Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

Dalby Kirke

Dalby GF

Digital juleaften i Dalby Kirke

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

Menighedsrådet inviterer alle i Dalby Sogn til at
deltage i en fælles ”kirke-jul” 24. december på den
særlige måde, at ”vi går i Dalby Kirke derhjemme”.
Det vil sige, at vi – om muligt samtidig – ser en indspillet gudstjeneste på skærme rundt om i hjemmene. Årsagen er naturligvis Corona, der udelukker
de traditionelle tætpakkede juleaftensgudstjenester.

Søndag 1. kl. 17.00 +
19.00
Musikgudstjenester: Alle
Helgen i Dalby Kirke
Torsdag 5. kl. 15.00 17.00
Åben udgravning i Tved
Onsdag 18. kl. 19.00
Charlotte Rørth i Dalby
Kirke: Jeg mødte Jesus –
bekendelser fra en modvilligt troende
Torsdag 19. kl. 18.30
Koncert: Ungdomskoret, solist og band
i Dalby Kirke
Søndag 29. kl. 10.30
Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
Søndag 29. kl. 13.30
Minikoncert: Børnekoret i Dalby Kirke

Af Red.
Foto: Arkiv
Corona påvirker både hverdag og højtid. Sådan bliver
det også juleaften og med
mange af de traditioner, vi
knytter til en rigtig jul.
Dalby Menighedsråd har
derfor – i tæt dialog med
kirkens medarbejdere –
overvejet mange forskellige
alternativer for, hvordan vi
på trods af Corona kan fejre
jul i fællesskab i Dalby Sogn.
Indspiller gudstjeneste
Konklusionen er, at kirkens
medarbejdere og kor i forvejen indspiller en juleaftengudstjeneste. Den bliver
lagt på kirkens hjemmeside, så flest muligt kan
være med.
- For menighedsrådet er
det afgørende, at vi både

kan garantere sikkerheden
for personale og kirkegængere og samtidig holde fast
i det fællesskab, som en juleaftensgudstjeneste i så
høj grad er, slår menighedsrådets formand Kristin
B. Munksgaard fast.
Muligheder skudt ned
Med sikkerheden for øje
valgte menighedsrådet at se
bort fra at samle mange i en
større hal, for det ville uundgåeligt give store udfordringer at få folk ind og ud.
Menighedsrådet droppede
også ideen med at lade de
mange kirkegængere, som
normalt kommer juleaften,
fordele sig over flere gudstjenester, for det ville kræve
omfattende rengøring og
udluftning mellem hver.
- Selv om vi nok kunne forvente færre kirkegængere i
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9. årgang. Nr. 9

år, og det måske nok kunne sænke presset lidt, ønsker menighedsrådet simpelthen ikke at risikere, at
en juleaftengudstjeneste
med alt det positive og
hjertelige, vi forbinder
med den, skulle være et
sted, hvorfra smitten
spredte sig ud i sognet, for
kirkegængerne vil i sagens
natur blive blandet med
andre uden for deres normale tætte omgangskreds.
Fællesskabet i fokus
For sognepræst Jens Christian Bach Iversen er det
samtidig vigtigt, at gudstjenesten juleaften ikke bliver
en bleg udgave af den traditionelle udgave:
- Vi har lagt hovederne i
blød for at finde en løsning, som kan give en ekstra dimension i forhold til
det kendte, og her opstod
ideen om en indspillet julegudstjeneste, som vi så alle
i sognet kan se samtidig
med lys i vinduerne eller
fakler på terrassen, så vi
sammen kan tænde lys for
hinanden i den mørke tid
og på den måde minde
hinanden om, at julen

netop er en fejring af, at
verdens lys kommer til jorden. Og når vi så ser julegudstjenesten samtidig i de
mange hjem, lidt ligesom
vi gør ved Dronningens
nytårstale, så ved vi, at der
godt kan opstå et fællesskab, også selv om vi naturligvis længes efter at være
rigtigt sammen og hilse på
hinanden med et hjerteligt
juleknus.
De øvrige dage i julen
4. søndag i advent er der
som normalt gudstjeneste i
Dalby Kirke.
Juledag vil kirkens døre
også blive slået op.
2. juledag, som de seneste
år har budt på ”Min yndlingssalme”-gudstjeneste, vil
menighedsrådet iværksætte
en afstemning til, så folk i
sognet kan stemme på, hvilken yndlingssalme man ønsker indsunget af kirkens
kor og medarbejdere. Så vil
man også her kunne se
med på kirkens hjemmeside og synge med på sognets yndlingsjulesalmer.
Mere om juleaften og julen
i øvrigt i næste nummer af
Dalby Tidende.

KIRKE
Koncerter med kirkens
kor

Læs side 2

KIRKE
Charlotte Rørth i Dalby
Kirke

Læs side 3

IDRÆT
Nyt hold med kampsport

Læs side 4

IDRÆT
Stor donation til GF U7

Mandag 30.
Klippe-klistre dag på
skolen

Læs side 5

DECEMBER
Tirsdag 10. kl. 17.00
Julesang i Dalby Kirke

SKOLE
Birgitte kommer til at
savne børnene

Søndag 13. kl. 16.00
Musikgudstjeneste med
Lucia og 9 læsninger.

