Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
DECEMBER / JANUAR
Forbehold for ændringer
p.g.a. Corona. Orienter dig
på hjemmesider o.lign.

DECEMBER
Tirsdag 8. kl. 10.00
Meditation i kirken
Torsdag 10. kl. 17.00
Julefællessang i kirken
Søndag 13. kl. 16.00
Musikgudstjeneste med
Lucia og 9 læsninger
Tirsdag 15. kl 10.00
Meditation i kirken
Tirsdag 15. kl. 11.00
Julefællessang i kirken
Fredag 18. kl. 11.00
Julefællessang i kirken

Dalby Kirke

Dalby GF
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Dalby Beboerforening

Børnene i Dalby leger på streger
og bevæger sig mest muligt
IDRÆT
Sobberne tager en
pause

I dette nummer af Dalby Tidende sætter skolen
fokus bevægelse i skoletiden, så eleverne kommer
til at bevæge sig mindst 45 minutter om dagen. Det
giver glade og sunde børn, et koncept som Kolding
Kommune også er med til at understøtte ved at betale for, at børnene kan lege på streger.

Af Henrik Nielsen, skoleleder
Fotos: Dalby Skole
Dalby Skole har som en af
Koldings folkeskoler søgt
og fået tildelt bevægelseskonceptet ”Leg på streg”.
Det består af tre baner: En
talbane, en bogstavbane og
en figurbane samt en række redskaber, der samlet
understøtter at anvende
bevægelse og udeaktivite-

ter som en del af den faglige undervisning.
Banerne er netop nu, hvor
vi skriver medio november,
ved at blive tegnet op, dels
i den lille gamle skolegård
ved indskolingen og dels
på vores nye udeområde,
hvor den gamle skolebygning/ gamle klubhus tidligere stod.
Læs mere om bevægelse i
skoletiden på side 6-7.

Læs side 2

GANG I DIG OG DALBY
Nye Halloween-traditioner

Læs side 3

Figurbanen er blevet tegnet op og er klar til brug.

Fredag 18.
Juleafslutning på skolen

KIRKE
Sæsonopstart: Babyrytmik

Læs side 3

Søndag 20. kl 12.30
Meditation i kirken
Torsdag 24. kl. 10.00
Juleaftengudstjeneste
for de mindste
Torsdag 24. kl. 14.30
Digital juleaftengudstjeneste

KIRKE
Gudstjenesterne juleaften

Læs side 4-5

Torsdag 24. kl. 15.00
Juleaftengudstjeneste
for dem, som ikke har
mulighed for at deltage
via computer
Fredag 25. kl. 10.30
Julegudstjeneste

KIRKE
Julefællessang

Læs side 5

Lørdag 26. kl. 10.30
Gudstjeneste: ”Min yndlingsjulesalme”
JANUAR
Søndag 24. kl. 9.00
Vi går i kirke

Den lille skolegård ved indskolingen får Bogstavbanen fra Leg på en Streg.

SKOLE
Masser af bevægelse på
skolen

Læs side 6-7

LOKALT
Erhvervslivet mærker
Coronaen

Læs side 8

Dalby Tidende

DALBY GF

Yoga med Corona-udfordringer
Yoga-instruktør i Dalby GF har 15. november givet
dette øjebliksbillede fra den Corona-påvirkede
planlægning.
Af Jette Berg Bruun
Normalt tager jeg af sted
hver onsdag til yoga, klar til
at undervise. Og helst en
undervisning, hvor deltagerne bliver udfordret lidt
/ meget i øvelserne. De sidste tre uger har været mere
udfordrende på andre
fronter…
Der har skullet tages hensyn til forsamlingsforbuddet på 10 personer, så der
har været mange mails
frem og tilbage med diverse til- og afmeldinger.
Der er lavet adgangsanvisninger, inddeling i zoner,
sprit før og efter, mundbind osv.
Alle tiltag er hver gang blevet fulgt med fuld forståelse for situationen.

Retningslinjer ændres
Sidste fortolkning ankom
fra DGI fredag den 13.11.
og lyder på, at der ikke må
zoneopdeles, hvis det er
samme instruktør til alle
zoner, men det er ok, hvis
der er en instruktør til hver
zone, og de anvender forskellig musik…
Nu venter jeg lige og ser,
om der kommer en ny retningslinje mandag, inden
jeg atter forstyrrer mit hold
med endnu en ændring i
fremmøde.
Vigtigt at bevæge sig
Vi må også se, hvad der
sker efter den 22. november, om forsamlingsforbuddet hæves til lidt flere, eller
vi skal fortsætte med tilmeldinger og mails frem og tilbage.

Jeg håber, vi får lov til at
fortsætte med at dyrke
idræt hen over vinteren.
Personligt tror jeg, det er
vigtigt, at vi holder os i
gang og får bevæget os, om
det er så er med holdidræt,
fitness, gåture, cykling eller
hvad der nu tiltaler én.
Jeg glæder mig i hvert fald
at se det nye klubhus blive

samlingspunkt for Dalby
GF og alle de aktiviteter,
der er omkring. Jeg har
nydt, hver gang jeg været af
sted om onsdagen og set al
den aktivitet, der har været
med fodboldkampe, fodboldtræning, gymnastik og
udendørsfitness.
Skønt med så meget liv i
Dalby.

Generalforsamling i Dalby GF
Tirsdag den 23. februar 2021 fra kl. 19.00 i Dalbyhus
Dalby GF vil være vært ved en kop kaffe under mødet.

