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SKOLEN
Nedlukningen af Koldings skoler og daginstitutioner er forlænget til
og med 7. marts.
IDRÆT OG SPEJDERE
Selv om udendørs idræt
og foreningsliv skulle
kunne genåbne 1. marts,
afventes stadig en klar
melding fra Kolding
Kommune for hvordan.

KIRKEN
Ingen nye ændringer, så
stadig gudstjenester og
kirkelige handlinger på
max ½ time og uden fællessang. Dalby Kirke har
derfor planlagt en ”fordobling” af gudstjenesterne Langfredag og
Påskedag.
2. april 14.00+ 15.00
Musikgudstjeneste
Langfredag
Musik af bl.a. Gluck og
Bach. Erik Meyland medvirker på fløjte.
4. april 9.30 + 10.30
Festgudstjeneste
Påskedag
Traditionsrig og stor festmusik.

Dannebrogsflaget var hejst i skolegården på Dalby
Skole 8. februar, da eleverne fra 0. - 4. klasserne
igen kunne komme i skole efter syv ugers nedlukning. Men der gik kun en uge, så steg smittetallene
drastisk i Kolding Kommune, og Dalby Skole blev
lukket igen.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Dalby Skole
Elevernes lærere tog imod
eleverne i skolegård og
klasser på en dag, der blev
mødt med lige så store forventninger som en første
skoledag efter en sommerferie. Nu skyldes det lange
fravær dog den anden nedlukning i hele Danmark for
at begrænse corona-smitterisikoen.
Men det blev kun til en
kortvarig glæde og til en
uges skolegang, førend
Dalby Skole blandt andre
skoler og daginstitutioner i
Kolding Kommune, måtte
lukke ned igen, da den engelske corona mutation fik
smittetallene til at stige
kraftigt.
Foreløbig er Dalby Skole
lukket ned i hele uge 8, og

i skrivende stund vides det
endnu ikke, hvor længe
det bliver nødvendigt at
holde lukket. Alle lærere er
sendt hjem og laver fjernundervisning, og der er
kun personale tilbage i
SFO’en til at opretholde
nødpasning for de børn i 0.
til 4. klasse, der har et særligt pasningsbehov.
- Det er dog så få børn som
overhovedet muligt, siger
skoleleder Henrik Nielsen.
Samtidig er der blevet indført flere restriktioner for
det personale, der er tilbage på skolen. De har fået
en kraftig anbefaling om at
bære mundbind på skolen
og bære visir, når de er
sammen med børnene.
Samtidig har personalet
mulighed for at få foretaget en kviktest på skolen
hver mandag og onsdag.

Det er et frivilligt tilbud, og
det er en kommunal med-

arbejder, der kommer og
tester personalet.
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Nye datoer for generalforsamlinger

Læs side 2 og 8

KIRKE
Konfirmand i en Coronatid

Læs side 3

Mød det nye menighedsråd

Stadig usikkerhed hele
vejen rundt. Vi håber, at
vilkårene snart må blive
sådan, at børn og unge
kan komme i skole igen,
og foreningslivet også
kan åbnes. Her er en aktuel Dalby-status pr. 28.
februar.

Første skoledag for eleverne i 0. - 4. klasserne
var en festdag

Kristin B. Munksgaard

Disse 8 folkevalgte skal – sammen med sognepræst J.C. Bach Iversen som født medlem og sekretær Inger Nors som medarbejderrepræsentant – stå i spidsen for livet i kirken og præstegården de
æste fire år. Her kan du lære dem at kende og se, hvem der har fået de forskellige poster. Det nye sognehus bliver naturligvis det største projekt i den første del af valgperioden.

DALBY, CORONA
OG GENÅBNING?
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Lotte Arens

Jan Lottenburger

Kjeld Kjeldsen

Jette Juhl

Kurt Schmidt

Anne Lise Ebbesen

Lars Gylnæs

Kurt Bunkenborg Schmidt
er som nyvalgt i Dalby Menighedsråd blevet formand
for kirke- og kirkegårdsudvalget, som bl.a. har det
overordnede tilsyn med
kirkens bygninger og arealer. Desuden er han indtrådt i aktivitetsudvalget og
i kommunikationsudvalget.
- Min kone og jeg er kommet i Dalby Kirke ved flere
lejligheder gennem årene
og har altid følt os hjemme
her. Derfor løste vi sognebånd til Dalby i 2017. Og
da jeg tidligere har været
aktiv i et menighedsråd og
synes, det er et spændende
arbejde, ville jeg også
gerne gøre en indsats i
Dalby. Det er særligt spændende nu, da vi skal bygge
et nyt sognehus. Vi er i fuld
gang med blandt andet at
planlægge køkkenindretning og at forberede belysning og indkøb af møbler
til salene. Der er nok at se
til med mange bolde i luften, men det er vigtigt,
huset bliver praktisk indrettet til både ansatte og brugere.
- Jeg ser nemlig frem til, at
det kommer til at syde af liv
og fællesskab i sognehuset.
I aktivitetsudvalget håber
jeg, at vi kan tilbyde nogle
spændende arrangementer. Jeg er i øvrigt meget fotointeresseret – var i sin tid
korpsfotograf hos KFUMSpejderne gennem 12 år –
og bidrager også gerne på
den måde til Dalby Tidende og til kirkens hjemmeside.

Anne Lise Ebbesen er nyt
medlem af Dalby menighedsråd og blev på det konstituerende møde valgt til
sekretær og som medlem
af aktivitetsudvalget. Selv
om hun aldrig har boet i
Dalby, har hun travet sognet tyndt i den store udvikling i ”00’erne”, da hun var
instruktør i stavgang i
Dalby GF’s pilotprojektet
Vendepunktet.
- Jeg har deltaget som gæst
ved konfirmation og dåb
for år tilbage og begyndte
på den måde at fatte interesse for Dalby Kirke. Kontakten
blev
gradvist
udbygget med deltagelse i
gudstjenester, i starten især
til nytår, påske, høst m.v.
Senere begyndte min
mand og jeg at komme oftere, ligesom vi deltog i
turen til Rom i 2017 og
Luther-turen til Wittenberg
i 2019. Undervejs løste vi
sognebånd til Dalby Kirke.
- Det er en stor glæde at
deltage i de kirkelige handlinger i Dalby. Der er en
helt særlig, på engang jordnær og højt løftet stemning. Vi glæder os meget
til, at kirken kan lukke op
igen. Jeg stillede op for at
kunne gøre et stykke arbejde for en kirke og et
sogn, som jeg nyder at
komme i.

Lars Gylnæs tager nu fat på
sin tredje periode i Dalby
Menighedsråd. Han er
med i kirke- og kirkegårdsudvalget samt i B&U-udvalget.
- Til daglig er jeg lærer på
Dalby Skole, og det var faktisk gennem mit arbejde, at
min første kontakt til Dalby
Kirke blev etableret, nemlig i forbindelse med det
traditionsrige julekrybbespil og hjælp fra præsten i
faget religion. Senere løste
vi sognebånd, fordi vi ikke
havde sammenfaldende
syn med vores sognekirke,
og familien deltog i børnegudstjenester i Dalby som
fastelavn-, høst- og spaghettigudstjenester. Til sidst
blev det naturligt at tilbyde
hjælp ved sådanne arrangementer. Det var altså igennem kirkens aktiviteter for
børn, at kontakten til kirken blev skabt og voksede,
så det førte til, at min kone
og jeg blev viet i Dalby
Kirke samme dag, som vi
holdt barnedåb for vores
yngste, og jeg nu er en del
af menighedsrådet.
- Kirkens mange tilbud bruges måske ikke så aktivt af
travle børnefamilier i det
daglige – det er jeg selv et
eksempel på – men det er
spændende at være med i
udviklingen og diskussionerne om, hvordan vi kan
bruge kirkens faciliteter på
en nytænkende måde. I alt
fald vil jeg arbejde for, at
kirken sammen med sognehuset kan være samlingssteder i flere sammenhænge end i dag.

