Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
APRIL / MAJ
Forbehold for ændringer p.g.a. Corona-krisen.
Orienter dig på
hjemmesider o.lign.

Lørdag 4.
Påskeferien begynder
Fredag 10. kl. 14.00
Musikgudstjeneste i
Dalby Kirke
Søndag 12. kl. 10.30
Festgudstjeneste med
stor musik
Mandag 13. kl. 8.30
Vi GÅR i kirke. Fælles
afgang fra præstegården
Mandag 13.
Påskeferien slutter
MAJ
Tirsdag 12. kl. 18.30
Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg

Dalby GF

April 2020
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Nye og gamle aktiviteter til sommerfesten
Årets Sommerfest i Dalby afholdes traditionen tro i
sammenhæng med Dalby Møllepokal. Det sker den
12.-14. juni 2020.
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Mindre
opgaver til
uddelegering
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Af Mette Høi Davidsen, Sommerfestudvalget

APRIL
Torsdag 2. kl. 17.00
Valgmøde til skolebestyrelsen

Dalby Kirke

9. årgang. Nr. 3

Ud over den traditionsrige
fodboldturnering vil vi gentage mange af de aktiviteter, der har været stor
tilslutning til gennem årene. Der er selvfølgelig også
nye tiltag. I kan bl.a. glæde
jer til:
Fredagshygge: Voksne
Fredag aften står den igen i
år på fællesspisning og
musik i teltet. Lasse Jung &
Co. underholder. Vi vil gerne have alle voksne fra
Dalby, Rebæk, Mariesminde
og Tved samlet. Så sæt X i
kalenderen uanset alder.
Næste nummer af Dalby Tidende bringer mere information om menu, tilmelding m.m. Overvej, om det
kunne være en ide til sommerafslutning for klassens
forældre, floorball, vejfest
eller andet.
Miniparkour / Åben Hal
Parkourbanen for de allermindste var en kæmpe succes sidste år. Det gentager
vi i år kl. 10-11.30 lørdag.
Der er max-højde-grænse
og et fint diplom, hvis man
når igennem alle forhindringer. Parkourbanen skal
gennemføres i samarbejde
med en forælder/voksen.
Åben Hal er for de ældre
børn, som overnatter på
børnecamping.

Høvdingebold
Turneringen finder sted
lørdag. Næste nummer af
Dalby Tidende bringer information om tidspunkt,
tilmelding m.v. Det plejer
ikke at gå stille for sig. Vi
forventer kamp til sidste
bold for den eftertragtede
titel. Man kan tilmelde sig
som gadehold, klassehold,
idrætshold eller andet. Aldersgrænse: 6. klasse og op.
Yoga
Jette Bruun står igen i år
for en yogasession. Sidste
år var der fuldt hus. Det var
på én gang fredfyldt og
energifyldt at være vidne til
det store hold, som helt
uforstyrret indtog græsplænen. Ved dårligt vejr rykker
vi ind i hallen.
Lort & Lagkage
Lørdag eftermiddag afvikles straffesparkskonkurrencen Lort & Lagkage. Scorer
man, er man videre. Brænder man, ryger man ud.
Vær med til at dyste om en
flot vandrepokal. Der betales for deltagelse.
Børne Camp
Lørdag til søndag.
For gamle elever
Vi opfordrer til, at gamle
elever fra Dalby Skole bruger sommerfesten til at
mødes. Vi vil gerne dække
op til jer i teltet lørdag den
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til sommerfesten
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KIRKE
Alt om Påskens
gudstjenester
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12. - 14. JUNI
Kontakt Mette Høi Davidsen 2777 2222
SOMMERFEST FOR TVED, MARIESMINDE, REBÆK OG DALBY
13. juni. I kan bestille lasagne med salat ligesom deltagerne i børnecamping. Vi
skal nok sørge for, at børnecamping er færdige med
at spise, når I kommer. Lad
os høre, hvad I tænker.
Ring til mig på 2777 2222.
Gå ikke glip af muligheden
for et hyggeligt gensyn
med tidligere klassekammerater og årgange. Vi håber på mange tilmeldinger.
Seniorevent
Der arbejdes på at gentage
en aktivitet for 40+. Sidste
år var der senior-petanqueturnering, og vi håber, at
der igen i år er opbakning,
og at borgere, der måske
ikke længere har børn på
Dalby Skole også har lyst til
at besøge Sommerfesten.
Kom endelig med gode
idéer, for jer vil vi også
gerne have med.

Gudstjeneste og kirkekaffe
Sidste år havde vi stor
glæde af gudstjenesten i
det fri akkompagneret af
Dalby Kirkes store kor. Alle
kan glæde sig til en fredfyldt opstart på søndagens
program, når Jens Christian afholder gudstjeneste
efterfulgt af kirkekaffe for
alle.
Ideer?
Der er stadig plads til en
aktivitet eller to, så hold jer
endelig ikke tilbage, hvis
du/I har et ønske eller en
idé til en ekstra event. Kontakt mig på tlf. 2777 2222.
Hvis du tidligere har sagt,
at du er klar til at hjælpe
med sommerfesten, så er
det nu, du skal melde dig.
Vi har brug for din hjælp.