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandsberetninger
3. Forelæggelse af reviewede regnskaber
4. Behandling af indkomne forslag (se nedenfor)
5. Valg til bestyrelsen samt revisor (vælges for 2 år, hvor intet andet nævnes)
a. Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne (vælges for 1 år).
Udvalgene udpeger selv.
b. Formand Brian Forsingdal-Nielsen. Valgt 2019. På valg. Modtager ikke
genvalg. Bestyrelsen indstiller Morten Hell som ny formand.
c. Kasserer. Mangler. Forslag modtages (vælges for 1 år).
d. Medlem Morten Hell. Valgt 2020. Ikke på valg.
e. Medlem Jens Schmidt. Valgt 2019. På valg. Modtager genvalg.
f. Medlem Mette Høi Davidsen. Valgt 2020. Ikke på valg.
g. Revisor Maj-Britt Lykke Viskum. Valgt 2020. Ikke på valg.
6. Eventuelt.
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.
Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
(vedtægterne §6). Under hensyntagen til dette opsættes aktuel dagsorden
senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingent restance har stemmeret (vedtægterne §8) – tillige med forældre til medlemmer under 16 år,
samt trænere og ledere i foreningen.

Det er ikke fordi Jette Berg Bruun viger tilbage for udfordringer
og alternative situationer, når hun instruerer i yoga – som her
på stranden. Men Corona-omskiftelserne byder på udfordringer
af en helt anden karakter

Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen

Sobberne tager en pause fra ”Corona-maskebal”
Manageren ser tilbage på den just overståede temmelig usædvanlige sæson.

Af Søren Peter Viborg
Foto: Privat
En helt igennem ”merkwürdig” sob-sæson fandt
sin afslutning den 5. oktober. Grundet de stramme
nationale forordninger om
begrænsninger af store forsamlinger var sobbernes
trofaste tifosis blevet afvist
ved indgangen til Bjert Stadium på trods af, at Bjert
egne tilhængere glimrede
ved deres fravær; vistnok
fordi Bjert Lokal-tv viste en
genudsendelse af Bagedysten. Den kamp tabte Bjertkæmperne, mens de til
gengæld lod støvlerne tale
og spankede et ellers
stærkt Dalby mandskab. 6 –
2 og tilbage til studiet.
Nå, de bogstaveligt talt gode Bjert-folk vandt rækken
foran Trelde, så vi lever

med det nederlag og glæder os over en fin fin 4.plads, hvor vi distancerede
andre lokale sobbere som
Lunderskov, Seest, Bramdrupdam og Nr. Bjert. Så
managerens let buttede
tommelfinger vender helt
klart opad.
Foråret 20 kan der ikke
koges megen fodboldmæssig suppe på. Turneringen
blev som så meget andet aflyst, og sobberne blev henvist til navlepilleri, nærstudie af FB-opslag, pudsning
af arbejdsløse fodboldstøvler og finjustering af bonsai
træerne i svigermors have.
Savnet af de dybdegående
omklædningsrumherresamtaler var overvældende, og
Ivan Kassemesters sob-pengekasse måtte i støtteordningernes tegn punge ud
til højre og venstre for at

holde grådige kreditorer
væk fra sobbernes skrøbelige økonomier. At gemme
lidt til svære tider har aldrig været en sob-disciplin,
der har vundet indpas i carpe diem-sobberne. Men tak
til Ivan for at bevare det kølige overblik, således at der
også er penge til afslutningsfesten, som dog er
udskudt på ubestemt tid,
da mange sobbere først
fungerer efter kl. 22, hvor
vi jo skal være ude af diverse udskænkningssteder.
Svære tider for festglade
sobbere. Men vi kommer
stærkt igen.
Trods et fodboldfattigt
forår lykkedes det såmænd
at få trillet lidt med den
runde. Da Corona-grebet
løsnede sig lidt, blev det
muligt af få afviklet 3 fine
træningskampe mod de 2
Seest-hold samt Grejs. Og
hvilken fornøjelse var det
dog at se sobbernes glæde
ved igen at mødes og hyg-

ge efter kampene. Det mindede i betænkelig grad om
køer, som kommer på græs
om foråret. Men det var
godt at konstatere, hvor
meget gutterne havde savnet kammeratskabet og
hyggen. Så undertegnede
følsomme manager måtte
lige have en Kleenex frem
og duppe øjenkrogen let,
men det blæste vist også en
del i Seest den dag.
Endelig blev det august,
hvor der igen var turneringsbold på skemaet. Svær
udebane i Lunderskov, forsvarskrumtap Carsten Lindorff skadesramt! Hvor
stod vi? Men bror Mikkel overtog pladsen som ”udsmider” i forsvaret, og sobberne nappede i sikker stil de
3 points til stor glæde for
de mest trofaste fans et
hold kan ønske sig, nemlig
Cille og Peter Bonnichsen
nu iført fortjente fantrøjer
skænket af taknemmelige
sobbere. Vi ser frem til de-

res opbakning i kommende sæson.
Og så bølgede turneringen
ellers videre. Der blev uddelt bøllebank til sobberne, da Trelde stillede med
et sob-juniorhold, der viste
hæl-og-tå bold i et tempo,
som gjorde nas på de rø’e.
Uhadada. Nå, heldigvis
kommer alderen jo sob-folket til gode. Korttidshukommelsen var igen vores
gode ven, og et par kampe
senere var skuden på ret
køl. Hyggen indtog igen
omklædningsrummet, og
Renè øl-pushers svalende
dosenbier bragte vor selvforståelse op på et helt nyt
DGF-niveau. We’re back!
Nye spillere har fundet
plads på holdet, og det er
en fornøjelse at se, hvordan nye folk hurtigt føler
sig som del af fællesskabet.
Og tak for indsatsen til
dem, som lagde sob-bolden
på hylden. En stor tak skal
fra min side lyde til spil-

Manageren lægger taktik til
næste sob-sæson.
lerne for den udviste enegi, kammeratskabet og hyggen, og en udsøgt tak til
Morten Stærmose for managermakkerskab. Altid en
fornøjelse.
Tak for denne sæson! Og så
håber jeg, at næste sæson
bliver en anelse mere normal, for eksempel med
kampe både forår og efterår.
Au revoir!