Gør en forskel ude, s
du må blive hjemme
Folkekirkens Nødhjælps traditionsrige sogneindsamling er for andet år i træk ramt af Corona. Men
det skal ikke gå ud over verdens fattigste, mener
Jette Juhl, mangeårig indsamlingsleder i Dalby, der
opfordrer til at støtte digitalt.

NY FORKORTET
GAVE

Kristin Balslev Munksgaard
tager fat på sin anden periode i Dalby Menighedsråd. Ud over at fortsætte
som formand for rådet har
hun nu også påtaget sig posten som kontaktperson
(personaleansvarlig) sammen med sognepræst J.C.
Bach Iversen. Derudover
bruger Kristin som formand for byggeudvalget en
del tid på den igangværende projektering af sognehuset.
- Vi har boet i sognet i næsten 20 år, begge børn har
gået på Dalby Skole og er
konfirmeret i Dalby Kirke.
Og jeg har altid engageret
mig lokalt og i de foreninger, hvor jeg eller mine
børn har været aktive. I
min tid i harmoniorkester,
og da børnene var aktive i
Marieminde Spejderne,
fungerede jeg begge steder
som kasserer. Jeg har også
siddet i bestyrelsen for
Dalby Værested, da børnene kom der.
- Jeg har altid haft et aktivt
tilhørsforhold til den lokale kirke. For eksempel
sang jeg i kirkekor som
barn, og som ung gymnasieelev fik jeg fast job i kirkens voksenkor. Derfor
sprang jeg glad til, da jeg
ved forrige valg fik muligheden for at stille op til menighedsrådet i Dalby Kirke.
Sangen har jeg holdt fast
ved. Lejlighedsvis vikarierer jeg som kirkesanger og
synger også i nytårskoret og
i organist Evas kvindekor.
Privat
Kristin Balslev Munksgaard
er 48 år og har i 2020 fejret
sølvbryllup med Henrik.
Deres to børn bor af og til
hjemme på Agervænget 11
– alt efter hvad arbejde og
sabbatår-aktiviteter tilsiger.
Til daglig er hun professor
mso og ph.d.-skoleleder på
Syddansk Universitet, men
der bliver også tid til strikning og ikke mindst den
store passion for god mad
og vin – helst i selskab med
gode venner. Hun kan
træffes på 40 88 20 00 og

Lotte Arens er ny i menighedsrådet og er blevet valgt
til næstformand og til valgbestyrelsen. Derudover sidder hun med i visionsudvalget og i kirke- og kirkegårdsudvalget.
- Lige fra mit første møde
med Dalby Kirke, medarbejderne og kirkegængerne har jeg været begejstret
for den stemning, kirken
er omgivet af. Og siden vi i
1993 flyttede til Rebæk,
hvor min mand har trådt
sine barnesko, har vi været
en del af Dalby Kirke, som
vi er blevet gift i og vores
børn døbt og konfirmeret
i. Nu er også vores første
børnebørn døbt i kirken.
- Selv om det er min første
valgperiode, er menighedsrådsarbejdet ikke helt
fremmed for mig, da såvel
min svigerfar som min
mand igennem mange år
har været aktive i Dalby
Menighedsråd. Jeg sad
også i kirkens visionsudvalg, før jeg blev valgt. Mit
incitament for at gå ind i
arbejdet er de mange gode
oplevelser og bekendtskaber, vi i familien har fået via
kirken. Jeg håber på at
kunne bidrage til, at Dalby
Kirke forbliver en naturlig
del af aktiviteterne i sognet, og at kristendommen
vil være et naturligt og nærværende aktiv for sognets
beboere – for alle aldre: En
kirke, der følger med i udviklingen i samfundet og
godt tør ændre sig, samtidig med at den formår at
fastholde og videreføre de
gode traditioner til vores
næste generationer.
Privat
Lotte Arens bor på Solbakken 16 i Rebæk, er 57 år og
gift med Søren. De har tre
børn, svigerbørn og to børnebørn – og en lille ny pige
på vej til maj. De sidste 20
år har hun virket som direktionsassistent og PA i
det private erhvervsliv. Fritiden bruger hun bl.a. på
yoga, styrketræning og læsekreds. Hun kan træffes
på telefon 22 69 50 54 og

Jan Lottenburger er fortsat
som rådets kasserer i sin
anden valgperiode.
- Jeg har valgt at tilbyde
min erfaring inden for
regnskab fra erhvervs- og
foreningssammenhænge.
Fra vi flyttede til Dalby, har
jeg været vidne til sognets
hastige vækst og været interesseret i de muligheder,
som sognet byder. Jeg har
tidligere været aktiv i Dalby
GF’s sponsorudvalg i ti år
og også med i Gang i dig og
Dalby og har derigennem
fået indblik i området.
- Vi som familie har, som
mange andre, benyttet kirken og dens aktiviteter.
Begge vores døtre er konfirmeret i kirken og har
sunget i kirkekor. Jeg finder det vigtigt at støtte op
omkring arbejdet i kirken,
da den fra dag ét har været
et af samlingsstederne for
os. Da jeg er en af de få
ikke-facebookbrugere, har
jeg meget brugbar tid, som
skal benyttes – og selvfølgelig helst på noget væsentligt og givtigt som arbejdet
i menighedsrådet. Gode
diskussioner og ideen om
at nå et fælles mål bærer i
den grad min lyst til fire år
mere.
- At vi nu endelig skal etablere det sognehus, der har
været så længe undervejs,
tager jeg som en kærkommen mulighed for at yde
kirken lidt retur i forhold
til det, jeg har modtaget.
Processen med sognehuset
har været lærerig og inspirerende, og jeg ser frem til
samarbejdet for at opnå et
samlingssted for aktiviteter for alle omkring Dalby
Kirke.
Privat
Jan Lottenburger er 56 år
og bor med sin kone Tine
og deres yngste datter på
Løjpen 44. Den ældste datter er flyttet ud i studielivet.
Jan får luft og oplevelser i
Kolding Orienteringsklub.
Han er selvstændig revisor
med firmaet Aritme og
træffes på tlf. 28 87 44 88
og på jan.lottenburger@

Kjeld Schou Kjeldsen blev
valgt til menighedsrådet
første gang for 24 år siden.
Dermed går han ind i sin
syvende valgperiode – også
som kirkeværge, det vil sige
den, der på menighedsrådets vegne har det overordnede ansvar for kirkegårdsdriften og fører tilsyn
med den.
- Jeg er født og opvokset i
Dalby sogn og både døbt,
konfirmeret og gift i Dalby
Kirke, så måske derfor er
jeg meget interesseret i
sognet og den udvikling,
der sker, også omkring kirken. Jeg fortsætter som kirkeværge, da arbejdet med
at føre kirkegårdsprotokollen giver et spændende historisk indblik, som er et
godt fundament for at være
med til at udvikle kirken og
sognet. Opførelsen af et
nyt sognehus bliver et stort
aktiv for sognet, og jeg
kommer til at følge byggeriet tæt.
- Kolding Kommunes vision bygger på frivillighed,
social deltagelse og foreningsliv. Det passer godt
ind i det at være medlem af
menighedsrådet. Frivilligheden er vigtig for at bevare den kulturarv, som
Dalby Kirke er en vigtig del
af. Måden, vi bruger kirken, er forskellig. Men uanset om man kun kommer
til juleaften eller er fast kirkegænger, så er det vigtigt
for mig, at man føler sig
velkommen, og her mener
jeg, at det drejer sig om at
gøre gudtjenesten let tilgængelig, enkel og nutidig.
Privat
Kjeld Kjeldsen er 63 år og
bor sammen med sin kone
Birte på slægtsgården, ”Tvedgård”, Gl. Tved 19. Sammen har de to voksne sønner, svigerdøtre og to børnebørn, der også er bosat i
sognet. Til daglig er Kjeld
redder ved Falck i Kolding.
Fritiden bruger han blandt
andet på løb i skoven og på
ture til sommerhuset i Thy.
Han kan træffes på telefon
61 60 70 47 og på e-mail

