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Glimt fraSeptember 2022
årets
Tved . Rebæk
sommerfest
Mariesminde . Dalby
Dalby Skole
ARRANGEMENTER
SEPTEMBER/OKTOBER

SEPTEMBER
Tirsdag 13. kl. 14.00
Fællessang og kage
I kirkens graverhus
Søndag 18. kl. 10.30
Høstgudstjeneste for
hele familien
I kirken og på kirkens
P-plads
Onsdag 28. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde om
treårs krigen i Kolding
I præstegården

OKTOBER
Onsdag 5. kl. 19.00
Meditationsandagt
I kirken
Torsdag 13. kl. 19.00
Aften-/musikgudstjeneste
I kirken

Dalby Kirke

Dalby GF

Dalby Beboerforening

Efter to år med aflysninger kunne vi endelig
afholde Dalby Sommerfest igen, tre pragtfulde junidage med masser af mennesker,
godt vejr og højt humør.
Tak til dem, der tog en tørn for at skabe
sognesammenhold for så mange.
Vi glæder os allerede til 2023…

Stærk holdindsats har
stoppet indbrudsbølge
Hele sommeren har medlemmer af grundejerforeningerne i Dalby arbejdet sammen om at få stoppet de
mange indbrud i villaerne, der har skabt stor utryghed
i hele Dalby. En overvågningspatrulje, som har cyklet
rundt på villavejene i nattetimerne, har sat en stopper
for de mange indbrud.
Af Lisa H. Kuang
Det er en kæmpe indsats
fra overvågningspatruljen,
der nu har gjort, at der de
seneste 5-6 uger ikke har
været et eneste indbrud i
villaer i Dalby området.
Efter at være hærget af
mange indbrud i forsommeren, besluttede medlemmer af grundejerforeningerne i Dalby at gøre
en aktiv indsats for at få

stoppet de mange indbrud.
I omegnen af 150 mennesker meldte sig til en
overvågningspatrulje, som
hele sommeren fortrinsvis
i weekenden har skiftes til
at køre rundt på villavejene på cykel for at holde øje
med indbrudstyvene.
Tyve er fanget
To gange er det lykkedes at
fange nogle tyve, hvorefter

patruljen har ringet til politiet, der hurtigt er kommet og har anholdt tyvene.
- Det har vist sig, at det er
udlændinge, der har været
på spil. Men det er simpelthen en kæmpe holdindsats, der har gjort, at
det dels er lykkedes at få
fanget nogle af tyvene, og
dels at få stresset tyvene så
meget, at de helt er forsvundet fra Dalby. Der er
ingen tvivl om, at overvågnings patrulje har være en
medvirkende faktor til, at
der ikke har været et eneste indbrud i mange uger,
siger Martin Striib, der er
medlem af grundejerforeningen Idylvænget.

Sammenhold gør en
forskel
Han har ikke selv været
den del af overvågningspatruljen, men er meget
glad over, at så mange har
brugt tid på at cykle rundt
om natten for at holde øje
med tyvene.
- At det så oveni købet er
lykkedes at få nogle af dem
anholdt, er bare dejligt.
Jeg må sige, at jeg var en
lille smule skeptisk over
et overvågningshold på
cykel, men jeg bøjer mig i
støvet. Det er intet mindre
end fantastisk, hvad de har
udrettet. Det viser, at sammenhold kan gøre en forskel, siger han.

Søndag 30. kl. 16.30
Spaghettigudstjeneste
I kirken
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sommerfest
Efter to år med aflysninger kunne vi endelig
afholde Dalby Sommerfest igen, tre pragtfulde junidage med masser af mennesker,
godt vejr og højt humør.
Tak til dem, der tog en tørn for at skabe
sognesammenhold for så mange.
Vi glæder os allerede til 2023…
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Dalby Tidende

DALBY GF

Dalby GF Fodbold: Træningstider efteråret 2022
Klokken

Hold / årgang

Træner / kontaktperson

E-mail

Mandag
16.30 - 18.00 2018+2019 drenge/piger Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

16.30 - 18.00 2013 drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.com

16.45 - 18.00 2011 + 2012 piger

Ole Gram 51 61 81 66

ole.gram@hotmail.com

16.30 - 18.00 2011 drenge

Mikkel Wethje-Raabe 4058 0091 mikkelraabe@hotmail.com

17.00 - 18.30 2009 piger

Thomas Hell 25 87 29 20

thell123@gmail.com

17.00 - 18.30 2008 piger

Morten Rabjerg 26 71 48 16

morten.rabjerg@munkensdam.dk

19.30 - 21.00 Hyggebold, damer

Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

19.00 - 20.15 Senior Oldboys

Søren Peter Viborg 20 22 72 27

spv@guehring.dk

16.30 - 17.30 2015 + 2016 piger

Jeanette Jørgensen 28 60 52 97

jeanettebm@hotmail.com

16.30 - 18.00 2015 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.30 - 18.00 2014 drenge