Læs side 6

De traditionsrige julegudstjenester i Dalby Kirke bliver i år erstattet af en digital udgave, som menighedsrådet opfordrer alle i Dalby
Sogn til at se samtidig for på den måde at skabe et godt nok anderledes fællesskab, men også omfattende endnu flere på én gang.

SKOLE
3. årgang med i historiedyst

Læs side 7

LOKALT
Årets borger: 25 år i
Dalby GF

Læs side 12

Dalby Tidende
KALENDER
Der tages forbehold for aflysninger p.g.a. Corona.

DALBY KIRKE

Dalby Kirke torsdag 19. november kl. 18.30

Koncert med unge sangere

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.
Mulighed for at tænde lys på kirkegården. Se side 3.
Gudstjeneste med altergang: Søndag 8. kl. 10.30
22. søndag efter Trinitatis. Ved Ditte Freiesleben.
Gudstjeneste med altergang: Søndag 15. kl. 10.30
23. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 17. kl. 19.00
Konstituerende møde. I præstegården.

Dalby Ungdomskor giver koncert sammen med solisten
Jemimah Duncan, en ung sangerinde med rødder i gospelgenren, som hun har praktiseret i London, hvor hun
er født og opvokset.
Ved koncerten vil der ud over gospel bl.a. være sange af
Sebastian og Kirk Franklin samt kendte Whitney Houston- og John Legend-sange.
Musikere fra Kolding Musikskole medvirker også, og ungdomskoret laver drama med temaet “fristelser”.

Gudstjeneste med altergang: Søndag 6. kl. 10.30
2. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

Lotte Arens
1. valgperiode

Konstituerende møde
Menighedsrådet konstituerer sig på et møde 17. november.

Anne Lise Ebbesen Lars Gylnæs
1. vaægperiode
3. valgperiode

Jette Juhl
4. valgperiode

Jan Lottenburger
2. valgperiode

Kristin Munksgaard Kurt Schmidt
2. valgperiode
1. valgperiode

Jens Christian
Inger Lindberg Nors
Præst, født medlem Medarbderrep.

Kjeld Schou Kjeldsen, 7. valgperiode, var ikke til stede ved fotograferingen

Jeg mødte Jesus
– Bekendelser fra en modvilligt troende
Kirkens ungdomskor laver drama med temaet ”fristelser” ved
koncerten 19. november kl. 18.30.

Jemimah Duncan synger sammen med Dalby Kirkes ungdomskor
ved koncerten torsdag 19. november kl. 18.30 i Dalby Kirke.

Dalby Kirke søndag 29. november kl. 13.30

Koncert med Dalby Børnekor
Børnekoret tager os med ud på en afvekslende musikalsk
rejse, der bl.a. kommer forbi Afrikas vilde dyr, troldkvinder, efterårsvejr og spøgelser, slædeture og julestemning.

Gratis adgang
Der er gratis adgang til koncerten med sangerne i børnekoret, der går i Dalby Skoles yngste klasser.

Menighedsrådsmøde: Tirsdag 8. kl. 19.00
Julesang: Tirsdag 10. kl. 17.00
I kirken. Ved J.C. Bach Iversen og Eva Schmidt.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 12. kl. 10.00
Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 13. kl. 16.00
Kirkens kor og konfirmander medvirker. 3. s. i advent.
LØRDAGSDÅB
16. januar kl. 10.00
6. februar 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.

1. søndag i advent tiltræder
det ny menighedsråd, der
de næste fire år skal stå i

Gratis adgang
Der er gratis adgang til koncerten, som varer ca. en time.

Gudstjeneste: Søndag 22. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Tine Illum.

DECEMBER

Resultatet fra Valgforsamlingen 15. september står
fast, da der ikke meldte sig flere kandidater inden
fristens udløb.

sognehus og fylde det med
aktiviteter.

Nyt om
NAVNE
DØBTE

Alfred Bruncke
Mikkelsen
Frejas Ager 25

Koncert med unge sangere: Torsdag 19. kl. 18.30
Med band. Ved Eva Schmidt. I kirken. Se side 2.

Minikoncert med børnekoret: Søndag 29. kl. 13.30
Ved Eva Schmidt. Se side 2.

Det ny menighedsråd

spidsen for at virkeliggøre
Dalby Kirkes vision og
bredt sætte præg på kirkens udvikling. Alle håber,
at det rent praktisk kommer til blandt andet at
handle om at indrette nyt

4. oktober
Benjamin Ravn
Bentzen
Løjpen 22

Sogneaften Charlotte Rørth: Onsdag 18. kl. 19-00
”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvilligt troende.” I kirken. Se side 3.

Familiegudstjeneste: Søndag 29. kl. 10.30
1. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen og
Ditte Freiesleben.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Kirkens børnekor har også tidligere medvirket ved koncerter og gudstjenester. Her er sangerne fotograferet ved en sådan tidligere lejlighed. Nu kan de opleves i Dalby Kirke 1. søndag i advent kl. 13.30.

Onsdag 18. november kl. 19.00 gæster Charlotte
Rørth Dalby Kirke til en aften, der tager brydetag
med tidens svingninger mellem tro, overtro og skepsis. Hvad er hvad? Hvor hører den kristne tro til?