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY / DALBY KIRKE

Nye halloweentraditioner i Dalby
Når traditioner ikke kan opretholdes, er man nødt
til at tænke ud af boksen. Heldigvis ville Brian fra
Rema 1000 i Bjert gerne bakke om ideen, og børn
og voksne fik en dejlig dag trods Corona.
Af Mette Deigaard
Fotos: Privat
En ide fandt vej i et sommerhus på Fanø. Ideen gik
ud på at sende områdets
børn på en skattejagt i Goldbækparken og Goldbæk
Allé i stedet for at “trick or
treate”, som regeringen
frarådede. Jeg havde en
stille forhåbning om, at der
ville være mellem 30-40
deltagende børn, men som
tilmeldingsdagene
gik,
kunne jeg godt se, at Dalby
og Mariesminde ville noget
helt andet. Deltagerantallet kom nemlig op på 197
deltagende børn. Det krævede en lidt anden strategi
for udlevering af de slikposer, som børnene skulle have, og det satte Brians personale på en ordentlig opgave, da de valgte at lave alle poserne selv.
Slikpræmie fra Rema
1000
Der blev sat gang i perleproduktionen af 14 flagermus, hvor hver flagermus
havde et bogstav i den ene
vinge. De 14 bogstaver dannede et ord Happy Halloween. Rema 1000 havde
sponsoreret tre præmier,
som der blev trukket lod
om imellem alle besvarelserne, der var kommet retur i den opstillede kasse.
Tre glade børn, Oskar, Julian og August blev søndag

Meditation i kirken
Hanne Krab og Eva Schmidt står for meditation i
Dalby Kirke på tirsdagene 8. og 15. december kl.
10.00. Desuden søndag 20. december kl. 12.30.
Af Eva Schmidt
Hver gang vil der være
stille musik, afspænding,
stilhed samt meditation og
bøn.
Tilbuddet er for voksne,
der gerne vil meditere og
finde et åndeligt rum for
det, men som måske ikke
lige får det gjort, og som

gerne vil have et sted at
komme i gang sammen
med andre.
Når vi er flere sammen, der
mediterer og beder, kan
man føle et åndeligt fællesskab og støtte hinanden i at
skabe et lille pusterum fra
hverdagens travlhed.
Jesus siger i Matthæusevangeliet, at vi ikke skal være

bekymrede for dagen i
morgen, for hver dag har
nok i sin plage. Når man
mediterer, kan man øve sig
i at lægge mærke til de følelser, planer, opstemthed,
uro og bekymringer, som
man har, og dernæst øve
sig i at slippe dem og lægge
sine bekymringer hos Gud.
Meditationerne tager ca.
en halv time, men man er
velkommen til at tage en
kop kaffe eller andet med
og blive lidt længere.

Vi GÅR i kirke
Naboen klædt ud
Vores nabo havde klædt sig
ud som Doktor Død og gik
rundt i kvarteret og spredte
lidt uhygge mellem alle de
udklædte børn. Mange af
de større børn syntes det
var sjovt og fik taget selfies
med Doktor Død.
Alt i alt var der bare en god
stemning i kvarteret lørdag
den 31.10 2020. Alle forældre og børn sørgede for, at
humøret var højt, og det
gode vejr gjorde selvfølgelig også sit til, at det var sjovere at komme rundt på
ruten.
Det helt store spørgsmål er,
om det er en tradition, der
kan bestå, også når alle Corona- restriktionerne er
overstået igen. Jeg vil i
hvert fald gøre mit til, at
Halloween skattejagten er
kommet for at blive.

Alle inviteres igen til – helt bogstaveligt – at gå i
kirke til gudstjenesten søndag 24. januar. Vandringen ledes af Jette Juhl fra Dalby menighedsråd og
sognepræst J.C. Bach Iversen

Der bliver afgang fra præstegården kl. 9 på en forhåbentlig smuk vinterdag.
Her vil der blive læst en
tekst, som man to og to vil
få mulighed for at drøfte
på vejen ud til kirken. Der

vil også være små stop undervejs med refleksioner.
Som Jette Juhl tidligere har
udtrykt det i Dalby Tidende:
- Vores vision er jo en kirke,
“der bevæger dig” – og det

Oplev glæden ved musik
og bevægelse med dit barn,
lær nye sange og salmer, og
få idéer til gode lege, som
stimulerer barnets udvikling. Vi spiller på instrumenter, synger, vugger,
danser og leger med tørklæder, faldskærm, sæbebobler m.m.
Man behøver ikke at have
en fantastisk sangstemme
for at være med. Kom som
du er, og giv dig selv og dit
barn en hyggelig start med
musik.
Efter 45 minutter med mu-

sik er der kaffe og te og en
lille snack og mulighed for
at sætte sig og hyggesnakke, amme m.m.

25. oktober
Oliver Skyt Christensen
Gammeltoft 2, Bjert
Mathilde Lund
Idylvænget 24
14. november
Alva Lykkegård Gosvig
Goldbækparken 82

VIEDE OG
VELSIGNEDE
synes jeg, vi skal gøre i alle
betydninger. En vandretur
kan gå to veje på én gang:
Du flytter dig ikke kun geografisk, du kan også tage
en rejse ind i dig selv.
Vandrerne vil nå Dalby
Kirke i god tid til gudstjenesten kl. 10.30 og slutte
sig til de kirkegængere, der
har valgt at begive sig i
kirke på en måske lidt
mere sædvanlig vis.

