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Dalby Beboerforening

Væk inden sommerferien?

Dalby gamle skole rives ned
Næsten 200 år som et centrum i sognet fik huset! Men nu er det slut.
KIRKE
Ritta er ny graver

Læs side 3

JUNI
Tirsdag 9. kl. 18.30
Orienteringsmøde: Menighedsrådsvalg 2020
Torsdag 11. kl. 19.30
Generalforsamling:
Beboerforeningen
Søndag 14. kl. 9.30
Friluftsgudstjeneste

KIRKE
Sommersang i kirken

Læs side 4

Tirsdag 16. kl. 17.00
Sommersang i kirken
Lørdag 27.
Sommerferien begynder

AUGUST
Søndag 9.
Sommerferien slutter

KIRKE
Friluftsgudstjeneste

Læs side 5

Mandag 10.
Første skoledag
Søndag 16. kl. 10.30
Strandgudstjeneste på
Rebæk Strand

Håndværkerne er rykket ind. Den indvendige nedrivning er påbegyndt. I juni står det store slag.
Af Red.
Foto: Red.

KONFIRMATION
2021
Indskrivning:
15. + 17. + 20. + 22.
juni
Læs mere side 4

Bygningen går helt tilbage
til 1831 og udgjorde indtil
1954 rammerne for sognets skole.
Siden har den ført en lidt
omskiftelig tilværelse. Her
har været sognerådskontor.
Dalby GF har haft omklædningsrum og klublokaler.
Værestedet for de børn, der
var for gamle til SFO, har
holdt til her. Og ved en ombygning undervejs fandt
man våben, der under 2.

verdenskrig var gemt i væggene af modstandsfolk.
Nu kan de gamle vægge
ikke mere. Det er en lang
historie med masser af
mennesker ud og ind af
dørene gennem tiden, der
nu er forbi.

Et nyt kapitel kan begynde
På grunden bliver der nu
plads til udearealer og opholdsområde for skolens
elever og sognets beboere i
øvrigt. Læs mere på side 7
om den store plan for legeog udearealer.

Nedrivning blev udsat
Egentlig var nedrivningen
planlagt til at finde sted
midt og sidst i maj, men
processen blev udskudt til
hen i juni. Nedrivningen
forventes dog færdigbragt
inden skoleferien.

Mange minder
På side 2 ser en af skolens
gamle elever, den nu 88årige Orpa Herma Holm
Damgaard, tilbage på bygningens historie sammen
med sin svigersøn Søren
Peter Viborg.

Hvis der ikke kommer
nye restriktioner fra
regeringen, holder vi

SKOLE
Tyvstartere på skolen

Læs side 6

Generalforsamling
19. august kl. 19.30
Den Gyldne Hane
Se dagsorden i Dalby
Tidende fra marts, indlæg i maj og på
www.tved-vand.dk
Mere i Dalby Tidendes
august-nummer.

Kom ind og vælg
mellem vores
mange spændende
grill-lækkerier.

SKOLE
Ny lege- og udearealer

Læs side 7

beckmenu.dk

FYR OP
UNDER
GRILLEN

Tved Vandværk

IDRÆT
Månedens træner
/familie
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GANG I DIG OG DALBY

Ny graver ved kirken er endt det helt rigtige sted

Farvel til den gamle skole
Der gemmer sig mange minder i Dalby gamle skole,
som nu har måttet lade livet til fordel for et moderne lege- og opholdsområde i forbindelse med
det nye skolebyggeri. 88-årige Orpa Herma Holm
Schønning, gift Damgaard, har fortalt sin svigersøn
Søren Peter Viborg om livet i den gamle skole.

Af Søren Peter Viborg
Fotos: Privat / ukendt
De seneste seks årtier har
den gamle skole fungeret
som værested for 4. - 6.
klasse og som – stærkt ramponerede – klubfaciliteter
for Dalby GF’s fodboldafdeling. Nu står et nyt og flot
klubhus klar, og den gamle
skole er rømmet og væltet.
Og nok er de sidste dunster fra svedige sokker og
lunkne ølsjatter i de gamle

88-årige Orpa Herma Holm
Schønning, gift Damgaard,
gik på Dalby Skole fra 1937,
indtil hun rykkede ind på Realskolen. Her ses hun ved festen i forbindelse oldebarnet
Mads’ barnedåb i 2003. Foto:
Privat.

omklædningsrum vel ved
at være forduftet, men en
minder er der mange af –
også fra før omklædningsrummene.
Den gamle skole – med to
skolestuer i stueetagen –
stammer helt tilbage fra
1831 og blev bygget på
samme sted, hvor en endnu
ældre skole havde stået. Do
to kviste i overetagen kom
dog først til i 1876. Her blev
der indrettet lejligheder til
lærerboliger.
Orpa Herma Holm Schønning – som er mor til min
Birte og voksede op på Gl.
Tved 20, hvor Chr.
Schmidts villa i dag ligger –
var elev på Dalby Skole,
indtil hun som 12-13 årig
kom på Realskolen.
Da hun startede i Dalby
Skole i april 1937, boede
lærer Blicher Andersen i
lejligheden til venstre,
mens frk. Jensen, som jeg
selv fik fornøjelsen af i
1958, boede i højre side af
bygningen, hvor Dalby GF
senere fik klublokale.
Flere årgange i samme
klasseværelse
Flere årgange gik sammen,
så Orpa gik to år i hver
klasse, blandt andet sammen med en ældre og en

