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Dalby Skole
ARRANGEMENTER
NOVEMBER / DECEMBER

NOVEMBER
Søndag 6. kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Allehelgen
I kirken
Onsdag 9.
kl. 16.30 - 19.00
Teater og skolefest for
0.-2. klasse
I hallen og på skolen
Torsdag 10.
kl. 17.00 - 19.30
Teater og skolefest for
3.-5. klasse
I hallen og på skolen
Onsdag 23. kl. 19.00
Foredrag ”Kast ikke
dine drømme væk” med
Thomas Grønnemark
I hallen
Torsdag 24. kl. 18.30
Banko
I hallen

Dalby Kirke

Dalby GF

Dalby Beboerforening

Begynder dit barn i skole til sommer?
og det vil forhåbentlig være
med til at afklare jer på skolevalg og skoleparathed.

Dalby Skole afholder informationsmøde og åbent hus
for forældre til børn, der kan
begynde i børnehaveklasse i
skoleåret 2023/24. Vi glæder
os til at byde jer velkommen.

Årgang 2017
Har I et barn fra årgang 2017,
betyder det, at barnet er ved
at være skoleparat, og at I forældre skal forberede jer på, at
jeres barn kan starte i børnehaveklasse til august næste år.
Vi håber, I vil benytte jer af
tilbuddet, og at det vil blive en
udbytterig eftermiddag.

På programmet
står blandt andet:
• Generel information om skolen, herunder Skolefritidsordningen / Glidende Overgang
• Oplysning om, hvordan det
er at gå i børnehaveklasse og
om de forventninger, der er til
det skoleparate barn og de skoleparate forældre.

Selve indskrivningen
Indskrivning til Dalby Skole
for årgang 2017 vil ske i perioden 1. december 2022 – 8.
januar 2023.
Brev herom vil blive udsendt i
e-boks.

Der vil blive rig lejlighed til at
få besvaret de spørgsmål, I har,

Info på anden vis
Hvis man ikke har mulighed for
at komme til vores åbent hus, er
man velkommen til at komme
forbi og opleve skolens dagligdag. Ring og aftal tid, så vi kan
sætte tid af til en "snak" og en
rundvisning på skolen.

Skolestart 2023/24:
INFORMATIONSMØDE
OG ÅBENT HUS
Torsdag den
17. november 2022
kl. 17.00-18.00

GANG I DIG OG DALBY

Banko i hallen
Læs side 2

IDRÆT

Lotte og Johanne er
Månedens trænere
Læs side 3

DALBY SKOLE
Skoletorvet, indskolingen

Søndag 27. kl. 10.30
Familiegudstjeneste
I kirken

KIRKE

Adventskoncert med
kirkens kor
Læs side 4

Søndag 27. kl. 16.00
Advents- / julekoncert
med kirkens kor
I kirken
DECEMBER
Søndag 11. kl. 16.00
Musikgudstjeneste med
Lucia og 9 læsninger
I kirken

KIRKE

Kirken begrænser
elforbruget
Læs side 5

Tirsdag 13. kl. 15.00
Julehygge
I sognehuset
(evt. præstegården)

Indvielse af sognehuset: Udsat
Forsinkelser i den sidste fase af byggeriet betyder, at
sognehuset ikke som håbet kommer til at stå klar til
1. søndag i advent. Dalby Menighedsråd håber at kunne
melde ny dato ud i næste nummer af Dalby Tidende.

JULEFROKOST

SKOLE

Håndværk & Design har
arbejdet med genbrug
Læs side 6

HVILKEN

VÆLGER DU?

Den traditionelle eller den utraditionelle. Find dem på beckmenu.dk
Agtrupvej 190 | 64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

SKOLE

Motionsdagen er en
god tradition
Læs side 8

Dalby Tidende
Om avisen
Ansvarshavende
Chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Jesper Thygesen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimers
efterfølger
Avisens mailadresse
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til
redaktionen med tips
og ideer til avisen.
Avisen trykkes i 2150
eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle
husstande i Dalby Sogn og
uddeles til Dalby Skoles
elever.
Tryk
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com
Annoncer
Interesseret i at
annoncere i Dalby
Tidende?
Kontakt J.C. Bach
Iversen 75 50 23 27
JCBI@KM.DK

