Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
FEBRUAR / MARTS
FEBRUAR
Torsdag 6. kl. 19.00
Aftengudstjeneste for
konfirmander og alle
andre

Nytåret er fejret med et brag, og 2020 er skudt i
gang. Endnu et kalenderår er klar til at blive fyldt
med tilbagevendende fantastiske aktiviteter. I år vil
vi gerne, at I lægger en ny begivenhed i kalenderen. Vi tror på, at vi sammen kan gøre forårsfesten
til en af årets sjove og traditionsrige begivenheder.
Af Mette Høi Davidsen

Søndag 16.
Vinterferien slutter

Julen var børnenes og familiens fest, så ikke mere stillesiddende klippe-klistre
leg, julefilm og julekalendere på TV. Nu skal danseskoene pudses, og voksnevittigheder findes frem, så
de voksne kan nyde hinandens selskab uden forstyrrelse af de vidunderlige
unger. Vi skaber rammerne
med god mad og drikke
samt musik efter maden.
Det sker den 6. marts kl.
18.30 – 02.00.

Mandag 24.
Fastelavnsmandag på
skolen
Tirsdag 25. kl. 19.00
Generalforsamling
Dalby GF
MARTS
Onsdag 4. kl. 19.30
Generalforsamling
Dalby Torv
Fredag 6. kl. 18.30
Forårsfest i Dalbyhus
Søndag 8.
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Onsdag 25. kl. 19.30
Generalforsamling Tved
Vandværk
Torsdag 26. kl. 19.00
Generalforsamling i Beboerforeningen
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Dalby GF

Februar 2020
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

6. marts: Deltag i forårsfesten

Lørdag 8.
Vinterferien begynder

Søndag 23. kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
og tøndeslagning for
hele familien

Dalby Kirke

9. årgang. Nr. 1

Dans og hygge
Efter maden spiller bandet
4-to-one op til dans.
Vi flytter lidt rundt for at få
plads til både hyggeborde
og dansegulvet. Det giver
gode betingelser for at ro-

kere til andre borde, finde
nye skålemakkere eller blive sammen med de venner,
man er af sted med. Måske
man skal benytte lejligheden til at flytte sig, så man
kan nå at fortælle sine røverhistorier til flere i løbet
af aftenen.
Grib chancen
Vi vil gerne se alle voksne –
unge som ældre – fra Mariesminde, Rebæk, Tved og
det gamle og nye Dalby.
Det er en oplagt mulighed
for at komme af sted med
vennerne, løbe- eller bogklubben eller bridgeholdet.
Vil I sidde sammen?
Hvis man er en gruppe,
som ønsker at sidde sammen til maden, så skal man

Sådan tilmelder du dig
Betal kr. 210,- pr. person via MobilePay 70382 for lækker
mad og god musik. Jo før jo bedre og senest: 26.02.20.

Forårsfest for hele
lokalområdets voksne,
afholdes i Dalbyhallen
fredag den 6. marts 2020
kl. 18.30

sende en SMS med gruppenavnet til Morten Ellegaard Hell på 28 86 49 19.
Det er ikke tilstrækkeligt at

skrive det i MobilePay beskeden, da den økonomiansvarlige ikke står for
borddækningen.

Vælg musikken

GANG I DIG OG DALBY
Opløsning af foreningen Dalby Torv?

Læs side 2

Datoen er fastlagt, og bandet er booket. Vi får mulighed for at danse hele natten – og selv være med
til at vælge musikken. Er der folk som hellere vil
sidde og snakke hen over bordene, eller hænge ud i
baren, så er det også en mulighed.
Af Mette Høi Davidsen
Vi har booket bandet 4-to-one. De har både sangerinde
og sanger i front. Bandet skaber en fantastisk afveksling
og et varieret repertoire med de allerbedste hits fra
70’erne og frem til i dag. Sættene er skruet sammen, så
alle får mulighed for at danse til et favoritnummer.
Vælg musikken
I kan selv vælge til og fra i repertoiret, hvilket vi gør igennem en afstemning på bandets hjemmeside, så sætlisten
præcist matcher vores ønsker til festen. Vi håber, at mange
vil deltage i afstemningen, så festen kommer til at matche
alles ønsker, og dermed sikre, at Forårsfesten bliver en tilbagevendende begivenhed, som alle voksne i Dalby området ser frem til. Se foto af bandet på side 8.
I februar vil der blive lagt et link ud på Dalby GF’s hjemmeside, som sender jer videre til en survey, hvor afstemningen finder sted. Følg med på www.dalbygf.dk
På bandets hjemmeside WWW.4-to-one.dk kan I læse
mere om bandet og se videoer fra tidligere optrædener.
Vi ses til en fremragende fest d. 6. marts kl. 18.30 – 02.00.
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Kom! – unge som ældre.
Vi ønsker at skabe sammenhold i området.
Reservér et bord til naboer,
klassens forældre, bridgeeller fodboldholdet...

