
09.00 – 16.00

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

10.00 – 18.00

Boder og Torwand

10.00 – 22.00

Grill og café

11.00 –

Hygge og aktiviteter med Fritidsklubben

14.00 –

Petanque på græsbane
HUSK
For voksne (seniorer). Kom og vær med. Ts ilmeld gerne
enest 9.
juni
Forhåndstilmelding senest 9. juni via sms
til 28 60 52 97. Eller duk frisk op på dagen.

14.30 – 17.30

Hyggemusik ved Lasse og Jeppe
på guitar

15.00 –

Høvdingebold (fra 7. klasse og op)
Forhåndstilmelding senest 9. juni
via SMS til: 28 60 52 97

16.00 – 17.30

Glidebane.
Husk skiftetøj + evt. håndklæde

18.00 –

7. og 8. klasserne samt gamle elever:
Aftensmad i teltet
Lasagne til kr. 75,00 bestilles senest
2. juni kl. 12 på MobilePay: 99 01 11

19.00 – 21.00

Åben hal. Spring- og legeland.

19.00 –

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

Dalby Mølle Pokal

Glidebane

HUSK

Bestil se
nest
9. juni

Høvdingebold

HUSK

Bestil se
nest
2. juni

Hygge

Aftenhygge på pladsen

Billeder: Sommerfest 2019
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Hoppeborg

Grill og cafe
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DALBY SOMMERFEST 10. JUNI - 12. JUNI 2022

FESTPLADSEN
LORDAG DEN 11. JUNI

HUSK
Tilm

Børnecamping

elding

BORNECAMPING
Lørdag 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.

07.00

Morgenmad
Alle rydder op efter sig selv.

09.30

Alle telte skal være fjernet

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

Opsyn og ansvar

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

Rygning, alkohol, energidrik = Bortvisning!

Billeder: Sommerfest 2019

Frisk frugt og grønt samt
kød og brød leveres HVER dag

Løgervej 2, Agtrup • 6091 Bje

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21
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DALBY SOMMERFEST 10. JUNI - 12. JUNI 2022

FESTPLADSEN
SONDAG DEN 12. JUNI
09.30 – 10.15

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

10.15 –

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

10.15 –

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
”Yoga i det fri 2022” på Facebook: Sommerfest i
Dalby. Husk underlag.

Dalby Mølle Pokal

HUSK
til

meldin
på Faceb g
ook

Friluftsgudstjeneste

Billeder: Sommerfest 2019
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En ildsjæl takker
af som formand for
Dalby GF Gymnastik
Irene Mortensen har valgt,
at årets gymnastikopvisning 2022 blev den sidste
med hende som formand.
Af Anette Birk Lorentzen
Fotos: Anette Birk Lorentzen
Irene, der blev kåret som
årets Dalby-borger i 2019,
er kendt for sit lange og
trofaste engagement i Dalby GF generelt og i Dalby
GF’s
Gymnastikafdeling
især. Hun har gennem rigtig mange år været et aktiv
på både instruktørsiden og
i bestyrelsen, hvor hun i
lidt over 8 år som formand
for gymnastikafdelingen
har brugt oceaner af timer
med tilrettelæggelse af
gymnastiksæsoner og -opvisninger samt bestyrelsesarbejde generelt.
En kæmpe tak til Irene for

hendes store indsats gennem alle årene.
Smil og humør
Når man møder Irene, er
der altid et smil på læben,
og hendes gode humør
smitter. Hendes indsats
har gennem alle årene været præget af at ville gøre
en forskel for det lokale
fællesskab i Dalby.
Fortsat involveret
Hun vil nu bruge lidt mere
tid med familien, men vi er
heldige med, at hun fortsat
vil arbejde for muligheden
for at få en multisal med
springgrav i Dalby.
Nyt formandskab
Formandskabet i Dalby
GF Gymnastik varetages
fremadrettet af Jette Berg
Bruun og Liselotte Dam i
fællesskab.

Har du lyst til at prøve kræfter
som gymnastikinstruktør hos
os i Dalby GF?
Har du ideer til nye gymnastikhold, eller vil du hjælpe på et
af vores eksisterende hold, så glæder vi os til at høre fra dig.
Kontakt os for flere informationer:
dgfgymnastik1907@gmail.com
Eller send en sms eller ring til Jette Berg Bruun: 29 79 18 69

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er
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Dalby Tidende
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
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.)