GANG I DIG OG DALBY / DALBY GF

Vandets vej til kunderne
Tved Vandværk leverer stadig vand af høj kvalitet til
vore kunder og overholder alle grænseværdier fra
Miljøstyrelsen og EU. Men med de aktiviteter der er i
forsyningsområdet og det fokus, der er på vandkvalitet,
har vi valgt at informere lidt mere om vores drikkevand.
Af Vandværkets bestyrelse
Foto: Arkiv
Råvandet, som vi pumper
op, kommer fra to boringer
nær vandværket fra henholdsvis 40 og 100 meters
dybde. Vi kan godt klare os
med én boring, men for at
være sikre på altid at kunne
levere har vi to.
Begge boringer er overlejret
af et tykt lag ler. Det gør,
at regnvandet, som er vores fremtidige råvand, tager
rigtig lang tid om at nå ned
i grundvandsmagasinet, måske over 100 år. Det gør også,
at langt de fleste urenheder
fra regnvandet bliver filtreret

fra /absorberet i leret, så vandet har en god kvalitet, når
det når ned i magasinet.
Stoffer skal fjernes
Det vand, som vi pumper
op, kan dog ikke sendes direkte ud til kunderne. Ved
passagen gennem leret optages andre stoffer, som vi
skal have fjernet. Det drejer
sig hovedsagelig om jern- og
manganforbindelser
samt
svovlbrinte. De stoffer bliver
i stor udstrækning fjernet i
vores iltningsfiltre, inden det
sendes ud i nettet.
Brunt vand
Når vandet pumpes ud fra

vandværket, er det klart og
uden farve. Når enkelte registrerer ”brunt vand”, er det
ofte, fordi der har været en
aflukning, som vi desværre
har haft en del af under kloakarbejdet i området. Når så
trykket og vandet kommer
tilbage, kan der rives aflejringer med fra den indvendige side af vandrørene. Den
smule jern og mangan, der er
tilbage i vandet efter behandlingen i vandværket, sætter
sig nemlig i rørene. Det er
også jern og mangan, man
kan se som mørke striber i
toiletkummen. Ser I brunt
vand, når I lukker op for
hanen, så find en udendørs
hane og skyl jeres rør ud ad
den vej. Det tager ikke lang
tid.

ser det ud som om, vandet er
blevet hvidt. Det er det ikke.
Efter kort tid forsvinder farven, for det er små luftbobler, der er blevet frigjort af
vandet. Fænomenet opstår,
efter forsyningen har været
afbrudt, og trykket falder i
vandledningerne. Når trykket falder, frigøres den ilt, der
er i vandet. Vandet kan drikkes, som det er (hvidt eller
klart). Og drik endelig vandværksvandet. Det er af bedre
kvalitet end det, I kan købe.
1 m3 eller 1000 liter vand
koster under 7 kr. Med afledningsafgift koster 1 liter vand
fra vandværket under 8 øre.

Mangel
på strøm?
Energistyrelsen har varslet, at der er risiko for,
at vi kan komme til at
mangle strøm i den kommende vinter. Vi håber
og tror på, at det ikke
bliver tilfældet. Skulle
det ske, vil det blive
varslet inden strømmen
afbrydes. I værste fald
kan vandværket blive
afbrudt i perioder af to
timer.
Vi vil i givet fald informere på Facebook og
hjemmesiden, hvis der
bliver optræk til afbrydelser.

Hvidt vand
De fleste af os har set, at når
man tapper et glas vand, så

Banko i hallen 24. november
Beboerforeningen holder
traditionen i hævd og
afholder igen i år Dalby
Banko i Dalbyhus (hallen)
torsdag 24. november kl.
18.30.
Af formand Per Rosiak
Foto: Arkiv
Kom og vind gavekort, en
and til juleaften eller en af de
mange andre gode gevinster.
Alle er velkomne. Vi glæder
os til at se jer.

Arrangør
Bestyrelsen for Beboerforening for Dalby sogn.
Facebook
Beboerforening for Dalby
sogn.
Forfriskninger
7. klasserne fra Dalby skole
hjælper til og står blandt andet for salget af kaffe, sodavand og kager. Pengene fra
salget går til deres klassekasse, så støt dem.

Dalby Banko er hvert år et stort tilløbsstykke med over 500 deltagere. Dørene slås op kl. 17.30 torsdag 24. november. Selve spillet
begynder kl. 18.30.

