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Dalby Beboerforening

Vi har brug for 500 stemmer så hjælp os nu
Dalby GF’s bestyrelse har blandt andet søgt om
penge hos Realdania til udarbejdelse af en helhedsplan for friarealerne i Dalby. Men projektet skal
have minimum 500 stemmer for at komme i betragtning, så bestyrelsen opfordrer alle til at
stemme.

Palmesøndag 28.
kl. 13.00
Frilufts-familiegudstjeneste
på kirkens store P-plads

Af Mette Høi Davidsen, Dalby
GF’s bestyrelse

April

Vi søger konkret om penge
til udarbejdelse af helheds-

plan for friarealerne ved
Dalby Skole, Dalby GF og
Klubhuset samt realisering
af en del af projektet på
Dalby Torv.

Vi er godt i gang med at
søge penge til projekterne.
Morten Hell fra bestyrelsen
har gjort et stort arbejde i
forhold til ansøgning af
fonde. Jeg selv har været i
gang med at ansøge Underværker ved Realdania.
Dette kan kun lykkes, hvis
du, dine forældre og søskende, ja alle går ind og
stemmer på vores projekt.
Vi skal minimum have 500

stemmer for at komme i
betragtning. Der er behov
for, at vores fællesarealer
kommer i spil og udnyttes
bedst muligt til gavn for
alle i Dalby. Vi arbejder på
etablering af arealerne, så
de fremstår pæne og åbner
op for brug til samvær og
udfoldelse.

GANG I DIG OG DALBY
De fremtidige planer for
udendørs arealer

Læs side 2-3

Gå ind og stem via linket:
https://undervaerker.dk/

Langfredag 2. kl. 14.00
+ 15.00
Musikgudstjeneste.
Musik af bl.a. Gluck og
Bach. Erik Meyland
medvirker på fløjte.

KIRKE
Påskens gudstjenester

Læs side 4-5
Påskedag søndag 4.
kl. 9.30 + 10.30
Festgudstjeneste. Traditionsrig og stor musik
Fredag 30. kl. 9.00
Vi GÅR i kirke fra Præstegården
KIRKE
Konfirmationsdatoer
frem til 2030

ING

BREAK

DALBYVEJ UDVIDES
OG FORBEDRES
I UGE 15
15. marts fik Beboerforeningen for Dalby Sogn
en melding om, at der
iværksættes en større
vedligeholdelse af Dalbyvej på strækket fra Dalby
Kirke ned til broen over
bækken ved Dalbyvej 52.
Der bliver lavet bund i 6
meters bredde og herover lagt asfalt i 5,5 meters bredde. Det vil sige
en smule bredere end i
dag.
Arbejdet forventes udført i uge 15 fra mandag
den 12. til fredag 16.
april.

Læs side 5

Udfordring: Gå over 1 million skridt
4. klasses elever blev udfordret

Af eleverne Anna, Karl-Emil,
August, Ida 4.A
Vi blev rigtig glade for udfordringerne, fordi vi kunne gå en
lang tur med en ven eller flere
venner, og vi kunne få en præmie af vores lærer. Vi fik mere
socialt med de andre, og så er
det er sundt for os at få frisk
luft. Det er også godt, hvis man
ikke har haft så mange at være
sammen med, at vores lærere
har arrangeret det, og vi vil anbefaler det til andre klasser
eller familier.

SKOLE
Nyt læringscenter på
Skamlingsbanken

Lærer Helene Vedel fortæller:
Dagligt skulle eleverne indsende billeder af
deres skridttæller, så der kunne holdes regnskab med præstationerne. Første uge var udfordringen, at klasserne skulle gå hen- holdsvis 1
og 1,2 millioner skridt på 7 dage. Anden uge
skulle drengene konkurrere mod pigerne, og
de ti elever, der gik flest skridt på 5 dage fik
præmier. I gennemsnit har eleverne gået
127.000 skridt hver på 12 dage som er 10.600
skridt dagligt. De daglige præstationer var lige
fra 751 til 50.575 skridt.

