Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

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

Søndag 17. kl. 10.30
Muligvis første gudstjeneste efter genåbningen

Da statsminister Mette Frederiksen midt i påskeferien
fortalte, at skolerne blev
genåbnet for 0.-5. klasserne
fra onsdag den 15. april, fik
skolerne i Danmark rigtig
travlt med at gøre klar.
Skolerne og skoledagen
kan nemlig ikke være som

før. Sundhedsstyrelsens vejledninger om afstand mellem eleverne, hygiejne- og
rengøringsregler, og kravet
om at mindst halvdelen af
skoledagen sker udenfor
betyder, at alle lokaler
skulle om-indrettes, og
kendte skemaer skulle ændres totalt.
Det er lykkedes, men alt
kunne ikke starte 15. april.

Lørdag 30.
Pinseferie begynder
Søndag 31. kl. 10.30
Hele verden fejrer pinse
i Dalby Kirke

JUNI
Mandag 1. juni kl. 10.30
Fælles pinsegudstjeneste
for Kolding Provsti på
Skamlingsbanken
Pinseferie slutter
Tirsdag 9.
Valgmøde: Menighedsrådsvalg 2020
Torsdag 11.
Generalforsamling: Beboerforeningen

Dalby Beboerforening

Dalby Skole er åbnet for de mindste klasser. Det
giver helt nye udfordringer, og skoledagen bliver
en del anderledes end, før Coronakrisen lukkede
skolen ned og sendte alle børn hjem.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole

Søndag 24.
Kr. Himmelfartsferie
slutter

Dalby GF

Maj 2020
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Genåbning af Dalby Skole i
en Coronatid

Fredag 8.
St. Bededag

Torsdag 21.
Kr. Himmelfartsferie
begynder

Dalby Kirke

9. årgang. Nr. 4

Forældrene må aflevere børn udenfor, hvor de tages imod af lærere
og pædagoger.

IDRÆT
Månedens træner

Læs side 2

Udeundervisning i en Coronatid: 2C øver gangetabeller på
sportspladsen.

KIRKE
Graver takker af

Læs side 3
På Dalby Skole var det
vores 4. og 5. klasser, der
måtte vente et par dage, før
de kunne møde ind.
Stor indsats af alle
At det lykkedes at skabe
rammerne for en anderledes skoledag kan vi takke
vores lærere, sfo-medarbejdere, teknisk-serviceledere,
sekretærer og rengøringsassistenter for. Det har krævet en stor indsats og
fleksibilitet.
De første skoledage efter
genåbningen er gået rigtig
godt. Forældrene har været
gode til at tale med børnene om, hvad der nok

blev anderledes, når man
skal holde afstand, vaske
hænder rigtig tit og kun må
lege med få faste kammerater.
Klasserne har måttet fordeles i to lokaler for at kunne
holde afstand på to meter i
undervisningen. Det positive er, at det giver mere ro
og voksenhjælp, når vi især
i indskolingen har måttet
have to voksne på.
Vi ser frem til, at 6. klasserne også må komme i
skole igen, og prøver at
bruge den lidt svære tid til
at arbejde på nye måder,
der kan lære børnene og os
på skolen noget nyt.

ingen sommerfest

KIRKE
Kirkeværge engagerer
sig i sognet

Læs side 5

SKOLE
Corona hjemmeskole

Læs side 6

Læs mere på side 6

Søndag 14.
Friluftsgudstjeneste

SKOLE
Se den flotte skole

Læs side 7

mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Kom ind og vælg

LOKALT
Ny leder med kendt
ansigt

Læs side 8
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GANG I DIG OG DALBY / DALBY GF

Tved Vandværk må finde ny dato til generalforsamling
Som rigtig meget andet i kongeriget måtte også
generalforsamlingen i Tved Vandværk 25. marts aflyses. Så snart bestyrelsen kender tidspunkt for ny
generalforsamling, meddeles det på www.tvedvand.dk – og om muligt også i Dalby Tidende.

Pressemeddelelse fra
Vandværk
Bearbejdet af Red.

Tved

Ifølge vedtægterne i Tved
Vandværk skal der afholdes
generalforsamling hvert år
i marts. Grundet Coronavirus vedtog bestyrelsen at
udsætte generalforsamlingen til senere i år for ikke
at udsætte de fremmødte
for yderligere smitterisiko.
Fra forening til andelsselskab med begrænset
ansvar (A.m.b.a.)
Udsættelsen har givet
Vandværkets bestyrelse mulighed for at uddybe et af
de væsentligste punkter på
generalforsamlingens dagsorden, nemlig omdannelse
af foreningen til et
A.m.b.a.

Samtidig med denne ændring bliver vedtægterne
gennemgået og tilpasset
branchens nye retningslinjer fra Danske Vandværker.
Det nugældende regulativ
vil ligeledes blive gennemgået og rettet til.
Hovedårsagen til ændringen fra forening til A.m.b.a.
er, at hæftelsen i foreningen
var spredt ud på alle vore
kunder i foreningen. Når
ændringen forhåbentlig er
godkendt på generalforsamlingen, vil den enkelte
kunde alene hæfte med sin
indskudte kapital, som er
betalt ved tilslutningen.
Denne ændring er dog på
ingen måde begrundet i risici for yderligere kapitalbehov. Tværtimod er Tved
Vandværk stadig økonomisk godt kørende.
I denne forbindelse kunne
nogen måske få den tanke,
at Tved Vandværk er på vej
til at blive et mere kommercielt selskab. Det afviser formand Søren Bolvig klart:
- Vi har godt vand uden

Graver takker af efter 23 år

nogen form for pesticider,
økonomien er i orden, og
vi er stadig blandt de vandværker i Koldingområdet,
der har de laveste priser.