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

Spændende foredrag støtter kunstgræsbanen
Kom til foredraget ”Kast ikke dine drømme væk” onsdag 23. november kl. 19 – 21 i Dalbyhallen.
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Af Morten Hell,
formand for Dalby GF
Fotos: Privat

bag de lukkede døre i en
sportsverden, som de færreste hører om.

Vil du have en spændende
aften og inspiration til at nå
dine drømme?
Thomas Grønnemark er
professionel indkasttræner
for Liverpool FC, Ajax Amsterdam og det mexicanske
landshold. Han har holdt
mere end 500 foredrag for
virksomheder og er lige flyttet til Dalby. Han har en
baggrund som atletikudøver,
atlet på Danske bobslædelandshold og er verdensrekordholder i indkast.
I foredraget kommer du ind

Få gode råd og gode grin
Thomas vil desuden fortælle
om, hvordan du lettere kan
overkomme de forhindringer, du møder i livet. Vi ender ofte med at spænde ben
for os selv i vores iver efter at
gøre det så godt som muligt,
så det bliver sværere at nå
det, vi drømmer om. I foredraget får du enkle råd og
masser af grin.
Støtte til kunstgræsbanen
Alle indtægter fra foredraget
går til Dalbys kunstgræsba-

ne, så tag familie, naboer og
venner med.
Efter foredraget sælger Thomas Grønnemark sin bog
”Doven Energi”. Alle indtægterne fra aftenens bogsalg
går ligeledes til kunstgræsbanen i Dalby.

Tilmelding: Ved køb af billet
Du kan købe din billet til 100 kr. på MobilePay 939 919.
Tid og sted: Onsdag 23. november
kl. 19 i Dalbyhallen
Dørene åbnes kl. 18, hvor der vil være salg af
drikkevarer.
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Månedens træner: Lotte Kragh og Johanne Vesløv
Navn

Sæsonstart med
inspirerende
kursus
Gymnastikudvalget i Dalby GF havde inviteret alle instruktører, forældrehjælpere og spirer på fælles kursus
i forbindelse med sæsonstarten. Det viste sig at være en
rigtig god investering.
Af Jette Berg Bruun
Foto: Liselotte Dam
Kurset fandt sted lørdag den
10. september, hvor flere
havde haft sæsonstart på holdene. Det var godt at have
mærket lysten og gejsten fra
alle de glade gymnaster, der
er klar på at give den gas til
gymnastik.
Leg- og modtagerkursus
Vi havde gennem DGI fået
arrangeret kursus med Mick
Ørting, en superinspirerende
springinstruktør, der gav helt
vildt mange gode ideer til,
hvordan der kan bygges en
rød tråd op i træningen for at
kunne udføre spring af varierende sværhedsgrad.
Især anvendelse af tæppefliser fik en helt ny betydning.
Geniale til at guide gymnasten til optimal rytme og afsæt.
Mange ideer blev givet til at
implementere de grundlæggende færdigheder gennem
leg. Og mange er allerede
taget i brug, tilpasset til holdene i Dalby GF og gymnasternes niveau.

Vi var i gang i 3 timer og tiden fløj af sted. Instruktører
fra de fleste børnehold samt
forældrehjælpere og spirer
var med og havde egne børn
med som ”kaniner”.
Alle deltog med stor entusiasme og havde lyst til mere, da
kurset sluttede. Fedt der var
så god opbakning til kurset,
som vi uden tvivl skal have
igen.
Tankerne bag
Det har høj prioritet i gymnastikudvalget at søge ny
viden og inspiration og videregive det til dem, der gerne vil hjælpe, og som måske
kommer med en anden bevægelsesbaggrund end lige
gymnastikken.
Det skal give mening at være
instruktør, forældrehjælper
og spire, at være med i det
fysiske analoge fællesskab,
samt at skabe rammer for
gode oplevelser og udvikling
med gymnastikken.
Og vi har absolut de bedste
i år, skønne givende glade
mennesker, der vil gymnasterne det bedste. Tak for jer!