Babyrytmik i præstegården,
Gl. Tved 23A
Tirsdag 26. januar starter Dalby Kirkes organist Eva
Schmidt en ny sæson med musik og bevægelse,
sang og salmer, dans og leg med babyer fra 0-1 år
og deres forældre.

DØBTE

Matias Bjerregaard
Karlsen
Frejas Ager 1

24. januar kl. 9.00:
ringet op og fik at vide, at
de havde været de heldige
vindere af en meget flot
slikpræmie fra Rema 1000.

Nyt om
NAVNE

Sæsonopstart
Nyt hold starter op tirsdag
den 26. januar 2021 kl.
10.15 i Dalby præstegård.
Medbring dyne eller andet,
som babyen kan ligge på.
Der er plads til 10 på holdet. Vi holder god afstand
til hinanden ved sang.

TILMELDING OG INFORMATION
Skriv til Eva på: organisteva@gmail.com
Eller ring til Eva på: 51 28 02 31.
Se også facebookgruppen: Babyrytmik i Dalby

14. november
Charlotte Karlsen &
Anders Bjerregaard
Karlsen
Frejas Ager 1

DØDE OG
BEGRAVEDE
5. november
Knud Kirkedal
Lien 9
22. november
Helene Dorthea
Vilhelmsen
Tidl. Alleen 8

__________________
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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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Dalby Tidende
KALENDER
Der tages forbehold for aflysninger p.g.a. Corona.
DECEMBER
Gudstjeneste med altergang: Søndag 6. kl. 10.30
2. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Meditation i kirken: Tirsdag 8. kl. 10.00
Ved Eva Schmidt og Hanne Krab. Se side 3.
Menighedsrådsmøde: Onsdag 9. kl. 19.00
I præstegården.
Julefællessang og julehygge: Torsdag 10. kl. 17.00
I kirken. Ved Eva Schmidt og J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 13. kl. 16.00
Kirkens kor og konfirmander medvirker. 3. s. i advent.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4.
Meditation i kirken: Tirsdag 15. kl. 10.00
Ved Eva Schmidt og Hanne Krab. Se side 3.
Julefællessang: Tirsdag 15. kl. 11.00
I kirken. Ved Eva Schmidt og J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Julefællessang: Fredag 18. kl. 11.00
I kirken. Ved Eva Schmidt og J.C. Bach Iversen.
Se side 5.
Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 9.00
4. søndag i advent. Ved Tine Illum.
Meditation i kirken: Søndag 20. kl. 12.30
Ved Eva Schmidt og Hanne Krab. Se side 3.
Juleaftengudstjeneste for de mindste:
Torsdag 24. kl. 10.00
OBS! Tilmelding. Ved J.C. Bach Iversen og Ditte Freiesleben. Se side 4.
Digital juleaftengudstjeneste: Torsdag 24. kl. 14.30
Hjemme i stuerne. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Juleaftengudstjeneste for dem, som ikke har mulighed for at deltage via computer: Torsdag 24. kl. 15.00
OBS! Tilmelding. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4.
Julegudstjeneste: Fredag 25. kl. 10.30
Juledag. Ved J.C. Bach Iversen.
”Min yndlingsjulesalme”: Lørdag 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 27. kl. 10.30
Julesøndag. Ved Tine Illum.
Nytårsaften: Torsdag den 31. kl. 15.30
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.

DALBY KIRKE

Musikgudstjeneste med Lucia
Søndag 13. december kl. 16.00 afholder Dalby Kirke
juletraditionerne ”De 9 læsninger” og Lucia.
Kirkens ungdomskor synger julesange og -salmer.
Ditte Freiesleben medvirker som solist. Alle under
ledelse af organist Eva
Schmidt.
Årets konfirmander læser
passager op fra Bibelen, der
leder op til julens budskab.

Corona spiller med
For at sikre plads til flere
bliver gudstjenesten uden
menighedssang.
Hvis det er muligt, vil der
efter gudstjenesten blive
serveret gløgg og småkager
i kirken. Se kirkens hjemmeside et par dage før.

Foto: Arkiv
Dalby Kirkes menighedsråd og medarbejdere håber, at så mange som overhovedet muligt vil klikke
ind til en fælles digital
gudstjeneste for hele sognet, som man rundt om i
hjemmene ser på computerskærmene samtidig. Det
vil sige lidt ligesom når vi
alle følger Dronnings nytårstale, og så vi altså sammen skaber et stort
fællesskab for hele sognet
på de vilkår, Corona giver
os i år.
Men den mulighed bliver
altså suppleret med to
gudstjenester for dem, som
den digitale løsning er
mindre oplagt for.
Menighedsrådets formand
Kristin B. Munksgaard fortæller om de forskellige
muligheder:
- Det vil kræve op mod 20
almindelige gudstjenester
med rengøring og udluftning mellem dem, hvis vi
skal rumme det antal kirkegængere, som normalt
kommer i Dalby Kirke juleaften. Det er naturligvis
urealistisk. Derfor holder vi
fast i, at den digitale løsning er Dalbys store fælles
gudstjeneste for at favne

flest muligt, mens vi sidder
i hjemmene på Corona-afstand af hinanden. Ja, et
anderledes fællesskab, men
dog et fællesskab, og så
med et par ekstra tiltag
med
husstandsomdelte
stjernekastere og lys. Men
vi supplerer med to gudstjenester i kirken for dem,
som den digitale løsning er
mindre relevant for.

Lucia og Dalby Kirkes ungdomskor er med ved gudstjenesten søndag 13. december kl. 16.

tioner i sognet, som man ved
sidder alene, til at tage
med. Måske kan man så
sidde – med afstand i
mellem – på samme
bænk.
Der er begrænset
antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Se boks.