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

- Kan man snakke med
Gud i sin baghave uden at
blive anset for at være skør?
Spørgsmål og debat
Aftenen vil åbne for spørgsmål og debat.
Entré
Kr. 50,- / pr. person.
For at sikre plads til flest
muligt bedes billetter bestilt på tlf./sms: 27 63 25
77 – eller på e-mail til:
jettejuhl01@gmail.com
NB! Af Corona-hensyn
bedes de, der kan sidde
Charlotte Rørth har udgivet tre
bøger, der alle kan købes ved
den fælles sogneaften i Dalby
Kirke, Dalbyvej 69, onsdag
den 18. november kl. 19. Hendes første ”Jeg mødte Jesus – Bekendelser fra en modvilligt
troende” er også aftenens overskrift. De to næste hedder henholdsvis ”Vi mødte Jesus – Og
hvad kommer det andre
ved” og ”Gud, du er jo lige her
– Sådan lever jeg med min
tro”.

sammen (familie eller tilsvarende nær relation) bestille samlet antal i alt i en
fælles bestilling.
Derefter sendes en bekræftelse på bestillingen sammen med et MobilePaynummer til betaling.
Har man ikke MobilePay,
laves anden aftale for betaling.
Fælles arrangement
Sogneaftenen er arrangeret
af Dalby, Sdr. Bjert og Sdr.
Stenderup sogne i fællesskab, men alle er velkomne.

Kirkekoncert
med Åbenrock

T
S
Y
AF L

William Skov
Shackleton Nissen
Volmersvej 11
11. oktober
Marie Cramer Veiler
Jensen
Forsytiavænget 2

VIEDE OG
VELSIGNEDE
10. oktober
Mette Skovbølle
Brødholt Berg
& René Brødholt Berg
Engen 23
Mie Beltoft Poulsen
& Kim Poulsen
Skanderborg

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

3. september
Per Poulsen
Tidl. Skovly 40
11. oktober
Bruno Bernard
Idylparken 15

__________________
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Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Juletræer sælges
fra egen skov.
Ring for pris og
levering eller kom
på adressen:
Steen Allerup

Gl. Tved 5
41 41 80 14
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Tlf. 7556 6033
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BEBOERFORENINGEN / DALBY GF

Nyt fra Beboerforeningen

Dalby GF byder velkommen til
Anlæg af cykel- og gangsti ved Dalbyvej
et nyt hold i kampsportens tegn
Af Beboerforeningen for Dalby
Sogn
Beboerforening for Dalby
Sogn havde til generalforsamlingen i juni et forslag
på dagsordenen, som omhandlede muligheden for
at forbedre infrastrukturen
for sognet ved at gøre kommunen opmærksom på
den manglende vedligeholdelse af Dalbyvej samt muligheden for at udbygge
vejnettet med en gang- og
cykelsti fra skolen og op til
kirken.
I den forbindelse har Beboerforeningen via Teknisk Forvaltning i Kolding
Kommune fået kriterier for
etablering af en sti (se faktaboks).
Vores konklusion blev, at
selv med god velvilje fra frivillige kræfter, ville vi som
forening på ingen måde
kunne komme i mål med
at anlægge stier uden kommunens deltagelse i projektet.
Kommunen vurderer, at de
ikke har lovhjemmel til at
indgå en aftale med Beboerforeningen om, at vi som
forening helt eller delvist
betaler en stil langs med
Dalbyvej fra skolen og op
til kirken.
Beboerforeningen har derfor været i dialog med
kommunen om projektet.

Kommunen tilkendegiver,
at de har en vilje, fordi de
har arbejdet på et budgetforslag, der skulle se på et
anlæg af et fortov. Endvidere at Dalbyvej er inden
for deres normale ansvarsområder.
Beboerforeningens muligheder
Som forening må vi erkende, at vi kun har mulighed for at påvirke kommunens budgetforslag ved
at presse på. Kommunen
har fokus på at anlægge 1.
etape af omfartsvejen syd
for Dalby. I deres budgetforlig har partierne dog

forpligtet sig på at finde 16
mio. kr. til etablering af nye
cykelstier eller udbedre
dem, som er. Dette afhænger dog af, om staten får
etableret en ny cykelpulje.
Vi vil derfor gøre det, bedste vi kan, for at lægge pres
på at kommunen, så sognets behov kommer frem i
lyset.
Banko aflyst
Vi vil også gerne informere
om, at Beboerforeningen
grundet Covid-19 aflyser
dette års bankospil. Vi
håber, at vores årlige tradition vender tilbage i 2021.

Kolding kommunes kriterier
for en sti langs Dalbyvej
•
•

•
•
•

Dobbeltrettede fællesstier (til både gående og cyklende) skal være mindst 3 m brede.
Dobbeltrettede cykelstier (i princippet kun til cyklende, så hvis der er mange gående, bør der vælges
fællessti) skal være mindst 2,5 m brede.
I begge tilfælde skal der mellem kørebane og sti
være en skillerabat på mindst 1 m.
Bag stien bør der være en rabat på 1 m til ledninger m.v.
Gadelysmaster bør placeres mindst 1 m fra kørebanekant (dvs. at de ikke kan placeres i skillerabatten). For vores vedkommende står lysmasterne
dog. kun i vestsiden af vejen på noget af strækningen

Månedens træner
Navn
Thomas Krohn.

Familie
Gift med Rikke og sammen
har vi Mia (15) og Mads (18).

Alder
52.
Bopæl
Fåborgvej 10, 6000 Kolding.
Job
SAP konsulent,
Danmark A/S.