Erling Frost Larsen har nydt hver eneste dag, han
har haft som graver i Dalby. Den tidligere købmand
fandt sin rette hylde som graver – et job, han alle
årene har varetaget med flid og omhyggelighed. I
Dalby er man enige om, at kirkegården er en af de
mest velplejede i landet.

Bedre vand fra de kommunale vandværker?
Nogen har måske i den senere tid læst indlæg fra
EWII om, at de små vandværker ikke kontrollerer
deres vand så godt og grundigt, som de større kommunale gør. Det skulle så
betyde, at vandkvaliteten er
bedre hos de større selskaber. Der skulle således være
behov for en konsolidering
i vandforsyningsbranchen
for at højne kvaliteten af
vandet.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
Venlig og imødekommende. Pligtopfyldende og
dygtig. Sirlig og ordentlig.
Sille og rolig. Fremhæver
aldrig sig selv. Nem at samarbejde med. God og trofast medarbejder.
Det er bare nogle af de positive ord, som menighedsrådsmedlemmer gennem
årene og samarbejdspartnere sætter på graver ved
Dalby Kirke, Erling Frost
Larsen.
- Erling er så utrolig venlig,

God samvittighed
- Lad mig slå helt fast. Vi
har god samvittighed omkring driften af Tved Vandværk. Vi går ud fra, at de
centrale myndigheder har
fastlagt det nødvendige tilsynsprogram med vandkvaliteten, og det overholder
vi til punkt og prikke. Vi
synes, vi har et godt samarbejde EWII på dette niveau, og det håber vi også,
EWII vil fortsætte med, appellerer formand Søren
Bolvig.

Månedens træner
Navn
Mikkel Andersen
Alder
20 år
Bopæl
Lige her i Dalby
Job
Salgsassistent
Familie
Jeg bor sammen med min
mor og far samt to mindre
søstre. Både mine søstre og
jeg har gået på Dalby
Skole. Den yngste, Sidsel,
går endnu på skolen.
Livret
Intet slår mad fra min mormor.

Sportsidol – og hvorfor?
Bo Spellerberg.
Jeg spillede meget håndbold tilbage i folkeskolen
og fulgte naturligvis med
Kolding IF. Bo Spellerberg
var den største, har jagtet
mange autografer fra
ham.
Hvor mange år i Dalby GF?
Det ved jeg næsten ikke.
Har været med til aktiviteter i Dalby GF, siden vi flyttede hertil, da jeg var
omkring 6 år gammel. Har
senest været volleyboldtræner i 3 sæsoner.
Funktion i Dalby GF
Er træner for Dalby GF’s
level 3-4 volleyboldhold.

Derfor blev jeg træner i
Dalby GF
Jeg kom naturligt ind i trænerrollen, først som hjælpetræner, efter jeg var
færdig med selv at spille i
Dalby. Jeg fortsatte her
med at spille volleybold i
Kolding volleybold klub.
Jeg har nu fulgt min søster,
Sidsel, og hendes hold, fra
de begyndte med at spille
kids-volley til, hvor de er
nu. Efter næste sæson vil
de være så langt, at kids-volley ikke er nok længere, og
de i stedet skal spille teenvolley. Dette er den samme
vej, jeg selv har taget, og at
træne andre den samme
vej, det er grunden til, jeg
blev træner i Dalby GF.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Mit bedste / sjoveste
Dalby-minde
Jeg har mange gode minder med volleybold i Dalby,
både som spiller og som
træner.
Det, der går igen, er at
spille kampe, at komme ud
blandt andre som én selv
og spille mod dem og med
dem. Her fandt jeg mange
venskaber, og jeg ved, at
børnene gør det samme.
Træningslejre over hele
weekender er også højt placeret på listen. En hel
weekend med vennerne
hvor man hygger sig sammen på volleyboldbanen,
men også efterfølgende i al
den fritid, der gives. Være
længe oppe og have spist så

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

og det betyder meget, at
han er så ordentlig, når
man eksempelvis skal finde
et gravsted. Han er pligtopfyldende og holder kirkegården overordentlig flot,
siger tidligere menighedsrådsformand Elly Petersen,
der i sin tid var med til at
ansætte Erling.
Et godt valg
Siden Erling blev ansat som
graver 1. juli 1997, har alle
da også været enige om, at
Erling var et rigtig godt
valg. Selv har Erling også
været utrolig glad for sin tid
som graver, men han mener selv, at tiden nu er kommet til pensionen, selv om
det er svært at give slip.
- Jeg har altid sagt, at jeg
ville blive ved til jeg blev 70,
men som 69-årig kan jeg
vel også godt tillade mig at
stoppe nu, siger Erling.
Det var ellers ikke meningen, at Erling skulle have
været graver. Inden han
kom til Dalby, var han selvstændig købmand i Seest i
19 år, men det satte en
blodprop en stopper for.
Da han var kommet sig,
blev han gravermedhjælper i Sdr. Bjert, men da
man søgte en graver i Dalby, søgte han jobbet.
- Jeg vidste ikke helt, hvad
jeg gik ind til, for det var jo
noget helt andet end at
være købmand, og jeg må
da indrømme, at jeg de før-

ERLING FROST LARSEN
69 år. Gift med Birgit. Sammen har de tre voksne børn
og otte børnebørn. Graver ved Dalby Kirke siden 1997,
fratræder 31. maj efter to måneder på halv tid med overdragelse til ny graver.

Mikkel Andersen med nogle af holdets spillere.
meget slik, man har fået
ondt i maven. Helt klart
nogle af de bedste minder
jeg kan komme på. Jeg er

endda så heldig at være
sammen med ungerne, når
de skaber de samme minder, som jeg gjorde.