Læs side 6

IDRÆT
Månedens træner.

Læs side 8

Tapas 2021

beckmenu.dk

Nem 3 retters

SPEJDERNE
Spejderne er begyndt
igen

Læs side 8
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DALBY GF / GANG I DIG OG DALBY

Planlægning af de fremtidige sportsfaciliteter
Dalby GF vil i samarbejde med skolen og beboerforeningen finde de rette placeringer af nye grønne
arealer til nye græsbaner, udendørs fitness, kunstgræsbane og multifunktionsområder. Samtidig arbejdes der på at skaffe midler til realisere
projekterne.

Af Mette Høi Davidsen, Dalby
GF’s bestyrelse
Illustrationer: Privat

Område 3
Reserveret til kunstgræsbane.

Vi foretager løbende en
prioritering af vores fremtidige investeringer i klubben med en respekt for de
forskellige afdelinger. Endvidere har vi dialog med
Kolding Kommune omkring udviklingen af sportsfaciliteterne.
Alle, både Kolding Kommune og brugerne i Dalby,
er vi klar over, at vi i Dalby
har brug for en udvidelse
og opdatering af faciliteterne.
Vi får ikke det hele på én
gang, men vi vil gerne vise
jer som medborgere, hvad
vi arbejder på, så I kan
byde ind og hjælpe med en
realisering af udviklingen.
Vi har i forbindelse med
ansøgning af legater og
fonde til tiden brug for
jeres opbakning. Se forsiden omkring ansøgning til
Realdania.

Område 4
Reserveret til ”multifunktionsområde”, hvor der
kan stå midlertidige salgsvogne
til
sportsarrangementer, aktiviteter i
lokalområdet, p-plads til
skolearrangementer og lignende.

I samarbejde med andre
Beslutning om den endelige placering sker i samarbejde med Dalby Skole,
Beboerforeningen og de
forskellige grundejerforeninger i området. Der vil
blive indkaldt til et fællesmøde, hvor placering og
andre tiltag vil blive drøftet, når Corona situationen
igen tillader det.
Dalby GF har foreløbig
prioriteret rækkefølgen således:
Område 1
Reserveret til nye græsbaner.
Område 2
Reserveret til udendørs fitness.

drive fodboldklubben og
have tilstrækkelig med
plads til at afholde træning
for de mange brugere i
Dalby.
Kunstgræsbane på vej
Der er et stærkt samarbejde mellem Bjert, Vonsild og Dalby omkring en
kommende
kunstgræsbane. Der er rigtig mange
fodboldspillere i den sydvestlige del af Kolding. Det
er ikke blot Dalby, der har
brug for udendørsbaner,
der er også et behov i Bjert
og Vonsild. Mange af holdene spiller nu ude hele
året rundt og har brug for

plads og faciliteter til dette.
Klubberne i vores lokalområde er blevet enige om at
pege på Dalby som placering for kommende kunstgræsbane.
Udendørs fitness
Rigtig mange har forespurgt udendørs fitness
redskaber. Vi har et challenge hold, der har trænet
ude hele vinteren, og et
”autonomt” pige hold træner også. Det er fantastisk
med disse initiativer. Fodbold, volley, badminton,
cykel og gymnastik og løbehold har alle brug for at
styrketræne. Etablering af

de udendørs fitness faciliteter vil være en måde at
sikre endnu bedre udnyttelse af de faciliteter, som vi
har.
Multihallen
Gymnastik har i mange år
bedt om en multihal med
springgrav, da afdelingen
har stor succes med at tilbyde gymnastik og springhold. I øjeblikket (da vi
måtte træne) måtte klubbens medlemmer til tider
tage til Christiansfeld for at
træne, fordi nuværende
hal er for lille og ikke indeholder en springgrav. Endvidere har det været