KIRKE
Graverskifte med
overlap
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SKOLE
Sundhed på
skoleskemaet
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SKOLE
Drengeklubben
i Kolding Arrest

Læs side 7
mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.
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Skærtorsdag 9. april

St. Bededag fredag 8. maj

Pinsedag sø
øndag 31. maj

Torsdag 4. juni

BUSTUR
KAFFE OG RUNDSTYKKE
MIDDAG • GUIDE • RUNDVISNING
KAFFE OG KAGE

BUSTUR • BRO
KA
AFFE OG RUNDSTYKKE • EN
NTRÉ
RUNDVISNING • FROKOST
KAFFE OG KAGE

BUS
STUR
KAFFE OG R
RUNDSTYKKE
FÆRGE • EN LET FROKOST
GUIDE • MIDDAG

BUSTUR
BILLET KA
AT
T. A
PICNIC INKL. 1 GENST
TA
AND

695,-

795,-

78
85,-

SEJL
LT
TUR PÅ
KIELERKANALEN
To
T
orsdag 11. juni og
3. september
BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
SEJL
LT
TUR • BRUNCHBUFFET
KAFFE OG KAGE

765,-

F
FRIEDRICHST
TA
ADT

OD
DENSE SOMMERREVY

MED ”PICNIC”

SKOVTÅ
TÅRNET
Søndag 19. juli

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
MIDDAG INKL. 1 ØL/V
VA
AND
KANALRUNDFART
GUIDE • KAFFE OG KAGE

BUSTUR • BRO
KAFFE OG RUNDSTYKKE
MIDDAG • ENTRÉ
KAFFE OG KAGE

595,-

730,-

Bjert Busser tilbyder udflugter ud i det dejlige Danmark og Nordtyskland.
Vi har 48 års erfaring med at arrangerer 1- dags udflugter for Individuelle og mindre
grupperr.. Vi arrangerreer også gerne jeres næste udflugt eller reejjse for jeres forre
ening,
klub eller firma.
Tilmeld dig næste tur via vorrees hjemmeside eller ring til kontorreet alle hverdage mellem
kl. 09.00 og 15.00 og hør nærmere.



895,-

CIRKUSREVYEN
KØBENHA
AV
VN 2 DAGE

Onsdag
g 1. juli
j
Søndag 26. juli



Lørdag 15. august til
t
søndag 16. august
BUSTUR • BRO • 1 OVERNA
AT
T
TNING
MOR
RGENMAD • SANDWICH • EN
E TRÉ
2-RETTERS MENU

Kom ind og få
å
vores katalog
med
alle turene i 2
02
- eller se mere 0
vores hjemme på
side
bjertbusser.d
k

2.195,-

DEJLIGE K
R
DANMA

Tlf. 79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk
k · www.bjerrtbusserr..dk
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Hvem gør hvad til sommerfesten 12.-14. juni?
Snart tager vi fat på planlægningen af årets sommerfest for hele området: Tved, Mariesminde,
Rebæk og Dalby. Vi vil som tidligere år gerne involvere klasserne på Dalby Skole. Det er en god tradition, at vi alle – børn som voksne – løfter i flok.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Kontakt mig gerne allerede
nu på 2777 2222, hvis I har
spørgsmål til de forskellige
klasser/årgange. Det vil være meget positivt for os at
vide, hvem der tager ansvar
for de forskellige årgange
/klasser.

SCHACKENBORG
SLOT

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY

Opgaver for os alle:
Be’ om en hånd
Har du ikke børn på skolen, skal du endelig ikke
holde dig tilbage. Vi har en
masse opgaver, som vi gerne vil have hjælp til: F.eks.
2-timers vagter ved ølvogn
og grillen, slutrengøring,
bagning af kage og boller
til børnecamping, servering af mad til fredagsfesten, servering af aftensmad til børnecamping,
morgenmad søndag for
børnecamping m.v. Der udarbejdes Doodle-opgaver,
som I kan melde jer til på
Dalby GF’s hjemmeside.
0. kl.: Plakater
+ diplomer
Vi leverer færdige plakater
plus de træplader, som I
limer plakaterne på. I fortæller blot, hvor vi skal levere. Plakaterne skal efterfølgende sættes op i angivne lygtepæle og på anviste busskure. Endelig skal
plakaterne tages ned efter
sommerfesten. Der oprettes
et hold til hhv. opklæbning
af plakater på plader (2
voksne, opgavevarighed 15

min), opsætning af plakater
i lygtepæle (2 voksne, 1½
time) og nedtagning af plakater (1 voksen, 30 min).
Endelig har de voksne på
skift ”vagt” ved hallen i tidsrummet kl. 10-11.30 lørdag, hvor der uddeles diplomer til børn, der er aktive på miniparkourbanen.
Opgaven kan håndteres af
1-2 voksne. Det er selvfølgelig hyggeligt at sidde nogle
stykker sammen. Vi vil gerne, at alle hygger sig på posterne.

1. kl. (+ gerne 2. og 3.):
Campingvagter
Første og anden gang man
deltager på børnecamping,
kan det være en udfordring at overnatte uden
forældre. Det er derfor
helt naturligt, at I som forældre overnatter med børnene og tager campingvagterne (voksne, der er til
stede ved børnecamping).
Hver vagt er på 2 timer i
løbet af natten. Der skal
være 2 voksne, som melder
sig til hver vagt. Når man
som voksen har vagt, er
man i campingvognen, der
er stillet op ved campingpladsen. Så ved børnene
altid, hvor de voksne kan
findes.
Det vil også typisk være forældre til børnene på børnecamping, der giver en
ekstra hånd med at servere

