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ARRANGEMENTER
OKTOBER / NOVEMBER

”Bordkort” i kirken

Forbehold for ændringer p.g.a. Coronakrisen.
Orienter dig på hjemmesider o.lign.

Aldrig før set i Dalby: Konfirmation med masser af
tomme kirkebænke! Det handler naturligvis om Corona, som sætter sit præg på kirkens dagligdag,
hvor der kræves en særlig organisering på grund af
regler for antal og afstand. Det er her ”bordkortene” kommer ind i billedet.

OKTOBER
Fredag 9.
Skolernes motionsdag
Lørdag 10.
Efterårsferien begynder
Søndag 18.
Efterårsferien slutter
Lørdag 31. kl. 16.30
Kirkekoncert: Åbenrock
i Dalby Kirke

NOVEMBER
Søndag 1.
Musikgudstjenester: Alle
Helgen i Dalby Kirke
Torsdag 5. kl. 15-17
Åben udgravning i Tved
Onsdag 18. kl. 19
Charlotte Rørth
i Dalby Kirke

9. årgang. Nr. 8
Oktober 2020
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

SKOLE
Jubilar er havnet på
rette hylde

Læs side 2
Af J.C. Bach Iversen
Foto: Judy Knap Reimer
Corona-reglerne kræver to
meters afstand, når man
synger. Det betyder, at der
skal være to meter mellem
familier (”dem, man er på
kram med”) ved gudstjenester og kirkelige handlinger – og derfor også ved
årets konfirmationer, hvor
man på billedet kan se to
tomme bænke mellem hver
konfirmandfamilie.
Ved konfirmationerne var
det dog forholdsvis enkelt
gøre at fylde kirken med
det maksimale antal og
holde den behørige afstand. For der kommer jo
kun inviterede, og alle de
inviterede hører sammen i
familier, der hver især godt
må sidde tæt.
Regnestykket endte på den
måde med otte på hver
bænk.
Bryllupper og dåb
Også ved bryllupper kommer der traditionelt hovedsagelig inviterede. Men da
de sjældent lader sig inddele så gelinde med folk,
der ifølge Corona-reglerne
må sidde tæt, laver brudepar nu ”bordkort” også til
kirken og inddeler altså på
forhånd gæsterne på hver
tredje bænk alt efter, hvem
der kan sidde sammen, så
der stadig holdes afstand
og samtidig være flest muligt.
Dåbsforældre gør det
samme for at spare på kirkebænkene, for ved almindelige gudstjenester skal
der selvfølgelig også findes

plads til øvrige kirkegængere. I Dalby er der dog
slet ikke plads til alle dåb
ved de almindelige søndagsgudstjenester, så de
fleste dåb ligger faktisk ved
særlige dåbsgudstjenester
før og efter.
Flest muligt prioriteres
I Dalby Kirke er det en høj
prioritet, at der så vidt det
overhovedet er muligt, bliver plads til alle, der gerne
vil i kirke eller til en begravelse, hvor man ikke på
samme måde kan styre tingene på forhånd.
Det kræver ofte en fast
hånd, når folk skal placeres. Og ved årets høstgudstjeneste slog det ikke

Når man synger, skal der ifølge Corona-reglerne være to meters
afstand mellem folk, der ikke hører tæt sammen i familie / husstand eller lignende. Det betyder, at man i kirken kun kan sidde
på hver tredje bænk. Ved årets konfirmationer oplevede man derfor det særsyn, at kirken ikke tilnærmelsesvis var fyldt.
engang til. Selv om man
hurtigt besluttede at undlade salmesang på normal
vis og derfor kunne halvere
afstandskravet til én meter,
var der desværre 15-20 kirkegængere, der måtte vende om i døren.

Hvad med julen?
På sit møde i oktober vil
menighedsrådet træffe beslutning om, hvordan årets
juleaftensgudstjenester og
andre decembertraditioner kan finde sted. Der er
flere modeller i spil.

SKOLE
7. årgang i Tyskland

Læs side 3

KIRKE
Årets konfirmander

Læs side 4

Varmt farvel i redaktionen
For første gang i Dalby Tidendes 9-årige levetid skal
der skiftes ud i redaktionen.
Judy Knap Reimer, der alle
årene har repræsenteret
Dalby GF, har nemlig valgt
at takke af på grund af arbejde og uddannelse.

KIRKE
Nyt menighedsråd

Læs side 5

Af Red.
Foto: Ja, såmænd…, Judy selv…
Særlig på billedsiden har Judy
præget avisens udvikling ved
konsekvent at tænke i fotos og
nye ideer. Selv har hun da også
leveret talrige fotos til alle avisens dele, ikke mindst da hun
drev firmaet Fotostylisten.
Dalby Tidende siger Judy en
stor tak for indsatsen gennem
årene og ønsker alt godt i det
nye, der venter!

KIRKE
Kirkekoncert med
Åbenrock

Læs side 6

IDRÆT
Vær med til at udvikle
glade gymnaster

Læs side 7

LOKALT
Irene er Årets Dalbyborger

Læs side 12
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Jubilar er havnet på den helt rigtige hylde
Karin Due Olesen har netop afholdt sit 25-års jubilæum på Dalby Skole. Selv om hendes arbejdsliv
har foregået på en forholdsvis lille skole, så har der
stadig været mange faglige udfordringer, og hun
føler selv, at hun er havnet på den helt rette hylde.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Selv om Karin Due Olesen
har kunnet fejre sit 25-års
jubilæum på Dalby Skole,
så har hun aldrig følt, at
der har været stilstand i
hendes arbejdsliv, selv om
Dalby Skole hører til
blandt de mindre skoler i
kommunen.
- Skolen havde faktisk været
lukningstruet, inden jeg
kom, og der var ikke mere
end 100 elever – en klasse
på hver årgang, da jeg startede. Jeg havde været vikar
på Bramdrup Skole, så Dal-