GANG I DIG OG DALBY
Generalforsamlinger

Læs side 2

KIRKE
Sogneindsamling
klimaet

for

Læs side 3

KIRKE
Fastelavn i kirke og præstegård

Læs side 4

Forårsfest i Dalby for de voksne
Den 6. marts 2020. Vi har booket et fedt band.
I kan allerede fra nu af begynde at ønske musik.
Indbetal 210,- pr. person incl.. lækker mad.
Betaling og tilmelding via Mobilpay 70382

SKOLE
Dalby Skole i 2020

Læs side 6
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beckmenu.dk

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

IDRÆT
Månedens træner giver
stafetten videre

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
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimer,
tlf. 22 40 99 16
Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com
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DALBY KIRKE

Opløsning af foreningen Dalby Torv?

Vær med, når vi går for
klimaet den 8. marts

De bærende kræfter bag Dalby Torv har valgt at
opløse foreningen ved den kommende generalforsamling, hvis ikke nye kræfter træder til.

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling finder i
år sted søndag den 8. marts, hvor vi samler vi ind
til mennesker, der lider under klimaforandringer.
Hvis du går med, giver du livsnødvendig hjælp til
dem, der står i første række, når oversvømmelserne eller tørken rammer.

Af Dalby Torv ved Luise Jacobsen, Tove Klingenberg og Jette
Berg Bruun
Udgangspunktet bag projektet var at skaffe flere redskaber til udendørsaktiviteter på det grønne område ved mellemtrinnet /
udskolingen og idrætsarealerne i et samarbejde med
skolen på grund af det stigende elevtal.
Vi har fået samlet ind til et
klatrestativ, og i 2020 kommer der endnu et multiredskab til glæde for elever
og borgere.
Vi har haft et ønske om at
være med til at skabe et
stykke rekreativt område til
glæde for elever og alle

borgere i området. Forarbejdet er gjort, og vi har
gjort os erfaringer, som vi
gerne deler. Med den tid
og de kompetencer vi har
til rådighed, er det dog
ikke muligt for os at fuldende projektet, hvorfor vi
har valgt at opløse foreningen, medmindre der er

andre, der vil overtage.
Stor tak
Vi vil gerne rette endnu en
stor tak til alle jer, der har
støttet projektet ved at deltage i yogaevent og strikkecafeer eller ved at sende
MobilePay-donationer,
samt til NordeaFonden,
Beboerforeningen for Dalby Sogn, Bydelspuljen,
Middelfart
Sparekasse,
Frøs Sparekasse og EWII.

I tørkeplagede lande som
Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af
mennesker, fordi høsten
slår fejl år efter år. I lande
som Nepal, Bangladesh og
Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom
regn skyller jorden væk,
eller når floderne går over
deres breder.

Generalforsamling:

Dalby Torvs Venner

Betaler prisen for andre
Fælles for alle befolkninger
her er, at de ikke har skabt
de problemer, som de betaler prisen for. Den gen-

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Dalby Torvs Venner: Onsdag 4. marts kl.
19.30 i Dalbyhus
Dagsorden
1. Opløsning af foreningen ”Dalby Torvs Venner”
2. Evt.

nemsnitlige dansker udleder 20 gange så meget CO2
som den gennemsnitlige
nepaleser. Men det er nepalesernes gletsjere, der
smelter lige nu, fordi CO2udledningerne får temperaturerne til at stige med
rekordhøj hastighed. Det
er også nepalesernes landsbyer, der forsvinder, når
gletsjervandet vælter ned
fra Himalayas tinder.
Folkekirkens Nødhjælp har
ydet nødhjælp til mennesker i snart 100 år, længe
før klimaforandringerne

Beboerforeningens
aktiviteter 2020
Generalforsamling

Dalby Banko

Torsdag 26. marts kl. 19.00 i aulaen,
Dalbyhus

Torsdag 28. november kl. 18.30 i hallen,
Dalbyhus.
Spil om anden til juleaften + amerikansk
lotteri med mange gode gevinster.

Børneloppemarked
Lørdag 2. maj kl. 11.00 – 14.00 i hallen,
Dalbyhus.
Max 1 bord pr. barn.
Tilmelding til formand Per Rosiak senest
torsdag 12. april på sms 22 36 10 57 eller
e-mail:
per@rosiak.dk

Mød os på Facebook
Beboerforening for Dalby sogn
Med venlig hilsen og på gensyn.
På bestyrelsens vegne
Formand Per Rosiak
Tlf. 22 36 10 57

Generalforsamling Beboerrforeningen for Dalby Sogn
Torsdag 26. marts kl. 19.00 i Dalbyhus
Dagsorden ifølge vedtægternes § 8
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens fremlægning af regnskab
Fastsættelse aff kontingent for 2021. Forslag: 100 kr.
er (2-årigt)
Valg af bestyrelse (2-årigt), to suppleanter (1-årigt) og to revisore
På valg til bestyrelsen
Ikke på valg
Per Rosiak
Svend Henning Vilhelmsen
Aage Bertelsen (genopstiller ikke)
Ulla Hagen
Ledig plads (genopstiller ikke)
6. Indkomne forslag
7. Evt.

Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen vært for lidt godt til
ganen. Alle er velkommen.
Forslag / Årets Dalbyborger
Forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til foreningens formand Per Rosiak på: per@rosiak.dk
Det samme gælder, hvis du ønsker at indstille en person, der fortjener anerkendelse som årets Dalbyborger 2019/20.
Foreningens vedtægter: Facebook.com /beboerforening for Dalby sogn

Betaling af kontingent 2020: 100 kr. (gælder hele husstanden året ud)
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Rent vand i Bangladesh: Børn pumper rent vand op i verdens
største flygtningelejr. Foto: Tine Sletting Jakobsen.

Det støtter vi
Pengene, som kommer ind ved sogneindsamlingen, går
til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og
skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
• Sikringer af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før
et forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk
rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed
Billederne her på siden stammer fra Folkekirkens Nødhjælps projekter verden over.

Sangaften med Peter A.G.

Brobygning i Bangladesh: Verdens største flygtningelejr i
Cox’s Bazar huser over en million rohingyaer, som i monsuntiden lever i overhængende
fare for at blive dræbt i jordskred. Folkekirkens Nødhjælp
bygger broer, som giver flygtningene en flugtvej. Foto: Tine
Sletting Jakobsen.

Den legendariske frontfigur fra Gnags vælger
sange fra Salmebogen og Højskolesangbogen.
Han fortæller om sangene og sin tro – og inviterer til fællessang.
Kirkens organist Eva Schmidt akkompagnerer.

kom på dagsordenen. Derfor ved vi også godt, at der
altid har været naturkatastrofer – men aldrig i det
omfang, vi oplever nu.
Brug for hjælp nu
Det er ikke nok, at vi reducerer vores CO2-udledning
for de kommende generationers skyld. I verdens fattigste lande er der brug for
konkret hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser og hjælp til at overkomme de orkaner, der
kun bliver voldsommere og
voldsommere år for år. Her
rammer forandringerne
ikke kun fremtidens, men
også nutidens børn.
Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en global
klimakrise. Det er for alvor
gået op for os, at vi må æn-

• Pris kr. 165,- inkl. forfriskning undervejs.
• Billetter: www.billetto.dk
• Søg: Sangaften i Dalby Kirke med Peter A.G.

Dalby Kirke tirsdag 17. marts kl. 19
dre vores egne vaner og
komme vores medmennesker til undsætning. Et
konkret og godt sted at
starte er at tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.

Dalby er med
- Vi har et fælles ansvar for at
passe godt på vores klode,
som vi en dag skal give videre
til de næste generationer, ligesom der er brug for hjælp
her og nu flere steder på kloden. Jeg håber at se rigtig
mange indsamlere, der er
klar til at give et par timer af
deres søndag til verdens vig-

tigste sag, siger Jette Juhl, der
er indsamlingsleder i Dalby.
Hun understreger:
- Når vi taler klimaforandringer, går det ofte op i
CO2-aftryk og andre abstrakte størrelser, som kan
være svære at forholde sig
til. Men her er en mulighed for at gøre en konkret
forskel i fælles flok.

Sådan melder du dig som indsamler

Der hentes vand: Sydsudanesiske flygtningedrenge går efter vand
i uden for Bidi Bidi flygtningelejren i Uganda. Foto: Yilmaz
Polat

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

Vi opfordrer alle – børn som voksne – til at gå en tur for
verdens fattigste og klimaet søndag den 8. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling.
Hvis du vil være med til at knække klimaudfordringerne, så meld dig som indsamler hos Dalbys indsamlingsleder Jette Juhl på tlf. 27 63 25 77 eller e-mail
JETTEJUHL01@GMAIL.COM
Eller tilmeld dig på: www.blivindsamler.dk

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87
www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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DALBY KIRKE

Fastelavn for hele familien

KALENDER

1. marts: Fælles musikgudstjeneste

FEBRUAR

Søndag den 1. marts kl.
10.30 holder Dalby, Sdr.
Bjert og Sdr. Stenderup
den årlige fælles musikgudstjeneste – i år i Sdr.
Stenderup Kirke.

Gudstjeneste: Søndag 2. kl. 10.30
Sidste s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkefrokost. Tilmelding senest 28. jan. til Jette Juhl
på 27 63 25 77 / JETTEJUHL01@GMAIL.COM
Aften-konfirmandgudstjeneste: Torsdag 6. kl. 19.00
Målrettet konfirmander, vedkommende for alle.
Ved ungdomspræst Benjamin König.
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 9.
Septuagesima. F.eks. Sdr. Bjert kl. 10.30
eller Sdr. Stenderup kl. 10.30.

Aftengudstjeneste
6. februar
kl. 19.00

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 15. februar kl. 10.00
Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag den 16. kl. 10.30
Seksagesima. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Onsdag 19. kl. 19.00
I præstegården.
Fastelavnsgudstjeneste + tøndeslagning i præstegården efter gudstjenesten: Søndag 23. kl. 10.30
For hele familien. Mini-konfirmander medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4.
MARTS
Fælles musikgudstjeneste:
Søndag 1. kl. 10.30 i Sdr. Stenderup
For Dalby, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. 1. søndag
i fasten. Ved de tre kirkers præster og organister.
Se side 5.

Søndag den 23. februar kl. 10.30 i Dalby Kirke
Fastelavns søndag byder traditionen tro på en festlig familiegudstjeneste for alle udklædte og ikke-udklædte børn – i alle aldre.
Minikonfirmanderne medvirker.