Würth

Livret
Pølsemix (når jeg spiller
med Dalby Volley), men ellers en god bøf med rødvin.
Sportsidol / yndlingssportsstjerne – og hvorfor
Den sportsstjerne, der har
imponeret mig mest, er Caroline Wozniacki. Hun er

nok den bedste tennisspiller, vi har haft nogensinde,
og er samtidig en god ambassadør for sin sport, ikke
mindst for unge spillere.
Hvor mange år i Dalby
GF?
8 år.
Funktion i Dalby GF
Spillende træner i Dalby
Volley.

Rune Tendal Paulsen bor med sin kone og tre børn
på Frejas Ager og har startet et nyt lokalt kampsportshold op for de 5-8 årige drenge og piger hver
torsdag i Dalbyhus hallen.

Af Irene Mortensen
Foto: Rune Tendal Paulsen
Rune Tendal Paulsen er læge på Kolding Sygehus, og
fritiden står i familiens og
kampsportens tegn. Rune
har igennem hele sit liv
trænet kampsport og er aktuelt træner i kampsportsklubben ”Fighters”,
hvor han underviser i Brasiliansk Jiu-jitsu. Sammen
med sin familie har han nu
startet det nye kampsportshold og håber dermed at
kunne inspirere Dalbys
børn til at få interesse for
kampsportens verden.

Har allerede venteliste
Rune fortæller, at holdet er
for piger og drenge, der
har lyst til at prøve kampsport. Der trænes teknikker
fra flere forskellige stilarter,
heriblandt
Taekwondo,
Brasiliansk Jiu-jitsu, brydning og kickboksning.
Målet er at give børnene en
sjov introduktion til kampsportens verden og ikke
mindst styrke deres disciplin og selvtillid gennem
de løbende gradueringer,
hvor børnene får nye bælter.
Der vil være graduering ca.
hver 3 måned, hvor bør-

nene skal til en mini-prøve
og dermed have mulighed
for at opnå næste bælte.
Børnene vil således kunne
nå det sorte børnebælte i
løbet af de første to år.
For at styrke sammenhold
og kvalitet i træningen er
maksimum for holdet 12
børn.
Efterspørgslen er så stor, at
der allerede er venteliste.

Dalby Tidende

DALBY GF / DALBY SKOLE

Sydbank Fonden støtter de yngste foldboldspillere
Der er brug for små og anderledes bander, når de
mindste spiller fodbold. Derfor søgte træner Karen
Nielsen Sydbank Fonden om penge til nye bander
og fik dem.

Af Red.
Foto: Johnni Jepsen

banen nu kan indhegnes,
siger træner Karen Nielsen.

Nu skal trænerne på Dalby
GF’s hold for seksårige fodboldspillere ikke længere
løbe ud af banen efter bolden ustandseligt. Der er
nemlig landet en donation
på 21.000 kroner fra Sydbank Fonden i holdets turban til at købe bander, som
kan indhegne banen.

Svært at finde de rette
Det var svært at finde bander, der levede op til de
krav, et børnehold stiller.
De skulle ikke være for høje, kunne stables, være lette
at flytte rundt med, og så
skulle de være af plastik, så
de kunne bruges både ude
og inde. Derfor måtte Dalby GF bede et hollandsk
firma om at specialfremstille de nye bander, der
med stor succes er blevet
afprøvet af holdet for første
gang.
- I Sydbank vil vi meget
gerne være med til at styrke
foreningsarbejdet og det lokale miljø. Desuden er vi
optaget af at støtte idræt

Brugte levende bander
- Donationen betyder, at vi
kan spille meget mere fokuseret, fordi boldene bliver
på banen. Vi har hidtil
brugt levende bander i
form af de forældre, der er
til stede til træningen, men
det er en klar forbedring og
meget tidsbesparende, at

også for mindre børn, da vi
ved, hvor vigtigt det er at
grundlægge gode aktivitetsvaner helt fra barnsben,
siger Lisbeth Stenger Lund,
kunderådgiver i Sydbank.
Fodboldholdet er for både
drenge og piger, og de 12
børn i seksårsalderen spiller hver mandag kl. 17-18,
og der er plads til flere.

interesseret i at få deres
logo på en af banderne.
- Sydbank har betalt for at få

deres logo på, og det kan
alle andre også få, siger hun.
Sammen med donationen

på 21.000 kroner har holdet
også modtaget 24 drikkedunke med Sydbank-logo.

Fik donationen
Det var Karen Nielsen, der
søgte donationen hos Sydbank Fonden, og succesen
har givet hende blod på
tanden til at søge om penge
til andre ting til holdet.
Mangler trøjer og jakker
- Vi er meget glade for de
nye bander, som alle andre
i Dalby GF også kan bruge.
Men vi mangler også overtrækstrøjer og jakker, så jeg
skal i gang med at søge
igen, siger Karen, der gerne hører fra lokale virksomheder, som kunne være

På fotoet ses de glade U7 spillere sammen med deres trænere Karen Nielsen og Brian Borup. Lisbeth
Stenger Lund fra Sydbank overrækker checken, mens træner Johnni Jepsen står bag kameraet.
For yderligere oplysninger om logo på banderne kontakt træner Karen Nielsen på 22 85 48 24 /
Nielsens1234@hotmail.com