aftensmad for børnene lørdag aften, bage kage og
boller og servere morgenmad søndag morgen.
2. kl.: Frugt + vand,
borde, stole og pavilloner
I hjælper torsdag den 11.
juni om eftermiddagen
med at flytte borde og stole
fra hallen til festteltet, hvor
de opsættes. Der opsættes
også pavilloner (telte) til
børnebod og grill.
Det er godt at være 6-10
forældre samt 2-3 biler
med trailere. Så går det
hurtigt.
En person henter frugt og
vand i bil fredag eller lørdag. Tidspunkt aftales senere.
3. kl.: Rundstykker,
borde og stole
En person henter rundstykker i bil søndag kl. 6.30.
Andre sætter borde og stole fra festteltet tilbage på
plads i hallen søndag kl.
14.30. Vi tager dog hensyn
til de sidste fodboldhold, så
de kan sidde ned, når de er
færdige med at spille. Godt
med flere hænder og 2-3
biler med trailere. Borde,
bænke og stole udenfor aftørres. Når festteltet er
tømt for borde og stole, så
lægges lejede borde og
bænke pænt oven på hinanden. Stole, der har stået
udenfor, stables og sættes
ind i festteltet.
4. kl.: Børnebod og
brandmateriel
Børnene i 4. klasse er så
store, at de inddrages aktivt. De står for børneboden med fiskedam, boldkast på dåser og evt. andre
aktiviteter, som de selv finder på. Der er også en opgave med indpakning af
gaver, der kan vindes i børneboden. Vi foreslår, at I
laver et hold af forældre og
børn, som mødes medbringende jeres rester af indpakningspapir og pakker
gaver ind en aften eller eftermiddag. Sommerfestud-
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BØRNE
CAMPING

Op

lør. 13. - søn. 14. juni
TILMELDING
via MobilePay 69026
SOMMERFEST FOR TVED, MARIESMINDE, REBÆK OG DALBY
valget indkøber og leverer
de mange gaver.
Endelig skal I bemande
børneboden og gerne udarbejde kreative skilte.
Sommerfestudvalget sørger for teltet.
En forældre afhenter og tilbageleverer brandmateriel
(det fylder ikke meget) ved
Trekantområdet Brand.
Tidspunkt aftales senere.
5. kl.: Torwand, oprydning og fejning
Også 5. klasserne inddrages aktivt. Eleverne tilser, at
der er bolde ved Torwand,
og alt er som det skal være.
Eleverne sørger også for løbende at holde øje med
pantflasker og skraldespande. Tomme papkasser foldes og lægges i container,
pantflasker sættes i varevognen, og skraldespande
tømmes i de mange contai-

nere – og nye poser sættes
i. Der vil være skraldeposer
at hente ved caféen.
Søndag morgen efter børnecamping fejes hallen.
6. kl.: Caféen
6. klasserne varetager opgaverne i og omkring caféen
sammen med deres forældre. Sommerfestudvalget
sørger for indkøb, mens 6.
klasserne sørger for salg i
og uden for caféen.
Måske I selv har en trækvogn eller avisvogn, hvorfra
I kan sælge varer på pladsen – vær kreative, så I sikrer et godt salg på pladsen.
Alle
Vi glæder os til at se jer alle
ved sommerfesten.
Har I lyst til at give en ekstra hånd, må I meget gerne
kontakte Mette Høi Davidsen på tlf.: 2777 2222.

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 2050 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
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Dalby Tidende
KALENDER
NB! Der tages forbehold for aflysninger p.g.a. Corona
(COVID-19).
Se www.dalbykirke.dk for aktuel status for kalenderen.

DALBY KIRKE

Musikgudstjeneste Festgudstjeneste
Langfredag
Påskedag
Dalby Kirke
10. april kl. 14.00

APRIL
Gudstjeneste: Søndag 5. kl. 10.30
Palmesøndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Ikke familiegudstjeneste som tidl. annonceret.
Gudstjeneste: Torsdag 9. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved Maria S. Frederiksen.

Johannes-evangeliets Langfredagsberetning
læses i sin helhed, vekslende med fællessalmer,
solosang og smuk musik af bl.a. Vivaldi, SaintSaëns og Fauré.

Musikgudstjeneste: Fredag 10. kl. 14.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen.
Medvirken af solister. Se side 4.

Medvirkende
“instrumenter”

Festgudstjeneste: Søndag 12. kl. 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4.

Sang: Eva Marie Georgi

Dalby Kirke og Coronavirus pr. 22.03.2020

Gravidsamtaler i
Kolding

Påskedag den 12. april er der festgudstjeneste med
stor musik i Dalby Kirke kl. 10.30.

Situationen med Corona-virus (COVID-19) påvirker
også Dalby Kirke. Følg www.dalbykirke.dk

Samtaler for dig, der skal være mor: 6 mandage
april-juni 2020 kl. 16.15-18.15.

Man kan godt begynde at
glæde sig. Det bliver stort
og festligt, sådan som det
hører en påskedag til. For
vi skal på kristendommens
største festdag fejre, at lyset
banede sig vej ned i det

Ligesom mange andre har
Dalby Kirke måttet lukke
og aflyse gudstjenester og
aktiviteter. Kun dåb, bryllupper og begravelser kan
gennemføres og da under
særlige forholdsregler. Vi
håber som alle, at situationen snart normaliseres.
Foreløbig holder vi fast i
programmet for april-maj,
men følger de løbende anvisninger fra myndighederne og må i givet fald
justere.

mørkeste mørke og fordrev
det, så det ikke er livet, der
ender med død, men døden, der ender med liv.
Som ved gudstjenesterne
juleaften medvirker Steen
Nielsen på trompet.

Cello: Maren Frost Nielsen

Klaver og orgel: Eva Schmidt
Gudstjeneste: Mandag 13. kl. 10.30
2. påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Dalby GÅR i kirke: Afg. fra præstegården kl. 8.30.
Se side 4.
Kirkekaffe kl. 10.00.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 14. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag 19. kl. 9.00
1. søndag efter påske. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 26. kl. 10.30
2. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
MAJ
Gudstjeneste: Søndag 3. kl. 9.00
3. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Fredag den 8. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen.
Planlagt konfirmation aflyst.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 9. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 10. kl. 10.30
4. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Planlagt konfirmation aflyst.