Tidligere selvstændig købmand i Seest. Solgte sin forretning i 1996. Bruger fritiden på børn og børnebørn, på
at cykle med sin kone. Glæder sig til at få tid til at læse
en bog og nyde sit otium.

ste dage i jobbet tænkte:
Hvad har jeg dog kastet
mig ud i, ler Erling.
Fik halvtidsjob
Men Erling blev med tiden
meget glad for jobbet.
- Jeg har altid været glad for
at være her, siger Erling,
der heldigvis kendte graveren i Sdr. Bjert, som viste
ham, hvordan man lægger
gran på gravene til jul, da
det skal gøres på en bestemt måde.
- Jeg havde jo ingen uddannelse som anlægsgartner,
så jeg måtte prøve mig lidt
frem i begyndelsen. Men
efterhånden har jeg fået
taget en hel del kurser og
fået meget rutine, fortæller
Erling.
Familien hjælper til
Graveren passer kirkegården og andre udenomsarealer, kirken indvendigt,
pynter kirken op til begravelser, højtider og andre
anledninger og passer præstegårdens have.
Til jul sætter han juletræer
op, og det har altid været
en tradition, at familien
hjælper til ved højtiden.
- Dengang mine tvillingedrenge var små, var de altid
med til julegudstjeneste.
Juletræerne i kirken var
pyntet med levende lys, så
sad de i hver side for at
holde øje med, at der ikke
gik ild i træerne. Selv om
de i dag er 38 år, sætter de
stadig juletræer og lyskæder op, og min datter pynter hvert år juletræerne.
Det er blevet en tradition,
de ikke vil undvære, og jeg
synes også, det er hyggeligt,
fortæller Erling.
Kirkens ansigt
Mange identificerer måske
per refleks en kirke med
præsten, men sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
kommer med et andet bud:
- For besøgende på kirkegården er graveren jo den,
de møder i det daglige.
Man skal ikke underkende,
at graveren gennem kon-

takten med kirkegårdens
brugere bliver kirkens ansigt udadtil. Her har der
gennem årene lydt mange
roser for Erlings respektfulde og værdige karakter.
Han tager altid åbent og
imødekommende imod,
uanset hvilken situation og
stemning de besøgende befinder sig i.
Godt humør
Erling er også en social og
lattermild person, selv om
der i tidens løb har været
god grund til at tage et par
dybe indåndinger. Jens
Chr. Bach Iversen fortæller:
- Jeg husker, hvordan jeg
engang til børnegudstjenesten juleaften smed tusindvis af de små sølvstjerner,
man ellers bruger til bordpynt, ud over børnene.
Børnene jublede. Det gjorde Erling ikke just, for der
skulle jo gøres klar til næste
gudstjeneste. Og der dukker da også af og til stadig
en stjerne op, der har sat
sig i en sprække. Men Erling sundede sig – faktisk
hurtigere, end man med rimelighed kunne forvente –
og griner i dag, når det
nævnes.
Erlings humoristiske sans
blev også sat på prøve, da
strømmen et år gik ved sidste gudstjeneste juleaften,
så præsten ud over den
fyldte kirke hørte Erling
ad, om han havde slukket
for mikrofonen for at
slippe for at høre juleprædikenen for tredje gang:
- Også i den situation grinede Erling hjerteligt med.
Det er godt med en medarbejder, der befinder sig
godt både i sjov og alvor.

med, at Erling rent faktisk
fik afholdt sin ferie.
Selv siger Erling, at han er
blevet bedre til at holde fri
i de senere år.
- Jeg vil gerne gå hjem med
god samvittighed. Jeg vil
være bekendt at gå hjem
hver lørdag og have tømt
alle skraldespande. Det er
en fryd for mig, når det
hele ser pænt ud, og jeg
kan jo selv tilrettelægge mit
arbejde, så hvis jeg arbejder sent den ene dag, kan
jeg gå tidligt en anden,
siger Erling, der dog stadig
går og samler op og smider
ud, selv om han egentlig
holder fri. For som han
siger, så er der det mindre
i hverdagene.

Holder sjældent fri
Selv om Erling har fri hver
mandag og har otte friweekender om året fra fredag eftermiddag til tirsdag
morgen plus ferier, så er
det ikke altid lykkedes særligt godt for Erling. Elly Petersen fortæller, at der var
nogen, der skulle holde øje

Menighedsrådsvalg 2020

Godt samarbejde
Kjeld Kjeldsen har som kirkeværge i menighedsrådet
haft kontakten til Erling
alle årene. Han kan nikke
genkendende til, at Erling
er så samvittighedsfuld i sit
arbejde.
- Sådan har han det bedst.
Erling har gjort det utrolig
nemt at være kirkeværge.
Vores samarbejde har fungeret fantastisk godt. Han
er venlig, imødekommende og hjælpsom. Erling har
taget kurser og hele tiden
fulgt med udviklingen. Jeg

har altid sagt, at han ikke
kan stoppe, før jeg træder
ud af menighedsrådet, men
nu bliver det ham, som
stopper først, og det er vemodigt, men meget forståeligt, siger Kjeld Kjeldsen.
Erling har nydt alle årene,
men mener nu også, at det
er tid at holde.
- Der er jo sket meget i tidens løb. Tidligere havde
vi et kort over alle gravsteder, som skulle opdateres i
hånden. Jeg skrev også de
årlige regninger i hånden.
Nu har vi fået computer til
de ting, fortæller Erling,
der også synes, det er vemodigt at stoppe nu.
- Jeg troede ikke, jeg kunne
få så godt et job efter blodproppen. Set i bagspejlet
har det været det helt rigtige for mig. Jeg kan lide at
have frihed under ansvar,
og jeg har jo selv bestemt,
hvordan jeg ville arbejde.
Folk har været så flinke og
venlige. Det er positivt at
møde menigheden på den
måde, og mange er kommet med vin, småkager og
chokolade til jul. Jeg har
altid følt mig godt tilpas
her og har hver uge glædet
mig til søndagens gudstjeneste og ovenikøbet fået
penge for det, konkluderer
Erling.