Om

AVISEN

vanskeligt at finde tid til
kampsport træningen, badminton, de små gymnaster
og volley, fordi hallen er
fuldt booket. Flere hold
har ikke kunnet udbydes,
så vi vil gøre vores til at indsamle penge også til hallen. Hallen står meget højt
på vores ønskeseddel. Dog
kræves en ny projektlokalplan for at kunne gennemføre projektet. Det har
forårsaget, at den ikke kan
blive prioriteret i år.
Vi starter lokalplansarbejdet op i år sammen med
Kolding Kommune, så hallen kan være i fokus næste
år.

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen, tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimers
efterfølger
Avisens mailadresse
lisahartmann.kuang
@gmail.com

Område 5
Reserveret til en multisal
som fungerende aktivitetscenter/ multisal i forbindelse med nuværende
klubhus.

Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen.
Avisen trykkes i 2150 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles til Dalby
Skoles elever.

Område 6
Reserveret til samlingssted.
Område P
Reserveret til petanquebane.
Antallet af græsbaner
I øjeblikket er vi nødt til at
aflyse træninger, når der
skal afvikles fodboldkampe. Det skyldes, at der
er kommet både flere pigehold, ungdomshold og seniorhold til. Det sker
selvfølgelig, fordi Dalby har
haft vokseværk. Med andre
ord er det en helt naturlig
udvikling som følge af den
byudvikling, der er fundet
sted i Dalby gennem de seneste 15 år. De seneste år
er presset blot blevet større
og større, og nu kan vi ikke
være på de eksisterende
arealer mere.
Opdatering af banerne
De nuværende baner er
ikke drænet tilstrækkeligt,
så ofte ligger flere baner
under vand og må ikke
bruges. Dette er med til at
gøre situationen endnu
vanskeligere i forhold til at

En gul linje af udendørsmøbler skaber arkitektonisk sammenhæng
Dalby får nye flotte udendørs møbler for penge,
der er sparet sammen fra alle de beboere i Dalby,
der har støttet sommerfesten. Møbler bliver sat op
inden længe.

Af Mette Høi Davidsen, Dalby
Sommerfestudvalget
Fotos: Mette Høi Davidsen
Tak til alle jer, der har støttet sommerfesten de sidste
år. I er årsagen til, at vi nu
får udendørsmøbler i
Dalby.
Uanset alder, tilhørsforhold til skolen, bridgeeller sportsklubben ventede vi alle i foråret 2020
på at få udvidelsen af skolen. Der er nu gået et år,
hvor skolen har været i
drift, og det er blevet synligt, hvordan skolens udtryk er, og hvordan vi i

fællesskab gerne vil indrette opholdsarealerne omkring Dalby Skole og Dalby
GF.

blerne skal fremstå skulpturelle og skal være med til at
skabe en sammenhængskraft mellem de mange

forskelligartede bygninger
ved skolen. Vi er af den opfattelse, at det er lykkedes
og glæder os til, at mø-

blerne bliver
inden længe.

monteret

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

Skulpturelle møbler
I sommerfestudvalget har
vi været ekstra spændte til
den endelige løsning og
indretning af opholdsarealerne. Vi har i en årrække
sparet sammen til at få produceret nogle lækre udendørsmøbler til vores område. Det har været vores
målsætning, at møblerne
skal være med til at understøtte arkitekturen på den
nye skolebygning. Mø-

Her er der plads til din
annonce.
VONSILD

Kontakt jcbi@km.dk
2

Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
3
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DALBY KIRKE

Musikgudstjeneste
Langfredag

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

Dalby Kirke
2. april kl. 14.00 + 15.00

MARTS
Vi går i kirke: Søndag 28. kl. 9.00
Afg. fra præstegården. Se side 4.