Det sker
Juni
Torsdag 9.
Sommerkoncert for
mellemtrinnet.
Onsdag 15.
Skolefest for 6.-8.
klasse.
Mandag 13.- fredag 17.
”Alle børn cykler”.
Fredag 24.
Sidste skoledag.

DALBY SKOLE

5.a. fra Dalby Skole vandt Skole
OL og skal til finalen i Billund
Seest Idrætspark dannede rammen for det netop
afholdte Skole OL, hvor 400 femte klasses elever fra
skolerne i Kolding var mødt op for at dyste mod hinanden klassevis. Alle disciplinerne var holddiscipliner,
dvs. man kæmpede sammen hele klassen mod de andre
klasser. Eleverne konkurrerede i seks discipliner.
Af Jesper Thygesen, skoleleder
Fotos: Jesper Thygesen
Et rigtigt OL starter selvfølgelig med en indmarch
med faner og efterfølgende opstilling i geledder
på grønsværen. Det var et
prægtigt skue, hvor man
kunne fornemme børnenes glæde over at være en
del af noget større og så
tilmed på et flot og nyt atletikstadion.
De to stafetter, 20 x 60
meter og 20 x 200 meter,
var dem, der skabte størst
jubel. Stemningen var et
rigtigt atletikstadion værdigt. Eleverne gjorde deres
bedste, og det var en sand
fornøjelse at opleve.

Stemningen på stadion var
lidt ud over det sædvanlige, for eleverne heppede
også på deres konkurrenter, når der blev dystet.
5.a vandt det hele
Da arrangement var slut,
skulle én klasse kåres som
dagens vinder. Det blev
5.a. fra Dalby Skole, der
skal repræsentere Kolding
til den nationale finale i
Billund. Medaljerne til vinderklassen blev overrakt af
Hans Holmer, formand for
Børn- og Uddannelsesudvalget, Kolding Kommune.
På anden og tredje pladsen kom 5.c. og 5.b. fra
Dalby Skole.

Fakta
Skole OL i Kolding var arrangeret af Kolding
KFUM Atletik og Motion i samarbejde med Skoleog Fritid & Idrætsafdelingen i Kolding Kommune. Studerende fra UC SYD hjalp Kolding KFUM
Atletik og Motion med den praktiske afvikling på
dagen.
Discipliner
Eleverne dystede i følgende seks discipliner:
Stafet 20x60m, Speed-bounce, Speed-længdespring,
Turbokast, Medicinbold, stafet 20x200m.
Uden for konkurrence gik eller løb alle elever en
1 mil (1.609 meter). Det er den samme distance,
som Kronprinsesse Mary skal løbe til Royal Run i
Kolding 2. pinsedag.
Om Skole OL
Skole OL er OL på børnenes præmisser. Det er
Danmarks officielle olympiske aktivitet for skoleelever. I Kolding Kommune har vi valgt at afholde Skole OL for 5. klassetrin. Danmarks Idrætsforbund
(DIF) og Dansk Atletik (DAF) står bag Skole OL.
www.skoleol.dk
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Eleverne arbejder med
mere vild natur på skolen
Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb i matematik, håndværk og design og natur/teknik for elever i 5.
og 6-klasse. Undervisningsforløbet består af seks opgaver, som man laver hjemme på skolen i 12-20 lektioner.
Forløbet afsluttes med en konkurrencedag, hvor man
mødes med andre skoler og viser sine projekter.
Af Frida, Ella-Mai, Swea,
Caroline 5.C
Fotos: Dalby Skole

Den 20. april mødtes vi på
Munkevænget. Vi var 17
skoler i Kolding. Dernede

skulle vi fremlægge vores
projekter. Vi fik uddelt
præmier. Man kunne både
vinde en præmie i hver
kategori, eller man kunne
vinde det hele.
På dagen var der en stafet,
og der var også nogle quizzer om de forskellige projekter. Så da vi var færdige
og fik uddelt præmierne,

kom bussen og hentede os.
Mere vild natur
Vores projekt handlede
om at få mere vild natur på
skolen. I starten var vi ikke
så begejstrede for vores
projekt. Men da vi begyndte og fik sat os ind i det, var
det virkelig spændende. Vi
lærte rigtig meget om som-

merfugle og generelt bare
om naturen. Vi fik en masse små opgaver, som man
fik point for. Vi skulle fx.
lave en app om sommerfugle og en 3D model af
et sted på skolen, hvor der
kunne være sommerfugle
og mennesker. Vi syntes,

at det var et godt forløb,
og det var meget spændende. Og det var også meget
sjovt, fordi det var anderledes end det, vi plejer at
lave i natur/teknik. Så alt
i alt var det et super godt
forløb.