TO
9. juni kl. 18.30: NY DA
Orienteringsmøde i konfirmandstuen
Information om rådets arbejde, valgprocedurer m.v.
Egentlig valgforsamling: 15. september.
Mere i næste nr. af Dalby Tidende
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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.
MAJ
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 12. kl. 19.00
I præstegården eller via Skype.
Gudstjeneste: Søndag 17. kl. 10.30
5. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Gudstjeneste: Torsdag 21. kl. 9.00
Kristi Himmelfartsdag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 24. kl. 10.30
6. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 31. kl. 10.30
Pinsedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
JUNI
Fælles friluftsgudstjeneste på Skamlingsbanken:
Mandag 1. kl. 10.30
Fælles for hele Kolding Provsti. Markering af Genforeningsjubilæet.
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 10.30
Trinitatis søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsvalg 2020: Tirsdag 9. kl. 18.30
Orienteringsmøde i præstegården. Se side 3.
Friluftsgudstjeneste: Søndag 14. kl. 9.30
Oplysning om sted følger. Ved J.C. Bach Iversen.
1. søndag efter Trinitatis.
Gudstjeneste: Søndag 21. kl. 10.30
2. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
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.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 5 Maj 2020
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.
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Dalby Kirke og Corona-virus
(COVID-19)
Hele folkekirken og dermed også Dalby Kirke følger de samme anvisninger som hele samfundet, når
det gælder situationen med Corona-virus. Følg situationen på www.dalbykirke.dk

Af sognepræst JC Bach Iversen
Ved pressemødet 11. marts
præsenterede statsministeren og sundhedsmyndighederne den første nedlukning af det danske samfund. De kirkelige myndigheder fulgte hurtigt trop
med vejledninger til, hvordan nedlukningen skulle
håndteres i folkekirken.
Siden er fulgt adskillige
pressemøder, og hver gang
har man i folkekirken taget
fat på at omsætte de løbende anvisninger.
Corona-hverdag
Allerede dagen efter statsministerens skelsættende
pressemøde blev alle gudstjenester, aktiviteter og
møder i folkekirkens regi
aflyst, i første omgang til
27. marts, dernæst til og
med påsken og endelig til

og med 10. maj.
Kirkebygningerne er også
lukket. Foreløbig har vi en
kalender, der begynder
efter 10. maj. Om datoen
rykkes efter deadline på
Dalby Tidende er uvist.
Dåb, bryllupper og begravelser har som det eneste
kunnet gennemføres, men
kun ved overholdelse af
særlige retningslinjer, der
undervejs er blevet justeret.
Nogle dåb er blevet gennemført i Dalby Kirke,
andre er blevet udsat. Vielser bliver også udsat.
Begravelser kan naturligvis
ikke udsættes på samme
måde, men biskopperne
har understreget muligheden for at gennemføre kremering og så vente med
højtideligheden i kirken –
med jordpåkastelse på
urnen – til, når samfundet
igen åbnes.

Kirkeværge kan lide at være Hele verden fejrer Pinse i Dalby
med til at præge sognet
Kjeld Kjeldsen har været medlem af menighedsrådet i seks perioder og har i alle årene været kirkeværge. Kirkeværgen har vedligeholdelsen af kirke,
kirkegård og præstegård som sit ansvarsområde.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.

Følg præstens ugentlige hilsen på www.dalbykirke.dk
Ofte med udgangspunkt i Dalby Kirkes inventar.
Alle konfirmationer er
udsat, i Dalby til henholdsvis 20. og 27. september.
Det er naturligvis en stor
skuffelse for mange, når
man sådan har glædet sig.
Menighedsrådets arbejde
er også sat på vågeblus med
kun de nødvendigste ting
på dagsordenen på onlinemøder.
Føles helt forkert
I en Corona-tid, hvor vi skal
”stå sammen ved at holde
afstand”, kommer mange
af os i hverdagen til at
mangle den fysiske kontakt, vi har behov for og
ikke engang kan give hånd
eller knus.
For sagen er jo den, at det
ikke kun er virus, vi overfører, når vi giver hånd og
knus. Det er også respekt
og nærvær, samhørighed
og kærlighed – alt det, som
vi har særlig brug at give
hinanden ved begravelser,
hvor det føles helt forkert,
at vi skal holde afstand.
Her ønsker vi i den grad at
”stå sammen ved at holde
om”.
Her og nu må vi sætte alle
knus og kram i banken og
indløse dem med renters
rente, når vi igen slippes
fri.
Kontakt til kirken?
Vi har en gammel tradition
i Danmark for radio- og tvgudstjenester. Der er også
en del præster, der bruger