Karen Nielsen 22 85 48 24

Nielsens12345@hotmail.com

16.30 - 18.00 2013 + 2014 piger

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Michael F. Nissen 25 60 95 97

friis_nissen@live.dk

16.30 - 18.00 2008 drenge

Brian Karlsen 60 21 13 30

briankarlsen7897@gmail.com

18.00 - 19.30 2009 drenge

Torben Christiansen 53 36 11 61

toc@ao.dk

18.00 - 19.30 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

18.00 - 19.30 2006 + 2007 drenge

Jesper Wichmann 20 55 05 29

jwi@iterators.dk

19.30 - 21.00 Herre Senior

Rasmus Gath 26 95 01 72

rasmusgath@hotmail.com

16.30 - 18.00 2017 drenge/piger

Pernille Voss 41 82 38 36

pernillevind@live.dk

16.30 - 18.00 2013 drenge

Rene Jørgensen 21 76 80 03

renejorg@hotmail.com

16.45 - 18.00 2011 + 2012 piger

Ole Gram 51 61 81 66

ole.gram@hotmail.com

17.00 - 18.30 2009 piger

Thomas Hell 25 87 29 20

thell123@gmail.com

17.00 - 18.30 2008 piger

Morten Rabjerg 26 71 48 16

morten.rabjerg@munkensdam.dk

19.30 - 21.00 Hyggebold, herrer

Morten Mulbjerg 22 52 35 40

mortenmulbjerg@gmail.com

19.00 - 20.15 Oldboys 1

Morten Hell 28 86 49 19

mortenhell@hotmail.com

19.00 - 20.15 Oldboys 2

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

Tirsdag

Onsdag

Torsdag
16.30 - 17.30 2016 drenge

Thomas Frederiksen 60 60 37 20 tfcloudspirit@gmail.com

16.30 - 18.00 2015 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

16.30 - 18.00 2014 drenge

Karen Nielsen 22 85 48 24

Nielsens12345@hotmail.com

16.30 - 18.00 2011 drenge

Mikkel Wethje-Raabe 4058 0091 mikkelraabe@hotmail.com

16.30 - 18.00 2010 drenge

Michael F. Nissen 25 60 95 97

friis_nissen@live.dk

16.30 - 18.00 2008 Drenge

Brian Karlsen 60 21 13 30

briankarlsen7897@gmail.com

17.30 - 19.00 2013 + 2014 piger

Michael Lager 28 35 96 31

lager86@outlook.com

18.00 - 19.30 2012 drenge

Leif Antonsen 26 14 15 91

leifantonsen@gmail.com

18.00 - 19.30 2009 drenge

Torben Christiansen 5336 1161

toc@ao.dk

18.00 - 19.30 2006 + 2007 piger

Mikael Jensen 51 38 48 50

mikael.juul@jensen.mail.dk

18.00 - 19.30 2006 + 2007 drenge

Jesper Wichmann 20 55 05 29

jwi@iterators.dk

19.30 - 21.00 Herre Senior

Rasmus Gath 26 95 01 72

rasmusgath@hotmail.com

Dalby GF Volleyball
starter ny sæson
Har du lyst til at prøve at spille volley, starter Dalby
Volleyball sæsonen op den 1. september. Det eneste
du skal gøre er at møde op, så sørger volley i Dalby for
hyggeligt samvær, og at der bliver sjov leg med bolden.
Af Jacob Salomonsen Sommer
Foto: Dalby Volley
Torsdag den 1. september
starter en ny volleyballsæson i Dalbyhallen. Seniormix volley er for alle
damer og herrer, der kan
lide at lege med en bold
og elsker holdspil. Vi har
alt fra nybegyndere til rutinerede spillere.
Træningen foregår torsdag
fra 19.30 til 21.30 og handler om at lære og udvikle
vores spil og ikke mindst
om at have det sjovt. Vi
slutter altid af med hygge
og en enkelt øl.
Vi ser meget gerne nye
medlemmer i klubben,
så har du lyst til at spille
volleyball, er du meget
velkommen. Det er også

muligt at prøve spillet af
uforpligtende et par træningsaftner.
Få kampdage
Vi har de seneste år haft et
hold tilmeldt DGI Sydøstjyllands seniormix turnering. Det indebærer godt
8 kampdage på en sæson,
hvor der som regel spilles
to kampe. Turneringskampene er med til at styrke
vores spil og er samtidig
hyggelige dage i godt selskab. Ud over DGI turneringen er der også mulighed for at deltage i flere
endags- og weekendstævner. Vi er mange, der glæder os til at komme i gang
igen, og vi håber at se nye
ansigter i hallen torsdag
den 1. september kl. 19.30.

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 GF modtager donation på 250.000 kroner
Unge skal ikke mangle sunde rammer, hvor de kan udvikle sig fysisk og socialt. Det mener Dalby GF, som
Bilka Kolding netop har indstillet til en donation på
250.000 kroner fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond. Pengene skal gå til et udendørs fitnessområde.
Af Købmand Ferdinand
Sallings Mindefond
Foto: Købmand Ferdinand
Sallings Mindefond
Dalby-området er i rivende
udvikling. Men et hurtigt
stigende indbyggertal har
betydet, at mængden af
idrætsfaciliteter i området
har haft svært ved at følge med. Der skal laves et
udendørs fitnessområde,
som byens unge har udtrykt, at de ønsker sig.
Nu bliver det ønske en rea-