Tilmelding til juleaften i Dalby Kirke

10.00: Juleaften for de
mindste
Gudstjenesten kl. 10.00 er
særlig tilrettelagt for de 06-årige og deres familier.
Der er begrænset antal
pladser, så tilmelding er
nødvendig. Se boks.

10.00: Juleaften for de mindste
Bindende tilmelding til Jette Juhl fra menighedsrådet.
E-mail: jettejuhl01@gmail.com
Tlf. / sms: 27 63 25 77
Angiv:
• Juleaften kl. 10.00
• Navn og kontaktinfo
• Antal: Hvor mange man kommer, der kan sidde tæt
sammen.
NB! Pladserne er først reserveret, når man har modtaget
bekræftelse.
Ved for mange tilmeldinger sendes besked herom.
På www.dalbykirke.dk kan man fra cirka 10. december
følge status: ”Ledige pladser” eller ”Alt optaget”.

15.00: Juleaftengudstjeneste for dem, som ikke
har mulighed for at deltage via computer eller
måske sidder alene
Gudstjenesten kl. 15.00
henvender sig fortrinsvis til
dem, som af forskellige
grunde ikke har computerskærme som så fast en del
af hverdagen. Det kunne
for eksempel være nogle af
vores ældre medborgere.
Menighedsrådet opfordrer
desuden til, at man i den
særlige situation i år inviterer naboer eller andre rela-

15.00: Juleaftengudstjeneste for dem, som ikke
har mulighed for at deltage via computer eller
måske sidder alene
Bindende tilmelding til Jette Juhl fra menighedsrådet.
E-mail: jettejuhl01@gmail.com
Tlf. / sms: 27 63 25 77
Angiv:
• Juleaften kl. 15.00
• Navn og kontaktinfo
• Antal: Hvor mange man kommer, der kan sidde tæt
sammen.
NB! Pladserne er først reserveret, når man har modtaget
bekræftelse.
Ved for mange tilmeldinger sendes besked herom.
På www.dalbykirke.dk kan man fra cirka 10. december
følge status: ”Ledige pladser” eller ”Alt optaget”.

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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Kl. 14.30:
Digital juleaften i Dalby Kirke
Dalby Kirkes menighedsråd og medarbejdere opfordrer til, at vi alle ”mødes” til kirkens digitale
gudstjeneste juleaften på samme tid, nemlig kl.
14.30, og deltager i fælles aktiviteter hjemme og
på vejene.

Juleaften i Dalby
Den digitale juleaftengudstjeneste, der præsenteres i en artikel side 5, bliver suppleret af to gudstjenester på dagen i kirken: Kl. 10 særlig målrettet de
mindste. Og kl. 15 rettet til andre, som den digitale
løsning heller ikke er optimal for. Til begge gudstjenester bliver der tilmelding.

Dalby Tidende
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Når vi på grund af Corona
ikke har mulighed for at
være ret mange i kirken ad
gangen rent fysisk, vil vi
prøve at samles ligesom til
Dronningens nytårstale,
altså så vi tænder for skærmene samtidig rundt om i
hjemmene og deltager i
gudstjenesten hjemmefra.
Gudstjenesten kan godt ses
på andre tidspunkter, men
for fællesskabets skyld er
opfordringen, at alle tænder nogenlunde samtidig
kl. 14.30. Et anderledes fællesskab end det vi kunne
ønske os, men dog et fællesskab, som på den måde
kan favne flere end i kirken.
Man kan juleaften finde
link til gudstjenesten på:
www.dalbykirke.dk
Husstandsomdeling:
Lys og stjernekastere
For at øge fællesskabet vil

menighedsrådet sørge for,
at der i dagene op til jul
omdeles en konvolut med
stjernekastere og et fyrfadslys til alle husstande i sognet.
Lyset kan man tænde og
sætte i vinduet kl. 14.30,
når man tænder for gudstjenesten, så alle sender
samme signal om lyset, der
tændes i mørket.
Efter gudstjenesten opfordrer menighedsrådet til, at
man går udenfor og tænder stjernekasterne og ønsker glædelig jul til naboerne, der er gået udenfor
med samme formål.
I det brev, der følger med
stjernekasterne og lyset, vil
der være en nærmere beskrivelse.
Hvad med julekalender?
Menighedsrådet har forhørt sig om, hvornår der er
julekalendere og Disneys
Juleshow…
Tænder man kl. 14.30 som
foreslået, skulle det ikke
give problemer med dem i
familien, der er til den
slags gode juletraditioner.

Min yndlingsjulesalme:
2. juledag i Dalby Kirke
Vi prøver at gøre, som vi plejer! For det er blevet
en rigtig god juletradition, når kirkegængerne vælger julesalmer til gudstjenesten 2. juledag. Men vi
holder selvfølgelig den afstand, der kræves.
2. juledag lægger organist
Eva Schmidt og sognepræst
J.C. Bach Iversen op til, at
kirkegængerne selv foreslår julesalmer, måske med
en lille historie knyttet til,
om det nu er yndlingsjulesalmen eller en, man sang
som barn og måske ikke
har sunget i mange år.
Beretningen om kirkens

første martyr, Stefan, der
har lagt navn til dagen,
hører naturligvis med –
også i salmerne. For julebudskabet er, at Gud flytter
ned på jorden til alt, hvad
jorden byder på, for at
være til stede midt i det alt
sammen, også i modgang
og fortræd. Sammen synger vi julen ind i hinanden.