Gudstjeneste og sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp: Søndag 8. kl. 9.00
2. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 3.

LØRDAGSDÅB
28. marts kl. 10.00
9. maj kl. 10.00

Aftengudstjenesten op
til skolernes vinterferie
er i år lagt i hænderne
på ungdomspræst Benjamin König. Gudstjenesten er særligt tilrettelagt for årets konfirmander, men deres familier
og alle andre er også
velkomne til at være
med.
Ungdomspræst Benjamin
König sætter fokus på de
mange valg, som konfirmander står over for, ved
aftengudstjenesten torsdag
den 6. februar.
Mange af valgene er almenmenneskelige og favner generationerne, selv om de
måske nok på mange
måder er særligt udtalt i
ungdomsårene.

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.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 2 Februar 2020
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Efter gudstjenesten slår vi ”katten af tønden” og får boller / kakao
i præstegården. Vi kårer kattekonger, kattedronninger
og de bedst udklædte børn – og voksne!

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

VI ER SKOhUvidSeEvNarer
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Benjamin König har en fortid
i Dalby, da han i 2012 var
sognets præst i tre måneder
under Jens Christian Bach
Iversens studieorlov.

Temaet for gudstjenesten
har vi hentet i datoen ”den
første dag i marts”. Det skal
handle om overgangen
mellem vinter og forår. Om
de første forårstegn, forårsbebudere og livets tilbagevenden i mere end én
forstand.
Vi skal selvfølgelig synge
Kaj Munks sang om den
lille blå anemone. Om,
hvad det dog var, der skete
den første dag i marts.
Kor, kirkesangere, organister og præster fra de tre
kirker medvirker.

DØBTE
2019
1. december
Andreas Sejer Friis
Idylvænget 31
August Waldemar Huus
Goldbækparken 49
8. december
Clara Weiland
Mariesmindevej 3
26. december
Sofus Buhl Smedegaard
Krogen 25

Vi ses i Sdr. Stenderup Kirke – den første dag i marts kl. 10.30 – når Dalby holder fælles musikgudstjeneste med vores naboer i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup. Alle kirkers kor medvirker.

Jeg mødte Jesus – Bekendelser
fra en modvillig troende
Tirsdag den 28. april kl. 19 gæster Charlotte Rørth
Dalby Kirke til en aften, der tager brydetag med tidens svingninger mellem tro, overtro og skepsis.
Hvad er hvad? Hvor hører den kristne tro til?

Charlotte Rørth fortæller
sin egen historie om, at
hun hverken var religiøst
eller spirituelt søgende, da
Jesus viste sig for hende i
sakristiet til La Sacra Capilla de El Salvador i byen
Úbeda i Spanien.
Med det afsæt vil hun åbne
for, hvordan hun selv lever
med sin tro, og diskutere
troens uvurderlige betydning for netop vores tids
mennesker i et almindeligt
dansk hverdagsliv, hvor vi
ellers helst tier om religiøse
oplevelser. Som hun spørger:

Nyt om
NAVNE

- Kan man snakke med
Gud i sin baghave uden at
blive anset for at være skør?
Spørgsmål og debat
Aftenen vil åbne for spørgsmål og debat.
Entré
Kr. 50,- betales ved indgangen kontant eller på MobilePay.
Sogneaftenen er arrangeret af Dalby, Sdr. Bjert og
Sdr. Stenderup sogne i fællesskab, men alle er velkomne.

Charlotte Rørth har udgivet tre bøger, der alle kan købes ved den
fælles sogneaften i Dalby Kirke, Dalbyvej 69, tirsdag den 28.
april kl. 19. Hendes første ”Jeg mødte Jesus – Bekendelser fra en
modvillig troende” er også aftenens overskrift. De to næste hedder
henholdsvis ”Vi mødte Jesus – Og hvad kommer det andre
ved” og ”Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min tro”.

2020
5. januar
Alba Maiens Thygesen
Vangen 3
12. januar
Charlie van Vogelpoel
Bruun
Engen 5
Sofie Chavdarova Block
Idylvænget 18
18. januar
Alma Mehl Fuglsang
Frejas Ager 6
19. januar
Ingeborg Juhl Kristesen
Aarhus
Anna-Mai Berg
Johansen
Dalby Møllevej 20

VIEDE OG VELSIGNEDE
2020
12. januar
Galya Chavdarova
Block & Morten Block
Idylvænget 18

DØDE OG BEGRAVEDE
2019
31. december
Eigil Oppenhagen
Jensen
Munkevænget 20 D

Vosszoneterapi.dk
vosszoneterapi@gmail.com
Odins Ager 43
22 77 25 70

...og vi elsker

SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og weekend
27 63 08 28

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20
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Dalby Skole i 2020

Jeg undrer mig over

2020 bliver et skelsættende år på Dalby Skole. Vi
skal indvie skolens nye udskolingsbygning og tilbygningen ved indskolingen og så skal vi til august
starte vores første 7. klasser, der bliver vores første
årgang, der fortsætter på Dalby Skole til og med 9.
klasse.