Læsning: J. C. Bach Iversen

Krucifikset i Dalby Kirke
stammer fra omkring år
1500.

Langfredag i
Dalby Kirke
Årets Langfredagsgudstjeneste kl. 14 i Dalby Kirke
byder på solosang, cello og orgel.
Ved musikgudstjenesten
Langfredag den 10. april
kl. 14 får organist Eva
Schmidt selskab af cellist
Maren Frost Nielsen.
Maren er i det daglige organist og korleder i Vamdrup, men hun har altså
endnu et instrument på repertoiret.
Eva Marie Georgi medvirker også som solosanger.
Langfredag kan man
blandt meget andet smukt
opleve musik af Vivaldi,
Saint-Saëns og Fauré.

Menighedsrådsvalg 2020: Tirsdag 12. kl. 18.30
Orienteringsmøde i præstegården. Se side 5.

LØRDAGSDÅB
5. september kl. 10.00
14. november kl. 10.00

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.

Oplæsning
Traditionen tro læses en af
de fire evangelisters Langfredagsberetning i sin helhed ved gudstjenesten. I år
er det Johannes-evangeliet,
menigheden får at høre
vekslende med fællessalmer og musiske indslag –
en kombination, der er
med til at give gudstjenesten et meditativt præg,
hvor tekster og musik kan
spille sammen, så nye dybder og betydningslag kan
vise sig.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Tjek www.dalbykirke.dk
Dalby Kirke opfordrer alle
til at tjekke kirkens hjemmeside. Her er de seneste
opdateringer samt meldinger om, hvordan Dalby
Kirke forholder sig til situationen.
Arrangementer flyttet
Sangaften med Peter A.G.:
4. oktober.
Sogneaften med C. Rørth:
18. november.

Præsten
kan
træffes
Corona har lukket for
Dalby Kirke, men ikke
for præsten.
Brug for at snakke om
bekymringer og uro
eller andet:
Kontakt J.C. Bach Iversen på 75 50 23 27 /
jcbi@km.dk

At blive gravid sætter gang
i mange følelser og tanker,
forventninger og bekymringer.
Gravidsamtaler er et åbent
og fordomsfrit rum med
plads til at tænke højt om
alt dét, der fylder i én, når
man bærer et nyt, spirende
liv i sig: Lige fra de store eksistentielle spørgsmål til
hverdagens helt jordnære
problematikker. Du kan

være med uanset din personlige tro / livssyn.
Hver gang er man sammen
om et særligt tema.
Hvor og hvordan?
Samtalerne
foregår
i
Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding.
Tilmelding: Send en sms /
e-mail til 50 54 71 73 / kontakt@lykkehjertesjael.dk

Graverskifte med overlap
2. påskedag:
Vi GÅR i kirke
Dalby Kirke arrangerer nu for anden gang ”Vi GÅR
i kirke”, nemlig 2. påskedag mandag den 13. april.
Alle er velkomne til at gå med. Turen bliver på knap
1½ time. Der er fælles afgang fra præstegården, Gl.
Tved 23A, kl. 8.30.
Dalby Kirke er en ”kirke,
der bevæger dig”. Sådan
hedder det i kirkens vision.
Og netop 2. påskedag er
der også masser af bevægelse i dagens prædikentekst. De involverede
personer går og løber helt
konkret, og det er med til
at understrege en bevægelse i dybere forstand. Det
er en god anledning til nu
for anden gang at holde
”Vi GÅR i kirke”.

har været gået over til sommertid et par uger. Derfor
går vi fra præstegården allerede kl. 8.30 en forhåbentlig smuk forårsmorgen.
Jette Juhl fra menighedsrådet har lagt ruten, og sognepræst Jens Christian går
også med.
Inviter ægtefællen, naboen, vennen med – og tag
med på ”Vi GÅR i kirke” 2.
påskedag.

Afgang kl. 8.30 fra præstegården
Da ”Vi GÅR i kirke” blev afholdt første gang 12. januar, var det i den
allermørkeste tid. Så da var
der lidt senere afgang end
planlagt denne gang.
13. april er foråret over os
med masser af morgenlys,
også selv om vi til den tid

Kirkekaffe kl. 10.00
åben for alle
Ved ankomst til kirken er
der en solid kirkekaffe med
rundstykker kl. 10, inden vi
går sammen over til gudstjenesten.
De, der ikke går med, men
gerne vil med til kirkekaffe,
er naturligvis velkomne kl.
10.

1. april tiltræder Ritta Buch som ny graver ved
Dalby Kirke. De første to måneder bliver det side
om side med Dalbys hidtidige graver Erling Frost
Larsen, som ved Rittas tiltrædelse går på halv tid
indtil sin endelige fratrædelse 31. maj.

Med over 50 ansøgere stod
menighedsrådet i en særdeles fordelagtig situation, da
der skulle findes ny graver
til Dalby Kirke. Efter en positiv proces med jobsamtaler
faldt valget på den 43-årige
Ritta Buch. Ritta er uddannet gartner og har over 20
års erfaring på det grønne
område, senest hos AAB.
Ritta bor i Taulov med sin
mand og deres tre børn.
Dalby Menighedsråd siger

varmt velkommen til Ritta
og glæder sig til samarbejdet. Dalby Tidende vil senere præsentere Ritta nærmere.
Hvornår siger vi goddag
og farvel?
Menighedsrådet vil efter aftale med Ritta finde en god
lejlighed til, at folk med tilknytning til Dalby Kirke
kan hilse på kirkens nye
graver.