Når Kjeld Kjeldsen har
valgt at stille op til endnu
en periode i menighedsrådet, er det, fordi han kan
lide at være med til præge
tingene.
- Jeg har en holdning til
mange ting og kan ikke
lade være med at engagere
mig i mangt og meget,
siger Kjeld Kjeldsen, som
når op på 28 år i menighedsrådet, hvis han bliver
genvalgt.
I alle årene har Kjeld været
kirkeværge. Et hverv, der

sociale medier og streaming.
Og nok er kirkens bygninger lukket, men præsternes
telefoner er ikke. Alle kan
ringe til præsten om det,
man har på hjerte.
Personale på kirkegården
I begyndelsen af nedlukningsperioden skulle alle
kirkers personale arbejde
hjemmefra og kun deltage
ved dåb, vielse og begravelse. Siden kom der dog
en åbning for kirkegårdspersonalet.
Det betyder, at man kan se
Dalbys nye graver Ritta
Buch på kirkegården sammen med Erling Frost Larsen, der fratræder 31. maj.
Men de skal naturligvis
holde afstand.
Når datoen for genåbningen af samfundet kendes,
finder menighedsrådet en
ny dato for afskedsreception for Erling Frost Larsen.
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Kjeld Kjeldsen er optaget af at
sikre kulturarven.

består i den daglige kontakt til kirkens graver samt
vedligeholdelsen af kirke,
kirkegård og præstegård.
- Det er selvfølgelig graveren, der står for det praktiske arbejde i det daglige,
mens jeg står for kontakten
til eksempelvis håndværkere. De små investeringer,
som graveren ønsker, kan
jeg godt bevilge. De lidt
større skal godkendes af
menighedsrådet, fortæller
Kjeld og tilføjer:
- Det er nok der, jeg har
min force. Jeg har en praktisk tilgang til tingene. Og
jeg har haft et utrolig godt
forhold til vores graver Erling, som har gjort det
nemt at være kirkeværge.
Håndskrevet protokol
Registrering af gravstederne foregik tidligere på
den måde, at det blev skrevet ned i en protokol, hvem
der var begravet på hvilke
gravsteder. I dag foregår
det elektronisk, men Kjeld
finder det interessant at
kigge i de gamle protokoller.
- Der ligger meget kulturhistorie gemt der. Man kan
se, hvem der har været sog-

KJELD KJELDSEN

nerådsformænd, og hvem
der har været med til at
præge sognet. Vi skal ikke
glemme, at der har været
mennesker, der har været
med til at udvikle Dalby og
gjort sognet til det, som det
er i dag. Jeg synes, det er
spændende at kigge på den
sognehistorie, der ligger
gemt, siger Kjeld.
En anden ting, som Kjeld
sætter pris på, er, at han i menighedsrådet er med til at
sikre vores fælles kulturarv.
En vigtig institution
- Det er også en vigtig
grund til, at jeg stiller op til
valg igen. Kirken er en vigtig institution for mange.
Det kan godt være, at en
del kun bruger kirken ved
barnedåb, konfirmation og
bryllup. Men de vil have, at
kirken er der, når de skal
bruge den. Det er for mig
vigtigt at være med til sikre.
Desuden sker der mange
spændende ting, blandt
andet det nye sognehus, og
den udvikling vil jeg gerne
være med til at præge, siger
Kjeld, der opfordrer alle,
der har lyst, til at stille op til
menighedsrådsvalget.
- Vi har et rigtig godt råd
med mange forskellige
kompetencer og uden konflikter. Så hvis man har
noget, man vil og kan byde
ind med, så stil gerne op.
Tidsmæssigt bliver man
ikke overbebyrdet, siger
Kjeld.

Kjeld Kjeldsen har siddet i menighedsrådet siden december 1996 og været kirkeværge alle årene.

Som rigtig meget andet i
denne tid er Dalbys planlagte pinsefejring søndag
31. maj kl. 10.30 også usikker. Men vi håber at gennemføre i en form, der
imødekommer myndighedernes anvisninger.
Flere sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund ikke afgjort. Interesserede må
gerne melde sig til sognepræsten på 75 50 23 27
eller jcbi@km.dk

I 2018 lød pinseberetningen på 11 forskellige sprog i Dalby Kirke:
Engelsk, ungarsk, kinesisk, bulgarsk, tysk, hollandsk, finsk, litauisk, portugisisk (brasiliansk), fransk og italiensk.

Den første gudstjeneste: 17. maj?
I skrivende stund er de første gudstjenester efter
genåbningen sat til søndag 17. maj. Men uanset
om også den dato bliver rykket, bliver dagen markeret i Dalby. Følg med på www.dalbykirke.dk
Af sognepræst JC Bach Iversen
Mange har tilkendegivet, at
de glæder sig til, at Dalby
Kirke igen åbnes for gudstjeneste. Lige nu ser det ud
til at blive 17. maj, men vi
er alle blevet vant til at tage
datoer med forbehold og
indrette os efter særlige
forholdsregler.
Men hvornår det end bliver, skal første gudstjeneste
markere, at vi nu kan tage
kirken i brug igen. Det følgende er et bud på hvor-

dan, men alt skal naturligvis følge myndighedernes
anvisninger.
Vi GÅR i kirke
Den friske luft spiller en
hovedrolle i Corona-tiden.
Derfor bliver alle interesserede også inviteret til, helt
bogstaveligt, at GÅ i kirke
med afgang fra præstegården kl. 9. Tjek kirkens
hjemmeside for rute og
program.
Ved ankomsten til kirken,
forventeligt ca. kl. 10 -

10.15, bliver vi mødt af
trompet-spil fra tårnet. Her
kan de sidste gudstjenestedeltagere slutte sig til. Hvis
muligt serveres en forfriskning, men måske må man
selv have med. Det vil også
stå på hjemmesiden.
Selve gudstjenesten vil tage
vandringen op som tema –
også når vores vandring går
i stå, må tage omveje, må
foregå i hast m.v.
Sidste nyt?
Hvilken dato det endeligt
bliver, og hvordan det bliver, vil blive annonceret på
Dalby Kirkes hjemmeside,
når vi ved det. Se:
www.dalbykirke.dk

Vi glæder os

Han er 62 år og bor sammen med sin kone Birte på
slægtsgården, ”Tvedgård” på Gl. Tved. De har to voksne
sønner, der også begge er bosat i Tved. Til daglig er
Kjeld redder ved Falck i Kolding og har tidligere siddet
to perioder i Kolding Byråd for partiet Venstre.
Kjeld er lokal som få, har gået i Dalby Skole, er konfirmeret i Dalby Kirke og har spillet fodbold i Dalby GF.
Og så er han 5. generation på slægtsgården. Hans oldefar, der også var kirkeværge, er den, der har givet navn
til Christian Schous Vej, hvor den ene af Kjelds og Birtes
sønner bor med sin familie. Børnebørnene er dermed
7. generation i Dalby.