Af Signe Thorsø Pedersen,
forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem
Foto: Privat

Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole
Byggeriet af skolens nye
udskolingsafdeling, tilbygningen ved indskolingen
og byggeriet af Dalby GFs
nye klublokaler holder den
planlagte tidsplan og ser
ud til at blive rigtig fine.
Vi planlægger indvielse af
den nye bygning til torsdag
d. 5. marts 2020.
Den første årgang, der flytter ind bliver vores 6. klasser og samtidig tager vi
bygningens nye faglokaler
til musik, billedkunst og
madkundskab og vores pædagogiske læringscenter
(skolebibliotek), der flytter
i stueetagens store fællesrum, i brug.
Indskolingens tilbygning
bliver klar samtidigt. Her
får vi fem nye klasselokaler
og et fællesrum. Her rykker vores to 1. klasser og tre
2. klasser over.
Øvelseshuset, hvor vi nu
har musiklokale, renoveres
og ombygges til fysik/kemilokaler til den kommende
udskoling. Gambo-bygningen, hvor vi nu har pædagogisk læringscenter, kommer fremover til at blive
naturfaglige faglokaler til
natur-/teknologi, biologi
og geografi.
Samlingsområdet i den nye
udskolingsbygning bliver
noget særligt, med plads til
de unge elevers arbejde
med undervisningsprojekter og ophold samt til ar-

rangementer, hvor vi kan
åbne for musiklokalet på 1.
sal og spille ud for mange
tilhørere i samlingsrummets område og den store
siddetrappe.
Ændret funktion og placering af administration
og ledelse
Vi har fra dette skoleårs
start i august kunnet ansætte en ekstra skolesekretær på halv tid. Det er
Camilla Krab. Når vi indvier vores nye udskolingsbygning flytter vores skolesekretær Marianne Krog
Hansen med og får kontor
i den nye bygning. Marianne kommer fremover
primært til at betjene mellemtrinnets 4.-6. klasser og
kommende udskolings 7.9. klasser.
Camilla Krab forbliver på
skolens nuværende kontor
ved indskolingen og vil primært betjene indskolingens 0.-3. klasser og SFO.
Camillas arbejdstid er placeret om formiddagen på
skoledage.
I skoleledelsen har vi også
lavet ændringer, og nogle
af os kommer også til at
flytte kontor.
Leon Jensen har siden 1.
oktober 2019 væres afdelingsleder for indskolingen
og SFO. Leon vil fortsat
have kontor ved indskolingen. Gitte Mønster fortsætter som afdelingsleder for
skolens AKT og er med i ledelsen af SFO. Gitte får

Centralrummet bliver udskolingens omdrejningspunkt. Den store trappe skal bruges til både samlinger, undervisning, foredrag,
gruppearbejde og hangout. Foto: Dalby Skole
kontor ved indskolingen.
Hans Jørgen Stoklund er
viceskoleleder og afdelingsleder for mellemtrinnets
4.-6. klasser. Hans Jørgen
flytter til kontor i den nye
udskolingsbygning.
Henrik Nielsen, skoleleder,
og fungerer også som afdelingsleder for den kommende udskolings 7.-9.
klasser. Henrik flytter til
kontor i den nye udskolingsbygning.
Kommunale besparelsers gennemslag på
Dalby Skole
Kolding Kommunes byråd
har i deres budgetforlig for
2020 og de efterfølgende
overslagsår besluttet besparelser på cirka 24 millioner
kroner på skoleområdet i
2020 med yderligere reduktioner i de følgende år.

En del af besparelsen hentes ved at reducere undervisningstiden og udvide
pausetiden i løbet af elevernes skoleuge en anden del
af besparelsen gennemføres ved at hver lærer skal
undervise en halv time ekstra ugentligt.
Ændret skoledag
På Dalby Skole får besparelsen gennemslag ved en
lidt ændret skoledag, hvor
frikvarteret efter spisepausen udvides, bevægelsesbåndet efter frokost fjernes, der lægges bevægelses-

tid ugentligt ind i to formiddagspauser for hver
klasse mens den øvrige
obligatoriske bevægelsestid
på i gennemsnitlig 45 minutter dagligt bliver lagt i
idrætstimerne og i de fagfaglige timer. Elevernes undervisningstid i fagfaglige
timer som dansk, matematik, engelsk, idræt, musik,
historie o.s.v. ændres ikke.
Som følge af besparelsen
fjerner vi på Dalby Skole
vores overnatningsture/
hytteture på 1.-4. klassetrin,
mens Vingstedophold på 5.
klassetrin og lejrskole på 6.

klassetrin fastholdes. 1.-4.
klasserne vil få mulighed
for at lave dagsture/-arrangementer uden overnatning.
Nye muligheder
2020 kommer til at byde
Dalby Skole både på nye
muligheder med vores nye
lokaler og kommende udskoling og på udfordringer.
Skelsættende bliver 2020
for skolen og vi ser frem til
at fastholde det gode ved
Dalby Skole og udvikle nyt
i et samspil med eleverne
og jer forældre.