UD-

Jette Juhl har siddet i menighedsrådet i 12 år og har
dermed påbegyndt sin
fjerde periode. Hun er fortsat som formand for aktivitetsudvalget og er desuden
med i visionsudvalget og
kommunikationsudvalget.
Gennem årene har hun
prøvet det meste: Næstformand, kasserer, sekretær,
formand for B&U-udvalget
og ansvarlig for sogneindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp.
- Jeg har boet i Dalby sogn
i 24 år og kom også som
barn med mine forældre i
kirken. Jeg blev viet i Dalby
Kirke, og det samme blev
min ældste datter. Begge
mine døtre er også konfirmeret i kirken.
- Jeg kom ind i menighedsrådet lidt ad bagvejen,
nemlig som frivillig i B&Uudvalget, og så greb det om
sig. Jeg holder meget af at
komme i kirken, både i forhold til gode og inspirerende prædikener, til den
ro, man finder, men også
fællesskab, musik og sang.
På den baggrund er det
spændende at være med til
at præge kirkens aktiviteter. Blandt andet har jeg
været med til at planlægge
sognerejserne til Italien og
Tyskland. Jeg ser også frem
til at udvikle kirkens kommunikation, bl.a. med ny
hjemmeside.
Privat
Jette Juhl er 65 år og salgskoordinator hos Procudan,
har to voksne døtre, svigersønner og et barnebarn på
fem. At være sammen med
dem er en høj prioritet.
Jette, der i 2005 som aktiv i
Dalby GF blev kåret som
årets idrætsleder i Kolding,
har i dag kanaliseret motionen over i en passion for
vandring og har en drøm
om at vandre pilgrimsruten
i Italien fra Alperne til
Rom. At rejse og komme
ud at se nyt fylder meget
for Jette, som også synger
gospel. Hun bor på Gl.
Tved 11G og kan kontaktes
på telefon 27 63 25 77 og

Privat
Kurt B. Schmidt er 72 år og
gift med Tove, som synger i
kirkens voksenkor og er
med på Gitte Guras motionshold i præstegården.
De bor på Lerbjergvej 36 i
Seest og har tre voksne
børn og seks børnebørn. I
dag er han pensionist, men
har et job hos Fitness
World som spinning-instruktør. Kurt og Tove er
med i Sct. Georgs Gilderne, Kurt som fotograf. Han
træffes på 60 12 25 16 og

Privat
Anne Lise Ebbesen er 65
år, gift med Bent og bor på
Sangfuglevej i Fovslet. Hun
har en voksen søn samt tre
børnebørn. Efter flere år i
erhvervslivet, blandt andet
28 som IT-konsulent i økonomisystemer, gik hun på
efterløn i 2019. Fritiden
bruges gerne i naturen
med gå- og vandreture, ligesom gymnastik og motion altid har fyldt en del,
nu ”Reform pilates”. Derudover holder hun af at
bage og lave mad, sy og
strikke samt læse bøger.
Frankrig er et yndet rejsemål, Anne Lise går derfor
til franskundervisning på 8.
år. Hun træffes på 30 30 63
42 og annelise.ebbesen@

Den 14. marts kommer der
ingen og banker på din
dør. Det har ellers været
fast tradition siden slutningen af 90’erne, hvor Folkekirkens Nødhjælp har
afholdt deres årlige sogneindsamling.
Men på grund af Coronapandemien må indsamlingsbøsserne i år blive i

Sådan kan du hjælpe:
Den fælles model
Sende en SMS til nummeret 1911.
Skriv ordet TRÆ og støt med 75 kr.
Skriv ordet VAND og støt med 150 kr.
Skriv ordet KLIMA støt med 300 kr.
Du kan også støtte med MobilePay på nummer 114400.
For 100 kroner vi for eksempel give en fattig familie i Nepa
rismarkerne og giver proteinrig mad.

Privat
Lars Gylnæs er 57 år og bor
sammen med sin kone
Helle og deres tre børn på
Højskolevej 10 i Seest. Før
han møder ind på Dalby
Skole, hvor han har været
lærer i 12 år, kører han
gerne til Vamdrup Svømmehal. Derudover er Lars
en del af trænerteamet, der
et par gange om ugen har
Kolding Boldklubs U11- og
U12-drenge. Lars kan træffes på tlf. 40 83 01 35 og på

KIRKE
Mød det nye menighedsråd

Læs side 4-5

Læs mere på side 6

Af Lisa H. Kuang
Foto: Redaktionen
Dalby borgerne behøver
ikke gå så langt, når de ønsker at få foretaget en kviktest for at se, om de er
smittede med corona virus.
Efter den engelske corona
mutation har bredt sig i
Kolding, har Kolding Kommune oprettet otte nye

testcentre i rekordtempo
forskellige steder i byen, og
et af testcentrene har fået
til huse i Dalby GF’s klublokaler ved siden af skolen.
Det er Carelink som Region Syddanmark har en
aftale med, som står for at
teste borgerne, og
den kraftige stigning i coronasmitten har fået Sundhedsmyndighederne til at

opfordre alle i Kolding by
til at lade sig teste.
I Dalby GF’s klublokaler
bliver der lavet kviktest

(næsepodning), og der er
åbnet mellem klokken 9.00
og 17.00.
SKOLE
Genåbning for de små
klasser

Læs side 6

Læs mere på side 6

SKOLE
Ny lille fodboldbane

Læs side 7

Tapas 2021

beckmenu.dk

Nem 3 retters

IDRÆT
Gymnastiksæsonen bliver forlænget
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Sådan kan du hjælpe:
Dalby-modellen
Gå ind på: www.dalbykirke.dk
Tryk øverst på billedet: Dalby støtter årets digitale sogneind
Så kommer der to muligheder:
1. Klik på ”VÆR MED PÅ HOLDET”, hvor du med gansk
opretter din egen indsamlingsside, som kan deles på de socia
både kunne se dit eget totale beløb samt også, hvad vi total
2. Klik på ”GIV ET BIDRAG”, hvor du kan give dit bidrag,
rette din egen indsamling, men hvor beløbet altså indgår i

Dalby GF slår dørene op til testcenter i klublokalerne
Kolding Kommune har oprettet otte nye kviktest
centre rundt om i kommunen, hvor man kan blive
testet for coronasmitte. Alle Kolding borgere kan
nu få foretaget en kviktest i Dalby GF’s klublokaler.

skabet. I stedet opfordres
danskerne til at støtte verdens fattigste digitalt.
- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan mødes fysisk til Danmarks hyggeligste indsamling. Men vi
håber, at vi på alternativ vis
– via MobilePay eller SMS –
stadig kan hjælpe verdens
fattigste, siger Jette Juhl.

Dalby Tidende
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DALBY KIRKE

Konfirmand i en Corona-tid?

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a.
Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk

Corona-nedlukningen påvirker også konfirmationsforberedelsen. For hvordan går konfirmander til
præst og forbereder sig til deres konfirmation, når
døren til konfirmandstuen er lukket for dem? Og
lader de planlagte konfirmationer sig gennemføre?

MARTS
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 9.00
3. søndag i fasten. Ved Tine Illum.
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Grundejerforeningen Tved Nord
Indkaldelse til Generalforsamling
Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.30 (OBS! Ny dato)
På Den Gyldne Hane
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tved Nord indkalder hermed til den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 18, hvorefter forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde tirsdag den 8. juni 2021.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe med brød.
Pga. corona opfordres til tilmelding. SMS antal personer til 2514 3018, gerne inden 13. juni
Venlig Hilsen, Bestyrelsen
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
3.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.
Fastsættelse af kontingent for 2021, Bestyrelsen foreslår uændret 50 Kr.
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, Mette Høj Davidsen og Poul Rasmussen er på valg.
Begge ønsker genvalg.
6.
Valg af bestyrelsessuppleant
7.
Valg af revisorer
8.
Valg af revisorsuppleant
9.
Indkomne forslag
10.
Eventuelt.