by var lille i forhold til det,
som jeg var vant til. Men jeg
var desperat efter at få et
job, og selv om jeg tænkte
om jeg mon passede ind i
Dalby, så var jeg lykkelig for
et fast job, fortæller Karin.
Fordele ved lille skole
Karin, der har linjefag i
dansk og engelsk, fandt da
også hurtigt ud af, at der
var mange fordele ved at
være på en lille skole.
- Der var aldrig langt fra
tanke til handling, og hvis
vi syntes, noget var en god
ide, så gjorde vi det bare. Vi
havde for eksempel geder
og flodkrebs i en indhegning på jordstykket bag
indskolingen, og det syntes
vi var godt for børnene,
fortæller Karin.
Karin er født og opvokset i
Sdr. Stenderup, gik på gymnasiet i Kolding og fik sin
læreruddannelse på Kolding Seminarium som an-

densidste årgang, inden seminariet blev lukket. Inden
hun blev fastansat på Dalby
Skole, blev hun kastet ind
på
specialcentret
på
Bramdrup Skole, og det var
der, hun blev interesseret i,
hvordan børn lærer at læse.
I dag er hun uddannet læsevejleder og vejleder sine
kolleger i, hvordan de skal
lære børnene at læse, ligesom hun selv har timer i
Ressourcecentret, hvor hun
underviser ordblinde og
børn, der har faglige udfordringer i skolen.
- Vi er begyndt at teste
meget mere, og der er sket
rigtig meget indenfor specialområdet, så man kan sige,
at jeg har fået mine faglige
udfordringer der. Men det
er da klart, at hvis jeg stadig
skal udfordres, så skal jeg
undervise på overbygningen
og føre en klasse op til eksamen i mit linjefag, siger
Karin, der i dag også er klasselærer for 2. klasse, ligesom
hun underviser i dansk, engelsk og kristendom.

efter nogle år i Dalby.
- Jeg brød mig ikke ret
meget om den tidligere
leder, der sad på det hele
og ikke kunne finde ud af
at uddelegere. Det blev
helt anderledes, da Henrik
kom til, og her har været et
arbejdsklima, som jeg har
følt mig godt tilpas i, fortæller Karin.
Selv om hun stadig er glad
for jobbet, så er hun ikke i
tvivl om, at lærerjobbet er
blevet hårdere med tiden.
- Noget af det handler om,
at jeg er blevet ældre, og at
fysikken ikke holder til så
meget mere, men det er
også blevet hårdere psykisk. Børnene er kommet i
centrum og fået en styrende rolle. Forældrene
skal forberede deres børn
på at stå igennem kriser, i
stedet for at tage børnenes
små slag for dem. Børnene
bliver egenrådige men ikke
selvstædige, og det betyder,
at de ofte bliver slået helt
ud af meget små begivenheder, siger Karin.

Ny leder
Karin har også været glad
for, at hun fik en ny leder

Kæmpe sorg
Selv lægger hun ikke skjul
på, at hun har haft en livs-
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7. årgang har været på lejrtur i Tyskland
Den nye 7. årgang er kommet godt i gang på Dalby
Skole. De har netop været på lejrtur i Tyskland,
hvor de både lærte noget og blev rystet godt sammen. Artiklen er stykket sammen af elevers gruppearbejde efter hjemkomsten.
Af 7. årgang
Fotos: Jette Carlsen

krise, som aldrig holder op.
I 2009 mistede hun sin ældste søn Emil, og det er en
sorg, som hun aldrig kommer igennem.
- Det bliver et livsvilkår,
men aldrig noget man
kommer over, siger hun.
Selv om hun har været 25
år på Dalby Skole, så holder hun stadig af arbejdet.
- Jeg er stadigvæk glad for

at komme på arbejde, og
jeg bliver også stadig glad
for faglig anerkendelse.
Det er jeg ikke blevet for
gammel til. Jeg har sommetider tænkt på, om jeg
skulle lave noget helt
andet, men når jeg mærker
efter, kan jeg mærke, at det
skal jeg ikke. Jeg er havnet
på den helt rigtige hylde,
siger Karin.

Karin Due Olesen
Er 55 år, har tre børn Emil, Rasmus og Lasse
Født og opvokset i Sdr. Stenderup
Blev uddannet lærer på Kolding Seminarium i 1991
Har linjefag i dansk og engelsk
Er uddannet læsevejleder
I sin fritid knipler hun og laver håndarbejde og collagekort
Hun holder også af at stresse af med havearbejde

7. årgang på har været på
lejrtur i Tyskland. Vi har
overnattet i en by der hedder Tönning.
Vi har kørt i tog to gange
og i bus lidt flere gange,
der var en bus som bare
kørte os frem og tilbage
imellem steder. Vi blev kørt
fra Kolding banegård til
Padborg i tog, og derefter
fra Padborg og til Tönning
i bus. Da vi skulle hjem,var
det det samme bare omvendt. Nogle af os syntes, at
det var lidt lang tid at køre
i bus, fordi det var så varmt.
Men det var også hyggeligt.
Bussen kom hen til Skipperhuset (der hvor vi boede) og hentede os. Derefter skulle vi bare fortælle
vores chauffør, hvor vi
skulle hen og så kørte han
os derhen.
Det var også træls fordi, vi
skulle sidde med mundbind på hele tiden både i

bus og i tog.
Toget hjem skulle også
tjekkes af militæret, inden
at vi kunne komme på. Så
vi blev nødt til at vente ude
foran.
Tirsdag eftermiddag var vi
på et gadeløb iTönning, så
vi kunne lære byen lidt at
kende. Der var en præmie
til dem, der havde fundet
flest rigtige svar rundt omkring. Vinderne blev nogle
af drengene fra 7.B.
Skipperhuset
Skipperhuset ligger ved
havnefronten i Tønning og
er normalt en lejrskole,
men kan også lejes privat.
Skipperhuset blev lavet i
1624 til 1625 som gæstehus
til søfarende, og det har
været forskellige ting gennem tiden og er nu et gæstehus tilhørende Sydslesvigsk Forening.
Lige når man kommer ind
i Skipperhuset, er spisestuen der. Der spiste vi
morgenmaden og aftens-