Smuk musik af bl.a. Bach, Händel og Gluck veksler
med stærke salmer, bønner og Langfredagsbetragtninger på dagen, der markerer Guds største kærlighedserklæring til menneskeheden.

Gudstjeneste: Søndag 28. kl. 10.30
Palmesøndag. Ved J.C. Bach Iversen.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Konfirmation i Dalby
Kirke indtil år 2030

Nyt om
NAVNE
DØBTE

Med to og tre klasser pr. årgang på Dalby Skole falder der af gode grunde
mange spørgsmål til konfirmationerne frem i tiden. Som Storm P sagde, kan
det være svært at spå, især om fremtiden. Men for at familierne kan have mulighed for at planlægge, præsenterer Dalby Kirke her den nuværende praksis.
Ydre omstændigheder kan uundgåeligt forårsage ændringer, men Dalby Kirke
vil gøre meget for at fastholde de udmeldte datoer.

24. januar
Felix Buhl Ørndrup
Bakkegærdet 18
27. februar
Ida Marzec Korsgaard
Engen 42

Dåbsgudstjeneste: Søndag 28. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Medvirkende

Frilufts-familiegudstjeneste: Søndag 28. kl. 13.00
På kirkens store P-plads
Med gækkebreve og påskeæg.
Palmesøndag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4.

Tværfløjte: Erik Meyland
Sang: Eva Marie Georgi
Klaver og orgel: Eva Schmidt

APRIL
Krucifikset i Dalby Kirke
stammer fra omkring år
1500.

Nadvergudstjeneste: Torsdag 1. kl. 10.30
Skærtorsdag. Nadver med Corona-hensyn.
Ved J.C. Bach Iversen.
Musikgudstjeneste: Fredag 2. kl. 14.00 + 15.00
Langfredag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4.
Festgudstjeneste: Søndag 4. kl. 9.30 + 10.30
Påskedag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Mandag 5. kl. 10.30
2. påskedag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 11. kl. 10.30
1. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 18. kl. 10.30
2. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen
Gudstjeneste: Søndag 25. kl. 9.00
3. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Onsdag 28. kl. 19.00
I præstegården eller digitalt.
Vi går i kirke: Fredag 30. kl. 9.00
Bededag. Afg. fra præstegården. Se side 4.
Gudstjeneste: Fredag 30. kl. 10.30
Bededag. Ved J.C. Bach Iversen.
MAJ
Gudstjeneste: Søndag 2. kl. 10.30
4. søndag efter påske. 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.

Palmesøndag
kl. 13.00
Friluftsfamiliegudstjeneste
En kort gudstjeneste i forhåbentlig
godt vejr på kirkens store P-plads.
Alle børn under 12 år, der medbringer
et gækkebrev, får et påskeæg med
hjem.

Sensommerkonfirmationer i Dalby
Ligesom sidste år bliver der ikke konfirmation i Bededagsferien i Dalby, sådan som traditionen ellers
byder. På grund af usikkerhed om Corona-situationen har alle Dalbys konfirmander valgt at flytte
deres konfirmation til efter sommerferien.

I Dalby Kirke har konfirmationerne i årtier ligget i Bededags-ferien. Da der kun
var én klasse pr. årgang, lå
konfirmationen selve Bededag, altså om fredagen.
De seneste år med to klasser er A-klassen blevet konfirmeret på den oprindelige dag, Bededag, altså fredag, mens B-klassen er blevet konfirmeret søndagen i

samme weekend. Sådan er
det også med dette års konfirmander, og den praksis
fastholdes, når der fremover er to klasser.
Der er imidlertid tre klasser på flere årgange nu på
Dalby Skole. Det rykker
ikke på weekenden, men så
vil det hedde A-klassen fredag, B-klassen dagen efter,
altså om lørdagen, og C-

klassen dagen efter igen,
altså om søndagen.
Skemaet
Her kan du finde datoerne
de enkelte år i listen nedenfor.
Konfirmation i 8. klasse
Bemærk: Der er konfirmation i 8. klasse i Kolding
Kommune.