yngre bror. Hendes nære
veninde var nabopigen Kirsten Schou fra Tvedgård.
Kirsten blev gift Kjeldsen og
er mor til Kjeld Kjeldsen,
som bor på Tvedgård i dag.
En anden skoleveninde var
Irma Blindbæk, hvis forældre stod for Dalbys telefoncentral på Agervænget 1.
Skolegangen var organiseret således, at nogle kom
om morgenen, og næste
hold kom til middag, så der
var plads i klasserne.
Datidens klasseværelser
Eleverne sad på de traditionelle træskolepulte med
blækhuse og plads til
bøger. Hvordan var skolestuerne ellers indrettet?
- Det husker jeg ikke så tydeligt, jeg var mere interesseret
i drengene, fortæller Orpa.
Skolestuens farver må vi
altså gætte os til.
Fodboldbanen var ikke anlagt endnu, så bag skolen
var der frugttræer og marker. De gymnastiske udfoldelser foregik i Øvelseshuset, som er fra 1907. Hvordan så badeforholdene ud?
- Bad?, ryger det ud af Orpa
med vantro i stemmen.
Det var ikke en luksus, sognet kunne byde på.
Orpa kan berette, at hun
flere gange sammen med
veninden Kirsten måtte
tage skiene på for at
komme til konfirmationsforberedelse hos pastor
Olsen i Vonsild Præstegård.
Og en speciel oplevelse var
det, at der en morgen

Ritta Buch lagde allerede mærke til Dalby Kirke i
1995. Efter at have været omkring DONG, Center
for høretab og AAB i Kolding er hun nu endt på
den helt rette hylde som graver i Dalby.

under krigen lå flere nedstyrtede spærreballoner på
en mark tæt ved skolen.
Omklædningsrum og
sognerådskontor
Efter at den ny skole blev
bygget i 1954 på den anden
side af Dalbyvej, blev den
gamle skolebygning indrettet med to simple omklædningsrum med bad til
idrætsforeningen, ligesom
den midterste del kom til
at fungere som sognerådskontor. Her regerede kæmner Chr. Simonsen, og
mine forældre havde i
1954-55 overtaget bestyrertjansen i Øvelseshuset, så
min mor Misse skulle sørge
for kaffe til kæmneren
samt bespise sognerådet,
når der var møde.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
Foto af skolen – med helt åben plads foran – fra omkring år
1900. Fra www.koldingwiki.dk / Kolding Stadsarkiv. Foto:
Ukendt.
De to lejligheder ovenpå
var nu beboet af skolens
pedel Svend Åge Nielsen og
hustru, som også blev kaldt
Misse. Og den lille lejlighed, som senere blev
idrætsforeningens mangeårige og legendariske klublokale – hvis vægge kunne
tale… – var på det tidspunkt
beboet af kontrolassistent

Madsen og frue. Gode naboer, som var en del af min
barndom og ungdom.
Minderne forbliver
Ja, en æra nærmer sig en
afslutning, og snart vil rammerne om mange gode
minder være en saga blot.
Men ”minderne har vi da
lov at ha’”.

Skolefoto 1942 fra Orpas eget fotoalbum med førstelærer Blicher-Andersen til venstre og frk. Jensen
til højre. Orpa står i anden række fra oven som nr. 3 fra venstre. Ved siden af, som nr. 4, står
hendes bedste veninde, nabopigen Kirsten Schou – senere Kjeldsen – fra Tvedgård. Foto: Ukendt.

Dalby Torvs Venner er opløst
Foreningen Dalby Torvs Venner er nu nedlagt. Som
sin sidste handling overdrog foreningen sine resterende midler til Dalby Skole, øremærket elevernes
trivsel.
Af Jette Berg Bruun, Luise Jakobsen og Tove Klingenberg
Foto: Tove Klingenberg
Den 4. marts havde vi indkaldt til Generalforsamling
i Dalby Torvs Venner, med

det for øje, at vi gerne ville
videregive stafetten til nye
kræfter. Men da der ikke
mødte nogle interesserede
op for at overtage arbejdet
med ”Dalby Torvs Venner”,
så vi os desværre nødsaget

til at opløse foreningen.
I foreningens vedtægter
stod, at foreningens resterende midler overgår til
enten almennyttige eller
velgørende formål.
Til elevernes trivsel
Enstemmigt blev det vedtaget, at de resterende penge
skulle gives til Dalby Skoles
indvielse

af skolens nye udbygning
d. 12. marts 2020, øremærket ”Til trivsel for eleverne
på Dalby Skole”.
Desværre kom Coronaen i
vejen for dette arrangement, men vi har siden
været forbi skolen med gavekort på 21.992,12.
Vi håber, skolen finder på
noget godt til gavn for skolens hverdag.

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME
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Dalby Torvs Venner overdrager næsten 22.000 kr. til Dalby Skole.
På billedet ses fra venstre skoleleder Henrik Nielsen, SFO- og indskolingsleder Leon Jensen, Jette Berg Bruun og Luise Jakobsen
fra Dalby Torvs Venner samt skolebestyrelsesformand Peder Damkjær.

Selv om Ritta Buch ikke
vidste, at hun en dag skulle
få arbejde som graver i
Dalby, så vidste hun allerede i 1995, at der lå en
smuk kirke i Dalby. Ritta
kommer oprindelig fra en
gård fra Fuglebjerg ved
Ringsted, hvor hun er opvokset. Hun begyndte som
17-årig på social- og sundhedshjælperuddannelsen,
og i 1995 blev hun inviteret
til en 30-års fødselsdag i
Dalby af en af sine spejder-

kammerater fra Holte. Det
viste sig, at det var datteren
på Dalbygård, Dorthe, der
havde fødselsdag, og Ritta
og Dorthe samt to andre
kørte fra Holte til Dalby.
- Jeg fulgte jo bare med de
andre og gik ikke så meget
op i, hvor vi skulle hen.
Men jeg husker tydeligt, da
vi kørte forbi kirken i
Dalby, at jeg tænkte, at det
var en meget smuk kirke,
der lå der, fortæller Ritta.
Det var også til fødselsdagen på Dalbygård, at hun
mødte sin første mand, så
man kan godt sige, at Dal-