Skolebestyrelsen er klar til et nyt skoleår
Skoleåret 20/21 er godt i gang på Dalby skole og
det betyder også, at vi i skolebestyrelsen har taget
hul på dette skoleårs møderække.
Af skolebestyrelsesformand
Sidse Østergaard
Foto: Privat
En af de første ting vi fastlægger, er et årshjul, vi kan
arbejde ud fra. Hvert år er
der punkter der går igen,
ting vi skal informeres om
og tage stilling til. Det gælder bl.a. budget, regnskab

og timefordelingsplan. Løbende kommer der så høringer vi skal svare på,
ligesom der opstår situationer, der skal diskuteres i
løbet af året.
Mange emner
Ud over det, er der rig mulighed for, at vi hver især
byder ind med emner vi øn-

sker belyst og debatteret.
Det kan være antallet af
forældremøder, IT politik,
sikker skolevej eller noget
helt andet.
Det betyder, at vi alle får taletid om netop det, der står
vores hjerte nærmest. Vi er
heldigvis forskellige og bidrager alle til, at vi får mange
vinkler på arbejdet med at
sikre den bedst mulige skole
for Dalby skoles elever.
Så vi ser frem til et år med
flere gode diskussioner om

bl.a. diverse retningslinjer,
politikker og nye tiltag.
Forældrenes indsats
Men mindst lige så vigtigt
som vores arbejde i bestyrelsen, er den store indsats,
der ydes af alle forældre i
klasserne.
De kager, der bliver bagt til
forskellige lejligheder og
arrangementer. De legegrupper, der afholdes. De
kørselsaftaler, der indgås,
så alle kan komme til fx fri-

tidsaktiviteter. De klassefødselsdage, der afholdes,
selvom de kan give forældrene sved på panden. De
forældreråd, der sørger for
sociale klassearrangementer, der inkluderer alle klassens elever. Og ikke mindst
børns og voksnes deltagelse i alle de ovenstående
ting.
Alt dette er med til at lære
vores børn at vise hensyn til
hinanden, styrken ved fællesskabet og er overordnet

set med til at styrke trivslen
på skolen og i fritiden.
Så tak til alle forældre og
velkommen til det nye skoleår.

Undervisning og SFO er stadig præget af Coronarestriktioner
Det store fald i antallet af Corona-smittede i forsommeren og ophævelsen af nødundervisningen til
det nye skoleår betød, at vi på skolerne regnede
med, at skoledagene mere og mere igen kunne
blive normale uden så mange forholdsregler. Sådan
er det ikke helt gået. Corona-smitten er stadig i
blandt os, vi skal fortsat tage forholdsregler og skolens ”store” traditioner kan ikke gennemføres, som
vi kender det.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Lukningen af skolerne i
marts og den efterfølgende
gradvise genåbning medførte en helt anderledes
hverdag og skoledag både
for elever, forældre og
2

medarbejdere.
Retningslinjer med at holde afstand, sørge for hyppig vask eller afspritning af
hænderne og hyppigere
rengøring og så vidt muligt
at holde sig i faste grupper
blev fra den ene dag til den

næste en del af vores alles
hverdag.
Undervisningsdagene var
også anderledes under
nødundervisningsreglerne
med mindre fagopdeling,
mindre grupper og meget
udeskole.
En del af skolens traditioner med morgensang, sommerkoncert og frikvarter
og leg på tværs af årgangene kunne ikke gennemføres.
Nødundervisningen medførte dog også flere positive erfaringer med undervisning i mindre hold,
mere sammenhæng og

mindre fagopdeling af skoledagene og mere udeundervisning.
Status
Vi er nu kommet godt ind
i et nyt skoleår, hvor status
nok er en lidt anden, end
vi forventede før sommerferien.
Som forventet har vi igen
undervisning med hele fagrækken. Det er godt for
elevernes læring.
Retningslinjerne for at begrænse Corona-smitterisikoen er fastholdt eller
reguleret lidt, som f.eks.
krav om mundbind for

medarbejdere og for elever, der er fyldt 12 år, når vi
kører i fælles transport.
Med de nye lokale stigninger i antallet af smittede
forskellige steder i landet
er afstands- og hygiejnekravene stadig rigtig vigtige. Der er en tendens til
at ”slappe af” med disse
forholdsregler over tid,
men det er vigtigt at holde
fast, så vi ikke bidrager til
øget smitte.
På skolen indstiller vi os på,
at forholdsregler til smittebegrænsning kommer til at
påvirke hele dette skoleår.
Det får også indflydelse på

afholdelse af skolens traditioner og arrangementer
på skolen.
Aflyste arrangementer
Foreløbig har vi taget følgende beslutninger for efterårets arrangementer:
Årets motionsdag fredag
den 9 oktober afholdes
klassevis. Skolefesterne den
4. og 5. november aflyses.
Eleverne fra 5. klasserne
laver stadig skuespil, men
opførelsen arrangeres anderledes for henholdsvis
årgangens forældre og skolens andre elever.
Skolens traditionelle juleaf-

– stadig Coronarestriktioner
slutning på sidste skoledag
inden jul kan ikke gennemføres i Dalby Kirke.
Der sendes senere orientering om ændret form for
juleafslutning.
Den daglige morgensang i
hhv. indskolingen og for
mellemtrinnet/udskolingen
har vi ikke kunnet afholde

pga. afstandskrav på to meter, når der skal synges.
Forældremøder afholdes
med kun en forælder for
hvert barn.
Vi afventer udviklingen, før
vi tager beslutning om evt.
aflysning eller ændringer
af forårets arrangementer
og traditioner.