KONFIRMATIONSDATOER I DALBY KIRKE 2022 – 2030

Påske i Dalby
Kirke: En oversigt
Dalby Kirke har søgt at bevare så mange påsketraditioner som
muligt, blandt andet ved at holde to gudstjenester både Langfredag og Påskedag, så flere kan være med. Som noget nyt er
der ”Vi GÅR i kirke” Palmesøndag. Familiegudstjenesten Palmesøndag er desuden flyttet udenfor.
Søndag 28. marts: Palmesøndag
Vi går i kirke. Afgang fra præstegården kl. 9.00

Konfirmationsdatoer 2022: 7. klasse 2020-2021
Elever på 8. klassetrin, der har gået i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 13. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i B-klassen på Dalby Skole: Søndag 15. maj kl. 10.30

Søndag 28. marts: Palmesøndag
Gudstjeneste kl. 10.30

Konfirmationsdatoer 2023: 6. klasse 2020-2021
Denne årgangs tre klasser blev i skoleåret 2019-2020 samlet til to. I udgangspunktet fastholdes de oprindeligt udmeldte datoer, da flere har meddelt, at der er planlagt herudfra.
Elever på 8. klassetrin, der oprindeligt gik i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 5. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der oprindeligt gik i B-klassen på Dalby Skole: Lørdag 6. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der oprindeligt gik i C-klassen på Dalby Skole: Søndag 7. maj kl. 10.30

Søndag 28. marts: Palmesøndag
Frilufts-familiegudstjeneste kl. 13.00
Torsdag 1. april: Skærtorsdag
Nadvergudstjeneste kl. 10.30

Konfirmationsdatoer 2024: 5. klasse 2020-2021

Siden først i december har
Dalbys konfirmander ikke
kunnet mødes, og forberedelsen er foregået på alternativ vis.
En konfirmation uden at
mødes ligger dog uden for
de flestes fantasi. Hvad gør
man så?
Fire konfirmationer?
Usikkerheden betød, at
konfirmanderne og deres
familier midt i januar fik to
valgmuligheder: At blive på
de oprindelige datoer 30.
april og 2. maj eller flytte til
to søndage efter sommerferien. Det gav god tid til at
tænke sig om og følge udviklingen. Hver var stillet frit.
En del flyttede med det
samme, mens andre gerne
ville se tiden lidt an og
holde den oprindelige for-

årsdato åben.
Alle er flyttet
Da vi nåede midt i marts,
var situationen imidlertid
stadig så usikker, og konfirmanderne selv prioriterede
først og fremmest at holde
sammen på de to hold, at
alle nu har besluttet at
flytte til henholdsvis 29. august og 5. september for
henholdsvis den gamle Aklasse og den gamle Bklasse på Dalby Skole.
Almindelige gudstjenester
På de oprindelige konfirmationsdatoer er der derfor almindelige (Coronatilpassede?) gudstjenester i
Dalby Kirke, Bededag den
30. april dog med ”Vi GÅR
i kirke” kl. 9.

Elever på 8. klassetrin, der har gået i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 26. april kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i B-klassen på Dalby Skole: Lørdag 27. april kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i C-klassen på Dalby Skole: Søndag 28. april kl. 10.30

Konfirmationsdatoer 2025: 4. klasse 2020-2021
Elever på 8. klassetrin, der har gået i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 16. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i B-klassen på Dalby Skole: Lørdag 17. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i C-klassen på Dalby Skole: Søndag 18. maj kl. 10.30

Konfirmationsdatoer 2026: 3. klasse 2020-2021
Elever på 8. klassetrin, der har gået i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 1. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i B-klassen på Dalby Skole: Lørdag 2. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i C-klassen på Dalby Skole: Søndag 3. maj kl. 10.30