Hvorfor forældre til skolebørn i Kolding kommune
ikke snart stopper op, står
sammen og råber vagt i
gevær. Det er ikke nogen
hemmelighed, at Kolding
Kommune er i den uheldige situation, at der skal
spares et kæmpe millionbeløb igennem de næste år.
Det er heller ikke nogen
hemmelighed, at det særligt er skolerne, som rammes af de voldsomme nedskæringer. Kommunens
skoler skal i 2020 spare 24
millioner kroner. Et beløb
som i årene efter vil stige
yderligere. Disse besparelser kommer til at have
store konsekvenser. Lærere
må afskediges, de resterende lærere presses yderligere og pålægges flere

undervisningstimer og elevernes pausetid bliver forhøjet. De enkelte skolers
budgetter bliver beskåret,
og det er op til skolerne,
hvordan de i et i forvejen
meget stramt budget, vil
finde midlerne til implementeringen af denne manøvre.
Tre års arbejde
Jeg har været en del af
Dalby Skoles skolebestyrelse i over tre år nu, og
hvert efterår har vi i denne
sammenhæng måtte forholde os til nye og yderligere kommunale besparelser på skoleområdet. Jeg
blev overrasket og bekymret første gang, jeg sad med
skolens budget sort på
hvidt foran mig. Det blev
da tydeligt, at Dalby Skole
og mere generelt den danske folkeskole har nogle
meget smalle økonomiske
rammer at råde indenfor.
Når kommunen melder
ud, at skolen kan råde over
budgettet, som de vil, og
selv vælger, hvordan hverdagsorganiseringen udmøntes, er det vigtigt at
holde sig for øje, at man
ikke kan fylde ti liter vand
på fem liters dunke. Når
der f.eks. ikke er tildelt
midler til vikardækning, er
det logik for perlehøns, at
sygdom i lærer-/pædagog-

Godkende budgettet
Hvert år har vi således i
skolebestyrelsen drøftet og
godkendt kommende års
budget, men ikke uden en
stigende bekymring. Det
har hvert år stået mig klart,
hvor stor en udfordring
skolens ledelse og ansatte
står overfor, når sparekniven igen skal skære. Skolens ledelse har konstruktivt fremlagt forskellige forslag til, hvor og hvordan
den aktuelle besparelse
kan indfries for skolebestyrelsen. Altid med kerneydelsen for øje. Altid med
elevernes læring og trivsel
samt de ansattes vilkår for
øje. Den nyeste sparerunde
som træder i kraft i indeværende kalenderår virker
dog anderledes. Hvordan
skulle vi kunne finde så
mange penge i et allerede
stramt budget? Hvordan
skulle vi kunne passe på de
ansatte på skolen, som ofte
allerede løber hurtigere
end seletøjet kan bære?
Hvordan skulle vi kunne
finde så mange midler
uden, at det går ud over
skolens kerneydelse?
Nye besparelser
Nu begynder besparel-

Presset fra alle kanter
Lærere og pædagoger i
den danske folkeskole bliver presset fra alle kanter.
Selv vi forældre presser på.
Jeg er bestemt tilhænger af
engagement og kritiske stillingtagen, så længe det er
konstruktivt og kontekstbestemt. Når vi forældre gerne vil have at lærerne og
pædagogerne “ser” netop
vores barn, kender det og
læser det, drager omsorg
for det og understøtter dets
læring og udvikling, må vi
huske på, hvilke betingelser disse faktorer lever
under. Vi forældre kan hurtigt blive enige om, at lærerne og pædagogerne
burde gøre dit og dat, men
jeg prøver altid at huske
mig selv på, at jeg nødigt
ville fylde deres sko. Det er

Der kommer to nye børnehaveklasser
på Dalby Skole til august
Årgang 2014, der starter i børnehaveklasser til august 2020, er en lidt mindre årgang i Dalby Skoles
distrikt end rekordårgangen 2013. Efter indskrivningsperiodens afslutning 13. januar ser det ud til
at Dalby Skole til august får to nye børnehaveklasser med 22-24 elever i hver klasse.

Af skoleleder Henrik Nielsen

Linoleumgulvets mønster er en grov pixelering af et satelitfoto af Dalby. Den gule blok er skolen og
matcher lockers (se side 1, højre spalte) og musikboksenes akustikbeklædning (se øverst), mens de
grønne felter knytter rummet sammen med landskabet udenfor.

staben rammer bredt i
både kollega- og elevflokken.

serne at gøre rigtig nas. Nu
må der skæres ind til
benet, og vi må således vurdere, hvorledes lejrture og
fællesarrangementer er vigtigere end daglig undervisning (som i øvrigt også er
stramt bundet af minimumsgrænser og reformtiltag). Lærerne må groft sagt
nøjes med rene konfrontationstimer fremfor fællesskabsskabende og relationsskabende tværfaglige
aktiviteter. Pædagogerne
må groft sagt nedprioritere
almendannende aktiviteter
til fordel for tilsyn. Jeg er
bekymret for, hvor det vil
føre hen.