Lotte

Johanne

Funktion i Dalby GF Instruktør for puslingeholdet

Instruktør for puslingeholdet

Derfor blev jeg
instruktør for
puslingeholdet

Mine tre børn har gået til fodbold og gymnastik, fra de
var små. De har alle mødt frivillige voksne og unge, der
har givet dem lyst og mod til at dyrke fællesskabet i
idrætten og udvikle deres krop og bevægelse. Nu vil jeg
gerne være en af de frivillige voksne, der tilbyder min
tid til at være sammen med de børn, der har valgt at
være en del af Dalby GF.

Har i mange år været instruktør for
mange forskellige hold i mange byer.
Holdt en pause, da jeg fik børn. Nu er
mine børn så store, at det begyndte
at trække lidt i mig. Og så synes jeg,
at man skal dele ud af sit overskud,
når man har noget overskud at dele
ud af.

Hvor mange år i
Dalby GF

Første år som instruktør. Har tidligere været forældrehjælper på de gymnastikhold, mine piger har gået på.
Går selv til gymnastik i Dalby GF og har gjort det siden
2008.

Første år som instruktør. Har tidligere været forældrehjælper på de små
springhold. Vi går (eller har gået) alle
sammen til gymnastik i Dalby GF

Alder

49 år

48 år

Bopæl

Kolding

Dalby

Job

Oversygeplejerske, Operationsgangen, Kolding Sygehus Leder af HR i Færdselsstyrelsen

Familie

Mor til Rasmus (20), Alberte (18) og Johanne (15). Har
en kat, der hedder Lars. Rasmus er fodboldtræner i KIF,
Alberte træner rytmepiger i DGI, og Johanne er på
Flemming Efterskole, hvor de laver en hel masse
gymnastik.

Gift med Henrik, mor til Asta (13) år
og Thomas (11), der begge går på
Dalby Skole. De hjælper alle tre med
på puslingeholdet

Livret

Flæskesteg og pomfritter

Pandekager med is

Sportsidol

Jonas Vingegaard fordi han vandt Tour de France og
har inspireret mange unge til at cykle.

Ingen

Mit bedste og
sjoveste Dalbyminde

Vil altid tænke tilbage på sportsfesterne med børnecamping og friluftsgudstjeneste, som noget vi alle i
familien glædede os til.

Det samme som Lotte

Lotte t.v. og Johanne t.h. fortæller videre:
Vi er kusiner og vilde med at lave noget sammen. Vi sad til opvisningen i foråret og hørte,
at foreningen manglede instruktører til puslingeholdet, og så snakkede vi lidt om, hvordan
man kunne gribe det an.
Vi blev enige om, at vi havde noget overskud
at dele ud af, og derfor skrev vi til formand
Jette, at vi var interesserede i at blive instruktører.
Det fik vi lov til, og vi har nu cirka 25 aktive
puslinge hver fredag eftermiddag.
Vi er helt enige om, at det er den bedste
måde at starte weekenden på, det er sjovt,
hyggeligt og aktivt, og alle gymnasterne er
super søde. Vi kunne ikke gøre det alene, så
vi får heldigvis hjælp fra de fire bedste spirer i
Dalby, nemlig Silje, Nanna, Selma og Asta.
Vi er helt enige om, at det skal være sjovt at
gå til gymnastik, og vi har forsøgt at skabe
rammen for et hold, hvor alle kan være med,
hvor vi rummer alle, og ingen får skæld ud.
Vores mål er, at man som pusling skal lære
noget, man skal øve sig i kropsbevidsthed,
og så vil vi gerne forberede dem til de næste
hold. Vi forsøger at lege læringen ind så de
både får noget styrke, noget balance og forberedelse til ”rigtige” spring.
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Nyt om
navne

KALENDER
Sidste nyt på www.dalbykirke.dk
OKTOBER

DØBTE

Gudstjeneste: Søndag 30. kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

9. oktober
Nora Beck Munch
Goldbækparken 12

Spaghettigudstjeneste:
Søndag 30. kl. 16.30
20. søndag efter trinitatis.
Ved Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
Pasta med kødsovs i præstegården efterfølgende.