litet. Dalby GF er modtaget
en donation på 250.000
kroner fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.
- Hele Dalby er i vækst,
men faciliteterne for især
udskolingseleverne er bare
ikke fulgt med. Så jeg er
sikker på, at det nye fitnessområde kommer til at
spille en stor rolle i forhold
til at styrke sundheden og
trivslen i området,” siger
Morten Hell, formand i
Dalby GF, og fortsætter:
- Fitnessområdets facilite-

ter skal være af allerhøjeste
kvalitet, så det kan blive
brugt af så mange unge
som muligt over så mange
år som muligt. Derfor er vi
enormt taknemmelige for
donationen. Uden den ville vi slet ikke kunne finansiere projektet.
Sammen om en god sag
Det er Bilka Kolding, der
har indstillet Dalby GF’s
projekt til donationen på
250.000 kroner fra Købmand Ferdinand Sallings
Mindefond. Og varehuschef Morten Johansen er
glad for at kunne bidrage
til at skabe et sted, hvor
unge mennesker kan udvikle sig socialt og fysisk i
den friske luft.

”Det gør mig utroligt stolt
på vegne af hele Bilka
Kolding, at vi kan give tilbage til vores kunder med
den her donation. Når det
kommer til unges sundhed
og trivsel har vi mange fælles værdier med Dalby GF,
og vi er glade for at kunne
støtte op om unges fysiske og mentale sundhed
sammen med en frivillig
forening som dem,” siger
Morten Johansen, varehuschef i Bilka Kolding.

volley for alle
– også dig!

Dalby GF har nu rundet
1.000.000 i fondsindsamling
Dalby skal have et nyt udendørs fitness til gavn og glæde for alle i Dalby . Det udendørs fitness bliver gratis at
benytte, og alle får adgang til det.
Af Morten Hell, formand
for Dalby GF
Fotos: Arkiv
Indtil nu har Dalby GF fået
indsamlet en million kroner. Vi arbejder hårdt for
at komme i mål, men har
brug for din hjælp til at nå
målet på 1.700.000 kroner,
som det koster at anlægge
fitnessområdet.
Donationer helt op til
17.200 kroner pr. år til velgørenhed er fradragsbe-

rettiget. For at få fradrag
for din donation skal du
blot indtaste dit personnummer ved betaling, så
indberetter DBU til Skat.
Virksomheder kan ligeledes donere, så skal man
blot indtaste virksomheden cvr nummer.
Læs mere om helhedsplanen og fitness projektet
på Dalby GF’s hjemmeside
www.dalbygf.dk
Tusind tak for hjælpen.

På DBU’s hjemmeside har vi oprettet en
indsamling, som går
ubeskåret til anlæg af
fitness i Dalby. Skulle
vi være så heldige at
indsamle mere end det
nødvendige til fitness,
så går pengene direkte
videre til de andre
projekter i helhedsplanen. Du kan donere
via linket her:
Gaveindsamling
(dbu.dk) eller indtast:
www.dbu.dk/
klubservice/
fundraising/
gaveindsamling

Har du lyst til
at prøve kræfter
med volleyball?
Så er Dalby GF Volleyball lige stedet for dig.
Vi er en klub, der lægger vægt på, at det skal være udfordrende og sjovt at
spille volleyball. Kom og træn med et par gange og se, om det er noget for dig!

Seniorvolley – torsdag 19.30 - 21.30

Vi tilbyder volleyball for begyndere og øvede mænd og
kvinder. Vi træner i Dalbyhallen torsdage fra 19.30. - 21.30.
Vi starter den første torsdag i september.
KONTINGENT: Kr 600,- pr. sæson
KONTAKT: Morten Andersen, tlf. 4043 4879
Se mere og tilmeld dig på www.dalbygf.dk
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Dalby Tidende

DALBY KIRKE

KALENDER
Sidste nyt på www.dalbykirke.dk
SEPTEMBER
Gudstjeneste i Sdr. Stenderup: Søndag 4. kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis. Ved Maria S.
Frederiksen.
Gudstjeneste: Søndag 11. kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.
Fællessang og lagkage: Tirsdag 13. kl. 14.00
I kirkens graverhus (syd P). Se side 6.
Høstgudstjeneste:
Søndag 18. kl. 10.30
For hele familien. 14. søndag
efter trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Kirkefrokost på kirkens P-plads. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag 25. kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.
Eftermiddagsmøde: Onsdag 28. kl. 15.00
Gustav Schmidt Hansen: ”Treårskrigen i Kolding
1849. I præstegården. Se side 6 .
Menighedsrådsmøde: Onsdag 28. kl. 19.00
I præstegården.

Gavlen.

Sådan kommer ydermurene til at se ud.

Dalbys nye sognehus

Så kom den tid, vi længtes
mod: at Dalbys nye sognehus - efter mange års planlægning - er i fuld gang
med at blive bygget. Sokkel og gulv er støbt, og alle
betonelementer er rejst.
Der er tag på, og murerne
er i fuld gang med at mure
med de flotte mursten.
Det bliver rigtig spændende, når vi skal indrette sog-

nehuset med alt, hvad der
hører til i et aktivt og velfungerende sognehus.
Når det nye Dalby Tidende udkommer, har der d.
23. august været rejsegilde.
Derfor kan vi nu se lyset
forude. Så hvis vi undgår
uforudsete
problemer,
skulle sognehuset stå fiks
og færdig til første søndag
i advent.