Husk at tilmelde jer Facebook-Gruppen Grundejerforeningen Tved Nord!
På foreningens Facebook-side opfordres alle til at komme med spændende opslag, der kan komme os alle til gode.
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Foto: Arkiv
I efteråret gik Dalbys tre
konfirmandhold på skift
glip af den normale konfirmationsforberedelse et par
gange, når der indløb en
melding ind om Coronaudbrud på skolerne – sommetider med dags varsel. Ja,
en enkelt gang kom beskeden i pausen mellem de to
lektioner, og så måtte holdet pakke og gå hjem igen.
Her ved begyndelsen af
marts er det nu tre måneder siden, konfirmanderne
har kunnet mødes til forberedelse, og ingen ved præcist, hvornår det kommer
til at ske. Samtidig skal de
dog være klar til at blive
konfirmeret 30. april og 2.
maj. Det stiller nye krav til
både konfirmanderne og
deres præster, Ditte Freiesleben og J.C. Bach Iversen.
- I Dalby prøver Jens Christian og jeg så vidt muligt at
undgå den Teams-undervisning, konfirmanderne
møder i det daglige med
skolerne, og som mange af
dem fortæller, de er temmelig trætte af. Vi kombinerer andre nye metoder
med mere gammeldags.
Konfirmanderne får for eksempel udleveret opgaveark, der skal besvares i
tillknytning til en bog eller
film. Nogle opgaver laver
de i hånden. Andre besvarer de ved at sende en sms
med et billede af, hvad de
har lavet, og så knytte
nogle ord til, fortæller
Ditte Freiesleben.
J.C. Bach Iversen supplerer:
- Vi gør, hvad vi kan. Og det
gør konfirmanderne også.
Det er faktisk imponerende, hvad de præsterer
under de trælse omstændigheder. Men som vi da
savner den almindelige for-

KALENDER

beredelse og det at være
rigtigt sammen med konfirmanderne. Vi må også
medgive, at der ikke er
nogen af de alternative metoder, der kommer på
højde med det at mødes
ansigt til ansigt og diskutere de store spørgsmål om
liv og død, godt og ondt,
mening og usikkerhed.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 13. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

Hvad med konfirmationerne?
I Dalby bliver der, sådan
som det ser ud nu, fire datoer med konfirmation. De
oprindelige datoer er ikke
aflyst, men konfirmanderne og deres familier
kan også vælge 29. august
og 5. september.
J.C. Bach Iversen slår fast:
- Vi holder konfirmation
med fest og højtid på alle
fire datoer for dem, der
kommer på dagen! Det er
ikke os som kirke, der har
det største besvær med
planlægningen. Vi kan
operere med langt kortere
deadlines for beslutning,
end familierne som regel
kan. Men så længe myndighederne ikke aflyser forårets konfirmationer, gør
Dalby Kirke heller ikke.
For der kan være familier,
hvor de alternative datoer
ikke passer, ligesom der
kan være aftaler om konfirmation på de oprindelige
datoer, som familierne ikke
kan komme ud af, hvis det
ikke er myndighederne,
der lukker for muligheden.
Nogle kan også have alle
bedsteforældre vaccineret
sidst i april, mens det for
andre først vil være op mod
et par måneder senere. Det
stiller familierne meget forskelligt. Men i alt fald: Fest
holder vi på de vilkår, vi
måtte have, hver gang der
står en konfirmand klar!

Gudstjeneste: Søndag 21. kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag. Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste: Søndag 14. kl. 10.30
Midfaste søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 14. kl. 11.30
Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Onsdag 17. kl. 19.00
I præstegården eller digitalt.

I 2020 blev konfirmationerne udsat af myndighederne. I Dalby
betød det efterårskonfirmation sidst i september. Men en festlig og
højtidelig dag blev det. Her er konfirmanderne på vej rundt om
kirken efter konfirmationen og ind ad bagvejen til den efterfølgende fotografering.

Glæd en anden med dit
brugte konfirmationstøj
Coronatiden inspirerer mange til at rydde op,
men hvorfor smide ud, når du kan glæde andre?
Kirkernes fælles konfirmationsprojekt STOP
TØJSPILD tilbyder et bæredygtigt alternativ, der
værner om Guds skaberværk.

#bæredygtighed #omtanke #næstekærlighed

SÅDAN GØR DU
Brugt konfirmationstøj til drenge og piger kan doneres til STOP TØJSPILD ved at aflevere det ved præstegården, Gl. Tved 23A. Placer pose med tøjet i
oven på / under bordet, der står uden for præstens
kontorvindue.

SÅDAN GØR VI
Vi renser tøjet og afsætter det på events, som præsterne informerer kommende konfirmander om.

Dåbsgudstjeneste: Søndag 21. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 28. kl. 10.30
Palmesøndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 28. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.
APRIL
Gudstjeneste: Torsdag 1. kl. 10.30
Skærtorsdag. Ved J.C. Bach Iversen.
Musikgudstjeneste: Fredag 2. kl. 14.00 + 15.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen.
Festgudstjeneste: Søndag 4. kl. 9.30 + 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og
gangbesværede til det, der foregår i
kirke og præstegård. Ønsker man at
benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på
75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr.
2984. Og sig, turen går til Dalby Kirke/Præstegård.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
82. årgang, nr. 3 Marts 2021
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.

VONSILD

Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
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Kristin B. Munksgaard

Disse 8 folkevalgte skal – sammen med sognepræst J.C. Bach Iversen som født medlem og sekretær Inger Nors som medarbejderrepræsentant – stå i spidsen for livet i kirken og præstegården de
næste fire år. Her kan du lære dem at kende og se, hvem der har fået de forskellige poster. Det nye sognehus bliver naturligvis det største projekt i den første del af valgperioden.

Mød det nye menighedsråd

Dalby Tidende

DALBY KIRKE
Lotte Arens

Jan Lottenburger

Kjeld Kjeldsen

Kurt Schmidt

Jette Juhl

Dalby Tidende

DALBY KIRKE
Anne Lise Ebbesen

Lars Gylnæs

Gør en forskel ude, selv om
du må blive hjemme
Folkekirkens Nødhjælps traditionsrige sogneindsamling er for andet år i træk ramt af Corona. Men
det skal ikke gå ud over verdens fattigste, mener
Jette Juhl, mangeårig indsamlingsleder i Dalby, der
opfordrer til at støtte digitalt.

NY FORKORTET
GAVE

Kristin Balslev Munksgaard
tager fat på sin anden periode i Dalby Menighedsråd. Ud over at fortsætte
som formand for rådet har
hun nu også påtaget sig posten som kontaktperson
(personaleansvarlig) sammen med sognepræst J.C.
Bach Iversen. Derudover
bruger Kristin som formand for byggeudvalget en
del tid på den igangværende projektering af sognehuset.
- Vi har boet i sognet i næsten 20 år, begge børn har
gået på Dalby Skole og er
konfirmeret i Dalby Kirke.
Og jeg har altid engageret
mig lokalt og i de foreninger, hvor jeg eller mine
børn har været aktive. I
min tid i harmoniorkester,
og da børnene var aktive i
Marieminde Spejderne,
fungerede jeg begge steder
som kasserer. Jeg har også
siddet i bestyrelsen for
Dalby Værested, da børnene kom der.
- Jeg har altid haft et aktivt
tilhørsforhold til den lokale kirke. For eksempel
sang jeg i kirkekor som
barn, og som ung gymnasieelev fik jeg fast job i kirkens voksenkor. Derfor
sprang jeg glad til, da jeg
ved forrige valg fik muligheden for at stille op til menighedsrådet i Dalby Kirke.
Sangen har jeg holdt fast
ved. Lejlighedsvis vikarierer jeg som kirkesanger og
synger også i nytårskoret og
i organist Evas kvindekor.
Privat
Kristin Balslev Munksgaard
er 48 år og har i 2020 fejret
sølvbryllup med Henrik.
Deres to børn bor af og til
hjemme på Agervænget 11
– alt efter hvad arbejde og
sabbatår-aktiviteter tilsiger.
Til daglig er hun professor
mso og ph.d.-skoleleder på
Syddansk Universitet, men
der bliver også tid til strikning og ikke mindst den
store passion for god mad
og vin – helst i selskab med
gode venner. Hun kan
træffes på 40 88 20 00 og
4xmunksgaard@gmail.com