Ritta Buch
43 år og uddannet produktionsgartner.
Har haft lærepladser ved en skovplanteskole i Jelling,
Holsted planteskole og Bramming Rododendron planteskole og butik.
Er gift og har tre børn på 18, 15 og 13 år og bor ved Taulov.
Læste en kort overgang til social- og sundhedshjælper
på Slagelse Sygeplejerskeskole, da den menneskelige tilgang til livet optog hende. Ville egentlig være præst,
men havde ikke de boglige kvalifikationer, der skulle til
at læse teologi.
Har været FDF’er (cirka som spejderarbejde) og havde
god kontakt til sognepræsten i Gunderslev sogn, da hun
var barn og ung. Derfor passer det hende perfekt, at
hun er endt i jobbet som graver ved Dalby Kirke.

bygård har været en medvirkende årsag til, at hun
endte i Jylland.
Flere pedelstillinger
I dag bor Ritta i Taulov ved
Fredericia sammen med
sin mand og tre børn. Hun
er oprindeligt uddannet
produktionsgartner og har
både passet DONG’s arealer, arbejdet som pedel ved
Center for høretab i Fredericia og arbejdet i en stilling som gårdmand hos
AAB i Kolding.
Der er ingen tvivl om, at
Ritta har grønne fingre.
Hun laver blandt andet
blomsterdekorationer til
fester og til venner og bekendte, og hun glæder sig
især til jul, hvor hun skal til
at pynte gravstederne med
gran. Men hun har i det
hele taget skruet hænderne rigtigt på og har gennem tiden udført flere
forskellige håndværksmæssige opgaver. Blandt andet
har hun været tilsynsførende inden for alamsystem og varmestyring. Så
hun kan derfor også stå for
en del af den mere håndværksmæssige del af jobbet
som graver.
- Pyntning og dekoration
synes jeg er rigtig spændende. Men da jeg var hos
Center for høretab og
AAB, havde jeg tilsyn med
bygningerne, og jeg kan
altså “godt skrue en skrue
i”, hvilket nok også er med
til, at jeg fik jobbet som graver, siger Ritta.

Lange arbejdsdage
De første to måneder i jobbet har været hektiske med
lange arbejdsdage. Foråret
er en travl årstid, hvor der
er meget at holde. Samtidig har det været en udfordring at overtage jobbet
efter Erling Frost Larsen,
der har været graver i
Dalby i 23 år.
- Jeg har været presset tidsmæssigt, så jeg har været
heldig, at Erling har været
her til at hjælpe mig i den
første tid. Alle kender Erling, og han har lagt et rigtig højt niveau, så jeg er
godt klar over, at jeg har
nogle kæmpe sko, jeg skal
udfylde. Men jeg må prøve
at finde min egen vej uden
at lade mig stresse. Heldigvis er her mange søde mennesker, og jeg er meget
glad for at være her, siger
Ritta, der vil forsøge at

holde sig inden for sine arbejdstider.
Den største udfordring
Hun mener selv, at det bliver arbejdet på kontoret,
der bliver hendes største
udfordring.
- Der er så meget nyt at sætte
sig ind, og mange spørgsmål
jeg ikke kan svare på endnu.
Jeg har endnu ikke haft tid
til at sætte mig ind i alt på
computeren. Til gengæld
har jeg altid arbejdet selv-

stændigt, og jeg har ikke
noget imod at arbejde
alene. Så har jeg kun mig
selv at irriteres over, og kirkegården emmer jo af liv.
Jeg bliver helt fornøjet over
humlebien, der summer, og
musen som velfornøjet har
fundet hyacintløget. Der er
masser af livsglæde her, og
jeg ved med mig selv, at jeg
altid har gjort mit bedste, og
så kan jeg jo ikke gøre mere.
Så det skal nok gå, siger
Ritta.

Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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KALENDER

Orienteringsmøde:

NB! Der tages forbehold for aflysninger p.g.a. Corona.
Se www.dalbykirke.dk for aktuel status for kalenderen.
Medbring selv kaffe ell. lign. til gudstjenester m.v.

Menighedsrådsvalg 2020

JUNI
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 10.30
Trinitatis søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Sogne- og orienteringsmøde i kirken:
Tirsdag 9. kl. 18.30
Vedr. menighedsrådsvalg 2020. Se side 4.
Friluftsgudstjeneste: Søndag 14. kl. 9.30
Ved kirken. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Sommersang: Tirsdag 16. kl. 17.00
I kirken. Se side 4.
Gudstjeneste: Søndag 21. kl. 10.30
2. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 28. kl. 9.00
3. søndag efter Trinitatis. Maria S. Frederiksen.

Det offentlige orienteringsmøde måtte, som omtalt
i sidste nr. af Dalby Tidende, udsættes til tirsdag 9.
juni kl. 18.30 på grund af Corona-situationen.
Mødet finder sted i kirken.
Af menighedsrådsformand
Kristin Balslev Munksgaard
Den nye valgform, som
indføres ved menighedsrådsvalg i 2020, forløber
over to møder.
Det første møde er oriente-

ringsmødet, som afholdes
den 9. juni kl. 18.30 i Dalby
Kirke.
På mødet orienteres om
regler for opstilling og valgforsamling samt om muligheden for at udløse
afstemningsvalg.