maden. Vi lavede også vores frokost derhenne. Maden, vi fik derhenne, smagte ikke af noget vildt, men
det var fint.
Vi kom derhen en tirsdag
eftermiddag, og så fik vi
vores værelser. Soveværelserne lå i en bygning lige
bag ved Skipperhuset.
Værelserne var bedre, end
vi havde forventet. Der var
4-mands og 6-mands værelser.
A og B klasserne sov hver
for sig. A klassens drenge
sov i et 6-mandsværelse
ovenpå. Og lige over for
deres værelse sov pigerne
fra A klassen i et 4-mands
værelse.
7.B klassens drenge sov i to
6-mands værelser og pigerne sov i et 6-mandsværelse og i et 4-mandsværelse. Sengene var køjesenge,
og man skulle have sine
egne betræk og lagen med.
Når vi kom hjem fra vores
ture, lå vi bare i sengen og
snakkede eller kiggede på
mobil. Andre var ude og gå
ind på de andres værelser,
til sidst blev det lidt irriterende.
Vi fik maden leveret,og så
skulle vi sidde ved bordet i
meget lang tid, til det blevkedeligt.
Dannevirke
På turen fra Padborg tilTönning, kørte vi omkring
Dannevirke.
Da vi ankom, gik vi på museum, der var oprettet af
det danske mindretal i
Tyskland. På museet var
der sværd og økser fra de
forskellige krige. Bo fortalte om slaget i 1864.
Da vi var færdige, gik vi hen
og spiste madpakker. Vi
gik/løb op på Dannevirke,
og så kom vi hen til kanonskanserne, som var kopier
af dem fra 1864. Der var
også kun en port ind til
Dannevirke, og den blev
først fundet i 2010. Det var
Valdemar den Store, som
var den sidste, der byggede
på Dannevirke. Vi gik også
hen til Valdemarsmuren.

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen

Der blev brugt 6,5 millioner sten til muren. Dannevirke blev lavet år 500 til ca.
år 1200. Da vi gik langs
Dannevirke, var de i gang
med at renovere en del af
muren. Dannevirke strakte
sig over 30 kilometer.
Friedrichstadt
Onsdag morgen blev vi
hentet i bus for at blive
kørt til Friedrichstadt. Der
var vi på en kanalrundfart i
byen, der også kaldes lille
Amsterdam. Friedrichstadt
blev grundlagt i 1621 af demonstranter, der flygtede
fra deres eget land Holland. Det kan man stadig
se på gavlene på de gamle
huse og på kanalerne gennem byen.Vi havde en tysk
guide, der fortalte om byen
og så oversatte Bo.
Turen til Slesvig by
I løbet af de dage vi var i
Tönning, var vi også på en
masse ture. På en af de
ture tog vi til Slesvig by.
Da vi ankom til Slesvig, steg
vi ud af bussen og fik fortalt, at vi havde en time til
at gøre, hvad vi ville. Nogle
af os gik hen til gågaden,
nogle af os spiste en kebab,
og andre tog til Netto. I gågaden var der en dansk isvogn, og nogle få købte en
vaffelis. Man kunne også
købe slush-ice.
Vi, der var i gågaden, gik
rundt og kiggede på ting.

Vi ledte efter noget, man
kunne spise, og ting vi kunne købe. På et tidspunkt
fandt vi en butik, hvor man
kunne købe makeup og
slik og andre fede ting. Vi
var der inde i fem minutter
og kom ud med de ting, vi
havde købt.
Tiden var næsten gået, og
vi var nødt til at skynde os
tilbage til bussen. Da vi endelig ankom til bussen, var
vi fem minutter forsinket,
og vi troede, at alle ventede
på os.
Ingen af lærerne var der,
og det var bussen heller
ikke, men alle andre elever
var der.
Nede i gågaden var vi virkelig overraskede over, hvor
billigt de fleste ting var.
Men så overraskede var vi
heller ikke, fordi alt er billigt i Tyskland. Der var også
en kebab restaurant, hvor
man kunne købe billige kebabber, og de, der spiste
dem, syntes, at de smagte
virkelig godt.

Afdelingsleder
Gitte Mønster

Historien om Slesvig by
Byen Slesvig blev lavet i vikingetiden, efter handelsbyen Hedeby blev lavet.
Navnet Slesvig siges at
komme, fordi den var tæt
på floden Slien.
Sli kommer fra floden
Slien, og vig betyder bugt.
Så navnet Slesvig betyder
bugten ved Slien og er sammensat af ordene Sli og vig.

Det sker

Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Peder Damkjær
Signe Thorsøe Pedersen
Morten Ellegaard Hell
Pia Kristensen
Carsten Reinert
Jacob Saltoft
Stine Weltstrøm
(suppleant 2020-24)

____________

Fredag 9.
Motionsdag - afholdes
klassevis
Lørdag 10.
Efterårsferien begynder
Søndag 18.
Efterårsferien slutter
Onsdag 21.
Fag-blokdag

VONSILD
Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
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Der tages forbehold for aflysninger p.g.a. Corona.
Se www.dalbykirke.dk for aktuel kalender.
Medbring selv kaffe ell. lign. til gudstjenester m.v.
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Dalbys konfirmander
2020

OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag 4. kl. 10.30
17. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 4. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.

Så blev årets konfirmander endelig konfirmeret med over fire måneders forsinkelse på grund af Corona. Af samme grund var kirken ikke stuvende fuld
som vanligt. Mange traditioner blev der dog holdt fast i. For eksempel havde
konfirmanderne valgt tema, prædikentekst og salmer, ligesom dagens kirkebøn var sammensat af konfirmandernes egne bønner.

DØBTE
30. august
Anton Tolstrup Nielsen
Frejas Ager 8
Tilde Krat Østergård
Hørparken 180

AFLYST: Sangaften med Peter A.G.
Søndag 4. oktober kl. 19.

Vera Schelde Hensen
Thors Ager 40

Gudstjeneste: Søndag 11. kl. 9.00
18. søndag efter Trinitatis. Ved Tine Illum

August Helenius Riis
Fjeldparken 5

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 18.
19. søndag efter Trinitatis. F.eks. Sdr. Bjert kl. 10.30

5. september
Arthur Lindbæk-Luk
Bakkevænget 11

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 24. kl. 10.00
Ved Ditte Freiesleben.