Lotte Arens er ny i menighedsrådet og er blevet valgt
til næstformand og til valgbestyrelsen. Derudover sidder hun med i visionsudvalget og i kirke- og kirkegårdsudvalget.
- Lige fra mit første møde
med Dalby Kirke, medarbejderne og kirkegængerne har jeg været begejstret
for den stemning, kirken
er omgivet af. Og siden vi i
1993 flyttede til Rebæk,
hvor min mand har trådt
sine barnesko, har vi været
en del af Dalby Kirke, som
vi er blevet gift i og vores
børn døbt og konfirmeret
i. Nu er også vores første
børnebørn døbt i kirken.
- Selv om det er min første
valgperiode, er menighedsrådsarbejdet ikke helt
fremmed for mig, da såvel
min svigerfar som min
mand igennem mange år
har været aktive i Dalby
Menighedsråd. Jeg sad
også i kirkens visionsudvalg, før jeg blev valgt. Mit
incitament for at gå ind i
arbejdet er de mange gode
oplevelser og bekendtskaber, vi i familien har fået via
kirken. Jeg håber på at
kunne bidrage til, at Dalby
Kirke forbliver en naturlig
del af aktiviteterne i sognet, og at kristendommen
vil være et naturligt og nærværende aktiv for sognets
beboere – for alle aldre: En
kirke, der følger med i udviklingen i samfundet og
godt tør ændre sig, samtidig med at den formår at
fastholde og videreføre de
gode traditioner til vores
næste generationer.
Privat
Lotte Arens bor på Solbakken 16 i Rebæk, er 57 år og
gift med Søren. De har tre
børn, svigerbørn og to børnebørn – og en lille ny pige
på vej til maj. De sidste 20
år har hun virket som direktionsassistent og PA i
det private erhvervsliv. Fritiden bruger hun bl.a. på
yoga, styrketræning og læsekreds. Hun kan træffes
på telefon 22 69 50 54 og
lottearens1@gmail.com

Jan Lottenburger er fortsat
som rådets kasserer i sin
anden valgperiode.
- Jeg har valgt at tilbyde
min erfaring inden for
regnskab fra erhvervs- og
foreningssammenhænge.
Fra vi flyttede til Dalby, har
jeg været vidne til sognets
hastige vækst og været interesseret i de muligheder,
som sognet byder. Jeg har
tidligere været aktiv i Dalby
GF’s sponsorudvalg i ti år
og også med i Gang i dig og
Dalby og har derigennem
fået indblik i området.
- Vi som familie har, som
mange andre, benyttet kirken og dens aktiviteter.
Begge vores døtre er konfirmeret i kirken og har
sunget i kirkekor. Jeg finder det vigtigt at støtte op
omkring arbejdet i kirken,
da den fra dag ét har været
et af samlingsstederne for
os. Da jeg er en af de få
ikke-facebookbrugere, har
jeg meget brugbar tid, som
skal benyttes – og selvfølgelig helst på noget væsentligt og givtigt som arbejdet
i menighedsrådet. Gode
diskussioner og ideen om
at nå et fælles mål bærer i
den grad min lyst til fire år
mere.
- At vi nu endelig skal etablere det sognehus, der har
været så længe undervejs,
tager jeg som en kærkommen mulighed for at yde
kirken lidt retur i forhold
til det, jeg har modtaget.
Processen med sognehuset
har været lærerig og inspirerende, og jeg ser frem til
samarbejdet for at opnå et
samlingssted for aktiviteter for alle omkring Dalby
Kirke.
Privat
Jan Lottenburger er 56 år
og bor med sin kone Tine
og deres yngste datter på
Løjpen 44. Den ældste datter er flyttet ud i studielivet.
Jan får luft og oplevelser i
Kolding Orienteringsklub.
Han er selvstændig revisor
med firmaet Aritme og
træffes på tlf. 28 87 44 88
og på jan.lottenburger@
get2net.dk

Kjeld Schou Kjeldsen blev
valgt til menighedsrådet
første gang for 24 år siden.
Dermed går han ind i sin
syvende valgperiode – også
som kirkeværge, det vil sige
den, der på menighedsrådets vegne har det overordnede ansvar for kirkegårdsdriften og fører tilsyn
med den.
- Jeg er født og opvokset i
Dalby sogn og både døbt,
konfirmeret og gift i Dalby
Kirke, så måske derfor er
jeg meget interesseret i
sognet og den udvikling,
der sker, også omkring kirken. Jeg fortsætter som kirkeværge, da arbejdet med
at føre kirkegårdsprotokollen giver et spændende historisk indblik, som er et
godt fundament for at være
med til at udvikle kirken og
sognet. Opførelsen af et
nyt sognehus bliver et stort
aktiv for sognet, og jeg
kommer til at følge byggeriet tæt.
- Kolding Kommunes vision bygger på frivillighed,
social deltagelse og foreningsliv. Det passer godt
ind i det at være medlem af
menighedsrådet. Frivilligheden er vigtig for at bevare den kulturarv, som
Dalby Kirke er en vigtig del
af. Måden, vi bruger kirken, er forskellig. Men uanset om man kun kommer
til juleaften eller er fast kirkegænger, så er det vigtigt
for mig, at man føler sig
velkommen, og her mener
jeg, at det drejer sig om at
gøre gudtjenesten let tilgængelig, enkel og nutidig.
Privat
Kjeld Kjeldsen er 63 år og
bor sammen med sin kone
Birte på slægtsgården, ”Tvedgård”, Gl. Tved 19. Sammen har de to voksne sønner, svigerdøtre og to børnebørn, der også er bosat i
sognet. Til daglig er Kjeld
redder ved Falck i Kolding.
Fritiden bruger han blandt
andet på løb i skoven og på
ture til sommerhuset i Thy.
Han kan træffes på telefon
61 60 70 47 og på e-mail
tvedgaard@webspeed.dk

UD-

Jette Juhl har siddet i menighedsrådet i 12 år og har
dermed påbegyndt sin
fjerde periode. Hun er fortsat som formand for aktivitetsudvalget og er desuden
med i visionsudvalget og
kommunikationsudvalget.
Gennem årene har hun
prøvet det meste: Næstformand, kasserer, sekretær,
formand for B&U-udvalget
og ansvarlig for sogneindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp.
- Jeg har boet i Dalby sogn
i 24 år og kom også som
barn med mine forældre i
kirken. Jeg blev viet i Dalby
Kirke, og det samme blev
min ældste datter. Begge
mine døtre er også konfirmeret i kirken.
- Jeg kom ind i menighedsrådet lidt ad bagvejen,
nemlig som frivillig i B&Uudvalget, og så greb det om
sig. Jeg holder meget af at
komme i kirken, både i forhold til gode og inspirerende prædikener, til den
ro, man finder, men også
fællesskab, musik og sang.
På den baggrund er det
spændende at være med til
at præge kirkens aktiviteter. Blandt andet har jeg
været med til at planlægge
sognerejserne til Italien og
Tyskland. Jeg ser også frem
til at udvikle kirkens kommunikation, bl.a. med ny
hjemmeside.
Privat
Jette Juhl er 65 år og salgskoordinator hos Procudan,
har to voksne døtre, svigersønner og et barnebarn på
fem. At være sammen med
dem er en høj prioritet.
Jette, der i 2005 som aktiv i
Dalby GF blev kåret som
årets idrætsleder i Kolding,
har i dag kanaliseret motionen over i en passion for
vandring og har en drøm
om at vandre pilgrimsruten
i Italien fra Alperne til
Rom. At rejse og komme
ud at se nyt fylder meget
for Jette, som også synger
gospel. Hun bor på Gl.
Tved 11G og kan kontaktes
på telefon 27 63 25 77 og
jettejuhl01@gmail.com