Arbejdet er i gang.

OKTOBER

Meditationsandagt: Onsdag 5. kl. 19.00
I kirken. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag 9. kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Aften-/musikgudstjeneste:
Torsdag 13. kl. 19.00
Ved Ditte Freiesleben. Se side 7.
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 16. kl. 9
Eller Sdr. Stenderup: Søndag 16. kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis.
Ved Maria S. Frederiksen.
Gudstjeneste: Søndag 23. kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 30. kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Spaghettigudstjeneste:
Søndag 30. kl. 16.30
20. søndag efter trinitatis.
Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Pasta med kødsovs i præstegården
efterfølgende. Se side 7.

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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Gustav Schmidt-Hansen

Gudstjeneste: Søndag 2. kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben.

Fællessang og lagkage i graverhuset

28. SEPTEMBER KL. 15.00

EFTERMIDDAGSMØDE

Foredragsholder Gustav Schmidt-Hansen vil
fortælle om Treårskrigen i Kolding i 1849. Mødet
finder sted i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Kolding var grænseby mod hertugdømmerne.
Under den første slesvigske krig 1848-50 foregik der
også regulære krigshandlinger i Kolding. Foredraget handler om optakten til krigen, slaget i og
omkring Kolding i dagene 20. april til 23. april 1849
– samt de efterfølgende hændelser, der førte frem
til den anden slesvigske krig i 1864.
Om Gustav Schmidt-Hansen: Født 1948 i Tønder.
Søfarende maskinassistent og maskinmester i 36 år.
Sagkyndig i Vestre landsret i 15 år.
Guide på Harteværket 2016 - 2021. Guide på museum skibene på Holmen siden 2021.
Udgivelser: Mindetavlen 2019 og Danske skibe i
Malmfarten i 2021.

13. SEPTEMBER
KL. 14.00:

FÆLLESSANG
OG LAGKAGE
Kom til Dalby kirkes graverhus, Dalbyvej 69
til hygge, kaffe, lagkage og fællessang fra
højskolesangbogen med organist
Eva Schmidt og præst Ditte Freiesleben.
Pris for kaffe og lagkage 25 kr.
Meld jer til på organisteva@gmail.com
senest dagen inden. Alle er velkomne.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Nyt om
navne

Vejviser
PYNT OG KOR
Kirkens ungdomskor og
voksenkor medvirker også
igen i en kirke, der er pyntet
flot for at minde os om at
dele Guds gode gaver med
hinanden.

DØBTE
22. maj
Malte Rostermund
Markussen
Rugvænget 17

29. maj
Hannah Holm
Sparvath
Frejas Ager 14

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com

5. maj
Ibi Stampe Nielsen
Fynsvej 47

12. juni
Carlo Buhl
Smedegaard
Krogen 25
18. juni
Axel Kjærhus Esmann
Strandbakken 27
Bodil Friis Junker
Frejas Ager 19
19. juni
Sofie Kronborg Hein
Westergaard
Thors Ager 30
Leo Julius Junker
Jarl Julius Junker
Engen 20
Caroline Marie Friis
Idylvænget 31

18. SEPTEMBER KL. 10.30:
HØSTGUDSTJENESTE I DALBY KIRKE
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste for hele familien med fortælling
og korsang og de kendte høstsalmer. Kirken er pyntet smukt op på dagen.
Høst er lig med fest og højtid i Dalby. Og efter nogle Corona-år med alternativt program
glæder vi os til at genoptage traditionen med kirkefrokost i det fri efter familiegudstjenesten.
Det sædvanlige tagselvbord med friskbagt brød og allehånde lækkert pålæg.
Alt, der lægges i den valgfri betaling, går til det lokale spejderarbejde.
Forslag: Kr. 30,- pr. person for mad. Kr. 5,- for vand. Kr. 10,- for øl.

KIRKEFROKOST: Spejderne har sat mastesejl op, så maden kan stå
under dække. Og folk i sognet har bagt friskt brød til frokosten.
Kr. 30,- pr. person + kr. 5,- for vand, kr. 10,- for øl.
Alt går til det lokale spejderarbejde.
MobilePay / kontant på dagen.

5. juni
Jeanette Stampe
Nielsen & Jeppe
Stampe Nielsen
Fynsvej 47

DØDE OG
BEGRAVEDE
11. juni
Ketty Nielsen
Idylparken 9

Menighedsrådets
formand
Lotte Arens
Solbakken 16
22 69 50 54
lottearens1@gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
83. årgang, nr. 8
September 2022
Red.: Ditte Freiesleben

Aflevering af blomster/
grønt m.v. til Ritta,
graver ved Dalby Kirke
senest torsdag
15. september

Kommer snart...
Musikgudstjeneste i Dalby kirke torsdag
den 13. oktober i Dalby kirke kl. 19.00
Ved koncerten medvirker kirkens ungdomskor,
voksenkor og kvindekor samt Steen Nielsen på
trompet og præst og solist Ditte Freiseleben.
Der vil være rytmisk musik og klassisk musik, stille
musik og musik med gang i, ny og gammel musik.
Desuden får vi ord og bøn med på vejen og en forfriskning efter arrangementet.
Alle er velkomne.