Alle børn cykler i skole i en uge i juni
Pas på cyklerne. Det bliver nødvendigt fra mandag den
13. juni og ugen ud. For i uge 24 har vi kampagnen ”Alle
børn cykler i skole”.
Af Rikke Beith
Som skole er vi optaget af
at gøre cyklen til en naturlig del af et aktivt børneliv.
Derfor mener vi, at det er
vigtigt, at vi hjælper børnene til at blive sikre og glade børnecyklister. Det gør
vi blandet andet igennem
vores ”Alle børn cykler i
skole”-kampagne og det
arbejde, der foregår her
på skolen igennem diverse
cyklistprøver.
Cyklen giver frihed
For som skole spiller vi en
vigtig rolle, når det handler om at gøre bagsædebørn til hverdagscyklister.
For børn, der cykler, oplever en frihed, selvstæn-

dighed og selvtillid, når de
kan transportere sig selv
ved at cykle til skole, venner og ikke mindst turen
hen til Dalby GF. Og vi tror
på at motion og bevægelse
i form af gode og daglige
cykelture styrker børns
sundhed og trivsel.
Færre børn cykler
Undersøgelser på landsplan viser desværre en
uheldig udvikling, hvor
færre og færre børn bruger cyklen som dagligt
transportmiddel. Det betyder også, at flere og flere
børn bliver kørt i skole.
Det skal vi ændre, derfor
har vi valgt at have en ekstra kampagne ”Alle børn
cykler i skole” her op til

sommerferien. De tre klasser, der har flest børn, der
cykler i skole, vinder is til
hele klassen.
Vi håber, at I vil bakke op
omkring cykelugen i uge
24.

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

Poul Erik har sat sit livsværk til salg
I 34 år har Poul Erik Skøtt drevet tømrevirksomheden
Erik Skovs efterfølger, men nu har han sat virksomheden til salg for at gå på pension. Han håber, at der også
kommer en og vil efterfølge ham.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Da Poul Erik Skøtt kom
i lære som tømrer den 1.
august 1969, havde han ingen ide om, at han skulle
være selvstændig og heller
ikke, at han skulle arbejde
til han var 67 år og kunne
holde sit 34 års jubilæum
som selvstændig den 1.
august 2022.
Men det er ikke desto mindre, hvad tiden har bragt

med sig, og de mange år i
faget og arbejdet med selvstændig virksomhed gør,
at Poul Erik nu har valgt
at sætte sin virksomhed til
salg.
- Jeg kan jo godt mærke,
at jeg er blevet 67 år. Jeg
kan ikke blive ved med at
holde til det, og jeg synes
egentlig også, at jeg har
gjort mit. Jeg har holdt mit
40 års jubilæum som tømrer, siger Poul Erik.

Arbejdede hos Erik Skov
Efter han blev udlært, arbejdede han nogle år ved
sit lærested, inden han begyndte at arbejde for Erik
Skov. Der arbejdede han
fortsat, da Erik Skov valgte at sælge virksomheden,
og det blev Poul Erik, der
overtog den i 1988.
- Jeg arbejdede jo i forvejen i virksomheden, og jeg
ville gerne være selvstændig, så det lå lige for, fortæller Poul Erik.
Hans virksomhed har altid
heddet Erik Skovs efterfølger, selv om det i de sidste
mange år har været Poul
Erik, der har tegnet butikken.