Mandfred Ville Skourup
Havrevænget 23

Dåbsgudstjeneste: Søndag 25. kl. 9.30
Ved J.C. Bach Iversen.

Emilie Behrendt
Dinnsen
Teglvænget 16

Gudstjeneste med altergang: Søndag 25. kl. 10.30
20. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

6. september
Johannes Storm Bjerre
Stranden 60, st.

Dåbsgudstjeneste: Søndag 25. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 31. kl. 11.30
Ved Ditte Freiesleben.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 31. kl. 12.30
Ved Ditte Freiesleben.
Koncert med Åbenrock: Lørdag 31. kl. 16.30
I kirken. Se side 6.
NOVEMBER
Musikgudstjeneste: Søndag 1. kl. 17.00 + 19.00
Alle Helgen med oplæsning af sognets døde og begravede det seneste år. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården.

Konfirmation søndag 20. september i Dalby Kirke
Bageste række fra venstre: Casper Hannibal Christensen, Benjamin Fuglsang Madsen, Markus Bormlund Bugge, Magnus Strømgaard Sørensen, Magnus Falkenberg Hoyer, Nicolas Kjærgaard Reinert Skovbakke.
Midterrækken fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Kristoffer Hvelplund
Thomsen, Sarah Oppenhagen Krøller, Ingrid Crone Sanderhus, Bertram Sixten
Forsingdal-Nielsen.
Forreste række fra venstre: Sofie Støjer, Victoria Wulff Nørholm, Josephine Bonefeld Andersen, Sarah Helene Vangsø Andersen.
Foto: Judy Knap Reimer.

13. september
Josefine Dahl Filsø
Nakskovvej 19

VIEDE OG
VELSIGNEDE
29. august
Rebekka Norris Ammentorp & Sean Frank
Ammentorp
Kolding
19. september
Laura Amalie Larsen
Zachariassen & Rune
Harrit Laursen
Frederikshave 30

Gudstjeneste med altergang: Søndag 8. kl. 10.30
22. søndag efter Trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
LØRDAGSDÅB
14. november kl. 10.00
12. december kl. 10.00

DØDE OG
BEGRAVEDE

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.

26. august
Niels Aaby Brændstrup
Agtrupvej
____________________

Konfirmation søndag 27. september i Dalby Kirke
Bageste række fra venstre: Jacob Moesby Jørgensen, Anton Kejlstrup Kjær, Lasse
Fasterholt Pedersen, Mathias Badstue Risengaard, Emil Wegelbye Holm, Adam
Falk Andersen.
Midterrækken fra venstre: Jens Christian Bach Iversen, Frederik Strømdahl Flaskager, Oliver Hansen, Jeppe Husted, Kristian Solberg Gasser.
Forreste række fra venstre: Sarah Saltoft Haahr, Maja Emilia Romeo Kath, Silja Blasius Thomsen, Anne Cathrine Homann Kjær.
Foto: Judy Knap Reimer.
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DALBY KIRKE

Resultat af Valgforsamlingen

Musikgudstjeneste
Alle Helgen

8 medlemmer og 3 stedfortrædere står klar til
at stå i spidsen for
Dalby Kirkes drift og aktiviteter i den kommende periode.

Alle dage kan vi mindes dem, der ikke er hos os
mere. Og dog er det godt at have en dag, hvor det
at mindes er selve formålet. Sådan en dag er Alle
Helgens dag søndag den 1. november. Corona-afstandsreglerne i kirken gør, at der i år holdes to
gudstjenester, nemlig kl. 17.00 og 19.00.

Den nye valgform til menighedsråd blev taget i
brug tirsdag den 15. september. På valgforsamlingen, der blev afholdt i
kirken og havde Tommy
Andersen som dirigent,
blev der fundet medlemmer og stedfortrædere til
de næste fire år.
Da sognet er vokset, skulle
der vælges otte medlemmer mod syv hidtil.

Tiltræder 1. søndag i advent
De valgte udgør Dalby Kirkes fuldtallige menighedsråd og stedfortrædere fra
1. søndag i advent 2020 og
4 år frem, med mindre der
– som anvist i Cirkulære
om orienteringsmøde og
valgforsamling § 28 og 29 –
indgives en såkaldt kandidatliste, der dermed udløser afstemningsvalg.
Afstemningsvalg:
Formalia
I den forbindelse skal valgbestyrelsen bestående af
Jette Juhl, Kristin Balslev
Munksgaard og Jens Chri-

stian Bach Iversen ifølge
cirkulæret oplyse:
En kandidatliste skal – jf. §
10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd – udarbejdes
på en af Kirkeministeriet
godkendt blanket, underskrives af 8 stillere og afleveres senest 13. oktober til
enten Jette Juhl, Gl. Tved
11G, eller Jens Christian
Bach Iversen, Gl. Tved
23A. Et afstemningsvalg vil
i givet fald blive afholdt 17.
november.
Indgives der ikke en sådan
kandidatliste, står resultatet fra valgforsamlingen 15.
september ved magt.

Alle Helgen er ladet med
minder og traditioner. I
Dalby markerer vi Alle helgen ved to stemningsfulde
musikgudstjenester kl. 17
og 19, hvor navnene på
dem, der er døde og blevet
begravet i Dalby det sene-

ste år, bliver læst op.
- Sammen kan vi mindes
dem, vi savner, uanset om
savnet er nyt eller har fulgt
os i flere år. I kirken giver
vi stemme til både sorgen
og håbet, understreger sognepræst J.C. Bach Iversen

Lys på kirkegården
- Hvis vejret tillader det, vil
vi igen i år fastholde skikken med at tænde levende
lys på gravene den sidste
halve time op til gudstjenesten, så lysene kan brænde
under gudstjenesten og aftenen og natten igennem.
Fra henholdsvis kl. 16.30
og 18.30 kan enhver kirkegænger med pårørende på
kirkegården afhente lys i
våbenhuset til at sætte på
gravstederne, slutter J.C.
Bach Iversen.