KALENDER
Der tages forbehold for aflysninger p.g.a. Corona.
JANUAR
Gudstjeneste i en nabokirke: Fredag 1.
Nytårsdag. Se lokalaviser / www.koldingprovsti.dk
Gudstjeneste med altergang: Søndag 3. kl. 10.30
Hellig 3 kongers søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 10. kl. 9.00
1. s. e. hellig 3 konger. Ved Maria S. Frederiksen.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 16. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Søndag 17. kl. 10.30
2. s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen.

Festgudstjeneste nytårsaften
kl. 15.30
I år længes mange af os ekstra meget efter, at det
nye år skal komme til at tage sig helt anderledes ud
end det gamle år med dets begrænsninger og usikkerhed. Det øger behovet for en festlig nytårsgudstjeneste i Dalby Kirke. På grund af Corona-retningslinjerne bliver det med tilmelding.
Vi forsøger at holde fast i så
mange gode traditioner
som muligt: Med trompetog orgelmusik, kor- og solosang og gerne en feststemt og festklædt menighed tager vi afsked med år
2020 og ser frem mod år
2021, som vi knytter så
mange forhåbninger til.

Uden bobler, men med
fyrværkeri
For at sikre plads til flest
muligt lader vi kor og solister om sangen. Og vi må
også undvære hyggen med
bobler efter gudstjenesten.
Vi vil dog traditionen tro
have fyrværkeri, når vi forlader kirken.

Foto: Lene Mark

Tilmelding til nytårsaften i kirken
Bindende tilmelding til Jette Juhl fra menighedsrådet.
E-mail: jettejuhl01@gmail.com
Tlf. / sms: 27 63 25 77
Angiv:
• Nytårsaften
• Navn og kontaktinfo
• Antal: Hvor mange man kommer, der kan sidde tæt
sammen.
NB! Pladserne er først reserveret, når man har modtaget bekræftelse.
Ved for mange tilmeldinger sendes besked herom.
På www.dalbykirke.dk kan man fra cirka 10. december
følge status: ”Ledige pladser” eller ”Alt optaget”.

Dalby GÅR i kirke: Søndag 24. kl. 9.00
Fra præstegården. Se side 3.
Gudstjeneste Søndag 24. kl. 10.30:
Sidste s. e. hellig 3 konger. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 24. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Søndag 31. kl. 9.00
Septuagisima søndag. Ved Tine Illum.
LØRDAGSDÅB
6. februar kl. 10.00
14. februar kl. 9.00
27. 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.

Julefællessang i
Dalby Kirke
Tre gange i julemåneden åbner Dalby Kirke dørene
for fællessang. Der kommer uundgåeligt til at stå
advent- og julesalmer på programmet. Men hvilke?
Det kan du være med til at bestemme.
Naturligvis holdes alle Corona-regler om afstand m.v.,
når organist Eva Schmidt og
sognepræst J.C. Bach Iversen
står for julefællessang i december. Men synges skal der
i julemåneden – ikke mindst,
fordi vi på grund af for
mange deltagere må undvære menighedssang ved
andre gode juletraditioner.
Torsdag den 10. ligger julefællessangen kl. 17, hvor vi
håber at kunne nyde lidt kulinarisk julehygge til.

JULEFÆLLESSANG I DALBY KIRKE
Torsdag 10. december kl. 17
Tirsdag 15. december kl. 11
Fredag 18. december kl. 11
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Bevægelse i skolen – Dalby Skole er med

Fagdag med bevægelse i matematik
7. klasserne havde 10. november en matematikfagdag, der handlede om decimaltal, brøker, procent og hvordan man omregnede dem. En dag, i
matematikkens dag, men hvor bevægelse også var
en del.

Af eleverne Maja Lykke Nielsen, Amalie Badstue Risengaard og Valdemar Burkal Andersen
Fotos: Dalby Skole
Vi startede dagen med, at vi
blev sendt ud i nogle hold,
hvor vi skulle ud at lave en
stafet. Stafetten gik ud på,
at vi blev delt ind i nogle

hold, og hvert hold fik en
farve. Så skulle man så løbe
op til nogle kort med procent, decimal og brøker.
Den første person skulle
bare tage et kort i ens holds
farve. Så løb man tilbage til
holdet, og den næste person skulle så løbe op og
tage et kort der passede til
det andet. Når man havde

Den nu seks år gamle ændrede folkeskolelov har
som et af sine elementer, at der skal være bevægelsesaktiviteter med eleverne i gennemsnit 45 minutter om om dagen. Det er både sundt og kan også
bidrage til elevernes læring. På Dalby Skole ønsker
vi at udvikle og skabe gode rammer for elevernes
bevægelsesaktiviteter.

alle kortene, skulle man
lægge dem så decimaltallet
passede med brøken og
procenttallet. Det var sjovt.
Stjerneløb med poster
Vi blev sendt ud på et stjerneløb, hvor vi skulle ud til
nogle matematikposter,
som vi skulle løse. Når vi
havde løst en post, skulle vi
løbe tilbage lærerne og få
en ny post med opgave, der
skulle løses. Nogle opgaver
var svære, da lommeregner
var forbudt, men andre opgaver var lette.
Det var fedt at arbejde med
mange forskellige kammerater fra 7. klassetrin. Vi var
hele tiden i nye grupper, så
der var masse af snak mellem os. Når vi ikke var ude
og bevæge os, løste vi opgaver på klassen, hvor vi selv
kunne bestemme, hvilke
opgaver vi ville lave.
Test på cykel
Vi skulle teste, hvor hurtigt
vi kunne cykle 20 meter.
Først målte vi en bane på
20 meter, derefter var én,
der tog tid med et stopur,
og en der råbte nu, når
den der skulle cykles og
kom forbi startstregen.