Den planlagte sammenkomst i anledning af Erling
Frost Larsens fratrædelse
måtte som meget andet aflyses på grund af Coronavirus. Sammen med Erling
vil menighedsrådet naturligvis finde en ny dato, så
alle, der vil sige farvel til Erling og ønske ham held og
lykke med næste kapitel,
får mulighed for det.
Nyt i maj-nummeret?
Menighedsrådet håber, at
maj-nummeret af Dalby Tidende kan fortælle, hvornår vi sammen i Dalby kan
sige goddag til Ritta og farvel til Erling.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
15. februar
August Lauritz KyhlChristensen
Regnars Ager 8
8. marts
Felix Schou Heitmann
Kjeldsen
Chr. Schous Vej 6
15. marts
Villum Ingerslev Carstensen
Goldbæk Alle 15
Jonathan Frisk Deichmann
Møllegærdet 6
Christian Maglangit
Bendix Hansen
Dalbyvej 52

VIEDE OG VELSIGNEDE
Ingen

Gravidsamtaler varetages af jordemoder Lisbeth Lykke og sognepræst Birgitte Molin.

Menighedsrådsvalg 2020

DØDE OG BEGRAVEDE
29. februar
Julius Granly Hansen
Tidl. Agervænget 19

12. maj kl. 18.30:
Orienteringsmøde i konfirmandstuen
Information om rådets arbejde, valgprocedurer m.v.
Egentlig valgforsamling: 15. september.

Jeg mødte Jesus:
Bekendelser fra en modvilligt troende
Charlotte Rørth i Dalby Kirke
Tirsdag den 28. april kl. 19
Onsdag den 18. november kl. 19
En aften om tro, overtro og skepsis.
Alle er velkomne.

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 4 April 2020
Red.: J.C. Bach Iversen

VONSILD

FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Valgmøde til skolebestyrelsesvalg Dalby Skole
Til Dalby Skoles skolebestyrelse er der valg af tre forældrerepræsentanter ved
forskudt valg for perioden
august 2020 til juli 2024.
Der holdes valgmøde til
skolebestyrelsesvalget torsdag den 2. april 2020 klokken 17.00 i mødelokalet på
1. sal i indskolingen/SFO.
Forældre, der ønsker at
være kandidat til skolebestyrelsesvalget, giver meddelelse herom til skolens
leder. Det kan ske før, under eller efter valgmødet
dog senest den 29.4. klokken 12.00.
På valgmødet drøftes om

der kan opnås enighed om
opstillingsrækkefølgen
blandt kandidaterne. Hvis
der enighed mellem kandidaterne, inklusive kandidater der opstiller efter valgmødet, er der fredsvalg. Er
der ikke enighed om fredsvalg afholdes valg, der skal
være afsluttet 14. maj 2020.
De tre nyvalgte indgår i
skolebestyrelsen sammen
med fire forældrerepræsentanter, der er valgt for
perioden 2018 til 2022.
Venlig hilsen
Henrik Nielsen, skoleleder

Fødselsdagsgave til
Dronning Margrethe II
3.A har malet og tegnet
malerier for at være
med i en konkurrence
om at være den klasse,
der laver fødselsdagsgaven fra Kolding Kommune.

Af eleverne Ida Bruncke Mikkelsen og Valdemar Buus Luther, 3.A
Foto: Dalby Skole
Vi kan vinde en tur for to
elever, der kommer over
for at fejre Dronningen. Vi
har sammen lavet fem malerier af Dronningen, der

DALBY SKOLE

Sundhed og fællesskab på
skoleskemaet
I 4.C har vi i uge 10 arbejdet med sundhed. Det var
fedt, fordi vi lavede en masse bevægelse sammen
med hinanden.

Af eleverne Emilie Moesby Jørgensen og Jens Hvelplund
Overgaard 4.C
Foto: Dalby Skole

nogle wraps, som var rigtige populære, og der var
dadelkugler, pastasalat og
meget mere.

Vi lærte også en masse nye
lege, og vi fik noget viden
om sundhed. For eksempel
skulle vi løbe op til et papir
og skrive noget om sundhed og så tale sammen om
det bagefter.
En af dagene skulle vi alle
sammen have en madpakke med til to personer.
Så lavede vi en buffet i klassen. Det var rigtigt lækkert
at smage den mad, som de
andre have med. Der var

Skuespil om venskaber
Vi lavede også en masse
skuespil om for eksempel
venner og fællesskaber. Det
var sjovt at se, hvad de
andre havde lavet. Vi syntes
også, at skuespil er meget
sjovt at lave.
Vi havde også noget om
kroppen. Det handlede om
at have en sund krop og
være tilfreds med den. Der
skulle vi også lave skuespil
om, at man ikke havde lyst

til at gå i bad efter idræt/
svømning.
Farve sundhedsuret
Vi lavede også nogle opgaver. I en af opgaverne
skulle vi lave et ur, hvor vi
skulle farve, hvor meget vi
bevæger os. Vi fik en sundhedsstjerne med nogle
gode sundhedsråd.

I dette emne har vi lært, at
sundhed ikke bare handler
om at dyrke motion og
spise sundt. Det handler
også om følelser og selvværd, venner og fællesskaber.
I 4.C har vi et rigtig godt
fællesskab, og vi har det
bare rigtig godt sammen.