Pinse handler om, at kristendommen vil samle alle verdens folk. Samhørighed
med hele verden understreges i en krise, der dækker hele verden. I Dalby
Kirke har vi tradition for at markere fællesskabet på tværs af landegrænser,
ved at folk fra sognet, der behersker andre sprog end dansk, læser op ved
gudstjenesten Pinsedag.

I Dalby Kirkes kalender står der:

Kjeld Kjeldsen, her foran det
ældste familiegravsted ved kirkens fordør, har det overordnede ansvar for kirke og kirkegård.

16. august:
Strandgudstjeneste på Rebæk Strand

4. oktober:
Sangaften med Peter A.G.

6. september:
Sogneudflugt til Rømø

18. november:
Sogneaften med Charlotte Rørth

13. september:
Høstgudstjeneste

13. september:
Lucia og 9 læsninger
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INGEN sommerfest i 2020
6. april forlængede myndighederne forbuddet mod
store arrangementer til slutingen af august. Sommerfestudvalget havde dog allerede ugen før truffet beslutning om at aflyse Sommerfesten 2020.
Udvalget glæder sig nu til at komme på den anden
side og se alle ved Sommerfesten 2021.

Af Mette Høi Davidsen,
Sommerfestudvalget
Covid-19 har gjort sit indtog. Der er sket meget på
landsplan og verdensplan
siden de første artikler om
årets store begivenhed i
Dalby. Nu kommer situationen også til at påvirke vores
lokalområde på den måde,
at der ingen Sommerfest
bliver i år. Det stod klart for
alle efter Statsministerens
pressemøde 6. april.
Beslutningen var truffet
Allerede 1. april havde
Sommerfestudvalget sammen med Dalby GF’s fodboldafdeling set realiteterne i øjnene og lukket ned
for årets sommerfest og

Dalby Mølle Pokal. Vi ønsker en stemning, som vi
indså ikke ville blive mulig.
Det føltes rigtig ærgerligt,
for Sommerfesten er i
vores lokalområde netop
udtryk for det sociale samvær, som vi alle hungrer
efter i en tid, hvor mange
er isoleret fra hinanden. Vi
trænger til at sidde tæt på
hinanden, gå tæt på hinanden, stå tæt som tilskuere
til en fodboldkamp, gymnastikopvisning eller i ølvognen.
Vi har med den frivillige
isolation nu på den hårde
måde fundet ud af, hvor
vigtigt fysisk samvær er
for os alle. Lad os sammen være bevidste om
dette.

Dalbys nye
flotte skole
Endelig er der også mange
frivillige kræfter involveret
med arrangementet. Og vi
fandt det vanskeligt at bede
folk om en indsats for
noget, der syntes urealistisk. Mange af os har ekstra opgaver eller uvante
opgaver grundet Covid-19
situationen. Forældre er
hårdt spændt for med lektielæsning med børnene,
med at skabe tilstrækkeligt
rum for alle i hjemmene,
ro til hjemmekontormøder
og tilstrækkelig omsætning
m.m.

Vi vender stærkt tilbage
Vil du være en del af det
hold, der organiserer
Dalby Sommerfest i 2021,
hører vi rigtig gerne fra dig
nu, så vi kan starte et stærkt
hold op med planlægningen. Ring til Mette på tlf.:
27 77 22 22.
Vi mødes 2 gange inden afholdelsen af sommerfesten
for at fordele opgaverne og
tjekke op på, at vi har styr
på det hele. Så er der selvfølgelig flere opgaver i
løbet af weekenden, hvor
sommerfesten foregår.

Corona hjemmeskole set fra en forælders perspektiv
Efter netop at have modtaget information på Aula
om den delvise genåbning af Dalby skole for 0.-5.
klasserne, er det oplagt at gøre status over perioden med hjemmeskole, som vi har oplevet den herhjemme.

blev erstattet af indbydende skåle med et udvalg
af frugt og andre lækre
snacks, og der var fælles
frokostspisning og eftermiddagskagebagning. Det
kulinariske er nu, en
måned senere, mere i kategorien: Spis et æble, og lav
dig en gang kopnudler.
Kage er heller ikke i så høj
kurs længere, og det at
smøre en helt almindelig
madpakke begynder nærmest at virke tillokkende
igen.
Skolearbejdet er sat i system. Der laves overskuelige ugeplaner. Der defineres, hvor mange minutters
dansk grammatik og matematik med videre, der skal
laves per dag. Opgaverne
er meget konkrete, og mit
skolebarn har vænnet sig til
den nye, overvejende digitale måde at arbejde på.

Alligevel svært
Når noget nyt introduceres, er det dog svært, selv
for et 4. klasses barn, at tillære sig det, selvom der følger en skrevet forklaring
med. At regne med negative tal contra positive tal er
fuldstændigt uforståeligt
på skrift, men let at forstå
med en kort verbal forklaring. Det er let at lave et
Haiku-digt, fordi det er
prøvet tidligere, men svært
at starte en Corona-dagbog, som der ikke er defineret regler for.
Som forælder, der sjældent
ser, hvad der arbejdes med
i timerne, har det krævet
en del ressourcer at sætte
sig ind i de enkelte emner.
Og mine fantastiske forklaringer på at regne med division på den gamle måde
er blevet sablet ned. Men
mest af alt har det krævet

ressourcer at være behjælpelig med, at motivation
for hjemme-skolearbejdet
bevares samtidig med, at
tidshorisonten har været
ukendt.