Noah Vind
Lynggaard Holm
Lokes Ager 36
23. oktober
Marlie My Borup
Nielsen
Hørparken 248

NOVEMBER
Menighedsrådsmøde: Onsdag 2. kl. 19.15
I præstegården.
Musikgudstjeneste: Søndag 6. kl. 19.00
Allehelgens søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag 13. kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 9.00
23. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Familiegudstjeneste: Søndag 27. kl. 10.30
1. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Se forsiden.
Advents- / julekoncert: Søndag 27. kl. 16.00
Ved Eva Schmidt kirkens kor.
I kirken. Se side 4.
DECEMBER
Gudstjeneste: Søndag 4. kl. 10.30
2. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 11. kl. 16.00
3. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen,
kirkens kor og årets konfirmander.

Kirkens ungdomskor og voksenkor ved sidste års julekoncert

Adventskoncert
i Dalby Kirke
Søndag 27. november kl. 16
Kirkens børnekor, ungdomskor, voksenkor
og kvindekor synger et varieret program bestående
af klassisk og rytmisk julemusik og salmer.
Gratis adgang.
Døren åbner kl. 15.45

VIEDE OG
VELSIGNEDE
22. oktober
Camilla Sophie
Vange Friis &
Anders Vange Friis
Vranderup 33

DØDE OG
BEGRAVEDE
17. oktober
Tove Klinge
Romerparken 10
23. oktober
Hans Bruhn-Pedersen
Snerlevej 27
23. oktober
Jørgen Skov
Idyl 2B

Julehygge: Tirsdag 13. kl. 15.00
Julesange, julehistorier, julebag m.m. Sammen med
Ældremotion. I Sognehuset (evt. præstegården).
Kirkens børnekor og ungdomskor
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.

Kirkens kvindekor

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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Musikgudstjeneste Alle Helgen
Alle dage kan vi mindes dem, der ikke er hos os mere.
Og dog er det godt at have en dag, hvor det at mindes
er selve formålet. Sådan en dag er Alle Helgens dag, der
i år falder søndag den 6. november.
Alle Helgen er ladet med
minder og traditioner. I Dalby markerer vi Alle helgen
ved en stemningsfuld musikgudstjeneste kl. 19.00, hvor
navnene på dem, der er døde
og blevet begravet i Dalby
det seneste år, bliver læst op.
Sammen kan vi mindes dem,
vi savner, uanset om savnet
er nyt eller har fulgt os i flere
år.
Lys på kirkegården
Hvis vejret tillader det, vil
vi igen i år fastholde skikken
med at tænde levende lys på
gravene, så lysene kan bræn-

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

hånd. Derfor tænder vi også
lys i mørket, for vi insisterer
på glædens ret, slutter sog-

Kirken og energien
Dalby menighedsråd følger energipriserne tæt og har
forskellige tiltag på tegnebrættet, så Dalby Kirke både
på helt kort og længere sigt kan bidrage til at begrænse
energiforbruget.
Priserne på el og gas giver
Dalby menighedsråd en del
udfordringer. Kirken opvarmes nemlig af et gammelt
elvarmeanlæg, der allerede
før krisen var dyrt i drift, og
præstegården har gasfyr.
Mere positivt er det, at det
nye sognehus skal opvarmes
af jordvarme, som skal drives
af solceller på taget.
Derfor kommer menighedsrådet den kommende tid til
at drøfte, hvilke muligheder
der er for at begrænse energiforbruget.
På kort sigt
Her og nu sænker menighedsrådet temperaturen i
kirken. Kirkegængere kan
med fordel overveje at tage
en varm trøje på i kirke fremover, når der opvarmes til 19
grader og ikke de tidligere
22. Også bundtemperatu-

ren, som anvendes, når der
ikke er aktiviteter i kirken,
sættes ned.
Da kirken, uanset disse tiltag,
er og bliver meget dyr at varme op, kan der blive tale om
helt at flytte nogle af sognets
gudstjenester til det nye sognehus, der med sit jordvarmeanlæg er langt billigere.
Mere om det i næste nummer af Dalby Tidende.
Allerede nu skrues helt ned
for varmen i præstegårdens
offentlige lokaler mellem de
ugentlige aktiviteter. Når det
nye sognehus tages i brug, vil
eventuelle aktiviteter i den
gamle konfirmandstue lægges tæt op ad hinanden, så
der kun varmes op én gang
om ugen.
På længere sigt
Det har længe været menighedsrådets ønske at få kirken

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

de under gudstjenesten og
aftenen og natten igennem.
Fra kl. 18.30 kan kirkegængere afhente lys i våbenhuset
til at sætte på gravstederne.
Sorg og glæde
Sognepræst Jens Christian
Bach Iversen fortæller om
gudstjenesten:
- I kirken giver vi plads og
stemme til sorgen og savnet,
samtidig med at vi holder
fast i kirkens gamle tro på, at
vi i dåben har fået et levende og uudslukkeligt håb. Alle
Helgen er med til at understrege, at alle tider er i Guds

Vejviser

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

nepræst Jens Christian Bach
Iversen om gudstjenesten i
Dalby Kirke Alle Helgen.