Turen gik til Nicolai for børn
fylder 80 år den 16 april.
I hvert maleri er der også
et kendetegn fra Kolding.
Vi har først malet baggrunden, og så har vi klistret
andre tegnede ting på.
Alle 3. klasser i hele Danmark kunne være med i
konkurrencen, men kun et
maleri fra hver kommune
bliver valgt. Vi håber at
vinde.

3.A’s malerier bliver udstillet på Kolding bibliotek sammen med
de andre bidrag i uge 11

4.C har været på Nicolai for børn for at se på valgplakater fra Genforeningen for 100 år siden og
også for selv at lave en.
Af eleverne Vega Naciri Bøgesvang og Sigurd Hannibal
Aaes Holmkvist, 4.C
Foto: Dalby Skole
Vi cyklede til Nicolai for
børn. Det var cirka fem kilometer frem og tilbage.
Da vi var ankommet til Nicolai, skulle vi se nogle
valgplakater fra gamle dage
og en stemmeboks. Det
hele handlede om Genforeningen, da Danmark fik
noget af Tyskland tilbage
for 100 år siden. Vi skulle
også medbringe en tom
morgenmadspakke for eksempel Cornflakes, Coco
pops, Havrefras osv.
Vi skulle lære at lave en plakat med et enkelt budskab.
Den skulle handle om at
passe på havene og vores
fisk og vores drikkevand.
Det var ud fra de 17 verdensmål.

Gode budskaber
Morgenmadspakken skulle
vi bruge til at klippe bogstaver og figurer ud af. Da vi
havde valgt et budskab og
havde klippet alt ud, skulle
der tryksværte på. Da vi var

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

færdige med det, skulle
den igennem en pressemaskine. Den pressede 800
kilo ned på papiret, det vil
svare til at blive trådt på af
en hest.
Nogle af budskaberne var:
smid skrald i skraldespanden i stedet for i havet, sluk
for vandet, når man børster tænder, man skal ikke

bruge plastikposer, rent
vand, pas på dyrene i havet.
Vi fik fri leg, indtil vi skulle
spise vores madpakker, og
da vi havde spist, skulle vi
cykle hjem igen.
Man kan se udstillingen af
vores plakater nede på Nicolai.

Dalby Tidende
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Drengeklubben bag lås og slå i Kolding arrest
Dalby Skoles SFOs 3. klasse-drengeklub KONGulerod har besøgt Kolding Arrest. Det var på mange
måder en nervepirrende oplevelse.

Af pæd. ass. Karina Ahlstrøm
og pæd. René Sørensen
Foto: Dalby Skole
Tirsdag 25. februar gik turen med en flok drenge
(KONGulerod) til Kolding
arrest. Turen var planlagt
til, at vi skulle cykle, men da
vejret ville noget andet, tog
vi bussen. Da vi ankom,
måtte vi vente udenfor, indtil de indsatte var ude på
gårdtur. Først her gik det
rigtigt op for drengene, at
der var ”levende tyve” derinde. For i drengenes øjne,
var alle de indsatte tyve. Enkelte af drengene gav udtryk for, at de fik ondt i
maven over at vide, at de
indsatte var derinde. Vi lovede selvfølgelig at passe på
dem, ligesom vi vidste, at
der var flere fængselsbetjente, der ville passe på os.
Supersød betjent
Vi blev taget imod af en supersød, mandlig fængselsbetjent, der viste os rundt..
Først var vi inde at se en
celle, som absolut ikke var
særlig spændende. Et lille
rum med åbent skab, en
seng, et skrivebord- og stol
og et TV. Drengene var

Skoleleder
Henrik Nielsen

meget optaget af det, der
var skrevet på vægge og
møbler. Det var ikke positive ord. Drengene lagde
særligt mærke til, at der
mange steder stod FUCK.
210 stjerner om ugen
Hvis fangerne var interesseret i at se TV, skulle de betale 42 kroner om ugen.
Nysgerrigt spurgte de til,
hvor de indsatte fik penge
fra. Betjenten fortalte, at
de kunne påtage sig rengøringsarbejde i huset som
gangmand,
trappevask,
rengøring af toiletter. Ellers kunne de flette julestjerner, her tjente de 20
øre per stjerne. Vi fik hurtigt regnet os frem til, at
der skulle flettes 210 stjerner om ugen. Og så skulle
de jo også bruge penge,
hvis de ville handle ved
købmanden som kom i
huset en gang imellem, og
som betjenten fortalte, var
de rygere og skulle købe cigaretter, så skulle der ekstra mange penge til.
Kreative indsatte
Efterfølgende gik vi i kælderen. Her kom vi ind i et
aktivitetsrum, hvor han

Fakta omkring Kolding arrest:
(arrest = varetægtsfængsling)
61 indsatte, 59 mænd – 2 kvinder
6 betjente på job ad gangen
De indsattes måltider: Varmt mad til frokost, koldt til
aften, og her fik de udleveret morgenmaden til næste
morgen (vakuumpakkede færdigretter)
To tilkaldeknapper i cellerne, toiletknap og akutknap
Pædagog tilknyttet de indsattes børn
Pt. var der flest indsatte med anden etnisk baggrund
end dansk, i sommerperioden oplevede de tit indsatte
fra østeuropæiske lande, som havde været på indbrudstogt, når vi andre holder ferie
3 daglige urinprøvetagninger af tilfældige fanger i forhold til misbrug
Mulighed for undervisning gennem VUC, misbrugsbehandling, samt låne bøger fra bibliotek
Gennemsnits opholdsvarighed 2 måneder, en enkelte
havde sidder hos dem i 2 år
I løbet af 24 timer, har de én times udgang fra cellen