Elever skriver Corona-dagbog

noget, når man ikke kan
komme i skole. Lærerne
sidder godt nok klar til at
besvare spørgsmål, men
det er ikke det samme. Det
sværeste er nok, at man
hurtigt kan blive distraheret. Så vil man måske hellere spille computer eller
være udenfor. Men på den
anden side er der mere ro
hjemme, så man bedre kan
koncentrere sig.
Det sociale er også svært.
Alle savner venner og familie, og man kan hurtigt føle
sig alene. Især de ældre og
mest sårbare. Jeg tænker
nogle gange på, hvordan situationen havde set ud for
hundrede år siden, hvor
man ikke havde telefon
eller computer. Så kunne

man ikke ringe til hinanden eller bestille mad online, og derfor vil man
være nødt til at gå ud og
måske smitte andre.

Af Sidse Østergaard
Foto: Privat
Lad mig starte med at slå
fast, at vi ikke er blandt de
mest udfordrede. Vi har
været to forældre hjemme
med et styk rimeligt selvkørende skolebarn.

De første dage var præget
af lige dele råhygge og
kaos. På Aula flød en lind
strøm af mere eller mindre
konkrete
skoleopgaver:
Læs 30 minutter på Bookbites, regn løs i kompendiet, se en film om stenalderen og svar på spørgsmål til om 14 dage.
Det stod hurtigt klart, at jo
mere konkrete opgaverne
var, jo nemmere gik barnet
om bord i dem. Det med at
disponere tiden og dagene
var en ny og svær disciplin,
der måtte øves.
Lækre snacks
Den daglige madpakke

Eleverne i 6A har under skolelukningen og nødundervisningen i historie skrevet Corona-dagbog, som
deltager i Kolding Stadsarkivs initiativ med at indsamle dagsbeskrivelse under Corona-krisen fra
blandt andre skoleelever.

Af Laura Lindskov, elev i 6A
Den 8. april 2020:
I dag er en god dag. Min familie og jeg har været
meget sammen. Især min
søster og jeg. Men det kan
vi jo næsten ikke undgå.
Der er en virus, som slår
mennesker ihjel. Så vi sidder hjemme og venter på
at komme i skole og på arbejde. Der er altid covid-ny6

heder, og derfor kan jeg
godt blive bekymret.
God information
Heldigvis er Mette Frederiksen og de andre politikere gode til at informere
om, hvad vi skal, og hvad vi
ikke skal. I går holdt hun
pressemøde og sagde, at de
yngste børn snart skal tilbage i skole, børnehave og
vuggestue. Hun har også

lavet andre restriktioner.
Grænsen og de fleste butikker er lukket. Man skal
holde afstand og vaske
hænder ofte. Man må ikke
mødes mere end ti personer. Derfor kan en masse
mennesker ikke komme på
arbejde og i skole. Det hele
er så mærkeligt, men det er
det rigtige at gøre. Der er
mange lande, hvor situationen er meget værre, og
borgerne har fået udgangsforbud. Jeg er glad for, at
statsministeren handlede
så hurtigt.
Svært at lære noget
Det bliver sværere at lære

DALBY SKOLE

Snart i skole igen
Det er den ikke længere,
og snart skal elever, lærere
og forældre forholde sig til
endnu en version af hverdag.
Nødundervisning,
men nu på skolen. I mindre grupper og under
mange ændrede forhold.
Nye klasselokaler, nye rutiner og stadig med store
krav til børnene om at tilpasse sig den aktuelle situation.
Jeg er nu sikker på, at det
nok skal gå. For noget vigtigt, en hjemmeskole under karantænelignende
forhold ikke kan give, er
det sociale samvær med

Et stort puslespil
Vi skal forhindre, at mange
bliver smittet, og derfor sender vi de fleste hjem fra
skole og arbejde. Men hvis
der ikke er nogen til at
passe butikken hvordan skal
man så forhindre at den
lukker? Vi giver lønmodtagerne og butiksejerne penge, så de ikke behøver at
dreje nøglen om, men hvor

jævnaldrende. Interaktionen med andre børn og
voksne, som ikke er deres
forældre. Glæden ved at
opleve noget uden for
hjemmets fire vægge og
komme hjem og fortælle
om det.
Og hvis vi var i tvivl, så ved
vi nu, hvilken gigantisk opgave vores børns lærere
hver dag påtager sig. Tak til
jer og tak for lån af børnene. Jeg overlader jer
trygt og gerne mit, til 9.
klasse er gennemført.

Da indvielsen af Dalby Skole desværre måtte aflyses pga. Coronavirus, viser vi i stedet her, hvor flot
skolen er blevet efter en lang om- og tilbygning.
For god orden skyld skal det understreges, at fotos
er taget, inden skolen blev lukket ned.

Dalby Tidende
DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
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
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
Fredag 8.
St. Bededag
Torsdag 21.
Kr. Himmelfartsferie begynder

kommer de penge fra?
De kommer fra statskassen,
men hvis det her bliver ved i
lang tid, hvordan holder vi så
statskassen fyldt? Kun ved at
have en indtægt. Men vores
indtægt består hovedsaligt i
handel med andre lande.
Hvordan skal vi handle, hvis
grænsen er lukket?
Jeg kan ikke forestille mig
hvor hårdt statsministeren
og de andre politikere er
presset. De skal holde landet kørende og få Danmark ud på den anden
side. Det kommer til at gå
over i historien.