Motionsdagen blev afholdt klassevis
Selv om der stadig er Corona-restriktioner på skolen, blev der traditionen tro afholdt motionsløb fredag inden efterårsferien. Frem for en samlet motionsdag blev børnene i deres klasser og dyrkede alle
mulige former for idræt sammen med klassekammeraterne. Her er et par glimt fra motionsdagen. Fotos: Dalby Skole

Nu kan Dalbys 5-8 årige børn snuse til flere stilarter af kampsport i vores egen lokale hal. Holdet
trænes af Rune Tendal Paulsen og er oprettet i regi af Dalby GF’s gymnastikafdeling. Tiltaget er
så stor en succes, at der er venteliste.
Derfor blev jeg træner i Dalby GF
Jeg synes, det er sjovt at sætte nogle øvelser op, som
udfordrer og samtidig giver en masse god energi.
Mit mål er, at vi skal have det sjovt og samtidig forbedre vores spil. Det er heldigvis lykkes fint. Om
det har rykket os i forhold til turneringen, skal jeg
ikke kunne sige. Men vi har i hvert fald haft det
sjovt.
Mit bedste / sjoveste Dalby-minde
Når vi tager af sted til stævner og viser Dalby-flaget,
er det altid hyggeligt. Vi vinder ikke altid stævnet,
men tit festen om aftenen. Til stævnet i Hjerm, som
afholdes i januar, er vi som regel med. Der møder
vi gamle venner fra andre klubber, og det er altid
hyggeligt.
På det seneste har vi lavet en promotion-video, som
ligger på Facebook. Vi havde det virkelig sjovt,
mens vi lavede den.

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87
www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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Moderne fysik-kemi-lokaler i Øvelseshus Matematisk fagdag for de mindste
Øvelseshuset, der i mange
år har været en del af Dalby
Skole, har haft en omskiftelig tilværelse.
Det er oprindeligt etableret som forsamlingshus,
hvor der også kunne trænes i skydning (Øvelseshus

til skydning). Huset har i
mange år fungeret som forsamlingshus og også været
benyttet af sognerådet i
Dalby.
Mens Øvelseshuset har
hørt til Dalby Skole har det
også haft mange funktio-

ner. Det har været billedkunstlokale, klasselokale
og senest rummet skolens
musiklokale.
Nu er det blevet totalt renoveret og blevet til et moderne fysik-kemi-faghus.
Fotos: Dalby Skole

Den 29. september stod i matematikkens tegn, da 1.C havde
matematisk fagdag. Det betyder
at 1.C brugte hele skoledagen
på matematik. Fotos: Dalby
Skole.

Corona – Corona – Corona
Er jeg den eneste, der er ved at have fået nok af
Corona. Det er lidt ligesom den ven, der bliver ved
med at komme til festen, selvom han ikke er inviteret.

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Jacob Saltoft
Foto: Privat
Det samlede resultat udregnes.

Der laves matematik-domeno.

Birgitte kommer til at savne børnene og fælleskabet på skolen
Birgitte Meddings har aldrig fortrudt, at hun blev
lærer. Hun har nydt fællesskabet med både børn og
kollegaer, men kommer også til at sætte pris på, at
hun selv kan sætte tempoet.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Red.
Det første Birgitte Meddings gjorde, da hun gik på
pension fra Dalby Skole,
var at tage initiativ til en
”pensionistkaffedag”. Den
første onsdag i måneden
tager hun hen på skolen og
drikker en kop kaffe med
de tidligere kollegaer, der
har tid.
- De gav mig en bog med
opskrifter på kager, da jeg
holdt op, så det betyder
nok, at jeg skal tage kage
med, siger Birgitte smilende og fortsætter:
- Jeg har været meget glad
for det arbejdsfællesskab,
som jeg har haft med mine
kollegaer, og med pensionistkaffeklubben kan jeg
stadig være med i en lille
del af det. Så kan de lærere, der går på pension de

kommende år også komme
og være med.
Faktisk har der ikke været
nogen lærere, der er gået
på pension de seneste 10 år
i Dalby, så Birgitte er den
første, der skal finde sig
rette som pensionist efter
et langt liv som lærer. Hun
holdt op den 1. september,
så indtil videre har pensionen føltes som en lang
ferie.
Selv sætte tempoet
Hun kommer helt sikkert
til at savne at komme på
skolen, når hverdagen som
pensionist indfinder sig,
men samtidig bliver det
også rart, at hun selv kan
bestemme tempoet. Siden
hun fik en diskusprolaps i
nakken som 50-årig, har
hun været nødt til at tage
smertestillende og ind
imellem gå ind og hvile sig

på en briks på skolesygeplejerskens kontor. Siden
påske i år har hun været i
fleksjob i 15 timer om
ugen, og det har været en
glæde, at hun trods smerterne har kunnet arbejde
som lærer.
- Der findes nok ikke noget
bedre job, når man nu har
de smerter, som jeg har, for
her har jeg selv kunnet bestemme, hvornår jeg ville
sidde, rejse mig, skrive på
tavlen eller lave noget helt
andet, siger hun.
Lærer i England
Birgitte blev uddannet
lærer fra Tønder seminarium og har undervist i
madkundskab, dansk, engelsk og så alt det løse. Sit
første job fik hun på Bolderslev Skole, og der arbejdede hun i mange år, mens
hendes børn var små.
Da hun mødte sin nuværende mand, der er englænder, besluttede de at
flytte til England, og Birgitte fik job som lærer på
en skole nord for London,