Valgt til menighedsrådet
på valgforsamlingen
Kristin Balslev Munksgaard
Jette Juhl
Jan Lottenburger
Lotte Arens
Anne Lise Ebbesen
Kurt Schmidt
Kjeld Schou Kjeldsen
Lars Gylnæs

Violinist Jette Jokumsen medvirker som solist ved musikgudstjenesterne Alle Helgen, søndag 1. november kl. 17.00 og 19.00.

Valgt som stedfortrædere
på valgforsamlingen
Carsten Justesen
Maj-Brit Strømdahl Flaskager
Lene Hornstrup

KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 9 Oktober 2020
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.
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Dalby Tidende
Vejviser
Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
jcbi@km.dk

DALBY KIRKE / LOKALT

Nyt fra Grundejerforeningen Tved N

Årets julegave
★★★★★

★★★★★

★★★★★

POLITIKEN

KRISTELIGT DAGBLAD

JYLLANDS-POSTEN

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

BERLINGSKE

Oplev gravemaskiner, og hør om kloaksepareringen i Tved

BIBELEN 2020
Hele Danmarks
nye bibel

BlueKolding og Aarsleff inviterer til ”åben udgravning” torsdag den 5. november kl. 15-17. Der vil
være mulighed for, at børn og nysgerrige sjæle kan
se nærmere på de store entreprenørmaskiner, og
der vil være plancher samt personale, som kan fortælle om det allerede igangsatte projekt. Medarbejderne vil også kunne fortælle jer, hvornår I skal i
gang med at indhente tilbud på det arbejde, som I
selv skal have udført.

Gl. Tved – og vi ses.
BlueKolding har entreret
med Aarsleff til at udføre
kloaksepareringen i Tved.
Begge parter vil være til
stede den 5. november,
hvor vi håber, at mange vil
lægge vejen forbi, såfremt
det er muligt at få passet
ind.

som forening skulle have
særligt fokus den kommende tid.
På baggrund af dette afholdte vi et møde med
BlueKolding og Aarsleff.
De ville gerne have mulighed for at invitere os – alle
beboere i området – lidt
tættere på. De har derfor
taget initiativet til at invitere til dialogmøde under
uformelle rammer. Følg
maskinerne i området ved

Opfølgning
Vi vil efter ”åbent hus” arrangementet den 5. november som grundejerforening kort orientere om
projektet her i avisen. Endvidere vil vi opfordre til, at
beboere i området, såfremt
de har adgang til Facebook, løbende følger med
i Facebook-gruppen Grundejer foreningen Tved N,
hvor vi vil poste relevante
emner.

399,95

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

Af Mette Høi Davidsen,
Grundejerforeningen Tved N

Bestil på bibelselskabet.dk, på netbutik@bibelselskabet.dk
eller på telefon 3393 7744. Fragtfri levering ved køb for over kr. 425.

A5_annonce_BS_Kirkeblad.indd 1
A5_annonce_BS_Kirkeblad.indd

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

Kloaksepareringen kommer til at være en del af
vores hverdag de næste par
år. Efter konstituering af
den nye bestyrelse i grundejerforeningen Tved N
(Vangen, Hegnet, Gl.
Tved, Dalen, Lien, Sæteren, del af Engen, Mosen),
var det derfor naturligt, at
det var et af emnerne, vi

22/09/2020 14.58
22/09/2020

Kirkekoncert
med Åbenrock

Dalby Tidende

DALBY GF

Vær med til at udvikle glade gymnaster
Tag naboen, nevøen eller en ven under armen og
bliv træner for et hold glade gymnaster i Dalby GF.
Lige nu mangler der trænere til 2.-3. klasse, så hvis
du har en lille smule erfaring med gymnastik, så er
det lige dig, som gymnastikafdelingen og børnene
mangler.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Igennem en længere årrække har gymnastikken i
Dalby GF været så heldige
at have seks instruktører,
der har trænet alle hold i
springgymnastik.
Men nu står man med et

positivt problem. Der er så
mange børn, der gerne vil
gå til gymnastik, at man
mangler instruktører, og
de seks faste instruktører
kan ikke træne flere. Lige
nu mangler der instruktører til at træne 2.-3. klassetrin.
- Vi er en flok gamle gym-

naster, der har dyrket gymnastik i både Odense og
Sønderjylland, der er endt
med at træne gymnastik i
Dalby. Vi har haft de
samme hold i flere år, og vi
har ikke mulighed for at
tage flere hold ind. Men
man behøver ikke at være
gammel gymnast for at
træne børnene. Vi leder
efter nogen, der har lyst til
at tage teten og som har
lidt erfaring til at stå for
træningen, siger Søren
Madsen.
En ny træner kommer ikke
til at så alene, for gymna-

Gymnastiksæsonen er i
fuld gang - også udendørs
foran det nye klubhus

Søren Madsen – hjemme på
havetrampolinen en dejlig
sommerdag – kan varmt anbefale at være med som instruktør i Dalby GF’s gymnastikafdeling: Det er overskueligt,
det hjælper børnene, og det
giver fællesskab og netværk.

Lørdag 31. oktober kl. 16.30 giver Åbenrock, der er
et syddansk rytmisk kor, koncert i Dalby Kirke.

Månedens træner(e)
Koret, som er fra Åbenrå,
blev grundlagt i 1983 af
Jens Johansen, en af de

Navne
Morten Bundgaard Fredsted og Morten Rabjerg.

store skikkelser inden for
dansk rytmisk kormusik, og
det består af ca. 30 sangere.
Koret synger bl.a. pop og
swing, numre af Stevie
Wonder, Ray Dee Ohh og
Sebastian samt film-musik.
Koret ledes nu af Dalby kirkes organist Eva Schmidt.
Koret synger nu med Corona-afstand, d.v.s. to meter
mellem hver sanger og minimum to meters afstand
til publikum, og vi lukker
kun så mange ind, som vi
må være i kirken.
Der er gratis adgang til
koncerten.

Alder
51 og 47.
Bopæl
Dalby og Tved.
Job
Hhv. afsnitsleder i Jobcenter Vejle og underviser på
Munkensdam Gymnasium.
Familie
Ja, begge med kone og
børn.