Søndag 24.
Kr. Himmelfartsferie slutter
Lørdag 30.
Pinseferie begynder
Mandag 1. juni
Pinseferie slutter
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Ny daginstitutionsleder: Tved har et helt specielt sted i mit hjerte
Om
Birgitte Boisen har været med helt fra, da Daginstitutionen Tved åbnede i en gammel villa ved det nuværende IBC og til i dag 23 år senere, hvor hun er
blevet udnævnt til ny leder af institutionen.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Redaktionen
En af de største betænkeligheder, som Birgitte Boisen
havde, da hun overvejede,
om hun skulle søge jobbet
som daginstitutionsleder i
Tved, var, at hun ville miste
timerne sammen med børnene.
- Jeg holder rigtig meget af
at være sammen med børnene, og i det hele taget arbejde med den børnegruppe, som vi har her i Tved.
Og jeg har brug for at vide,
hvad der sker i børnegruppen for at kunne være en
nærværende leder, siger
Birgitte.
Derfor springer hun stadig
ind og hjælper til, hvis der
brug for hjælp på en af
stuerne, døren ind til hendes kontor står altid åben,
og det er rigtig tit, at der
sidder børn og tegner på
kontoret eller gemmer sig i
hjørnet ved reolen.
Plads i hjertet
Det er da også tydeligt, at
Daginstitutionen Tved har
en hel særlig plads i hendes hjerte. Hun var med til
at starte institutionen op i
en gammel villa på Skamlingsvejen, der lå, hvor det
nuværende IBC ligger. Institutionen flyttede til
Tved, og Birgitte flyttede
med.
- Der stod et skrivebord, en
stol og en telefon og så
havde jeg til opgave at
ringe rundt til forældrene
og få startet institutionen
op, fortæller Birgitte.
Hun har ud over stuepædagog også været souschef
igennem ti år og konstitue-

ret leder i flere omgange –
senest i halvandet år, hvor
hun tog over for den daværende leder.
- Halvandet år er lang tid,
så vi aftalte, at det var min
butik, og at jeg kunne sætte
mine egne skibe i søen. Det
betød også, at jeg fik mulighed for at prøve nogle ting
af – blandt andet få lavet
nogle nye styrkede lærerplaner – og jeg fik mulighed for at se, om det jeg
havde sat i gang, også rykkede sig, siger Birgitte, der
blev opfordret af kollegaerne til at søge stillingen
som leder.
Samspil med forældrene
Birgitte kan godt lide at arbejde med de udfordringer, som børnene har.
- Forældrene har mange
kompetencer selv, så
vores opgave kunne bestå
i at guide forældrene og
sammen finde en vej. Vi
er nødt til at være undersøgende og spille hinanden godt, spørge hvad
deres virkelighed er og
hjælpe derfra. Hvis vi skal
hjælpe et menneske, så
bliver vi nødt til at starte,
der hvor mennesket er,
og derfor er kommunikation, tillid og kontakt
super vigtigt, siger Birgitte, der understreger, at
det, som hun brænder
mest for, er sparring og
feed back til både forældre og personale.
- Vi rykker bedst sammen,
så derfor er det vigtigt at
møde mennesket, gå i deres sko og se det fra deres
perspektiv og samtidig fokusere på børns medinddragelse, siger hun.

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
Birgitte Boisen har været med helt fra starten, da institutionen i Tved startede.
Medinddragelse i proces
Birgitte har også stor fokus
på, at der er gennemsigtighed i de beslutninger, hun
tager som leder.
- Så kan personalet også acceptere en del, hvis du
samtidig kommer med det
på en ordentlig måde og
også sørger for at holde

dialogen i gang, siger hun.
Selv om Birgitte nu er blevet chef for sine kollegaer,
så synes hun ikke, det er så
meget anderledes end tidligere.
- Det største spring var at gå
fra at være pædagog til at
blive souschef. I dag kan
der da godt blive lidt stille,

når jeg komme ind i personalestuen, men det lever
jeg fint med. Det er en del
af rollen som leder. Desuden ved jeg, at jeg har
nogle dejlige medarbejdere, der vil udvikling, og
som gerne går en ekstra
mil for stedet her, siger Birgitte.

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

Døren til Birgittes kontor står altid åben, og børnene er velkomne til at sidde og tegne inde hos
hende.

Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt J.C. Bach
Iversen
75 50 23 27 /
JCBI@KM.DK

Beboerforeningen:

Loppemarked
2. maj: Aflyst

BIRGITTE BOISEN
Alder: 48 år
Født: I Haderslev hvor hun stadig bor
Familie: Gift og har to børn på 17 og 20 år
Karriere: Uddannet pædagog, førlederkursus fra Kolding Kommune, fuld diplomuddannelse i ledelse, diplommodul som vedlejer for studerende, leder af
Daginstitutionen Tved samt Idrætsbørnehaven og
Musikbørnehaven
Privat: Et stort familiemenneske, der bruger meget tid
med familien, der også tæller tre søskende, bruger
meget tid sammen med børnene på deres hobbier, der
er svæveflyvning og ridning, kan lide at læse, gå ture
ved Vesterhavet, bruger også en del fritid på at uddanne sig, opdatere sin faglighed og på at være en del
af censorkorpset for pædagoger
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Generalforsamling: 11. juni
Selv de små børn skal holde afstand i disse Coronatider, så derfor
er der sat afmærkningsbånd op på legepladsen, så den bliver inddelt i mindre arealer til mindre grupper af børn.

Se dagsorden i Dalby Tidende fra marts.
Mere i Dalby Tidendes juni-nummer.