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tingbakken8@
altiboxmail.dk

MASKINER: For 15. gang skaber Hans Jørgen Krab fra Bøgelund
de helt rigtige rammer med sine landbrugsmaskiner.

VIEDE OG
VELSIGNEDE

11. juni
Mathilde Pheiffer
Krat & Jonathan Bidstrup Krat
Rosenvænget 2

Ditte Freiesleben
(VIKAR)
75 50 23 27
dif@km.dk
Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk

Axel Engelbrecht
Kildegaard
Delken 19

Ida Christine Bjerre
Stranden 70

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
(ORLOV TIL 15. OKT.)

Spaghettigudstjeneste i
Dalby Kirke søndag den 30.
oktober kl. 16.30
Vi begynder i kirken med
fortælling og slutter i præstegården med fællesspisning.
Arrangementet er samtidig
afslutning for efterårets minikonfirmander.
Alle er velkomne

FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt

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

Meditationsandagt i Dalby Kirke onsdag
den 5. oktober kl. 19.00
Meditationsandagt er for alle, som trænger
til et pusterum i hverdagen og har lyst at dykke ned i biblen på en ny måde. Vi kommer
godt tilstede i kroppen, og gennem vejrtrækning når vi til et mere roligt sted.
Hver gang er der et gennemgående bibelcitat, som vi tager med os på en fantasirejse i
meditationen.
Det kræver absolut ingen forudsætninger.
Man er velkommen til at tage pude og tæppe
med til meditationsgudstjeneste.
Alle er velkomne
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KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Mariesminde-spejdere på lejr med 32.000 andre
49 spejdere fra KFUM-spejderne i Mariesminde deltog
fra den 23. - 31. juli i Spejdernes Lejr sammen med
32.000 andre spejdere. På to uger blev der med andre
ord rejst en mellemstor dansk provinsby – og brudt
ned igen. De fleste deltagere var naturligvis fra Danmark, men hele 37 lande var repræsenteret.
Fotos: Anders Kongsted

Mariesmindegruppen samlet til lejrbål.
Alle deltagerne fra Mariesmindegruppen ved lejrpladsens indgangsportal (efter Familiespejd var rejst hjem).

Der bygges indgangsportal.

Junior-, trop- og seniorspejdere
laver ghanesisk mad, mens
de lærer om spejderhjælpen i
Ghana.

Mariesmindegruppens udsigt til det store lejrbål med kæmpescenen og to af de tre
storskærme i baggrunden.
Fuldt fokus på indgangsportalen.

Juniorspejerne viser interesse for robotprogrammering - en
aktivitet, der kræver fingersnilde, koncentration og en smule
IT-kendskab.

Sådan ser de første trin til et spisebord ud.
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Spejdernes Lejr 2022 blev afholdt i Hedeland (tæt på Hedehusene).
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KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Uforglemmelige spejderoplevelser
på Nordens største spejderlejr
Der var et flot fremmøde fra Mariesminde Gruppen på
Spejdernes Lejr 2022, i alt 49 personer havde tilmeldt
sig lejren: Familiespejdere, bævere, ulve, Junior, Trop,
Senior spejdere og ledere. Alle enheder var repræsenteret. Interessen og lysten til at deltage var stor.

Just ankommet efter en lang bustur og klar til lejr.

Tid til at nyde udsigten i
aktiviteten Tree Top i Roskilde
Bypark.

Det er ikke altid lige let at
klatre i træer med korte ben.

Der hakkes chili til ghanesisk
mad.

Tekst: Lene Hemmsen
Jørgensen
Fotos: Privat
Spejdernes Lejr 2022 blev
afholdt i Hedeland Naturpark udenfor Roskilde – et
sandt spejderparadis. Søer,
enge, kanaler, grusgrave,
sletter, skove og bakker
dannede de smukke rammer for lejren, hvor 32.000
spejdere fra nær og fjern
mødets på Nordens største
spejderlejr fra den 23. - 31.
juli. En hel uge lavede spejderne sjove aktiviteter, sovet i telte, mad over bål og
hyggede sig ved lejrbålet.
Og så er det i den grad OK
at falde i søvn med et smil,
når man helt smadret rammer liggeunderlaget!
Stor tak til lederne
Tusind tak for indsatsen
til de frivillige ledere, som
brugte en hel uge af deres
sommerferie for at give
børn og unge oplevelser
for livet. Takket være deres
store indsats og mange forberedelser har det været
muligt at sende den store
gruppe til Spejdernes Lejr.

Madvognen fyldt til randen med kikærter og kål på
en dag, hvor menuen stod
på fladbrød med kylling og
grønt.

Robotteknologi på spejderlejr.

Friluftsliv anno 2022 har
teknologien med.

- Det var sjovt at være med til de to store lejrbålshows på
Spejdernes lejr – både åbningen og afslutningen. Vi deltog i
spændende aktiviteter såsom Escape Room og natløb. Det var
fedt at få fem nye mærker til uniformen og hyggeligt at ses med
familien, som også er spejdere i andre grupper. Vi var på et
Woop-løb sammen med dem.
Johanne og Edith 13 år, Trop

- Det har været sjovt at
være på lejr med så mange
mennesker. Det er sjovt at
sove i telt, men det larmer
også. Det er fedt at hukke
brænde og lave mad.
Sara 8 år, Bæver.