DALBY
SKOLE

Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Camilla Krab
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

havde samlet en masse forskellig genstande, som han
fortalte om. Han viste os
blandt andet alt det sikkerhedsudstyr betjente bruger,
når de kommer ind til en
udad reagerende fange.
Derudover viste han også,
hvad de havde konfiskeret
af diverse våben og andre
effekter. Som betjenten
sagde, hvis ikke de sad her
hos os, ville de være nogle
dygtige ingeniører ”ude i
virkeligheden” for kreative
og nytænkende, det var de.
Mange kreative våben
Vi så knojern lavet af en gaffel, dybvandskoger lavet af
en tobaksdåse og en saks,
håndvåben lavet af tandbørster, pinde, barberblade, slagvåben lavet af vådt
pap, et langt reb flettet af
dynebetræk. Vi blev kloge
på, at der findes miniature
telefoner, der virker som
helt almindelige telefoner
med opkald og sms, der er

max fem cm lange. Han
viste os Kinder æg/plastic
æg, der bliver brugt til at
smugle ting ind til de indsatte i ved at komme dem
op i numsen. Sko med indbyggede hulrum til at gemme genstande i udført så
perfekt, at ingen ved første
øjekast kunne se, at der var
gemt noget.
Hvordan ser en tyv ud
Drengene spurgte nysgerrigt til, hvordan ”tyvene” så
ud, hvad de havde på af tøj,
og hvem de var. Betjente
fortalte, at det var helt almindelige mennesker, som
havde gjort noget dumt,
f.eks. at slå en anden person. Drengene fik nervøst
fremstammet, hvad så med
os, vi slår også nogle gange
hinanden ude i skolen,
kommer vi så også i fængsel. Betjenten var super
god til at forklare drengene, at nogle slåskampe er
for sjov og aftalt på for-

hånd, og andre er man
kommet uforskyldt ind i,
og det er så voldsomt, at
man skal ringe efter politiet. Først her kan det
komme på tale, at man
kommer i fængsel.
Kontrolrum
Til sidst var vi en tur i kontrolrummet. Her kunne vi
se alle skærme med overblik over hele huset og gården. Betjenten fortalte, at
han havde set os på overvågning lege ude foran
porten, inden vi kom ind.
Mens vi gik rundt med betjenten bippede hans
alarm hele tiden, vi spurgte
nysgerrigt til, hvad det var.
Det var, fordi fangerne var
på deres eneste daglige
gårdtur på 1 time, og eftersom vejret var dårligt ville
de ind, men det kunne de
ikke komme, så længe vi
var på besøg, så den dag
havde vi lidt magt over de
indsatte.

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)

____________
Det sker
Lørdag 4.
Påskeferie begynder
Mandag 13.
Påskeferien slutter
Onsdag 15. - fredag 17.
Grønt Flag – dage i undervisningen
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DALBY GF

Dalby GF’s klubhus er endelig en realitet
Seks år og 53 møder med Kolding Kommune skulle
der til for at få et klubhus til Dalby GF. Nu står det
færdigt og klar til brug, så snart coronavirussen er
færdig med sin hærgen.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
Der var ikke mange, der
helt havde forudset, at der
i dag efter seks år og cirka
53 møder med kommunen
og mange millioner senere
ville stå et helt nyt klubhus
ved hallen.
Men det er ikke desto mindre hvad Jesper Christiansen som har været med i
projektet fra starten af, nu
kan se tilbage på. Udover
Jesper, har Peter Skovbakke og daværende formand

Jesper Christiansen som har
været med fra byggestart er
også træner i Dalby.

for fodbold ungdom Gitte
Bormlund Thomsen også
været primusmotorer i projektet.
Steen Hoppe og Jens
Schmidt, tidligere bestyrelsesmedlemmer og nu
Æresmedlemmer i Dalby
GF fodboldafdelingen har
også udvist et stort engagement i at få klubhuset op at
stå.
- Det har været en lang
men også en sjov proces,
og jeg er glad for, at vi har
fået det klubhus, som vi har
både drømt om men også
haft brug for i så mange år,
siger Jesper, der er træner
for U14 fodbolddrenge i
Dalby GF.
I skrivende stund bliver
byggeriet afleveret færdigt
som planlagt den 3. april,
hvis ellers ikke den hærgende coronavirus lukker
byggeriet helt ned, men
selv om der skulle ske en
overskridelse af tidsplanen,
så er klubhuset ikke desto
mindre en realitet.

Manglede et sted
Det hele begyndte en sen
aftentime til Sportsfesten den nuværende Sommerfest, da Jesper og Peter
Skovbakke sad og snakkede om, at der faktisk
manglede et sted at drikke
en sodavand og spise en
pølse efter deres drenge
havde spillet fodbold. De
daværende omklædningsrum var nedslidte, og der
var ingen steder at opholde sig med drengene. De
besluttede sig for at gøre
noget ved det.
- Vi ville have været tilfredse med en overdækket
terrasse, der blev bygget på
de eksisterende omklædningsfaciliteter, fortæller
Jesper som efterfølgende
gik hjem og begyndte at slå
stregerne til et halvtag, og
senere et nyt klubhus.
Nedrivningsklart
Borgmesteren kom på besøg og kunne godt se, at de
daværende faciliteter kun
var til nedrivning, og så
kom der gang i processen.
Pengene blev fundet, byggemøder gik i gang og selv
om klubhuset er blevet barberet ned et par gange, så

der blandt andet er blevet
to færre omklædningsrum,
så står det nu færdigt med
fire omklædningsrum, dommeromklædning, vaskerum, boldrum, køkken, kontor og klublokale med loft
til kip. På 1. salen får Værestedet nyt lokale med skabe
og E-sport, men de vil også
få glæde af resterende
klublokaler og køkken, da
Dalby GF på hverdage alligevel ikke bruger faciliteterne i dagtimerne.
Plads til Værestedet
- Denne løsning har været
en medvirkende faktor til i
sin tid at få sat skub i tingene og giver også god mening, og så kan vi jo også
bruge lokalerne om aftenen, når Værestedet alligevel er lukket ned, til blandt
andet taktikmøder, siger
Jesper.
Alt i alt har det været en
hård men også en sjov proces, understreger Jesper
der sammen med resten af
Dalby GF glæder sig til at
komme i gang med at få
fyldt de nye rammer ud.
- Selv om det ikke helt er
blevet som det forslag, som
jeg tegnede, så er det da