Lars har løst sognebånd til Dalby Kirke
Invitation til debat
Orienteringsmødet forløber efter en fastlagt skabelon, men et væsentligt
punkt på mødets dagsorden er debat om sognets
ønsker, idéer og visioner til
det kommende menighedsråd.
Menighedsrådet inviterer
alle interesserede til at deltage aktivt i debatten og
komme med idéer til rå-

dets arbejde samt aktiviteter og initiativer i sognet.
Det årlige sognemøde
Orienteringsmødet falder
sammen med det årlige
sognemøde, hvor menighedsrådet beretter om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode og redegør for det seneste års
regnskab. Også her er der
mulighed for spørgsmål.

Sommersang i Dalby Kirke
Tirsdag 16. juni kl. 17 – 18

JULI

Syng og ønsk fra Højskolesangbogen
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 5.
Gudstjeneste: Søndag 12. kl. 10.30
5. søndag efter Trinitatis. Ved Tine Illum.

sammen med organist Eva Schmidt
og sognepræst J.C. Bach Iversen

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 19.
Gudstjeneste: Søndag 26. kl. 10.30
7. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
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Konfirmation 2021 i Dalby: Indskrivning
Information for nuværende 7. klasser om konfirmationsforberedelse i skoleåret 2020-2021

Menighedsrådsmedlem Lars Gylnæs har aktivt
valgt Dalby Kirke til. For han bor egentlig i et andet
sogn, men har løst sognebånd til Dalby. Her har
han fundet den rette kirke, hvor der er rummelighed og plads til alle, og det er vigtige værdier for
Lars.

Af Lisa H. Kuang
Lars Gylnæs har aldrig boet
i Dalby, men han har været
lærer på Dalby Skole i 11
år, og han har altid brugt
kirken aktivt i sin undervisning. Det var også i den
forbindelse, at han lærte
sognepræst Jens Christian
Bach Iversen at kende.
- Jeg har bare spurgt, om vi
måtte komme op og bruge
kirken, og Jens Christian
har altid sagt ja. Der er en
stor rummelighed i Dalby
Kirke. Der er plads til alle,

og det har Jens Christian
en stor del af æren for. Kirken er et skønt sted at komme, siger Lars.
Egentlig hører Lars Gylnæs
til i et andet sogn, så det lå
ikke lige i kortene, at han
skulle sidde i menighedsrådet i Dalby. Men Lars har
valgt sit bopælssogn, Kristkirken, fra på grund af
dens signaler om nej til
kvindelige præster og nej
til vielse af fraskilte. Her
var det naturligt i stedet at
vælge Dalby Kirke aktivt til
ved at løse sognebånd og

Lars Gylnæs
57 år.
Gift. Tre børn på 16, 14 og 10 år.
Oprindelig uddannet ejendomsmægler. Uddannede sig
senere til lærer.
11 år som lærer på Dalby Skole i blandt andet historie,
tysk og sløjd.
Menigt medlem af menighedsrådet. Bruger også sin fritid som fodboldtræner i KB.

senere gå med i menighedsrådet.
Sognehusplaner tiltrak
Lars sætter stor pris på
sammenholdet i og omkring Dalby Kirke, og da
han blev spurgt, om han
havde lyst til at stille op til
menighedsrådet,
sagde
han ja. Særligt planerne
om nyt sognehus appellerede til ham.
- Jeg synes, det kunne være
spændende at være med til
at præge det nye byggeri.
Dalby har ikke tilsvarende
samlingssteder, så kirken er
stedet, hvor alle kan mødes, også når vi flytter kirken udenfor på stranden
eller til sommerfest. Og
når det nye sognehus står
færdigt, bliver der mange
muligheder for at få et fantastisk sted med mange udfoldelsesmuligheder, siger
Lars.
Lars’ yngste blev døbt samtidig med, at Lars og hans
kone blev gift, og her var
Dalby Kirke det naturlige
valg:
- Da kendte jeg allerede
Jens Christian, og det var
helt naturligt at spørge
ham, om han ville vie os og

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
jcbi@km.dk

døbe vores søn.
Børnene har dog selv fået
lov at bestemme, hvor de
ville konfirmeres, og de
har valgt konfirmation sammen med deres skolekammerater i henholdsvis Seest
Kirke for den ældste og
Skt. Nicolai Kirke for den
mellemste. Den yngste er
10 år, så der er endnu lidt
tid til, han skal konfirmeres.
Praktisk hjælper
Lars er menigt medlem af
menighedsrådet og er en
af de få i rådet, som ikke
har et egentligt ansvarsområde. Det ville give mest
menig for ham at side i
børne- og ungeudvalget,
men da han arbejder på
skolen, synes han, det er
mest rimeligt, at han arbejder som menigt medlem.
- Jeg hjælper, der hvor der
er et behov, og med opgaver, hvor jeg synes, jeg kan
bidrage. Det er mest med
praktiske ting som ved
strandgudstjeneste, fastelavn og ved kirkekaffen om
søndagen, fortæller Lars
og fortsætter.
- Jeg stiller gerne op til
endnu en periode i menig-

Kirketjener/Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk

hedsrådet. Det er altid en
god oplevelse at være til
menighedsrådsmøde i Dalby, og det er nogle virkelig
dejlige mennesker, der sidder der, og vi har et menighedsråd, der altid bakker
præsten op. Men skulle der
være andre, der er interesseret i at komme med i menighedsrådet, så skal de
endelig stille op. Jeg vil
altid komme og hjælpe til
ved arrangementerne. Jeg
kan altid hente øl og sodavand, og så kan jeg sidde
og synge i kirken i stedet
for at stå at kigge ind imellem de praktiske gøremål,
siger Lars.

AUGUST
Gudstjeneste: Søndag 2. kl. 9.00
8. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 9. kl. 10.30
9. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Strandgudstjeneste: Søndag 16. kl. 10.30
På Rebæk Strand. Ved J.C. Bach Iversen.