Spejdere slapper af efter en
hektisk dag.

Fire tropspejdere fra Mariesmindegruppen har lige
smadret rekorden i Escape
Room med tiden 1.03.

Fede aktiviteter og fantastisk fællesskab
Spejderne har haft gode
muligheder for at udforske lejren og prøve de
mange vildt fede og sjove
aktiviteter, samt mærke
det fantastiske fællesskab.
På lejren samles alt det
bedste ved spejderlivet: Et
stærkt fællesskab, fantastiske oplevelser, udvikling,
hyggelige lejrbål, venner,
spændende udfordringer,
udeliv og lejrliv.
Hørt ved bussen i Kolding,
da en spejder blev modtaget af sine forældre:
- Det var en stor og fantastisk oplevelse. Jeg har lavet nogle virkelig fede aktiviteter samme med min
spejdervenner og nogle
nye venner, som jeg har
lært at kende på Spejderes
Lejr.
Oplevelserne har været
mange. Uanset om du er
5 år og har din mor og far
med på spejderlejren, eller
om du er 18 år og er taget
afsted med dine spejdervenner.
Her kommer et indblik i
de mange indtryk.

- Det er fedt at have sin egen
lejrplads og så gå ud og se
alle de andres pladser og
komme ud til alle de gode aktiviteter. Når man er spejder,
får man nye venner, lærer
at være i naturen, lærer en
masse nye ting og at bruge en
masse forskellige materialer.
Sofia 10 år, Ulv

- Det har været sjovt at
lave bål, overnatte i telt og
prøve en forhindringsbane
bygget op i rafter. Det har
også været sjovt at være på
Spejdernes Lejr, fordi der
var mange spejdere samlet
på ét sted. Alex, Jacob og
Jakob 7 år, Familiespejd.
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Velkommen til
nye lærere
Thomas Simonsen
31 år, har både undervist i folkeskolen
og været efterskole lærer i fire år på
Rejsby Europæiske Efterskole, hvor
han har rejst Europa tyndt med efterskole eleverne.
Han kommer oprindeligt fra Fæsted,
en lille by mellem Ribe og Rødding,
men er flyttet til Kolding, hvor han nu
har seks minutter på arbejde på cykel.
- Det er skønt at have så tæt på arbejde. I to år pendlede jeg mellem
efterskolen, der ligger i Tønder Kommune og mit hjem i Kolding. Jeg var
rigtig glad for at være efterskolelærer,
men livsmæssigt fungerede det ikke at
pendle så meget, fortæller Thomas.
Thomas har linjefag i matematik, fysisk, kemi, biologi og samfundsfag og

Marie Enemark
Bønnelykke
33 år, har undervist
på en del forskellige skoler, inden
hun kom til Dalby.
Hun er født og opvokset i Bramming
ved Esbjerg, læst til
lærer i Århus med
linjefag i dansk,
tysk, billedkunst
og kristendom og
har undervist i på
folkeskoler i Bredsten ved Vejle og i
Århus, ligesom hun
har undervist på
Bramming Gymnastik og Idræts
efterskole. I Dalby
er hun klasselærer for 7.B, har dansk på mellemtrinnet
og underviser i tysk i udskolingen.
På hjemmefronten er der også nok at se til. Marie er netop vendt tilbage fra barsel og har udover Astrid på 10
måneder også Asger på 4 år og Sigrid på 7 år.
- Ja jeg keder mig ikke, siger Marie, der flyttede til Kolding i 2018 sammen med sin mand.
I sin sparsomme fritid kan hun lide at gå lange ture og
dyrke fitness. Men hun holder allermest af at nytænke
undervisningsmaterialer, som hun bruger i sin egen undervisning.
- Jeg laver rigtig meget af mit undervisningsmateriale selv
og det er faktisk min store hobby at lave nyt materiale,
så måske kommer jeg til at skrive en undervisningsbog,
fortæller Marie, der også skriver noveller, når der er tid
til overs.
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underviser 8. klasse i matematik og
naturfag i Dalby. Han har tidligere
undervist i naturfag på en folkeskole
i Bogense, inden han blev efterskolelærer.
Han mener selv at det er drømmejobbet han har fået.
- Det bliver spændende at være med
til at diskutere, hvordan vi skal drive
og udvikle udskolingen, siger han.
Han bor med sin kæreste i deres hus,
og i fritiden både træner og spiller
han Ultimate Frisbee – et spil hvor
man spiller frisbee mod hinanden
med syv spillere på hvert hold.
Det foregår i Brændkjærhallen, hvor
han i øvrigt også sidder med i bestyrelsen.

Ninna Gulløv Jørgensen
26 år, er netop
blevet færdig som
lærer i sommeren
2022, men selv hun
netop er færdiguddannet, så har
hun allerede en
del undervisningserfaring.
Under
hele sin uddannelse, som hun tog i
Haderslev, har hun
haft flere vikariater
på flere forskellige
skoler blandt andet
på
Bakkeskolen,
Sdr. Vang skolen,
Sjølund-Hejls skole
og en folkeskole i
Haderslev.
Ninna har linjefag i kristendom, billedkunst og matematik for de ældste. Hun er født og opvokset i Kolding, hvor
hun har boet i hele sit liv bortset fra en kort periode,
hvor hun boede i Haderslev .
- Men jeg må indrømme, at jeg føler mig bedst tilpas i
Kolding – måske fordi det er her, jeg er vokset op, ler
hun.
På Dalby Skole underviser hun i indskolingen og har
også timer i 5. klasse.
Fritiden bruger hun sammen med familien og sine tætte
veninder, ligesom hun kan lide at være kreativ og være
ude i naturen.
- Jeg har lige fået en lille hund, som jeg bruger meget tid
på, og det passer jo meget godt med gåture ude i naturen, siger hun.