Kurt Bunkenborg Schmidt
er som nyvalgt i Dalby Menighedsråd blevet formand
for kirke- og kirkegårdsudvalget, som bl.a. har det
overordnede tilsyn med
kirkens bygninger og arealer. Desuden er han indtrådt i aktivitetsudvalget og
i kommunikationsudvalget.
- Min kone og jeg er kommet i Dalby Kirke ved flere
lejligheder gennem årene
og har altid følt os hjemme
her. Derfor løste vi sognebånd til Dalby i 2017. Og
da jeg tidligere har været
aktiv i et menighedsråd og
synes, det er et spændende
arbejde, ville jeg også
gerne gøre en indsats i
Dalby. Det er særligt spændende nu, da vi skal bygge
et nyt sognehus. Vi er i fuld
gang med blandt andet at
planlægge køkkenindretning og at forberede belysning og indkøb af møbler
til salene. Der er nok at se
til med mange bolde i luften, men det er vigtigt,
huset bliver praktisk indrettet til både ansatte og brugere.
- Jeg ser nemlig frem til, at
det kommer til at syde af liv
og fællesskab i sognehuset.
I aktivitetsudvalget håber
jeg, at vi kan tilbyde nogle
spændende arrangementer. Jeg er i øvrigt meget fotointeresseret – var i sin tid
korpsfotograf hos KFUMSpejderne gennem 12 år –
og bidrager også gerne på
den måde til Dalby Tidende og til kirkens hjemmeside.
Privat
Kurt B. Schmidt er 72 år og
gift med Tove, som synger i
kirkens voksenkor og er
med på Gitte Guras motionshold i præstegården.
De bor på Lerbjergvej 36 i
Seest og har tre voksne
børn og seks børnebørn. I
dag er han pensionist, men
har et job hos Fitness
World som spinning-instruktør. Kurt og Tove er
med i Sct. Georgs Gilderne, Kurt som fotograf. Han
træffes på 60 12 25 16 og
kurt.schmidt@stofanet.dk

Anne Lise Ebbesen er nyt
medlem af Dalby menighedsråd og blev på det konstituerende møde valgt til
sekretær og som medlem
af aktivitetsudvalget. Selv
om hun aldrig har boet i
Dalby, har hun travet sognet tyndt i den store udvikling i ”00’erne”, da hun var
instruktør i stavgang i
Dalby GF’s pilotprojektet
Vendepunktet.
- Jeg har deltaget som gæst
ved konfirmation og dåb
for år tilbage og begyndte
på den måde at fatte interesse for Dalby Kirke. Kontakten
blev
gradvist
udbygget med deltagelse i
gudstjenester, i starten især
til nytår, påske, høst m.v.
Senere begyndte min
mand og jeg at komme oftere, ligesom vi deltog i
turen til Rom i 2017 og
Luther-turen til Wittenberg
i 2019. Undervejs løste vi
sognebånd til Dalby Kirke.
- Det er en stor glæde at
deltage i de kirkelige handlinger i Dalby. Der er en
helt særlig, på engang jordnær og højt løftet stemning. Vi glæder os meget
til, at kirken kan lukke op
igen. Jeg stillede op for at
kunne gøre et stykke arbejde for en kirke og et
sogn, som jeg nyder at
komme i.
Privat
Anne Lise Ebbesen er 65
år, gift med Bent og bor på
Sangfuglevej i Fovslet. Hun
har en voksen søn samt tre
børnebørn. Efter flere år i
erhvervslivet, blandt andet
28 som IT-konsulent i økonomisystemer, gik hun på
efterløn i 2019. Fritiden
bruges gerne i naturen
med gå- og vandreture, ligesom gymnastik og motion altid har fyldt en del,
nu ”Reform pilates”. Derudover holder hun af at
bage og lave mad, sy og
strikke samt læse bøger.
Frankrig er et yndet rejsemål, Anne Lise går derfor
til franskundervisning på 8.
år. Hun træffes på 30 30 63
42 og annelise.ebbesen@
hotmail.com

Lars Gylnæs tager nu fat på
sin tredje periode i Dalby
Menighedsråd. Han er
med i kirke- og kirkegårdsudvalget samt i B&U-udvalget.
- Til daglig er jeg lærer på
Dalby Skole, og det var faktisk gennem mit arbejde, at
min første kontakt til Dalby
Kirke blev etableret, nemlig i forbindelse med det
traditionsrige julekrybbespil og hjælp fra præsten i
faget religion. Senere løste
vi sognebånd, fordi vi ikke
havde sammenfaldende
syn med vores sognekirke,
og familien deltog i børnegudstjenester i Dalby som
fastelavn-, høst- og spaghettigudstjenester. Til sidst
blev det naturligt at tilbyde
hjælp ved sådanne arrangementer. Det var altså igennem kirkens aktiviteter for
børn, at kontakten til kirken blev skabt og voksede,
så det førte til, at min kone
og jeg blev viet i Dalby
Kirke samme dag, som vi
holdt barnedåb for vores
yngste, og jeg nu er en del
af menighedsrådet.
- Kirkens mange tilbud bruges måske ikke så aktivt af
travle børnefamilier i det
daglige – det er jeg selv et
eksempel på – men det er
spændende at være med i
udviklingen og diskussionerne om, hvordan vi kan
bruge kirkens faciliteter på
en nytænkende måde. I alt
fald vil jeg arbejde for, at
kirken sammen med sognehuset kan være samlingssteder i flere sammenhænge end i dag.

Den 14. marts kommer der
ingen og banker på din
dør. Det har ellers været
fast tradition siden slutningen af 90’erne, hvor Folkekirkens Nødhjælp har
afholdt deres årlige sogneindsamling.
Men på grund af Coronapandemien må indsamlingsbøsserne i år blive i

skabet. I stedet opfordres
danskerne til at støtte verdens fattigste digitalt.
- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan mødes fysisk til Danmarks hyggeligste indsamling. Men vi
håber, at vi på alternativ vis
– via MobilePay eller SMS –
stadig kan hjælpe verdens
fattigste, siger Jette Juhl.

Sådan gør Dalby
Jette Juhl opfordrer til, at
alle spreder budskabet –
både på den gammeldags
”mund-til-øre-metode” og
også via sociale medier, så
flest muligt bliver mindet
om muligheden for at
støtte det gode formål.
Vælger man ”Dalby-modellen”, bliver det samtidig registeret, hvor meget Dalby
samler ind. Vi plejer at
ligge rigtig flot i landsgennemsnittet.Lad os bare
gøre det igen i år i den alternative indsamling.

Sådan kan du hjælpe:
Dalby-modellen
Gå ind på: www.dalbykirke.dk
Tryk øverst på billedet: Dalby støtter årets digitale sogneindsamling.
Så kommer der to muligheder:
1. Klik på ”VÆR MED PÅ HOLDET”, hvor du med ganske få klik, nemt og enkelt,
opretter din egen indsamlingsside, som kan deles på de sociale medier. Du vil løbende
både kunne se dit eget totale beløb samt også, hvad vi totalt har samlet ind i Dalby.
2. Klik på ”GIV ET BIDRAG”, hvor du kan give dit bidrag, hvis du ikke ønsker at oprette din egen indsamling, men hvor beløbet altså indgår i Dalbys resultat.
Sådan kan du hjælpe:
Den fælles model
Sende en SMS til nummeret 1911.
Skriv ordet TRÆ og støt med 75 kr.
Skriv ordet VAND og støt med 150 kr.
Skriv ordet KLIMA støt med 300 kr.
Du kan også støtte med MobilePay på nummer 114400.
For 100 kroner vi for eksempel give en fattig familie i Nepal fem ællinger, som gøder
rismarkerne og giver proteinrig mad.