Torsdag den 9. januar til skolens indskrivningsarrangement fik Dalby Skole besøg
af mange forventningsfulde
børn, der skal starte i Gli-

dende Overgang til april og
i 0. klasse til august.
Børnene var sammen med
deres forældre til fyraftensarrangement i vores børnehaveklasser og SFO og blev
mødt af børnehaveklassele-

derne: Heidi Jacobsen,
Suna Fournais Christensen
og Henriette Aabling, vores SFO-pædagoger, der er
tilknyttet Glidende Overgang og O. klasserne: Bettina Grünzig, Karina Ahlstrøm og Tine Høtoft, skolesekretærerne Marianne
Hansen og Camilla Krab
samt indskolingsleder Leon
Jensen og skoleleder Henrik Nielsen.
I børnehaveklasselokalerne
gik børnene hurtigt i gang

med klassernes lege- og læringsspil samt med en ergonomisk god skriveblyant og
et lille opgavehæfte imens
børnehaveklasseteamet
kom rundt og fik talt med
alle børn og forældre. Indskrivningsdagen er altid en
god oplevelse.
Elektronisk indskrivning
Selve indskrivningen foregår elektronisk men til indskrivningsarrangementet
har forældre også god mu-

en kendsgerning, at når vi
forældre stiller nye krav om
ekstra tilsyn, flere lærere
eller hvad ellers vi finder
på, så må de midler tages et
sted fra. Skolen er ikke som
en stor privat virksomhed,
hvor man kan hente konsulenter ind til at lappe huller, lave handlingsplaner
eller analysere på interne
dynamikker. Hvis der skal
ekstra tilsyn til de elever,
som spiller iPad i SFOtiden, må ressourcerne
komme et sted fra. Så må
pågældende tilsynshavende gå fra sin funktion som
blæksprutte, konfliktmægler eller aktivitetsleder. Desværre.

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Camilla Krab

Dialog med forældre
Jeg er ofte i dialog omkring
skolen og dens virke med
andre forældre og jeg føler,
at min plads i skolebestyrelsen har givet mig et mere
nuanceret (og realistisk)
indblik i, hvilke krav vi som
forældre kan “tillade” os at
fremføre. Dalby er et ressourcestærkt område og vi
forældre vil gerne engagere os og tilkendegive vore meninger. Jeg håber, at
vi som gruppe snart vil begynde at kigge bredere og
længere end til skolens
daglige organisering, når vi
finder elementer og faktorer, som vi ikke er tilfredse
med, for i bund og grund
er skolens spillerum meget
begrænset.

Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær (fmd.)
Carsten Reinert
Stine Weltstrøm
Signe Thorsø Pedersen
Sidse Østergaard
(1. suppleant 2016-20)
Allan Schütt
Jakob Saltoft
Pia Kristensen
Theresa Nielsen
(1. suppleant 2018-22)

____________

lighed for at spørge skolesekretærer og ledelse til
forskelligt om selve indskrivningen, optagelse og
skolestarten.
Børnetallet i årgang 2014,
der er de nye skolestartere,
er i Dalby Skoles distrikt
noget lavere en rekordårgangen 2013. Her medio
januar ser det ud til, at vi
får to nye børnehaveklasser
med 22-24 elever i hver.
Vi glæder os til at tage
imod vores nye børn i Glidende Overgang til 1. april
og til start i børnehaveklasserne efter sommerferien.

Det sker
Lørdag 8.
Vinterferie begynder
Søndag 16.
Vinterferie slutter
Mandag 24.
Fastelavnsmandag

1- dags ture i DE
EJLIGE DANMARK
Udflugter
dfl
med in
ndhold og hygge

Program 2020
Se alle turene i vores nye program 202
- eller se mere på vores hjemmeside.
Eksempler på kommende ture...
HAUGHUS GODS –
ANTIK OG KRÆMMERMARKED
Søndag 16. februar - Pris 430,Bustur • Middag • Kaffe og kage

ndkøbsture til Fleggaard
DEJLIGE
K
DANMAR

og 3. mandag i måneden med afgang fra:
Middelfart kl. 11.40 • Vejle kl. 12.00
redericia kl. 12.05 • Kolding kl. 12.30

ris prr.. person 75,ng og hør nærmere.

SPÆNDEND

E TURE OG

S i 2020
EVELSER
GODE OPL

VINSMAGNING HOTEL DES NORDENS
Søndag 23. februar - Pris 495,DEN GAMLE GRÆNSE OG GENFORENINGEN
Søndag 15. marts - Pris 620,KROKUS FESTIV
VA
AL I HUSUM
Søndag 22. marts - Pris 375,Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chaufførerr.
Vi har minibusserr,, liftbusser og turistbusserr.

Bustur • Kaffe og rundstykke • 3-retters menu
Vinsmagning
Bustur • Kaffe og rundstykke
Guide • Middag • Kaffe og kage
Bustur • Kaffe og rundstykke
Kaffe og kage






79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk
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DALBY GF

Banker også dit hjerte for
gymnastik?

Generalforsamling i Dalby GF

Jytte Frost er en af gymnastikafdelingens mange
gymnaster og samtidig gymnastikudvalgets administrator af klubmodul. Her opretter Jytte årets
hold, som gør det muligt, at vi andre kan tilmelde
os et. Til kommende sæson ønsker Jytte at give stafetten videre.

Dalby GF er vært ved en kop kaffe under mødet.