Den kommende konfirmand medbringer mor / far inden for et af nedenstående tidsrum til en samtale
om indskrivning. Der informeres bl.a. om elektronisk tilmelding, og der udfyldes en papirformular med
yderligere oplysninger, der vedrører konfirmationsforberedelsen.

Mandag 15. juni kl. 18.30 – 20.30 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Onsdag 17. juni kl. 16.00 – 18.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Lørdag 20. juni kl. 10.00 - 12.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A
Mandag 22. juni kl. 16.00 – 18.00 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A

LØRDAGSDÅB

Konfirmationsdatoer
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.

Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke Store Bededag fredag den 30. april 2021.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres i Dalby Kirke søndag den 2. maj 2021.

Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen. Torsdage kl. 13.00-15.30 for de
Dalby-konfirmander, der går på Brændkjærskolen. Går man på andre skoler og ønsker at blive konfirmeret i Dalby Kirke, drøftes det ved indskrivningssamtalerne.
Man forberedes altså på kryds og tværs af de gamle Dalby-klasser, men konfirmeres sammen med kammeraterne fra de gamle Dalby-klasser.

Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk
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14. juni kl. 9.30 Friluftsgudstjeneste ved kirken
Sommerfesten blev aflyst. Men vi lever i håbet om,
at det dog bliver muligt at holde den traditionsrige
friluftsgudstjeneste den søndag, hvor den skulle
have været i forbindelse med sommerfesten, nemlig 14. juni kl. 9.30 – i år dog ved kirken.
Det var til stor ærgrelse for
rigtig mange, da det på
grund af Corona blev nødvendigt at aflyse årets sommerfest.
Dalby Kirke prøver med et
lille plaster på såret for
dem, der plejer at glæde
sig til den friluftsgudstjeneste, der 16 år i træk har
været holdt i tilknytning til
sommerfesten. Hvis myndighederne tillader det,
bliver der nemlig friluftsgudstjeneste på den plads,
hvor det kommende sog-

nehus skal ligge, altså i forlængelse af den store Pplads ved kirken.
Hvis friluftsgudstjenesten
mod forventninger viser
sig ikke at være tilladt, eller
hvis vejret arter sig helt tosset, rykker vi inden for i kirken, men klokkeslættet
9.30 står fast.
Men om vi er inde eller
ude leveres musikken –
helt som hvis det var ved
Sommerfesten – af Spillemænd af Guds nåde, der
samles til lejligheden.

Vejviser

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 6
Juni – Juli 2020
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff

Dalby Kirkes faste udendørs husorkester, Spillemænd af Guds nåde, medvirker naturligvis – også
selv om vi i år har måttet flytte forsommerens faste friluftsgudstjeneste til området ved Dalby Kirke

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

DALBY SKOLE

Corona-nødundervisningen, Dalby Skoles
historie og den nye udskoling
Indvielsen af Dalby Skoles nye bygninger var planlagt til torsdag den 12. marts. Desværre blev denne
dato i stedet for den første dag med en lukket
skole.
Af
skolebestyrelsesformand
Peder Damkjær

For 0.-5. klasse blev det til i
alt fem uger med nødundervisning hjemme. Det har
været en stor udfordring for
elever, forældre og personalet på skolen. Men på trods
af alle de vanskeligheder det
har medført, synes jeg det
har været positivt med den
store opbakning og meget
store fleksibilitet udvist fra
alle sider.
Den delvise genåbning er
forløbet godt, selvom der
er blevet brugt meget tid
og resurser på at overholde

alle retningslinjer. De nye
bygninger var planlagt til at
blive taget i brug gradvist
over de næste tre år, i takt
med at de nye 7., 8. og 9.klasser skulle bruge dem.
Men de store afstandskrav
ved genåbningen betød, at
alle kvadratmeter blev
taget fuldt i brug med det
samme, idet næsten alle
klasser skulle opdeles i
mindre hold, og dermed
fordeles i flere lokaler. Det
har medført et meget større behov for personale end
normalt og betydet et meget stort pres på Dalby Skoles personaleresurser.
Nogle vanskeligheder
Selvom genåbningen har
været vanskelig, har der dog
også været nogle positive
aspekter. Mange har været
glade for meget undervisningstid udenfor og mere
bevægelse, ligesom mange
har oplevet fordele af opdelingen i mindre hold.
6. klasserne har været i en

ekstra vanskelig situation,
idet de først måtte starte
fire uger senere. Det er
derfor blevet til over to måneder med nødundervisning hjemme.
Men især 6. klasserne kan
nu se frem til snart at blive
de første 7. klasser, og dermed igangsætte overbygningen på Dalby Skole i de
fantastisk spændende rammer vi har fået.
Lidt historie
Hvis man kigger lidt i Dalby Skoles historie, har forholdene ikke altid være lige så gode, som de er blevet i dag. Den første kendte
almene undervisning i Dalby er i slutningen af 1600tallet. Dengang var der ingen skolebygning, børnene
blev undervist i kirkens våbenhus. Det er samme våbenhus som stadigt bruges
som indgang til Dalby Kirke. Der er ikke meget overleveret omkring undervisningen dengang. Men det
fremgår dog, at der blev
klaget over, at der var alt
for koldt om vinteren, idet
der slet ikke var nogen opvarmning i lokalet.