Menighedsrådets
formand
Lotte Arens
Solbakken 16
22 69 50 54
lottearens1@gmail.com

MANDEN DER LAGDE
SAG AN MOD GUD

Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tingbakken8@
altiboxmail.dk

på fjernvarmenettet, men
udsigterne hertil er usikre.
Derfor vil menighedsrådet
bruge erfaringerne med det
nye sognehus til at se på, om
jordvarme også med fordel
kan etableres i kirken.
Giv varme i en kold tid
Alle de tiltag, menighedsrådet i Dalby vil iværksætte,
skal understøtte, at kirken og
sognehuset ikke mindst i en
tid som nu skal være ramme
om mødesteder og fællesskaber, som kan støtte og styrke
sognets beboere og andre
med tilknytning til sognet.

Torsdag
17. november
19-21 i Sdr. Bjert
Kirkes sognehus
FOREDRAGSAFTEN MED SØREN HOLST,
teolog, præst, bibeloversætter og fremragende
formidler. Om lidelsens gåde. Hvorfor findes der
lidelse? Hvem er skyld i den? Og hvad har det med
Gud at gøre? Om Jobs Bog i Bibelen – og om os.
Se mere på www.sdrbjertkirke.dk
eller facebooksiden Sdr. Bjert Kirke

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
83. årgang, nr. 10
November 2022
Red. J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt

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

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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Afgangsudstilling gav
eleverne et nyt syn på design
Valgfagsholdene på 7. og 8. årgang har i oktober besøgt designskolens afgangsudstilling - “You are here”.
Udstillingen gav et indblik i nye ideer og gav inspiration til eget design.
Af eleverne på Håndværk
og Design
Fotos: Dalby Skole
Udstillingen udfordrede elevernes syn på, hvad design
er eller også kan være. Vi fik
et tydeligt indblik i, hvordan
man med design og som designer har mulighed for at
gøre en positiv forskel i en
verden, hvor vi virkelig har
akut behov for nye måder at

tænke på. Da vi kom ned til
Staldgården, fik vi en kort
introduktion om afgangselevernes forløb og deres proces
med deres produkt. Herefter
fik vi en opgave, som gik ud
på, at vi skulle stille spørgsmål til de produkter og designs vi så udstillet. Imellem
udstillingerne så man blandt
andet forslag til onesize-tøj,
måder at kommunikere på
samt alt fra lamper til smyk-

ker og videospil, fortæller Justine og Mathilde fra 8.a og
fortsætter.
- I produkterne er der tænkt
over hver en detalje, over miljø og bæredygtighed, samt at
det er vigtigt, at målgruppen
finder produktet brugbart.
Alt i alt var det spændende at
se elevernes idéer og forestillinger om, hvad der er brug
for, og hvad der kan gøre
bedre i fremtiden.
Vi synes, at udstillingen var
virkelig gennemført og interessant, det var helt klart
noget man kunne komme
og se næste år. Besøget har
inspireret os og givet os en

Valgholdene i Håndværk
og Design har lavet nyt
tøj af gamle klæder
I foråret 22 satte begge valghold i Håndværk og
Design fokus på bæredygtighed og masseforbrug
ved at sætte upcycling og re-design af tekstiler på
dagsordenen.
Af eleverne fra
Håndværk og Design
Fotos: Dalby Skole
og Røde Kors
Danskerne køber i snit 10,9
kg tøj om året og bruger i snit
kun det købte tøj 7-8 gange.
Meget af det tøj, som vi fejlkøber og kasserer, afleverer
vi heldigvis til Røde Kors
butikkerne. De modtager ca.
6000 tons tøj om året, som

bliver solgt igen og frembringer mere end 50 millioner
kroner til Røde Kors – penge som går til hjælpearbejde
både i Danmark og internationalt.
Produktion af tekstiler er en
belastning for vores miljø i
forhold til forbrug af naturens ressourcer. Til produktion af et par jeans, forbruges
der for eksempel ca. 4000 liter vand.