Nu bliver det en anden,
der skal tage over, hvis der
ellers er nogen, der både
kan og vil.
- Vi har haft meget at lave
under corona, og vi har
forsat meget at lave, selvom
tempoet er sat ned både
på grund af inflationen og
krigen i Ukraine, fortæller
Poul Erik, der lige nu har
tre ansatte – to svende og
en lærling.
Nyde tiden
Han synes, det har været
nogle gode år, hvor han
både har haft opgaver for
virksomheder og private,
og han håber, at det hele
bliver ført videre i en eller

anden form. Han håber,
at en ny vil overtage både
bygninger og evt. maskinerne. Han har ikke noget
stort lager, for i dag henter
man materialer, efterhånden som man kan bruge
dem.
Hvornår han kan gå endeligt på pension afhænger
af en ny køber, men Poul
Erik ser frem til at kunne
nyde sit otium sammen
med børn og børnebørn.
- Det bliver dejligt at kunne hygge sig uden at skulle
ud af døren hver dag, og så
har jeg jo børnene, jeg kan
hjælpe. Jeg kommer ikke
til at kede mig, siger Poul
Erik.

Sognepræsten modtager pris for sit
utrættelige arbejde for alle i sognet
Vores alle sammens præst
Jens Christian Bach Iversen bliver i år tildelt Fonden for Fynske Banks pris.
Vær med til at fejre ham
ved Dalby Sommerfest,
hvor prisen overrækkes.

Af Mette Høi Davidsen
Fotos: Arkiv
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen er en ildsjæl,
der arbejder utrætteligt
for sammenhængskraften
i Dalby Sogn. Det arbejde

modtager han Fonden for
Fynske Banks pris for.
Overrækkelsen af prisen
til Jens Christian sker søndag den 12. juni klokken
10.15. Kom og vær med til
gudstjenesten, der starter
klokken 9.30 ved festteltet.
Umiddelbart efter vil overrækkelsen finde sted.
100.000 kr. til et
mødested
Fonden for Fynske Bank
uddeler hvert år en pris
for at belønne entusiastiske ildsjæle i lokalområder.
Filialdirektør Morten Skov
vil i forbindelse med overrækkelsen begrunde, hvorfor netop Jens Christian er
modtager af årets pris.
Med æren og prisen følger
kr. 100.000 kr. Beløbet har
Jens Christian valgt at videregive til Dalby GF med
det formål at forvalte følgende opgave:
At anlægge et mødested,
som kan samle lokale beboere på tværs af generationer. Tanken bygger vide-
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re på tidligere planer om
et Dalby Torv. Anlægget
tænkes placeret i tilknytning til Dalby GF’s fodboldanlæg og nyt udendørs fitness-område, så der
i forvejen er liv på stedet.
Hvorfor et sådant samlingssted?
Om baggrunden for ideen
om et mødested, der kan
samle folk på tværs, siger
Jens Christian:
- I en tid, hvor vi “målretter” og “segment-tænker”
nærmest pr. automatik, så
vi deler op i aldersgrupper,
aktiviteter m.m. – nærmest
som var det et mål i sig selv
at skille folk ad, så ingen
kommer til at kede sig – er
det ikke desto mindre en
almen erfaring, at den største glæde og lykke opstår,
når vi samles på tværs af
generationer, interesser og
livssyn. Det er derudover
min faste overbevisning,
at vi på kryds og tværs altid
kan spille hinanden bedre,
sådan som vi gør i vores

lokale samarbejde mellem
skole, idræt, spejder, kirke
m.fl., i og med at vi ikke ser
hinanden som konkurrenter, men som samarbejdspartnere.
Konkrete ideer
Jens Christian har tilkendegivet, at det er helt afgørende, at lokale aktører
inddrages i den videre
ideproces, som givetvis vil
medføre behov for yderligere finansiering. Men
foreløbig har Jens Christian disse konkrete ideer til
samlingsstedet:
Et par store grill, hvor sognets beboere kan samle
familie og venner, så der
altså bliver en plads i det

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

offentlige rum, hvor man
kan samles i støre private
sammenhænge.
Borde/
bænke-sæt i høj kvalitet
med mulighed for overdækning. Et godt miljø
med planter, små træer og
evt. vand.
En personlig skulptur
Med i prisen er desuden
en skulptur. Den lokale
kunstner Henrik Fischer
har udført en bronzeskulptur efter dialog med Jens
Christian. En skulptur der
på mange måder kendetegner Jens Christians person. Skulpturen vil blive
overrakt Jens Christian ved
lejligheden.