Livret
Spansk tapas.
Sportsidoler – og hvorfor
Morten B.: Alejandro Valverde, en fantastisk cykelrytter, lidenskabelig omkring sin sport, altid på jagt
efter nye sejre, aldrig bange
for at tabe. En af de mest
elegante og kraftfulde cykelryttere.
Morten R.: Michael Laudrup, elegant fodboldspiller
og en sympatisk person både på og uden for banen.

Et godt eksempel på, at
man ikke behøver at være
et dumt svin for at klare sig
godt i en sport med benhård konkurrence.
Hvor mange år i Dalby
GF?
5 år.
Funktion i Dalby GF
Trænere for U13 pigerne.
Derfor blev vi trænere i
Dalby GF
Vores piger begyndte at
spille lidt fodbold, da de
var 6-7 år. De trænede med

At være instruktør i Dalby GF gymnastik betyder en times træning om ugen, indtil sæson kulminerer
ved den årlige gymnastikopvisning, som er en sand festdag i hallen, hvor alle hold mødes. Denne
sæsons opvisning er planlagt til lørdag den 20. marts 2021.
stikafdelingen er velfungerende, og der er altid
nogen at spørge. Derudover har gymnastikafdelingen rigtig mange ”spirer”,
der gerne hjælper til. Spirerne er unge gymnaster,
der selv har gået flere år til
gymnastik og derfor kan
give en hjælpende hånd
under træning.
Hjælper hinanden
Søren Madsen håber, at
der er nogen derude, der
har lyst til at træne børnene.
- Hvis vi ikke finder en træner, så risikerer vi at vi mister en hel årgang. Selv om
de gerne vil gå til gymnastik, så begynder de måske
på noget andet, og så ryger
drengene, for der var ingen pigehold.
En dag står vi og kigger på
træningen sammen. Pigerne er tydeligvis ikke helt
glade for drengenes lidt
mere fysiske tilgang til
boldspillet.
Vi to fædre falder i snak:
Hvorfor ikke bare tilbyde
pigerne, at de kan træne
for sig selv? Det kunne vi
da godt tilbyde dem.
Før vi havde set os om, stod
vi med 8-9 glade piger og
legede fodboldtrænere. Derfra gik det hurtigt. Inden
længe var der 20 friske piger, der spillede fodbold,
og vi blev mere og mere
rigtige trænere med klubtøj og det hele.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Udflugter med indhold og hygge

PROGRAM 2020
Se alle turene i vores program for 2020 - eller se mere på vores
hjemmeside. Eksempler på kommende ture...
LØVFALDSTUR MED ÅL
TIL FEGGESUND
Søndag 4. oktober

Bustur • Ål ad libitum • Færge 525,- eller Bustur • Wienerschnitzel
Pris 525,-/475,- Færge 475,-

DEJLIGE
K
DANMAR

TURE
SPÆNDENDE

KLÆGAGER

OG GODE

Bustur • Kaffe og rundstykke
Søndag 11. oktober Pris 595,Rundvisning • Rundtur • Kaffe og kage
Bustur • Ål ad libitum • Kaffe 525,ÅLETUR TIL GJERRILD KRO
- eller Bustur • Wienerschnitzel
Søndag 25. oktober Pris 525,-/475,- Kaffe 475,-

VINSMAGNING HOTEL DES NORDENS Bustur • Kaffe og rundstykke
Søndag 1. november Pris 495,-

Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chauffører.
Vi har minibusser, liftbusser og turistbusser.

3-retters menu • Vinsmagning





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

vi ud af den gode stime,
hvor børnene rykker op til
næste årgang. Vi forstår
godt, at folk har travlt i
hverdagen, men det er en
super god måde at være
aktiv sammen med sine
børn på. Man hjælper børnene og kommer til at
møde mange af deres klassekammerater.
Hvis man er et par stykker,
der går sammen, så er det
ikke så stort et arbejde. Der

er en times træning om
ugen, og så er der en gymnastikopvisning i marts
måned. Det er ikke lige
som fodbold, hvor der er
kampe hver weekend, siger
Søren Madsen, der understreger, at det også gør
noget godt for en selv at
være træner.
- For mig er det et frirum,
hvor jeg lige får tømt hovedet og får tænkt på noget
andet.

Noget for dig?
Hvis du er interesseret i at træne 2.-3. klassetrin så kontakt Irene Mortensen på telefon eller e-mail og få en
snak om, hvornår det evt. passer dig at træne børnene.
Irenes telefon: 20 69 18 00
Irene e-mail: dgfgymnastik1907@gmail.com

Vores bedste / sjoveste
Dalby-minde
Sommeren 2019 tog vi til
stævne i Bremen med ca.
20 forventningsfulde fodboldpiger og et par håndfulde hjælpsomme forældre. Vi blev indkvarteret på
en skole i Bremen og spillede kampe hele weekenden mod hold fra bl.a.

Tyskland og Holland.
Det blev en fantastisk oplevelse sammen med pigerne. Både på fodboldbanerne, hvor pigerne fik en
flot 3. plads ved stævnet,
men så sandelig også alt
det andet rundt om fodbolden. Det var sport, socialt
liv og dannelse, der gik op
i en højere enhed.