Lene Emmerick
54 år, kender allerede Kolding ganske godt, selv om
hun er ny lærer på
Dalby Skole. Siden
1993 har hun været
ansat på Sdr. Vang
skole, hvor hun har
undervist i engelsk,
dansk og madkundskab, ligesom hun
har specialiseret sig
i
undervisningen
af ordblinde børn
med skrive- og læsevanskeligheder.
- Det har jeg 14 års
erfaring med, og
det er min store interesse, så det håber
jeg, at jeg kan arbejde lidt videre med, siger Lene, der
understreger, at der er så mange ting at tage fat på indenfor ordblinde undervisningen.
- Der er heldigvis et helt andet fokus på ordblinde og på
at udvikle dem i dag. De skal jo også have en afgangseksamen og videre i anden uddannelse, så det er spændende arbejde, siger hun.
Hun havde efter så mange år det samme sted, lyst til nye
udfordringer.
- Det er spændende at begynde på en ny skole, og jeg
tænkte da også, at hvis jeg skulle noget andet, så var det
ved at være nu, fortæller hun.
Lene har dansk i 1. klasse og engelsk i 6. klasse og hun
synes, det er skønt at være hos de små og på mellemtrinnet. Privat bor hun i Dalby med sin mand, hun har
to voksne børn og bruger meget tid med familien, på at
lave god mad og så er hun vinterbader, ligesom der også
bliver tid til fitness.

Steffen Martin
Olsen
34 år, er både
dansk, samfunds-,
historie- og idrætslærer, ligesom han
har arbejdet med
ordblinde børn i
Københavns Kommune. Steffen er
nemlig født og opvokset i Brøndby og
boet på Nørrebro,
hvor han også har
arbejdet som lærer i
de seneste 10 år.
For nylig er han
flyttet til Sønder
Bjert, hvor han har
investeret i en stor
generationsgård
sammen med sin kæreste og deres to børn på 7 og 11 år.
Både Steffens mor og kærestens mor skal flytte ind på
gården om ikke så længe.
- Alle får deres egen afdeling, og det bliver utrolig fedt
at bo flere generationer sammen, siger Steffen, der også
bor sammen med fire heste, hunde og katte.
- Det er en halv zoologisk have, fortæller han.
Steffen underviser i udskolingen, og i sin fritid træner
han U16 i Kolding IF, da han har trænerlicens og gerne
vil træner de unge mennesker, der har både drømme og
en mulighed for at komme på landsholdet.
I det hele taget er han meget optaget af fodbold og har
i de seneste år, haft tilmeldt sine elever til skolefodbold,
hvilket han har fortsat i Dalby. For første gang er Dalby
Skole tilmeldt med et hold i skolefodbold i år. Derud
over er han glødende Brøndby fan.
- De har de bedste supportere, mener han.
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Pigerne og drengene
spillede med om
Ultra Skolepokalen
Dalby skoles pige -og drengefodboldhold har deltaget
i den landsdækkende skolefodboldturnering.
Af Jesper Thygesen, skoleleder
Fotos: Dalby Skole

Tirsdag den 23. august
spillede Dalby Skoles pi-

gefodboldhold første indledende runde mod Sdr.
Vang Skolen, Brændkjærskolen og Kolding Realskole. Kampene blev spillet på
KIF’s baner ved Kolding
Stadion.
Det blev til sejre over Sdr.
Vang Skolen og Kolding
Realskole og et lille nederlag til storfavoritterne fra
Brændkjærskolen.
Det betyder, at pigerne er
kvalificeret til anden runde i Ultra Skolepokalen.
Tre kampe
Onsdag den 24. august
spillede
Dalby
Skoles
drengefodboldholdet indledende runde mod Sct.
Michaels Skole, Lyshøjskolen og Kolding Friskole.
Kampene blev spillet ved
Lyshøjskolen.
Det blev til en uafgjort
mod Sct. Michaels Skole,
et nederlag Lyshøjskolen
og en velfortjent sejr mod
friskolen. Desværre går
drengene ikke videre. De
røg ud pga. en dårligere
målscorer.
Skolens to fodboldhold
består af elever fra 6.-9. årgang.

DALBY BANKO
24. NOVEMBER

Ansvarshavende
Chefredaktør
(orlov til 15. okt.)
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist og fung.
ansv.hav. 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

Beboerforening søger
bestyrelsesmedlemmer

Sæt allerede nu X i kalenderen,
for 24. november kl. 18.30 står
den igen på Dalby Banko i
Dalbyhus / hallen.