hvor hun arbejdede i ni år.
- Det lærte jeg meget af. I
England har man en
klasse, som man underviser
i alle fag hele dagen. Det er
der mange fordele ved, for
man skal ikke overlevere
noget, og man kan tilrettelægge dagen, som den passer til de børn, man har.
Selv om det var store klasser med over 30 elever i
hver, så har man en lærerassistent, der også er i klassen hele dagen, og faktisk
oplevede jeg, at konflikterne bliver færre, når man
kan indrette dagen på børnenes præmisser, fortæller
Birgitte.
Gode til regler
Selv om de engelske børn
ofte er hjemme hos mor,
indtil de begynder i skole,
og det tager tid at få alle
lært at sidde ned og tage
imod beskeder, så var det
også sådan, at børnene var
gode til at overholde de
regler, der var på skolen.
- Der var f.eks. ingen løben
på gangene, for sådan

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

gjorde man bare ikke, fortæller hun.
Hjem til Dalby Skole
Selv om Birgitte var glad
for årene i England, så trak
børn og børnebørn i
hende, og hun var så heldig at få job på Dalby Skole,
da hun vendte hjem. Hun
har nydt alle årene, og hun
kommer især til at savne at
tage på ture og lejrskole
med børnene.
- Det er så givende at opleve børnene på en anden
måde. Børnene oplever
også sig selv på en anden
måde i fællesskabet, og det
er en skam, at den slags bliver sparet væk på mange
skoler, siger hun.
Nu får Birgitte tid til at
planlægge, ordne og ar-

bejde i sin store køkkenhave, som hun nyder at
være i. Hun cykler også
meget med sin mand og
går til yoga.
- Og så skal min gamle 5.
klasse spille skolekomedie
sammen med de to parallelklasser. Det skal jeg helt
sikkert hen og se, siger
hun.

Vi var så tæt på at få hverdagen tilbage og så ankom
anden bølge. Da de talte
om det i foråret, at der formentlig kom en anden
bølge, virkede det så fjernt
og uvirkeligt, men nu er
den her. Og ikke mindst i
Kolding, hvor vi i skrivende
stund har et stigende antal,
der er smittede.
Dalby Skole har i hele perioden håndteret situationen særdeles ansvarligt.
Det startede helt fra 1. skoledag for tyvstarterne. I tidligere år har forældrene
glædet sig til at følge deres
barn ind i klassen og se de
nye rammer, men sådan
var det ikke i år. Der blev
sagt farvel udenfor bygningen, og det var hårdt. Men
det viste sig, at det var mest
hårdt for forældrene. Det
betyder faktisk, at børnene
er betuttede i kortere tid
og hurtigere deltagere i
fællesskabet.
Nye tiltag
Således har Corona givet mulighed for at afprøve nogle
tiltag, som ellers ikke ville
være så lette at gennemføre.
I SFO’en bliver der lavet
opdelte legeområder således, at børnene blandes
mindst muligt. Det funge-

Birgitte Meddings
Er 64 år og er gået på seniorpension.
Har undervist i dansk, madkundskab, engelsk + det løse.
Er gift og har to børn og fem børnebørn.
Bor i Skanderup og nyder sin store køkkenhave.
Har stiftet pensionistkaffeklubben på Dalby Skole.

rer, men det fjerner noget
af det impulsive, der har
været tidligere, da børnene
er lidt mere låst af den
valgte aktivitet.
I indskolingen er der også
lavet systemer. Således er
der en turnus med hvilke
områder, hvor de enkelte
klasser må opholde sig i frikvarterne. Det kan selvfølgelig blive lidt trivielt, at man
altid skal være på det samme
område, men det er lidt det
muliges kunst, når man kun
må være sammen med elever fra sin egen årgang.
Mange regler
Mellemtrinnet, der har lokaler på den anden side af
vejen, er underlagt de
samme regler. Her er der
på samme måde lavet afgrænsede områder, hvor
de må opholde sig i frikvarterne. Her er de samme
regler omkring, at de kun
må være sammen med elever fra deres egen årgang.
Synes børnene at det er
sjovt? De havde nok været
foruden, men børn har jo
en fantastisk evne til at tilpasse sig. Så overordnet
lader det ikke til at være
gået ud over den daglige
trivsel for børnene. Der bliver gjort et stort arbejde af
både pædagoger og lærere
for at sammensætte så
spændende en skoledag
som muligt.