Privat
Lars Gylnæs er 57 år og bor
sammen med sin kone
Helle og deres tre børn på
Højskolevej 10 i Seest. Før
han møder ind på Dalby
Skole, hvor han har været
lærer i 12 år, kører han
gerne til Vamdrup Svømmehal. Derudover er Lars
en del af trænerteamet, der
et par gange om ugen har
Kolding Boldklubs U11- og
U12-drenge. Lars kan træffes på tlf. 40 83 01 35 og på
larsgylnaes@gmail.com
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Genåbningen for eleverne i 0. – 4. klasserne
Mandag den 8. februar var noget af en festdag for
eleverne i 0. - 4. klasserne. Det var første dag, hvor
eleverne igen kunne komme i skole efter 7 uger
med juleferie og efterfølgende hjemmeskole med
fjernundervisning.
Af skoleleder Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole
Nedlukningsperioden har
været en prøvelse for eleverne og familierne og
også krævet megen omstilling fra skolens personale.
Derfor var det med stor
glæde, at skolerne igen
kunne tage imod de yngste
elever fra 0. - 4. klasserne
mandag den 8. februar.
Skolens flag var hejst. Det
var næsten som en første
skoledag i et nyt skoleår.
Men ikke helt da forholdsregler for at begrænse co-

ronasmitte i høj grad sætter rammer for skoledagen
både i undervisningen og i
SFO.
Nødundervisning
Undervisningen for 0.-4.
klasserne på skolen, men
også for 5.-7. klasserne som
fjernundervisning, foregår
som nødundervisning. Eleverne fra de forskellige
klasser må ikke have aktiviteter sammen med andre
klasser eller med elever fra
andre klasser i løbet af skoledagen. Det gælder både i
undervisningen, frikvarte-

Flødeboller i 4B på 'førsteskoledag' 8. februar 2021 efter lockdown.

rer og hovedparten af sfotiden. Kun i ydertimer i sfo
må der, hvis der kun er få
børn, laves samling.
Samtidig skal antallet af lærere per klasse begrænses
meget. Det betyder, at alle
klasser ikke kan have alle
deres faglærere som f.eks.
faglærere i musik, billedkunst eller historie. Skoledagen må også under
nødundervisning omlægges og evt. forkortes.
Skoledagen er omlagt
På Dalby Skole har vi ikke
forkortet skoledagen for 0.3. klasserne, men omlagt
skoledagene til fast hver
dag at have undervisningstid fra klokken 8-13.30 og
sfo-tid herefter. For vores 4.
klasser på skolen, men også
for vores 5.-7. klasser i
fjernundervisningen, er
skoledagene lagt i tidsrummet klokken 8-14. For 5.-7.
klasserne er en stor del af
undervisningen lagt som
on-line undervisning via
Teams, mens andet er lagt
ud som opgaver med vejledning via Meebook.
Undervisningsdagen og
planerne under nødundervisningen bliver for alle årgange lavet af lærere og

77 børn starter på Dalby Skole i Glidende
Overgang og 0. klasser
Dalby Skole får en stor årgang til vores kommende
0. klasser. 77 børn fra skolens distrikt eller med søskende på skolen er blevet optaget. Det bliver til
tre klasser med 25-26 elever i hver klasse.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Der bor mange familier
med børn født i 2015 i
Dalby Skoles distrikt, og
der er flere, der flytter til
Dalby inden skoleåret
2021/22 starter til august.
Det er årgang 2015, der bliver skolestartere i år. Det
bliver, som de ser ud her
medio februar, til, at 77
børn starter i Dalby Skoles
Glidende Overgang til
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april og starter i 0. klasse til
august. Der bliver til tre 0.klasser med henholdsvis 25
og 26 elever i hver.
Afslag til flere
Ud over skoleindskrivning
fra børn, der bor i skolens
distrikt og børn med ældre
søskende på skolen, har
skolen også modtaget ansøgning om skolestart på
Dalby Skole for andre
børn, der bor i nabodistrik-

ter. Her er Kolding Kommunes regler om frit skolevalg således, at der kun er
frit valg til optagelse uden
for eget distrikt op til, der
er 25 elever per klasse. Derfor har disse børns forældre fået afslag på optagelse
i år. De har så ret til at få
deres børn optaget på egen
distriktsskole eller optagelse på anden folkeskole,
hvor der er pladser inden
for reglerne om frit skolevalg.
Vi glæder os rigtig meget til
at tage imod børnene, når
de skal starte på Dalby
Skole i Glidende Overgang
efter påskeferien.

klassepædagoger i årgangsteamene og meddelt af
klasselærerne til elever og
forældre.
Hvornår genåbnes der
for 5.-7. klasserne?
Fjernundervisning er en erstatning for den undervisning, eleverne plejer at
deltage i på skolen. Nogle
undervisningsforløb og opgaver kan fungere godt
som fjernundervisning.
Men det bliver aldrig det
samme som undervisning
på skolen, hvor lærere, pædagoger og elever har den
tætte relation, kan have en
mere levende dialog, fange
signaler fra hinanden og
ikke mindst, hvor eleverne
er i og lærer i et fællesskab.
Nedlukningen har for de
ældste elever varet rigtig
længe, og for mange er det
blevet rigtig hårdt at mangle fællesskabet. Motivationen og energien falder.
De store elever har nu rigtig meget behov for at komme i skole igen. Det må
meget gerne være fra starten af marts måned. Vi håber, at der er sundhedsmæssigt baggrund til en
genåbning også for de
store elever.

Skolens flag var hejst. Det var næsten som en første skoledag i et
nyt skoleår.
Instruktion i smittebegrænsning
På skolen instruerer vi løbende eleverne i coronaretningslinjerne: Hold afstand til elever fra andre
klasser, vask eller sprit hænder af om morgenen, når
man kommer ind fra
pause, før og efter spisning
og efter toiletbesøg.
For forældrene er der også
kommet skærpede retningslinjer: Aflevering skal
ske uden for skolens bygninger. Der skal holdes afstand på 2 meter til andre
forældre, andre børn og
medarbejdere. Hvis forældre kommer ind på skolen
ved afhentning, skal der
bæres mundbind.

Efter den delvise genåbning af skolerne fra den 8.
februar har landets kommuner skullet organisere
tilbud om kviktest til skolernes medarbejdere to
gange ugentligt.

Som et af tiltagene til at begrænse corona-smitte og
styrke smitteopsporingen,
har landets kommuner
bl.a. skullet tilbyde skolernes medarbejdere frivillige
kviktest to gange ugentligt.
Skolernes medarbejdere
har ligesom alle andre også
mulighed for at lade sig
PCR-teste ved et testcenter.
Efter en opstart med kviktest, der ikke var helt vel-

Skolebestyrelsesformanden om genåbningen
og skolens ekstraordinære corona-udgifter
Så kom dagen mandag den 8. februar 2021, hvor
de mindste klasser fra 0.-4. klassetrin måtte vende
tilbage til Dalby Skole. De nye retningslinjer hedder
bl.a. ingen sammenblanding af klasser hverken i
undervisningen eller i frikvartererne. Derudover
skal klasserne have så få lærere som muligt, og vi
ved allerede, at nødundervisningen løber frem til
sommerferien.

Ingen børn må komme i
skole med selv milde symptomer, der kendes fra
Covid-19-sygdom. Alle medarbejdere opfordres til hyppig testning. På skolen tilbydes to gange ugentligt
frivillig kviktest til personalet.
Vi ved fra anden folkeskole
i kommunen, at smitteudbrud på en skole meget
hurtigt kan brede sig, særligt hvis det er den ”britiske” variant.
Derfor er vi på skolen optaget af, at det skal være så
sikkert som muligt at holde
skolen åbent og har brug
for forældrenes medvirken
hertil.

fungerende rundt om i landet hvor regionerne havde
lavet udbud til private aktører om opgaven, er opgaven med kviktest til skolernes medarbejdere nu
lagt ud til kommunerne.
Kolding kommune har oplært nogle erfarne medarbejdere fra sundhedssektoren til opgaven, og de
startede på at tage rundt til
skolerne i Kolding i uge 6.
På Dalby Skole fik vi første
besøg af to dygtige kviktestere onsdag den 10. fe-