Dalby Tidende
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Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole
I dette nummer af Dalby
Tidendes skolesider sætter
vi fokus på elevernes bevægelsesaktiviteter i løbet af
deres skoledag.
Den seks år gamle skolereBagefter omregnede vi vores tid til km/t. Den hurtigste tid var 38,88 kilometer i
timen, så vi har et stykke vej
endnu op til 50,4 km/t
som gennemsnitsfarten er i
Tour de France.

forskellige måder. Når man
skal gå hen til den næste
spand, skulle man hinke

form indførte krav om gennemsnitlig 45 minutters bevægelse
i
elevernes
skoledag. Det kan både
være som idrætstimer, som
fastlagte bevægelsestider i
skemaet og som en del af
undervisningen i fagene.
Det var nyt for lærere og

hen til den næste spand.
Brøkgolf det var sjovt.

Brøkgolf i en spand
Vi sluttede dagen af med
brøkgolf, hvor vi skulle
kaste en ærteposer ned i en
spand. Man havde tre forsøg til at ramme i spanden.
Hvis man ikke ramte ned i
spanden på de tre forsøg,
skulle man regne et regnestykke. Fra spand til spand
skulle vi gå og hoppe på

Det nye udeomrade mellem skolens afdelinger fra Talbanen og
Figurbanen fra Leg på Streg til bevægelsesaktiviteter.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Elever fra 6. klasse har mulighed for at lave yoga.
pædagoger i skolen – men
vi har nu en del erfaringer
hermed og har prioriteret
af få uddannet en af vores
lærere, Kira Mogensen,
som bevægelsesvejleder.
Hun understøtter teamene
med sparring om gode bevægelsesaktiviteter.
Som beskrevet på forsiden
af denne avis har Kolding
Kommune også bevilliget
tre baner med bogstaver,
tal og figurer, som i skrivende stund er i færd med
at blive tegnet op rundt om
på skolen. Banerne skal
bruges til at få endnu mere
bevægelse ind i undervisningen.

Forkæl børnene med bevægelse
Julen står for døren med hygge, levende lys og julekalender, men denne december måned bliver lidt
anderledes end den plejer at være på Dalby Skole.
Af Pia Ramdal Kristensen,
forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem
Foto: Privat
Corona får også indflydelse
på børnenes december
måned. Der bliver ikke
bedsteforældreklip i SFO’
en, som ellers normalt er et
stort tilløbsstykke, og noget
både bedsteforældre og
børn glæder sig meget til.
Der bliver heller ikke juleafslutning i kirken, som ellers normalt er en god
måde at ønske hinanden
en glædelig jul på. På trods

af alle de begrænsninger
corona bringer, følger der
også noget positivt med, og
en af det ting er opfordringen til at bringe undervisningen mere ud i naturen
og til at bruge fysisk aktivitet i undervisningen på
trods af vejret.
Mange børn er aktive
De fleste børn er heldigvis
aktive i både skoletiden, frikvartererne og fritiden,
men herhjemme oplever
jeg, at jo ældre børnene bliver, jo lettere er det for dem
at sætte sig foran en skærm

og være inaktive. Det med
skærm er også noget, vi har
talt en del om i skolebestyrelsen både i forhold til børnenes færden på de sociale
medier, hvordan opfører
man sig overfor hinanden i
den digitale verden, og i forhold til skærme i SFO’en
kontra det, at man skal være
aktive sammen i en leg. Det
er helt konkret mundet ud
i, at der på baggrund af forslag fra skolebestyrelsen fra
og med indeværende skoleår vil blive afholdt to forældremøder årligt per klasse. Indholdet på de ekstra
møder er afsat til bl.a. at
drøfte trivslen i de enkelte
klasser herunder brugen af
sociale medier.

Hvorfor bevægelse
Det er ikke kun for sjov, at
eleverne i folkeskolen skal
bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af
hver skoledag. Det gælder
for alle klassetrin. Bevægelsen skal være med til at give
eleverne sundhed og trivsel, og det skal understøtte
læring i skolens fag. Børnene skal ud at rutche,
gynge, kører på løbehjul,
hoppe på trampolin mv,
fordi det skaber fundamentet for deres sociale, psykiske og fysiske sundhed også
senere i livet. Jeg er ikke i
tvivl om, at personalet på
Dalby Skole oplever mere
rolige og glade klasser, når
børnene har lavet matema-

tik, natur og teknologi eller
dansk enten aktivt i klasselokalet, i skoven eller i skolegården. Og en god
motorik giver bedre indlæring, da børnene så ikke
skal bruge al deres energi
på deres motorik og deres
sanser, men i stedet kan
sidde (nogenlunde) stille
og være aktive i timerne.
Et godt personale
Heldigvis har vi nogle gode, kreative personaler både i skolen og SFO’en, som
forsøger bedst muligt at få
bevægelse ind i elevernes
skole- og SFO’dag. Udfordringen kan dog være, at
der mangler personale på
skolen og i SFO’en, da vi i

DALBY
SKOLE

Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Figurbanen står klar til brug.

Referat fra møder i Dalby
Skoles skolebestyrelse

perioder vil være ramt af
smitteopsporing pga. corona.
Så en stor opfordring herfra til at trække i gummistøvler og regntøj / vinterjakke og støvler og kom ud
og leg og bevæge jer på
trods af vejret.

Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen

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

Dalby Skoles skolebestyrelse har på sit seneste
møde den 27.10.2020 ønsket, at Dalby Tidendes
læsere også bliver orienteret om skolebestyrelsens arbejde via link til seneste referat.