3.B med i den afgørende
runde af historiedysten
3. årgang og 4. årgang på Dalby Skole har siden
sommerferiens start arbejdet med historiedysten
og dette års emne: Genforeningen. 3.B’s arbejde
blev udvalgt til at gå til finalen i den landsdækkende Historiedyst.
Af lærer Line Svane Eskesen,
Dalby Skole

Corona har hjulpet
Har Corona så kun ført
noget dårligt med sig? Nej,
den har faktisk også hjulpet Dalby Skole. Kommuner landet over har modtaget ”Corona-penge,” og af
den pulje har Dalby Skole
modtaget 750.000 kroner.
Det er rigtig mange penge,
og de falder på et rigtig
godt tidspunkt. I forlængelse af vores udbygning er
der behov for at etablere
nogle gode legeområder
omkring indskolingen og
multibanen. Hvis I går en
tur i dag, vil I se, at der er
asfalteret et stort areal ved
Multibanen, hvor der også
er kommet flere legeredskaber. Det er også planen,
at der skal etableres et legeareal ved indskolingen formentlig et områ- de til
boldspil. Ligesom der er
flere ting på ønskelisten,
alt sammen noget, der skal
give leg i skoletiden og såmænd også efter skoletid.
Nye muligheder
Udbygningen giver også
mulighed for, at lave arrangementer udenfor skoletiden. Det er en del af pla
nen, at skolelokalerne kan
anvendes til aftenskole og
andre ting både for de unge
mennesker igennem ungdomsskolen og lige såvel for
de voksne i form af aftenskoleundervisning, om det
så er i sprog, madlavning
eller noget helt tredje.
Det er en ny tid for Dalby.
Lad os se fremad og gøre en
fælles indsats for, at vi får en
dejligt aktivt lokalområde.

Alle tre klasser på 3. årgang
samt en klasse på 4. årgang
har deltaget i dysten, og tre
af vores klasser gik videre
til anden runde.
Første runde var en multiple choice-test, hvor eleverne skulle svare på 32
spørgsmål om genforeningen i 1920, mens anden
runde var et kreativt på produkt. Et produkt som hele
klassen skulle udarbejde.
De tre klasser sendte en
video ind til dommerpanelet og var for en kort stund
i dyst mod hinanden.
Videre til finalen
3.B gik videre til den sidste
og afgørende runde som
skulle være afviklet på Frederiksborg slot.
Denne tur har eleverne
dog til gode pga. Corona,
og skal i stedet afvikle den
sidste runde virtuelt i klassen. Omdrejningspunkt i
3.B s video er en afstemningskampagne med fokus
på de vigtigste grunde til,
at Sønderjylland skal forenes med Danmark anno
1920.
Både klassens eleverne og
jeg har i arbejdet med historiedysten været interesseret i og haft fokus på
både de nationale, politiske og sociale forhold omkring afstemningen skaleret ned på et passende niveau svarende til 3. klasse.
Af samme årsag har vi i filmen inviteret kongen indenfor, bonden og hans
familie samt soldaterne,
der har kæmpet en kamp
på tysk side, trods han og
mange andre var dansksindede. Yderligere har vi inviteret soldatens kone, der
har lidt stort afsavn og som

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund

har fået en anden mand
hjem efter kampen ved
fronten.

Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen

De vigtigste grunde
Vi har fundet de fire vigtigste grunde til at stemme
Slesvig dansk, hvilke er udformet i de fire f’er som
indgår i 3.B s video. Ydermere har vi i forløbet set på
nogle af de valgplakater,
som blev brugt under valgkampagnen op til genforeningen. Af disse har vi
valgt nogle citater ud, der
gav mening for eleverne
efter arbejdet med dem
samt havde relevans for
vores personer i filmen. 3.B
har i arbejdet med filmen
haft fokus på, hvad de forstår ved elementer, der kan
samle et folk samt hvorfor
dette er så vigtigt.

Afdelingsleder
Gitte Mønster

Lærerig dag
Alt i alt en dejlig og lærerig
oplevelse for både mig som
historielærer og eleverne,
hvor det kreative har hjulpet på forståelsen af emnet
om genforeningen.
Forældrene i 3.B er stolte
af deres børns præstation
både fagligt, men også
skuespilmæssigt. Der har
rost elevernes alvorlige udtryk, men også givet tilkende, at videoen har et
meget stærkt budskab.

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)

____________
Det sker
Torsdag 19.
Fag-blokdag
Mandag 30.
Klippe-klistre-dag

3.C i historiedysten.

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...
IND UNDER JUL – KRUSMØLLE
Søndag 8. november

Pris 435,-

Bustur • Frokostplatte
Kaffe og kage

Pris 455,-

Bustur • Andesteg • Dessert
Kaffe

MORTENS AFTEN
Tirsdag 10. november

JULEMARKED I TØNDER
Søndag 15. november

Pris 495,-

DEJLIGE
K
DANMAR

SPÆNDEND

E TURE OG

ELSER
GODE OPLEV

Bustur • Kaffe og rundstykke
Julefrokost • Kaffe og kage

JULEMARKED PÅ EGESKOV SLOT Bustur • Kaffe og rundstykke
Søndag 22. november

Pris 585,-

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

Middag • Entré • Kaffe og kage





79 30 35 35 · email: info@bjertbusser.dk · www: bjertbusser.dk
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Kontakt:
Tel. 7552 9344
Sydbanegade 2b . Kolding
mail@tandlaegernesydcentret.dk
www.tandlaegernesydcentret.dk
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Årets Dalby-borger: 25 år som engageret frivillig i Dalby GF
Årets Dalby-borger blev i år Irene Mortensen, og
den anerkendelse var mere end velfortjent.
Udover at hun i år kan fejre sit 25-ars jubilæum
som gymnastikinstruktør, har hun også på andre
måder været frivillig i Dalby GF: Medlem af sponsorudvalget, været medarrangør af Sportsfesten,
været aktiv i City Halvmaraton og meget, meget
mere.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Man trækker lige vejret en
ekstra gang, når man træder ind i køkkenet hos
Irene Mortensen. For udsigten fra Irenes store gulv
til loft køkkenvindue er
intet mindre end fantastisk
med de åbne marker og
den smukke Dalby Kirke
lige uden for vinduet.
- Ja, her er vi også rigtig
glade for at bo, siger Irene,
da jeg kommenterer udsigten.
Irene Mortensen er oprindelig fra Skærbæk ved
Rømø, men flyttede efter
en uddannelse som både
pædagog og lærer i Aabenraa til Dalby i 1992.
- Vi startede med at leje
huset her, som oprindeligt
var en medarbejderbolig til
Dalbygård. Efter to år tilbød
vi at købe det og fik heldig-