Af
skolebestyrelsesformand
Sidse Østergaard
Foto: Privat

De større elever fra 5.-7.
klasse skal fortsat blive
hjemme og fjernundervises. De savner deres hverdag, deres klassekammerater og lærere. Og det bliver sværere og sværere at
motiveres og finde skoleglæden frem trods alver-

dens kreative tiltag fra lærerne. De små klassers retur til klasselokalet betyder
samtidigt for de større, at
deres skemaer igen ændres. Der er fag, de ikke
længere skal have, da deres
faglærere er optaget i de
små klasser. Så både voksnes og børns omstillingsparathed sættes nok en gang
på prøve.
Ekstra udgifter
Med genåbningen af skolen for indskolingen er indkøb af værnemidler, håndsprit og vikardækning ved
hjemsendelse på grund af
nærkontakt mv. igen relevant.
Under forårets nedlukning
og genåbning blev alle sko-

ler bedt om separat at bogføre alle corona-relaterede
udgifter. Disse udgifter blev
kommunerne så kompenseret for, således fik også
Kolding Kommune penge
tilført fra staten.Til forskel
fra størstedelen af landets
kommuner har man i Kolding Kommunes økonomiudvalg i skrivende stund
endnu ikke valgt, hvorvidt
disse penge sendes videre
ud kommunens skoler og
institutioner, hvor udgifterne er afholdt.
Mangler pengene
For Dalby Skole beløber
det sig til cirka 300.000 kroner for 2020 og medfører,
at skolen kommer ud med
et underskud i årsregnskabet. Det er acceptabelt, at
skolerne overfører et vist
under- eller overskud fra et
regnskabsår til det næste.
Men man skal holde sig for
øje, at det stadig er skolen
selv der skal dække underskuddet det følgende år. Så
de penge vi mangler i år,
skal vi finde besparelser for

i næste års budget.
Send pengene
I olebestyrelsen undrer vi
os over, hvorfor man i Kolding Kommune ikke sender pengene videre til de
enkelte skoler og dermed
dækker de faktiske omkostninger. En forespørgsel til
borgmester Jørn Pedersen
gav et svar i retning af, at
udgifterne kunne modregnes i de besparelser skolen
har haft i nedlukningsperioden. Der har bare ikke
været besparelser. Nok
faldt udgiften til lys, vand
og varme. Men disse driftsbesparelser er ikke nogen
skolerne får lov at beholde,
så hvad vi skal modregne
udgifterne med, står stadig
i det uvisse.
Tilsyn med økonomien
Som skolebestyrelse har
man en forpligtelse til at
føre tilsyn med skolens
økonomi. Og vi synes i
dette tilfælde, at det er urimelige vilkår for skolens ledelse at skulle fide penge

til udgifter, man på ingen
måde havde mulighed for
at budgettere med. Vi gennemgår hvert år skolens
budget samt skolen regnskab. Og ved at der sædvanligvis er en rigtig fin
balance. I dette tilfælde er
der tale om så ekstraordinære udgifter, at kommunen er blevet tilført ekstra
midler, og vi forstår derfor
ikke, hvorfor vores årsregnskab trods det skal belastes
negativt af udgifterne.
Officiel henvendelse
Vi har i bestyrelsen derfor
den 25.1.2021 rettet en officiel
henvendelse
til
Børne- og Uddannelsesudvalget, samt Økonomiudvalget
ved
Kolding
Kommune, hvor vi har
bedt om at vores nettomerudgifter til coronabekæmpelse bliver dækket, som
deliver det i langt størstedelen af landets kommuner.
Vi har i skrivende stund
(12.2.)
ikke modtaget
noget feedback på den
henvendelse.

Dalby Skole har fået ny lille fodboldbane til eleverne i indskoling og SFO

Kommunale kviktestere på Dalby Skole

Af Henrik Nielsen
Foto: Dalby Skole
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bruar. Det er Lene Hvid og
Charlotte Lotzkat, der bl.a.
vil betjene Dalby Skole to
gange ugentligt. De kan
være svære at genkende på
fotoet, da de har værnemidler med visir, mundbind og beskyttelsesforklæde på.

Kommunale kviktestere til personale på Dalby Skole.

I skolegården på Dalby Skole har der i den nordlige
del igennem rigtig mange år været spillet fodbold
af eleverne i frikvarterer og i SFO på asfaltbane
med to mål. Den måtte sidste år ”lade livet” og give
plads til den nye tilbygning med klasselokaler til 2.
og 3. klasserne.
Af Henrik Nielsen
Fotos: Dalby Skole
Nu har skolen med støtte
af særlige fremrykkede
kommunale ”Corona-anlægsmidler” fået etableret
en ny og bedre lille fodboldbane til eleverne i indskoling og SFO på skolens
legeområde bag indskolingsbygningerne. Den nye
bane har faste stabile ”bander” og hegn, der skal forhindre, at mange bolde
ryger ud i legeområdet
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____________
Det sker
Lørdag 27. marts
Påskeferien begynder

eller over til skolens naboer.
Børnene har efter genåbningen taget banen i brug.
Den er rigtig populær.
Af støjhensyn til skolens naboer er banen ikke til offentlig brug, men kun til
skolens elever i skole- og
sfo-tid.

Elever fra 3C i fuld gang med
snefodbold på den nye bane.

DALBY
SKOLE

Mandag 5. april
Påskeferien slutter

Den nye fodboldbane ved indskolingen i vintertøj.
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Gymnastiksæsonen bliver forlænget, men ingen opvisning
Om

Gymnastikopvisningen er aflyst i år. Til gengæld
bliver gymnastiksæsonen forlænget, og sociale arrangementer vil blive prioriteret i foråret, så sæsonen kan afsluttes på nogenlunde vanlig vis.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Selv om der i skrivende
stund netop er blevet åbnet
op for udendørs idræt og
forsamlingsforbuddet for
de udendørs aktiviteter er
hævet til 25 personer, så
har gymnastikken været
lukket ned så længe, at det
ikke giver mening at afholde gymnastikopvisning,
som man plejer. Den er
derfor aflyst i år.
I stedet bliver gymnastiksæsonen forlænget, og instruktørerne er enige om,
at man i stedet vil prioritere at lave sociale arrangementer for gymnasterne
internt på holdene.
Skal være perfekt
- Der er mange af de store,
der gerne vil have at det
skal være perfekt, når de

giver opvisning, og vi kan
ikke nå at øve så meget på
den tid, der er tilbage af
sæsonen. Derfor vil vi hellere lave noget socialt på
holdene, for det har alle
savnet. Vi har tænkt os at
filme de små gymnaster og
så viser det for forældrene,
så de kan se, hvad børnene
har lavet, når de nu ikke
kan vise det til opvisningen, siger Irene Mortensen, formand for gymnastik
i Dalby GF.
Hun understreger, at gymnastikken lever og har det
godt, selv om der har været
en lang nedlukning.
- Juniorerne har trænet virtuelt hver onsdag, og vi er
allerede nu i fuld gang
med at planlægge næste
sæson, som forhåbentligt
bliver mere normal, siger
Irene Mortensen.
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Også i år går Dalby GF’s
mange gymnaster glip af den
store gymnastikopvisning. Billederne er fra opvisningen i
2019. Alle håber på, at den
lange og livsglade tradition
kan blive genoptaget med en
stor fest i 2021 efter en lang og
god sæson 2020-2021.

Instruktører efterlyses til 3. - 4. klasse
Gymnastikken mangler instruktører til 3. - 4. klasse i næste sæson, så hvis der er
nogen derude, der er interesseret i træne børn i den aldersgruppe, kan man kontakte Irene Mortensen på dgfgymnastik1907@ gmail.com

Generalforsamling i Dalby GF
Første tirsdag efter at genåbning giver mulighed for at
mødes mere end 20 personer: Kl. 19.00 i Dalbyhus
Dalby GF vil være vært ved en kop kaffe under mødet.
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.

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) ʹ tillige med forældre til medlemmer under 16 år,
samt trænere og ledere i foreningen.
Generalforsamlingen 2. marts måtte
Alle er meget velkomne
aflyses på grund af nedlukning.
Derfor udsat til det igen er muligt at
På bestyrelsens vegne
afholde generalforsamling.
Formand Brian Forsingdal-Nielsen
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Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen.

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)

Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

Avisens mailadresse
lisahartmann.kuang
@gmail.com

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