Røde Kors hjalp til
I foråret 22 satte begge valghold i HD derfor fokus på
bæredygtighed og masseforbrug ved at have upcycling
og re-design af tekstiler på
dagsordenen.
Til dette projekt var Røde
Kors butikken på Kløvervej
en stor hjælp. De donerede de tekstiler som eleverne
fandt interessante at arbejde
med og stillede lokale til rådighed. Vi mødte ind i en
stor, fin butik med utallige
valgmuligheder af spændende aflagt tøj, accessoires,
møbler og nips. Der er noget
for enhver smag og helt klart
et besøg værd igen.
Mærkelig og anderledes
Det blev til en spændende
proces. Der blev lavet penalhuse ud af bukser, jeans
blev til shorts og umoderne
t-shirts blev til crop-tops. To
skjorter blev til én og sweatshirts blev pimpet med nye
detaljer osv.
- Det var en spændende og
på samme tid mærkelig og
anderledes oplevelse. Vi har
fået et nyt perspektiv på,
hvor man også kan købe
nyt tøj. Vi så, hvordan nogle
mennesker køber tøj, og det
er meget anderles i forehold
til det, som vi er vandt til. Vi
fandt nogle fede items og fik
lavet nogle gode ting efterfølgende. Vi kombinerede
2 bukser til ét par, fortæller
Anna og Kamma 8.b.
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masse ideer til ting vi kan
lave selv og hvad design også
kan være.

Rie er tilbage
efter to års orlov
Heldigvis ville Dalby Skoles nuværende ledelse gerne have Rie retur til
skolen efter to års orlov. I dag kombinerer Rie arbejdet som skolelærer
med selvstændig virksomhed.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Dalby Skole
Else-Marie Nygaard, der i daglig tale aldrig bliver kaldt andet end Rie, er tilbage
på Dalby Skole efter to års orlov. Efter en
længere periode med en sygemelding og
efterfølgende en travl hverdag som lærer,
havde Rie brug for en pause fra lærerjobbet.
- Jeg startede på Dalby Skole dengang det
var en lille skole med 150 elever. I mellemtiden er skolen vokset, og jeg har haft en
lang periode med en sygemelding. Så kom
corona’en oveni, så jeg havde bare brug for
at finde mig selv igen, fortæller Rie.
Normalt kan man få orlov i et år, men den
tidligere skoleleder Henrik Nielsen sørgede
for, at det blev til to års orlov. Det eneste
man får lovning på er, at man får tilbudt et
job i kommunen, når man vender tilbage,
men ikke på, hvor det bliver.
- Jeg var bare så heldig, at Jesper (skoleleder) gerne ville have mig retur til Dalby, og
det er jeg meget glad for, siger Rie, der nu
arbejder tre dage om ugen, mens hun de
øvrige dage arbejder som selvstændig kostrådgiver i samarbejde med en læge.
Kunne ikke undvære skolen
I forbindelse med sin sygemelding begyndte familien at leve efter LCHF (low carb
high fat) metoden, og det har virket for Rie
og hendes familie, der stadig lever efter
metoden.
- Det var slet ikke meningen, at jeg skulle

bruge min orlov på at blive selvstændig, for
jeg havde virkelig brug for tid til mig selv,
men så blev domænet Rie6000.dk ledigt,
og så sprang jeg ud i det. Men jeg kan ikke
undvære børnene og at undervise. Jeg havde virkelig lyst til at vende tilbage til skolen
og igen være en del af et større fællesskab.
Og det giver en god balance i mit familieliv, at jeg arbejder tre dage på skolen og to
dage med min virksomhed. Det er perfekt
at kombinere de to verdener, og jeg føler
mig meget heldig, siger Rie.
Rie er klasselærer i 1.b og har timer i indskolingen, ligesom hun har idræt og musik
på 4. årgang.
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Sådan kommer
skolefesten
til at foregå

Skoleleder
Jesper Thygesen
Viceskoleleder
Rikke Beith
Indskolings/SFO-leder
Leon Jensen

Der er tradition for, at skolen efter skolekomedien
/ teaterforestillingen har stået for at arrangere en
skolefest. Det gør vi også i år.

Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Tomas Sørensen

Af Jesper Thygesen
Fotos: Arkiv fra tidligere års forestillinger

Tlf. 79 79 78 30

Skolefesten i år bliver dog på en anden måde end tidligere.
Da skolen vokser, kommer vi i pladsproblemer i hallen i
forhold til brandmyndighederne. Vi må nemlig kun være
640 personer i hallen.

Mail
dalby-skole@kolding.dk

Bølle-Bob
Skolekomedien / teaterforestillingen er i år Bølle-Bob. Her
møder vi Bølle-Bob og alle hans skønne venner. Hvem husker ikke Sally, Kalle, Sara, Blom, Sjokke, Valde og Iversen?
Der er altid gang i den, hvor Bølle-Bob kommer frem. Vi
kommer til at høre alle de skønne sange, som flere af os er
vokset op med.

Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Carsten Rahn Reinert
Signe Thorsø Pedersen
Pia Ramdal Kristensen
Morten Ellegaard Hell
Anne Petersen (ny)
Dennis Lykke Holm (ny)

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Madkurv
Til forældrene: Der er mulighed for at tage egen madkurv
med til skolefesten.
Entre (begge dage)
Forældre: Kr. 25,- .
Søskende, der ikke går på Dalby Skole: Kr. 10,-.
Fri entre for elever, der går på skolen.

Teaterforestilling + skolefest for 0.-2. klasse
Onsdag den 9. november kl. 16.30 – 19.00
Kl. 16.00
Dørene åbner
Kl. 16.30 – 17.30 Teaterforestillingen
kl. 17.30 – 18.00 Indmarch / fællesdans
Kl. 18.00 – 19.00 Aktiviteter i hallen + klasselokalerne
Teaterforestilling + skolefest for 3.-5. klasse
Torsdag den 10. november kl. 17.00 – 19.30
Kl. 16.30
Dørene åbner
Kl. 17.00 – 18.00 Teaterforestillingen
Kl. 18.00 – 19.30 Aktiviteter i hallen + klasselokalerne v/7. klasserne

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er
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Skolernes motionsdag er
forbundet med traditioner
LARS

SLAGTERMESTER
BRAMDRUPDAM

Vidste du, at skolernes motionsdag blev afholdt første
gang i Danmark for 40 år siden nemlig i 1982? Siden
1982 er motionsdagen blevet en stor succes, og 98
procent af landets folkeskoler deltager.
Af Jesper Thygesen, skoleleder
Fotos: Dalby Skole
Dalby Skole er ingen undtagelse, og fredag før efterårsferien afholdt vi vores
årlige motionsdag - en dag
fyldt med bevægelse, glæde,
fællesskab og en herlig summen af feriestemning blandt

de yngste og helt op til de
ældste elever. Eleverne samledes traditionen tro til fælles
opvarmning, hvor der blev
danset sig til varme i kinderne. Indskolingseleverne løb
derefter et time-løb rundt
om søerne og Goldbækparken, mens mellemtrins- og
udskolingseleverne prøvede

kræfter med en duatlon, hvor
de både skulle løbe og cykle.
Medaljer til de hurtigste
Efter motionsløbet blev der
overrakt guld-, sølv- og bronzemedaljer til de tre hurtigste drenge og piger fra hver
årgang. Egentlig synes vi,
at skolernes motionsdag er
et fint billede på skolens liv,
hvor eleverne i hver deres
tempo men i samspil med
hinanden finder vejen mod
målet. Og dagen byder ligeledes på en kærkommen mu-

CARSTEN

POUL

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMES
LUNDERSKOV

lighed for, at vi som skoleledelse kan tilbringe en hel dag
sammen med eleverne.
Hvem kan huske Dalby
skoles første motionsdag?
Har du været elev på Dalby
skole, da motionsdagen blev
indført? Så må du meget
gerne ringe eller skrive til os.
Vi er meget nysgerrige på at
høre lidt om, hvordan motionsdagen blev implementeret og taget imod blandt de
daværende elever på Dalby
skole.

Fersk dansk
nakkefilet

Pr. 1/2 kg

19

95

Delikatessen tilbyder:

Landgangsbrød
KUN

30,3 danske
svinemørbrad

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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Tlf. 7556 6033
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