vis lov til det, fortæller
Irene, der dengang arbejdede på Brændkjærskolen.
Engagement i det lokale
For at komme til at lære
nogen at kende i lokalområdet engagerede hun sig i
den lokale idrætsforening
og i den årlige sportsfest.
- Dengang havde vi en lokal
revy, som vi optrådte med
til Sportsfesten, som Sommerfesten hed dengang,
og på den måde kom man
jo hurtigt til at lære nogen
at kende, fortæller Irene.
Irene har dyrket rytmisk
gymnastik som barn og
ung, og derfor faldt det
hende ret naturligt at stå
for forældre/barn-gymnastikken, da hendes ældste
datter var klar til det.
- Så rykkede vi jo bare med
op til de næste hold, efterhånden som børnene blev
ældre, siger hun.

Irene Mortensen
Er gift med Leif Mortensen og har tre voksne børn på
27, 24 og 22 år.
Har boet i Dalby siden 1992.
Er uddannet pædagog og lærer.
Er i dag afdelingsleder på Vissenbjerg Skole på Fyn.
Har i år 25-års jubilæum som gymnastikinstruktør og
har før det også spillet med i Sportsfestens revy.
Er i dag formand for gymnastikafdelingen, men har siddet med i sponsorudvalget og været primus motor på
adskillige aktiviteter i Dalby GF-regi.
Blev udnævnt til Årets Dalbyborger 2020.

Formand for gymnastikken
I dag er Irene formand for
gymnastikafdelingen og
har undervist på utallige
gymnastikhold, og i år kan
hun holde sit 25-års jubilæum som instruktør.
Hun har siddet i Beboerforeningens bestyrelse og
var med til at samle penge
ind til en ny hal. Hun har
siddet i kirkens børne- og
ungdomsudvalg og fik sammen med Jette Juhl, nuværende medlem af menighedsrådet, lavet et børnehjørne i kirken. Hun har
været medarrangør i adskillige år af Sportsfesten, siddet i sponsorudvalget i
Dalby GF og i 10 år været
med til at arrangere City
Halvmaraton i Kolding for
at tjene penge ind til
idrætsforeningen.
Kort
sagt – Irene har været aktiv
som frivillig i mange år i
Dalby, hvilket også var en af
grundene til, at Irene blev
udnævnt af Beboerforeningen til årets borger i år.
Skal give mere
- Det har altid betydet
noget for mig at holde
gang i lokalmiljøet her i
Dalby. Vi bliver jo bygget
mere og mere sammen
med Kolding, men jeg
synes, det er utrolig vigtigt
at lave noget for børnene
og de unge, så de bliver
herude i lokalområdet. Det
er nok derfor, jeg er blevet
ved i så mange år, og det er
også det, som jeg har givet
videre til mine egne børn.
De skal være med i foreningslivet, de skal være frivillige og skal give i stedet
for kun at få. De skal være
en del af fællesskabet og
for mig betyder det noget
at se andre blive glade for
det, som bliver gjort, siger
Irene.
Sidste projekt
Irene har i høj grad givet, og
hun har i alle årene været
med til at opdrage næste generation i gymnastik- og foreningskulturen i Dalby.
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Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
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- Det bliver spændende at
se, hvordan vi kan udvikle
det nye klubhus til at blive
et samlingssted for børn og
unge i Dalby, siger hun.
Næste projekt, og måske
også det sidste for Irenes
vedkommende, bliver at arbejde på at få en kunststofgræsbane og endnu en
multihal ved siden af Dalbyhus-hallen gerne med en
springsal, hvor gymnastikafdelingen kan have sine
springredskaber stående
fremme. Irene vil også gerne have sat mere familie-

idræt på programmet, så
hele familien kan dyrke
idræt på samme tid i forskellige sportsgrene.
Talemåden ”man skal ikke
true med at gå, man skal
true med at blive” bliver
ikke noget, Irene kommer
til at praktisere.
- Jeg har aftjent min værnepligt og har nydt at gøre
det. Men der kommer en
tid, hvor der skal fornyelse
til. Nogle gange skal der
nye øjne til, og man skal
vide at gå i tide, siger Irene
Mortensen.

Torsdag 5. november kl. 15 - 17: Oplev gravemaskiner og hør om kloakseparering i Tved

BlueKolding og Aarsleff inviterer til
”åben udgravning” på Gl. Tved

FIRMAMASSAGE
SPORTSMASSAGE
MASSAGE FOR ALLE
BOOK ONLINE: WWW.ONTHESPOTMASSAGE.DK
70270321 DALBYGADE 40S KOLDING
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Om

Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen.
Avisen trykkes i 2150 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