Ny skole
I 1831 fik Dalby Skole også
en ny skolebygning. Det er
den bygning, hvor værestedet og klubhuset har været,
og som nu bliver nedrevet.
Den havde oprindeligt kun
ét stort undervisningslokale, da der kun var én lærer
ansat. Om vinteren var der
cirka 80 børn på Dalby Skole, og altså i klassen da hele
skolen blev undervist i
samme lokale på samme
tid. Om sommeren var der
en del færre, da de fleste
drenge skulle arbejde på
gårdene om sommeren. Så
behøvede de kun at komme i skole en dag om ugen.
Senere er der kommet
flere bygninger til som alle,
i ombygget form, forbliver
en del af den nye Dalby
Skole.
Det tog altså 350 år fra den
almene skoleundervisning
startede i Dalby, til vi fik en
fuldt udbygget skole.
Nye rammer
Bygningerne danner en
væsentlig ramme for skolen. Men det vigtigste er
indholdet. Størstedelen af
arbejdet med at skabe de

fysiske rammer blev for
skolebestyrelsens vedkommende afsluttet for over to
år siden, hvor vinderen af
arkitektkonkurrencen blev
fundet. Siden da har fokus
for skolen været at definere og detaljere indholdet for overbygningen.
Processen startede for fem
år siden, hvor vi inviterede
elever, forældre, skolens
personale og lokalsamfundet til at deltage i en visionsproces. Og vi fik ud- viklet
en klar vision for, hvordan
også en større Dalby Skole
med overbygning forbliver
en rigtig god skole.
For et år siden inviterede vi
alle forældre til de nuværende 5. og 6. klasser til et
orienteringsmøde for at
præsentere profilen for den
kommende overbygning på
Dalby Skole. Alle forældre
til de nuværende 6. klasser
blev inviteret til møde i april
måned for at få præsenteret
den detaljerede plan for de
kommende 7. klasser.
Dette møde måtte desværre
erstattes af elektroniske
præsentationer, da forsamlingsforbuddet endnu ikke
var ophævet.

Spændende overbygning
Men retningen er klar. Dalby Skole får en spændende
overbygning med stærk fokus på den faglige undervisning og projekt- og problemorienteret undervisning.
Dalby Skole vil fastholde og
videreføre den praktiskmusiske dimension samt videreudvikle sine traditioner på overbygningen.
Der bliver fokus på livsduelighed og arbejde ud fra
elevernes styrkesider, så
alle elever opnår en uddannelsesparathed, der gør
dem i stand til at vælge den
uddannelsesretning der
lige netop passer til dem.
Elevinddragelse og styrkelse af ungemiljøet vil understøtte dette og bidrage
til at skabe en spændende
udskoling på Dalby Skole.
Vi ser frem til starten på
denne nye vigtige del i Dalby Skoles historie og håber,
at vi efter sommerferien
snart vil få mulighed for at
vise den nye skole frem for
alle i Dalby.

Tyvstarterne har indtaget Dalby Skole
Midt i coronatiden og skolegenåbning startede
dette års hold tyvstartere onsdag den 15. april på
Dalby Skole. En kridtstreg på fliserne før indgang
til skolen fik en helt ny betydning.

Af Anton Jensen, pædagogmedhjælper
Fotos: Dalby Skole
47 nysgerrige og en smule
spændte børn mødte op

med en bemærkelsesværdig mængde gå-på-mod. De
var klar til at indtage deres
nye hverdag som kommende elever på skolen. En
hverdag der på mange må-

der adskiller sig fra, hvad
man normalt møder, når
man starter i skole.
En rød kridtstreg tværs over fliserne blev pludselig
et meget konkret symbol
på overgangen til skolelivet. På den ene side skulle
mor og far efterlades, mens
det nye skoleliv ventede på
den anden.
Af hensyn til myndigheder-
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Anden fase af genåbningen af Dalby
Skole efter Corona-lukningen
Perioden efter første fase af genåbningen af Danmark fra 18. april er som kendt forløbet godt, og
Corona-smittetrykket er stadig under kontrol og i
god udvikling. Derfor iværksatte statsminister
Mette Frederiksen anden fase af genåbningen fra
11. maj.
For skolerne var det vigtigt, at vores ældste elever
fra 6. -10. klasse igen kunne komme i skole fra
mandag den 18. maj.

Af skoleleder Henrik Nielsen
I skrivende stund (fredag
den 15. maj) ser vi rigtig
meget frem til, at vores elever fra 6. klasse kommer i
skole igen mandag den 18.
maj.
De har haft nødundervisning som hjemmeundervisning i lidt mere end to
måneder. Deres lærere har
arbejdet flittigt med at forberede, sende og rette
hjemmeundervisning til
eleverne og har igennem
perioden været løbende i
kontakt med alle elever. I
løbet af perioden har lærerne også med stigende
frekvens haft online-undervisning og spørgetimer
med alle deres klasser eller
med grupper fra klasserne
ad gangen. Der er gennemgående blevet arbejdet rigtig fint med hjemmearbejdet godt støttet af forældrene.
Bedre at være sammen
Men det bliver aldrig det
samme eller lige så godt,

som når lærere og elever er
til stede sammen om undervisningen. Det at kunne
se hinanden og aflæse,
hvordan både forståelsen,
arbejdsindsatsen og trivsel
er, fungerer klart bedst,
når vi er sammen. Eleverne
har også savnet hinanden
meget, og efter mange forældre er på arbejde igen,
har det også været svært,
selv for nogle store elever
at styre deres dagsrytme
med skolearbejde og andre
gøremål. Så det har været
rigtig tiltrængt, at også de
store elever kunne komme
i skole igen.
Ændrede retningslinjer
fra Sundhedsstyrelsen
og Undervisningsministeriet
Anden fase af genåbningen på skolerne har ikke
kun betydet, at 6. klasserne
kom tilbage. Der er også
kommet ændrede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet for den fortsatte
nødundervisning. De er på