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87
www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er

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

7

Dalby Tidende

ERHVERV / LOKALT

Corona-krisen har også ført noget godt med sig
Corona-perioden har været en speciel tid for os
alle. Arbejdsgange er blevet ændret, mange har arbejdet hjemmefra, nogen har haft mere at lave, og
andre igen er blevet ramt på økonomien. Men heldigvis er Dalby Tidendes annoncører kommet igennem krisen og er begyndt at se nye muligheder.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv

Kolding Bedemandsforretning

Corona-perioden har været
en særpræget tid for mange, og alle er påvirket af
tiden på den ene eller
anden måde, også Dalby
Tidendes annoncører.
Onthespot Massage

For Kris Møller, der er indehaver af Onthespot Massage, var det ingen dans på
roser, da Corona først
ramte. Hans forretning
blev tvangslukket den 10.
marts, og han fik travlt med
at få lukket ned, få aflyst aftaler og meddelt sine freelancemassører, at der ikke
var mere arbejde til dem.
- Jeg fik lidt af et chok, og
det har været hårdt, da omsætningen faldt til nul kroner. Men jeg har også mødt
en kæmpe hjælpsomhed
fra mine virksomhedskunder, der har betalt regninger forud. Set i bakspejlet
har der også været noget
positivt ved krisen. Jeg har
lavet nogle nye tiltag, som
jeg ikke havde tid til tidligere, og jeg har også fået
nye firmakunder. Jeg er
glad for at være i gang og
bare taknemlig for at
komme ovenpå, siger Kris
Møller.
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Bedemand Jesper Andersen, der er indehaver af
Kolding Bedemandsforretning, har oplevet hele Corona-perioden som ret
speciel.
På spørgsmålet om Corona
har påvirket Kolding Bedemandsforretning, så er svaret, at det været et ”både
og”.
For mennesker dør ligegyldigt, om der er Corona
eller ej, men Corona har i
høj grad præget det daglige arbejde.
- Vi har ikke fået mindre at
lave, men den nærhed og
omsorg, som vi gerne vil
omgås de pårørende med,
den har været stærkt begrænset, og det har gjort
det svært at udføre vores arbejde, som vi gerne har villet, fortæller Jesper.
I den første tid kunne personalet ikke gennemføre
personlige samtaler. I stedet foregik alt over telefonen undtagen lige, når der
var nødvendige papirer,
der skulle underskrives, og
afdøde skulle lægges i kisten.
Da Danmark lukkede ned i
marts måned, fik Jesper en
melding om, at Kolding
Kirkegårde sendte deres
medarbejdere hjem, men
at de gennemførte plan-

lagte begravelser. Det fik i
første omgang Jesper til at
sende sine medarbejdere
hjem på tvungen afholdelse af restferie.
- Jeg troede, vi ville få italienske tilstand, hvor vi
skulle køre de døde i krematoriet og så afholde
mindehøjtidelighed ved
urnen på et senere tidspunkt, siger Jesper.
Så galt gik det heldigvis
ikke, men der er intet, der
har været, som det plejer.
- Vi har ikke haft mange
Corona-relaterede dødsfald, men når vi har haft
nogen, så har vi skullet
været ekstra påpasselige og
bruge ekstra værnemidler,
som engangskedeldragter,
flere lag gummihandsker
og lukkede masker (masker der ligner gasmasker,
red.). Det har været fuldstændig umuligt at få fat i
øjenvisir, for det har kun
været sundhedssektoren,
der har kunnet få adgang
til dem, selv om vi også
brug for dem. Men der er
ingen tvivl om, at de
mange restriktioner betyder, at de pårørende lider
væsentlig mere i denne tid
end normalt, siger Jesper.
Erik Skov’s efterfølger

mig, så vi har ikke de store
offentlige opgaver. Vi arbejder mest i private hjem
og her under Coronaen,
hvor folk er kommet hjem
at gå, har de haft tid til at
få ordnet noget hjemme,
siger indehaver Poul Erik
Skøtt.
Svane Shipping

Hos Svane Shipping var
man allerede inden Corona-krisen i gang med at
få digitaliseret sine arbejdsprocesser, og det har været
en stor fordel, da Coronaen ramte. Det har blandt
andet betydet, at medarbejderne har kunnet arbejde hjemmefra uden
problemer, og meget arbejde har kunnet gøres
uden, at man har skullet
mødes fysisk.
- Vi transporterer en hel

række af basisprodukter så
som foderstoffer og gødning til landbruget, biomasse til varme og sten og
tegl til industrien, og da
landmanden stadig skal
fodre sine dyr og gøde sine
marker, og vi stadig skal
have bygget veje og have
varme i vores huse, så har
vi ikke på den måde kunnet mærke Coronaen økonomisk. Vi har ikke haft
brug for hjælpepakkerne,
da vi er en 94 år gammel
virksomhed, som har haft
lidt polstring til dårlige
tider. Vi har ikke fyret
nogen, men tværtimod
ansat et par stykker. Men vi
har da ændret noget på,
hvordan vi fysisk omgås
hinanden. Vi holder afstand, spiser ikke frokost
på samme tid og har flere
hjemarbejdsdage. Vi er
også blevet meget bedre til
at afholde virtuelle møder.
Hvor jeg førend brugte en
halv dag eller mere på
transport til og fra et
møde, så afholder vi
møder på Teams, og det er
godt for både tidsforbrug
og klimaet. Det er permanente ændringer, og det
bliver aldrig det samme
som før, siger administrerende direktør hos Svane
Shipping Jesper Hansson.

Irene blev årets borger
På årets generalforsamlinger, der måtte udsættes på grund af Corona,
kårede Dalby Beboerforening Irene Mortensen
som årets Dalby-borger.

Hos tømrerfirmaet Erik
Skov’s efterfølger har de
haft mere at lave end normalt. De har overhovedet
ikke kunnet mærke, at Corona har raset i andre virksomheder.
- Vi har faktisk haft mere at
lave her under krisen. Vi er
jo en lille virksomhed med
to svende, en lærling og så

Beboerforening for Dalby
sogn har udnævnt Irene
Mortensen til Årets Dalbyborger for hendes lange
trofaste engagement i Dalby GF’s gymnastikafdeling.
I bestyrelsens motivation
for valget beskrev formand
Per Rosiak Irene med ord
som:
- Ihærdig, lyttende, positiv,
igangsætter, legende, går
foran som godt eksempel
og rolig, også når der er

travlhed. Irene gør en forskel, som er guld værd, for
det lokale fællesskab i Dalby sogn.
Ud over de mange aktive år
i sognets gymnastikforening har Irene tidligere
været med i bl.a. Dalby Teaterforening, Beboerforeningens bestyrelse og
Dalby Kirkes børne- og
ungdomsudvalg.
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