1.C på cykeltur til Koldinghus og
udstillingen Den flyvende Bøf
1.C cyklede sammen med klasselærer Henriette Aabling og klassepædagog Tine Høtoft til Koldinghus fredag d. 23. oktober 2020 for at se smykkeudstillingen “Den flyvende bøf”. Børnene skulle
bl.a. lave en tegneserie, hvor smykkerne var hovedpersoner.
Madpakkerne blev spist i slotsgården, inden vi cyklede tilbage til skolen. Foto: Dalby Skole

På seneste møde i skolebestyrelsen den 27.10.2020 blev
følgende punkter behandlet:
• Meddelelser, herunder status på Corona-situationen
• Fortællingen om Dalby Skole, herunder forslag til
synliggørelse af bestyrelsens arbejde
• Etableringsudgifter til skolens nye udskoling
Link til referatet fra skolens hjemmeside:
https://dalby-skole.aula.dk/sites/dalby-skole.aula.dk/
files/arkiv/ Download_filer/Referat%20fra%20skolebestyrelsesm%C3%B8de_1.pdf

December
Fredag 18.
Sidste skoledag inden
jul/Juleafslutning i undervisningen.
SFO har åbent 21.-23.
december
Januar
Mandag 4.
Første skoledag efter
juleferien

FIRMAMASSAGE
SPORTSMASSAGE
MASSAGE FOR ALLE
BOOK ONLINE: WWW.ONTHESPOTMASSAGE.DK
70270321 DALBYGADE 40S KOLDING
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Fuld fart hos håndværkere
– alt for stille hos turisterhvervet
Der er stor forskel på, hvordan det er gået Dalby Tidendes annoncører her under anden bølge af Corona-krisen. Håndværkerne har travlt, mens
service- og turistbranchen er hårdt ramt.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Bjert Busser
Coronaen er her stadig, og
erhvervene er ramt på forskellige måder. Hos Bjert
Busser er direktør Henrik
Nymark forsigtig optimist
for fremtiden, selv om det
ser lidt vanskeligt ud lige
nu. Ud af 110 chauffører er
halvdelen sendt hjem, og
selv om Bjert Busser har
skruet pladerne af 15 busser i april, og forsikringerne på de busser ligger i
dvale, så er der stadig 50
millioner kroner, der skal
betales for leasing af busser
hver eneste måned, plus
forsikringer og løn til det
personale, der stadig er på
arbejde.
- Det er ingen hemmelighed, at turisterhvervet er
hårdt ramt. Vi må ikke
kører turistbusser til udlandet, og den ældre generation, der tidligere tog med
på endagsture, tør ikke
tage med på udflugt. Folk
skal jo også have mundbind på, mens de sidder i
bussen, og det hæmmer
folks lyst til at komme på
udflugt. Vi har to busser ud
af ti, der kører fast med
skolebørn for Kolding
Kommune, og så har vi lidt

fast kørsel i Århus, men det
er jo ikke meget, siger Henrik Nymark.
Midt i august og september
var der et lille lyspunkt, da
der kortvarigt blev åbnet
op, men allerede i oktober
blev der lukket ned igen.
- Vi må gerne køre en tur til
Fleggaard, men vi gør det
ikke, for der er ikke nok,
der vil med, og så er der
ikke økonomi i det. I den
her tid ville vi også have
haft juleture på programmet og en del julefrokostkørsel, men det er der
ingenting af. Nu håber vi
bare på en vaccine, så vi
snart kan komme i gang
igen, men jeg tror ikke, vi
er tilbage på fuldt blus førend sensommer 2021,
siger Henrik Nymark, der
dog er sikker på, at det nok
skal vende.
- Vi er her også næste år,
når coronaen er under
kontrol, og så snart vi får
lov, så starter vi op igen,
forsikrer han.
Malerfirmaet Ib Kristensen & søn
Anderledes lyst ser det ud
hos malerfirmaet Ib Kristensen & søn på Haderslevvej. Selv om de godt har
kunnet mærke coronaen,
og det har svinget lidt med

arbejdsmængden, så har
folk stadig haft lyst til både
at købe maling og male selv
og også få malet af en
maler.
- Vi skal ikke klage. Vi har
haft mega travlt i en lang
periode, og selv om det er
begyndt at stilne lidt af, så
er der altid mere stille hos
os sidst på året, så jeg har
svært ved at vurdere, om vi
har mindre at lave på
grund af Corona, eller det
er for nedadgående på
grund af årstiden, siger
ejer Rico Kristensen.
Mens der har været nok at
lave hos privatkunderne, så
har de godt kunne mærke,
at der ikke har været meget
at lave hos erhvervskunderne.
- Dem har vi ikke hørt
meget fra, men jeg tænker,
at der er mange virksomheder, der ikke har gang i
den store omsætning, og
de er lidt usikre på økonomien. Men vi har haft alle

mand på arbejde, og vi har
ikke haft en eneste sygemelding og ingen med Corona, selv om vi kommer så
mange forskellige steder.
Så det er positivt, siger Rico
Kristensen.
Egely Murerforretning
Også hos Egely Murerforretning har der været gang
i forretningen.
- Vi har faktisk haft mere

travlt end normalt, så vi har
ikke mærket noget til coranen, siger ejer Kim Nielsen.
Egely Murerforretning arbejder både for private og
erhvervskunder, og ingen
af steder har der været nedgang.
- Folk vil stadig gerne have
bygget, og hos erhvervskunder har der heller ikke
været en afmatning. Men
det har nok også noget at
gøre med den type arbejde, som vi udfører, siger
Kim Nielsen.
Alle 15 mand har været på
arbejde under hele Corona-perioden og faktisk er
der blevet ansat nye medarbejdere i den sidste tid.
- Vi er for få murere, så du
kan roligt skrive, at vi søge
efter unge mennesker, der
har lyst til at komme i gang
med murerfaget. Vi mangler hænder, og der er gode
arbejdsvilkår inden for
faget, siger Kim Nielsen.
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