Beboerforeningen for Dalby Sogn efterlyser
nogen, der gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi har fast tre arrangementer om året,
som vi planlægger og driver:
• Generalforsamlingen

Vil du være sponsor?
Vil du sponsorere noget til det velbesøgte bankoarrangement eller hjælpe med at få samlet sponsorgaver ind?
Så hører Beboerforeningen gerne fra dig.
Kontakt formand Per Rosiak på en af disse måder.
Tlf.: 22 36 10 57 til Per Rosiak
E-mail: perrosiak@gmail.com

Om avisen

• Børneloppemarked
• Det årlige Bankospil i Dalby

EFTERLYSNING

Vil du være med?
Hvis du har lyst til at bidrage,
kan du kontakte formand Per Rosiak på:
Tlf. 22 36 10 57
eller e-mail: perrosiak@gmail.com

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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BilledkunstholdetLARS
var
en tur på Trapholt
Som skole i Kolding har vi muligheden for at besøge
Trapholt helt gratis. Jeg er dog ikke sikker på, at alle
eleverne syntes, at turen var helt gratis, da de skulle op
ad skolebakken.
Af Jesper Thygesen, skoleleder
Fotos: Jesper Thygesen
Udstillingen ”Verner Panton – Farver en ny verden”
gav vores elever mulighed
for at se og opleve Verner
Pantons farverige og lidt
ukonventionelle designs.
Eleverne havde til opgave
at se på modsætninger og
beskrive, hvilke følelser de
forskellige farver og geometriske former gav en,
imens de besøgte udstillingen.
Eleverne skulle gerne få en

fornemmelse af, at indretningen og farvevalg af vores omgivelser har stor betydning for vores velvære.
Og jeg er ikke sikker på,
at eleverne var enige med
Verner Panton i, at ”man
sidder bedre på en farve,
man godt kan lide”.

Dalby
Skole

CARSTEN

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
BRAMDRUPDAM

POUL

SLAGTERMES
LUNDERSKOV

Skoleleder
Jesper Thygesen
Viceskoleleder
Rikke Beith

sy landscape en fantastisk
hule, hvor der var plads til
at snakke og komme lidt
væk fra de voksne.
Derudover var der de store spejle, hvor billederne
er fra. Her fik eleverne
virkelig syn for, at lyset og
farvens virkning gør en
forskel.

Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen

Fersk dansk
nakkefilet

Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen

Delikatessen tilbyder:

Landgangsbrød

Teknisk serviceleder
Tomas Sørensen
Tlf. 79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk

KUN

Farver gør en forskel
Et af de store højdepunkter
var ”Fantasy Landscape”
et 48 m2 stort møbellandskab af bølgende former i
stærke intense farver. For
de fleste elever var fanta-

Pr. 1/2 kg

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

30,-
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Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Peder Damkjær
Signe Thorsøe Pedersen
Morten Ellegaard Hell
Pia Kristensen
Carsten Reinert
Jacob Saltoft
Stine Weltstrøm (supp.)

3 danske
95
Første skoledag
er
svinemørbrad
altid en stor dag
Skolernes sommerferie er slut, og mandag den 8.
august myldrede vejene omkring Dalby skole igen
af skoleelever på deres vej til skole. Knap 600 elever
mødte ind til et nyt skoleår, og for første gang kunne vi
hilse 9. klasses elever velkommen.

Vi sluttede af med forældrekaffe i skolegården med
rigtig god opbakning fra
forældrene til de mindste
skoleelever.

Da alle mødtes omkring
det hejste flag uden for
indskolingsbygningen,
summede der af en nærmest højtidelig stemning
i hele skolegården. Personalet, der skal være i de
seks klasser, stod spændte klar til at tage imod de
mange smilende elever, og
skoleleder Jesper holdt sin
Velkommen-tilbage-fra-ferie-tale, hvor vi gennem
fortællingen om Peter Plys
og hans venner blandt andet hørte om at være en
god og imødekommende
ven.

Et nyt fællesskab
Når eleverne starter i skole, skal de ikke kun lære
at læse, regne og tilegne
sig viden om fx naturen
og samfundet, men de
skal ligeledes indstille sig
på, at de nu er en del af
et klassefælleskab, hvor
eleverne skal vente på tur,
lytte til hinanden og blive
siddende på sin plads. Der
er meget, der skal læres, og
nogle gange skal der øves
mange gange, før de nye
rutiner er på plads.
Vi har i det nye skoleår
indført, at der er to voksne
omkring indskolingsele-

Af Rikke Berith og Jesper
Thygesen, skoleledelsen
Foto: Dalby Skole
Det var en stor dag. Men
det var ikke kun for vores
9. klasse, at denne dag var
stor. For eleverne i 0. klasse var denne dag ekstra
særlig, for det var nemlig
deres første ”rigtige” skoledag på Dalby skole.
Fordi skolens elevtal er
vokset, valgte vi, at kun eleverne fra 0. og 1. årgang
mødte en halv time senere
end de øvrige elever sammen med deres forældre.

verne i mange af de timer,
de går i skole. Vi tror på,
at denne form for ekstra
voksenstøtte i indskolingen har en positiv effekt
på elevernes faglige niveau
og trivsel.
Vi glæder os til et nyt og
spændende skoleår.

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

BRAMDRUPDAM
Tlf. 7556 8277

ALLE UGENS DAGE 8-20
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VONSILD

Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
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