Dalby Skole blevet omsat til
følgende ordning.
Skoledagen for alle elever
fra 0. - 6. klassetrin er fra
mandag den 18. maj fra
klokken 8.00 til klokken
13.30.
Skoledagslængden er en
fælles retningslinje for folkeskolerne i Kolding
under anden fase af genåbningen med fortsat nødundervisning. GLO (Glidende Overgang) er tilrettelagt i samme tidsrum men
bliver suppleret af SFO-tid
både om morgenen og om
eftermiddagen.
SFO har normale åbningstider, og der skal ikke mere
meldes ind om børn i SFO
møder ind til kommende
dag. Aktivitetstilbud i SFO
er igen udfoldet, og vi opfordrer til, at børnene
kommer i SFO som før coronakrisen.
Stadig nødundervisning
Undervisningen er fortsat
tilrettelagt som nødundervisning, hvor eleverne ikke
har alle fag fra fagrækken
med sædvanligt skema. Der
opfordres stadig til, at
meget undervisning kan
foregå udendørs, men der
er ikke mere et krav om, at
mindst halvdelen af skoledagen foregår udendørs.
Afstandskravet ved undervisning indendørs er reduceret fra to meter til en meter. Det har betydet, at de

Corona-krisen har medført opbremsning af økonomisk aktivitet og heraf følgende risiko for øget arbejdsløshed. For at modvirke dette har Folketinget ophævet kommunernes anlægsloft, så kommunerne har kunnet fremrykke
anlægsarbejder. Det har Kolding Kommune benyttet sig af og besluttet fremrykning af anlægsarbejder for 82,5 millioner kroner til 2020.
Tyvstarterne indtager redskaberne på legepladsen.

Krydsede kridtstregen
Alle børn krydsede på første skoledag kridtgrænsen
på fineste vis og har siden
kastet sig ud i skolelivet

med smil og masser af gåpå-mod.
- Det var sjovt helt selv at
kunne gå ind på skolen,
fortæller nogle af tyvstarterne.
De glæder sig nu til på et
tidspunkt at kunne vise forældrene skolen på anden
vis end den videorundvisning, de har modtaget.
Hver dag leges, spilles og
hygges der inden for de
grænser, der nu engang er
udstukket og indtrykket er,
at tyvstarterne på trods af
omstændighederne er rigtig glade for deres nye hverdag som skolebørn.
Nye venskaber
De første par uger er gået

med leg og nye venskaber
samt et trafikforløb, hvor
børnene med hjælp fra
Trafikstyrelsen har lært at
færdes sikkert rundt i
Dalby. Det er alt sammen
aktiviteter, der bærer præg
af, at vi hver dag bruger det
meste af skoledagen udendørs.
I den kommende tid skal vi
lære om solen, om planter
og så er der naturligvis
også plads til det første
møde med alfabetet og de
forskellige tal.
Hvornår hverdagen på skolen bliver normal igen er
ikke til at sige, men uden at
have prøvet andet er corona-skole faktisk lidt af en
fest for en tyvstarter.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Til påbegyndelse af Dalby
Skoles etablering af nye
udendørs lege- og opholdsarealer, både som erstatning for de ved byggeriet
fjernede udeområder til
eleverne og til udvidelsen
med 7.-9. klassetrin, har
skolen fået bevilget 750.000
kroner ved Kolding Kommunes beslutning om fremrykning af anlægsarbejder
til anvendelse i 2020.
Ny boldbane til indskolingen
Skolegården ved Dalby Skoles indskoling blev halveret,
da indskolingstilbygningen

blev etableret på pladsen.
Det betød, at skolens boldbane ved indskolingen forsvandt. Vi har rigtig mange
børn, der gerne vil spille fodbold eller andet boldspil i frikvarterer og i SFO-tiden, og
vi skal have etableret en ny
boldbane på udearealet bag
indskolingens bygninger.
Banen bliver eta-bleret med
fast underlag og bander i
løbet af 2020 med en del af
midlerne fra bevillingen.
Dalby Torv og opholdsog legeområde for mellemtrin og udskoling
Skolen har sammen med
Dalby GF og aktive fra skolebestyrelsen i flere år ar-

bejdet for at få etableret et
attraktivt udendørs lege- og
opholdsområde i det område, hvor det gamle klubhus/den gamle skole netop er revet ned. Det skal
både være til gavn for eleverne i skoletiden og til
nytte for børn, unge og familier i fritiden. Initiativgruppen har fået samlet
nogle midler i de sidste par
år, og vi har med bidrag fra
skolen fået etableret legeredskaber i området.
Men der har manglet penge til den samlede plan for
Dalby Torv.

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

Anden fase af åbning. Hallen er omdannet til klasselokale.
fleste af vores klasser er rykket sammen i et klasselokale igen.
Hygiejnereglerne er i store
træk de samme for børn og
medarbejdere som hidtil.
Håndvask/afspritning ved
skoledagsstart, efter toiletbesøg, spisning og efter
udeleg. Vi har rengøring af
toiletter og kontaktpunkter
to gange dagligt.
Børnene må lege sammen
Kravet om legegrupper på
maximalt fire børn er ophævet. Børnene må lege
med de andre børn fra
deres klasse/hold.
Forældre skal stadig aflevere og hente deres børn
udenfor skolens bygninger
og holde afstand til hinanden. Børnene klarer det i
øvrigt rigtig godt med at
være selvhjulpne, når de
kommer ind i skolen. Vi

hjælper de børn, der har
behov herfor.
Alle arbejder godt
Eleverne har generelt trivedes og arbejdet rigtig godt,
mens de har været i skole
under
nødundervisningens forhold.
Det er vi sikre på også fortsætter her under anden
fase af genåbningen. Vi ved
ikke p.t., hvor længe nødundervisningen og de særlige retningslinjer for skolerne fortsætter. Men skolens lærere og SFO-medarbejdere har været meget
fleksible og sørget for gode
og læringsrige skoledage
for eleverne og en god
hverdag for vores børn i
GLO og SFO. Og børnene
skal have ros for deres tilpasning til at lege og arbejde godt på skolen
under de skiftende forhold.