Af Irene Mortensen
Jytte Frost udtaler:
- Jeg vil gerne vise rutinerne i klubmodul og de
arbejdsgange, der er i at
oprette nye hold.
I den forbindelse søger ud-

valget blandt andet nogle
til ovennævnte opgave. Det
kan være dig og/eller din
samlever eller ven/veninde, der er sammen om opgaven og i fællesskab med
resten af udvalgsmedlemmerne.

Er du den ny
administrator
for gymnastik?
Kontakt:
dgfgymnastik1907
@gmail.com
Tak til Jytte
Gymnastikudvalget vil hermed takke Jytte for det betydningsfulde arbejde, hun
har ydet for afdelingen.

Månedens træner:

Tommy giver stafetten videre
Månedens træner er også mangeårig kasserer i
Dalby GF’s hovedforening. Nu kaldes der på en til
at tage over.
Navn
Tommy Andersen
Alder
59 år
Bopæl
Egebakken i Kolding
Job
Arbejder i Fredericia hos
Bureau Veritas.
Familie
2 sønner, Jeppe på 31 og
Mathias på 28. Er for nylig
blevet farfar for første
gang.
Bor sammen med Mandy
på 11. år. Mandy har selv to
voksne drenge, som også
har haft deres tilknytning
til Dalby GF.
Livret
Gode oplevelser og godt
selskab med mad der gerne
suppleres af et glas vin.
Fodboldkarriere
Har altid været bidt af en
”gal” fodbold og det sociale, der er knyttet til det.
Ungdomsårene i KIF og
siden Seest.
Hvor mange år i Dalby GF
Har været en del arbejdet i
Dalby GF, på den ene eller

anden måde, gennem de
sidste små 25 år.
Har selv spillet Old Boys og
Senior Old Boys i Dalby GF
de seneste ca. 15-20 år. Vist
nok også en enkelt seriekamp med min ældste søn
inden han fyldte 18. Vi træder jo til, når der mangler
en mand.
Hvordan startede det?
Som så mange andre startede det med, at ens børn
starter til en aktivitet, og så
giver man en hånd med.
Det har givet en masse fine
oplevelser inklusive ture til
Tyskland og Sverige med
piger og drenge i mange
aldre. Altid har vi oplevet
en god stemning og godt
sammenhold.
En forening kan ikke fungere uden frivilligt arbejde.
Det er uanset om opgaven
er stor eller lille, alle kan
bidrage. Du behøver ikke
være uddannet gymnastikinstruktør eller fodboldtræner. Det vigtigste er interessen for klubben og aktiviteten og arbejdet omkring
den. Al hjælp, på nær for
mange tilråb fra sidelinjen,
er guld værd.

F I RMA MA S S AG E
S P O RT SM A S S AGE
M A S S AG E F O R A LLE
B O OK O N L I N E : W W W. O NTH E S PO TM A S SAG E . D K
70 2703 21 DA LB YG A DE 4 0S KOLD I N G
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Hvilke roller i Dalby GF
I årenes løb har rollerene
været mange. Træner, bestyrelsesmedlem, kasserer for
fodbold ungdom og badminton. De seneste år kasserer for hovedforeningen.
Hvem tager stafetten?
Tiden er kommet til at yngre
kræfter med tættere tilknytning til klubben og området
må tage over som kasserer
for hovedforeningen.
At overtage rollen som kasserer for hovedforeningen
er ikke nogen stor opgave.
Ud over deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamling, tager selve kassererarbejdet ikke megen tid.
Så tøv ikke.

Tirsdag den 25. februar 2020 fra kl. 19.00 i Dalbyhus
Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af formandsberetninger.
Forelæggelse af reviewede regnskaber.
Behandling af indkomne forslag (se nedenfor).
Valg til bestyrelsen samt af revisor.
a. Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne (vælges for 1 år).
Udvalgene udpeger selv.
b. Formand Brian Forsingdal-Nielsen. Valgt 2019. Ikke på valg.
c. Kasserer Tommy Andersen. Valgt 2018. På valg. Modtager ikke genvalg.
d. Medlem Morten Hell. Valgt 2018. På valg. Modtager genvalg.
e. Medlem Jens Schmidt. Valgt 2019. Ikke på valg.
f. Medlem Mette Høi Davidsen. Valgt 2019. Ikke på valg.
g. Revisor Peder Nygaard. Valgt 2018. På valg. Modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller Maj-Britt Lykke Viskum som ny revisor.
6. Valg af formænd for udvalgene (vælges for 2 år).
Udvalgene indstiller selv formand til valg på generalforsamlingen.
7. Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.
Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
(vedtægterne §6). Under hensyntagen til dette opsættes aktuel dagsorden
senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har stemmeret (vedtægterne §8) ʹ tillige med forældre til medlemmer under 16 år,
samt trænere og ledere i foreningen.
Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen

Bandet “4-to-one” spiller ved forårsfesten den 6. marts.

Tommy Andersen, her i en Senior Old Boys storkamp mellem Dalby GF og Dalby GF…,
har som forsvarsspiller stået i
vejen for mange modstandere.
I foreningen har han med sit
mangeårige frivillige arbejde
bestemt ikke stået i vejen, men
tværtimod banet vejen for lokalområdets børn og voksnes
muligheder for at dyrke idræt.