Den lyse del af bygningen kommer til at huse både værested og
klubhus.
sjovt, at min tegning har
dannet grundlag for klubhuset. Nu mangler vi så
bare flere udendørs fodba-

ner og kunstgræsbane,
som virkelig er en mangelvare, siger Jesper.

Fra klubhusets 1. sal er der et flot view ud over banerne.

Generalforsamling Dalby GF
25. februar afholdt Dalby GF sin årlige generalforsamling, hvor repræsentanter fra alle afdelinger
var repræsenteret.
Denne artikel er en bearbejdet
og forkortet udgave af beretningerne i det egentlige referat,
som Mette Høi Davidsen har
udarbejdet. Red.
Brian Forsingdal,
Bestyrelsen
Tak for indsats til frivillige
og bestyrelsen. 112. år er
afsluttet i Dalby GF. Hovedforeningen skal have en
mere politisk rolle fremadrettet. Der er behov for at
lægge pres på politikerne.
Hovedforeningen har søgt
penge til indretning af
klubhus. Dalby GF afventer, at fodbold meddeler,
hvad pengene skal bruges
til.
Der er brugt DKK 12.000
på, at alarmen er gået.
Medlemmerne er ikke
gode til at overholde alarmtider, at lukke døre/vinduer mv.
Alle anlægsinvesteringer i
Kolding Kommune frem
til 2024 skal ansøges senest
den 1. marts. Vi har lagt
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billet ind på en hal. Kjeld
sørger for at der lægges
billet ind på kunstgræs.
Der vil efterfølgende
komme dialogmøder. Vi
arbejder på, hvad vi selv
kan bidrage med ift. egenfinansiering.
Kjeld Jensen, Fodbold
Vi har fået et seniorhold
mere op at køre. Nu har vi
3 seniorhold, 2 Oldboys
hold, 1 Senior Oldboy
hold, Ellers har vi hold fra
U14 og ned.
Vi har behov for baner til
at spille på, da banerne i
Dalby er for få og er våde.
Det betyder at Dalby er
nødt til at betale for at leje
kunststofbaner.
Irene Mortensen,
Gymnastik
384 medlemmer, en tilbagegang fra 400 medlemmer. De 19 til 24-årige dyrker ikke motion i Kolding.
Vanskeligt at få tilstrækkeligt med haltider. Mor/

barn hold er rykket til søndag. Det er positivt.
Event for alle drenge på
Dalby Skole, da Dalby har
været med i projekt om at
få flere drenge med til
gymnastik. Ønske om at
lave et event med 3 trænere fra DGI, hvor pigerne
kan spille fodbold og drengene kan springe en dag.
Jytte stopper som økonomiansvarlig. Ann tager over.
Ønsker at bruge det kommende klubhus til at placere forældre, når der er
træning, da forældrene forstyrrer med deres snak og
tilstedeværelse. Tak for arbejde vedr. klubhus til de
rette vedkommende.
Henrik Seligmann,
Volley
14 Kids, 18-20 senior, Carsten Hedegaard overtager
formandsposten.
Mette Høi Davidsen,
Sommerfesten
Der er rigtig mange unge
børnefamilier i vores kvarter. Vi håber på, at nogle af
disse vil tage en tørn i
Dalby GF med bl.a. afholdelse af Sommerfest. Som-

merfesten er et fantastisk
aktiv for børn og voksne i
området – og overskuddet
fra sommerfesten er med
til at skabe økonomi til både de kommende møblementer, som vi skal have op
at stå ved klubhuset, skolen
og boldbanerne. Vi vil rigtig gerne udstikke specifikke opgaver, så det ikke
bliver for meget. KOM NU
– vær med til at gøre en
forskel.
Mette Høi Davidsen,
Badminton
Badminton har 2 timer til
rådighed om søndagen.
Der er fuldstændigt booket
ud på banerne.

Tommy Andersen,
Kasserer
Tommy gør det rigtig godt
og har været aktiv i Dalby i
mange år. Nu er det tid til,
at vi finder en anden.
Tommy har posten, indtil
vi finder en anden.
Opgaven som kasserer for
hovedforeningen er minimal, da afdelingerne hver
især indrapporterer regnskaber til gennemgang ved
revisor. Er du interesseret i
at påtage dig opgaven, kan
du kontakte formand
Brian Forsingdal på tlf.: 22
20 71 37
Regnskaber og revisor
Regnskaber blev gennem-

gået, og Majbritt Viskum
blev valgt som revisor.
Eventuelt
Ved en åben dialog kom
forskellige emner på bordet.
Hvem skal tage over på formandsposten næste år?
Morten Hell blev foreslået.
Vi skal gøre en indsats for
at finde en god og stabil
kasserer til hovedforeningen.
Det blev foreslået, at der
kan afholdes søndage med
åben grill, når klubhuset er
færdigt. Ønsket er at samle
områdets beboere Dalby,
Tved, Rebæk og Mariesminde.