får vi nu i 2020 lagt fundamentet for Dalby Torv-planen. De faste belægninger
og enkelte redskaber bliver
etableret med midlerne i
løbet af dette år.
Desuden bliver det etableret nogle udendørs siddemøbler både til Dalby
Torv-området og ved Dalby
GFs nye klubhus fra over-

skudsmidler
Sommerfest.

fra

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 5. juni
Grundlovsdag

Kommunale Corona-midler sikrer nye lege- og udearealer i Dalby

nes retningslinjer har forældre ikke haft adgang til
skolens bygninger, og derfor skulle de sidste kram på
første skoledag også uddeles udenfor, hvorefter børnene på den anden side af
kridtstregen har måtte
klare ting som orden i garderoben og pakning af skiftetøjet helt selv.
Skal man finde lys i denne
utraditionelle hverdag, må
netop børnenes måde at
håndtere dette på være et
pragteksempel.

Tyvstarterne. Der er fin plads mellem eleverne.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Dalby

Lokalt samarbejde
I de kommende år vil vi fra
skolen gerne i samarbejde
med andre lokale kræfter
og arbejde for, at hele
Dalby Torv bliver etableret
ud fra planen.

Lørdag 27. juni
Sommerferien begynder
Søndag 9. august
Sommerferien slutter

Nyt fundament
Med de bevilligede midler
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DALBY GF

Månedens træner/familie
Navne
Børnene Elina, Silje og
Sander samt forældrene
Rikke og Søren.
Alder
Til sammen 114 år.
Bopæl
Chr. Schous Vej i Tved.
Job
Rikke er på Sygehuset, og
Søren arbejder ved Autocentralen.
Familie
Rikke og Søren. Sammen
har vi børnene Elina, Silje
og Sander.
Livret
Et godt måltid for familien
er mexicanske pandekager
med masser af frisk fyld.
Sportsidol / yndlingssportsstjerne – og hvorfor
Ikke nogen store idoler,
men har meget respekt for
de idrætsudøvere, der performer på baggrund af
hårdt slid og træning og
topper deres disciplin.
Hvor mange år i Dalby
GF?
5 år.
Funktion i Dalby GF
Underviser på to hold (4. –
5. klasse og junior).

Vores bedste / sjoveste
Dalby-minde
Vi holder gerne en weekendtræning hvert år med
vores juniorhold fra Dalby
(fredag/lørdag).
Efter vores træning var
overstået fredag aften, aftalte vi med alle gymnaster,
at der skulle hygges med
kahoot og sjov. Da vi havde
lavet dette, bad ungerne
om at få Just Dance på storskærmen.
Det var den sjoveste ople-

Mulighed for booking af badmintonbaner i hallen
for den kommende sæson.

Det sidste år er der blevet
spillet badminton i Dalby
Hallen søndag kl. 11-13.
Det fortsætter vi med også
i det kommende år.
Man kan booke en bane
for en hel sæson til den
nette sum af DKK 650,-.
Sæsonen varer fra uge 36
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AVISEN

Derfor blev vi træner /
manager i Dalby GF
Begge vi forældre har
været meget aktive gymnaster, så da vores børn, som
en af deres fritidsinteresser,
begyndte at gå til gymnastik, fulgte vi med som trænere, Rikke har haft fra
”Mor, far, barn” og frem,
det er en god og dejlig mulighed for at følge ens børn
i deres sportsaktivitet.
Da børnene begyndte at
springe og blev lidt ældre,
så begyndte Søren at
hjælpe til og har nu haft to
hold gennem flere år. Vi er
en flok trænere, som hjælper hinanden meget, så det
forbliver hyggeligt og ikke
nogen sur pligt.
Elina, vores ældste datter
er ”spire”. Det betyder, at
hun hjælper til på et af
vores hold for at lære det
med at være træner.

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.
Hele den aktive familie i fuldt firspring – de glade hvin kan næsten høres.
velse. Alle de unge mennesker dansede rundt i små
hold og var fuldstændig optagede af det, så vi kl. 24 var
vi nød til at sige stop!
Det var på alle måder den
mest fantastiske aften med
alle vores juniorgymnaster.
Vi er sikre på, de unge
mennesker nød det, ligeså
meget som alle vi voksne
gjorde.
Det at være samlet til mere

Dalby GF Badminton
Af Mette Høi Davidsen

Om

(september) i 2020 til og
med uge 21 (maj) i 2021.
Hallen er dog lukket i skoleferier, og når skolen,
klubben eller Beboerforeningen bruger hallen til
arrangementer som eksempelvis skolefest mv.
Nu også torsdag
Vi har i år mulighed for at

udvide spilletiden med
torsdage kl. 16.00-17.00 og
kl. 18.30-19.30.
Såfremt vi får tilstrækkelig
med tilmeldinger, vil vi
kunne tilbyde den udvidede spilletid.
Ring eller skriv en sms til
Mette Høi Davidsen på tlf.:
27 77 22 22 med ønske om
spilledag, spilletid, navn og
adresse.
Vi vil forsøge at imødekomme alle ønsker.

end en træning i 1½ time
om ugen, giver et helt
andet nærvær med gymnasterne.
Om lørdagen efter træning
står den på en tur i svømmehal – med obligatorisk
“vi skal i det kolde bassin”,
og vi snakker november
måned!
Så ved vi, at det er trætte
gymnaster, som sendes
hjem på weekend.

En opfordring
Sidst er der en bøn til alle
forældre/unge mennesker,
som måske har gået eller
går til gymnastik: Meld jer
som hjælper eller træner.
Jo flere vi er til at klare opgaven, jo nemmere er det.
Det vil være rigtig ærgerligt
at mangle instruktører og
lukke hold ned på grund af
manglende hjælpere eller
trænere.

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