Fredag 2. april: Langfredag
Musikgudstjeneste kl. 14.00 + 15.00
Søndag 4. april: Påskedag
Festgudstjeneste kl. 9.30 + 10.30
Mandag 5. april: 2. påskedag
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30

14. marts
Victoria Littau
Vestergaard
og
Isabella Littau
Vestergaard
Dalby Møllevej 7B
21. marts
Laura Lyager Enggaard
Idylvænget 23
DØDE OG BEGRAVEDE
16. januar
Maren Sørensen
Tidl. Skovly
8. marts
Mona Elisabeth
Pedersen
Bakkevænget 12
_____________________
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
82. årgang, nr. 4 April
2021
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Konfirmationsdatoer 2027: 2. klasse 2020-2021
Dalby Kirke er opmærksom på, at denne årgangs to klasser er store med forholdsvis høj sandsynlighed
for at blive delt i tre ved tilstrækkelig tilflytning til skoledistriktet. Da det imidlertid ikke er hensigtsmæssigt at planlægge ud fra hypotetiske scenarier, fastholdes nedenstående datoer i udgangspunktet.
Hvis klasserne deles flere år / få år før konfirmationen, vil der blive informeret om alternative løsninger.
Elever på 8. klassetrin, der har gået i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 23. april kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i B-klassen på Dalby Skole: Søndag 25. april kl. 10.30

Konfirmationsdatoer 2028: 1. klasse 2020-2021
Elever på 8. klassetrin, der har gået i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 12. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i B-klassen på Dalby Skole: Lørdag 13. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i C-klassen på Dalby Skole: Søndag 14. maj kl. 10.30

Konfirmationsdatoer 2029: 0. klasse 2020-2021
Dalby Kirke er opmærksom på, at denne årgangs to klasser er mellemstore med forholdsvis lav sandsynlighed for at blive delt i tre ved tilstrækkelig tilflytning til skoledistriktet. I udgangspunktet fastholdes
nedenstående datoer. Hvis klasserne deles flere år / få år før konfirmationen, vil der blive informeret om
alternative løsninger.
Elever på 8. klassetrin, der har gået i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 27. april kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i B-klassen på Dalby Skole: Søndag 29. april kl. 10.30

Konfirmationsdatoer 2030: 0. klasse 2021-2022
Elever på 8. klassetrin, der har gået i A-klassen på Dalby Skole: Fredag 17. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i B-klassen på Dalby Skole: Lørdag 18. maj kl. 10.30
Elever på 8. klassetrin, der har gået i C-klassen på Dalby Skole: Søndag 19. maj kl. 10.30

Spørgsmål til de kommende års konﬁrmationer?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk
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Dalby Skole var lukket i to uger som del af Kolding 6000
Mandag den 8. februar var en festdag for eleverne
i 0.-4. klasse og i SFO. Skolen blev genåbnet for de
yngste elever efter halvanden måneds nedlukning.
Men glæden varede kort: Alle skoler i Kolding 6000
blev pga. høje smittetal i Kolding igen lukket efter
vinterferien. Det varede to uger. Skolen blev gengenåbnet 8. marts for 0.-4. klassetrin og SFO til stor
glæde for børn, forældre, lærere og pædagoger.
terisiko medvirkende til
den store smittestigning i
Kolding.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Foto: Arkiv
I løbet af uge 7, hvor der
var vinterferie på skolerne,
nåede Kolding op på landets højeste kommunale
smittetal. Der var mange
børn fra daginstitutioner
og skoler i mellem de
mange smittede, og især
den britiske corona-variant
B 1.1.7. var på grund af
dens væsentlig større smit-

Smittetallet faldt
For at stoppe denne stigning og vende udviklingen
blev alle skoler i Kolding by
(Kolding 6000), herunder
Dalby Skole, igen lukket i
både uge 8 og uge 9. Samtidig blev alle borgere i Kolding opfordret til at lade
sig teste i uge 8. Der blev
etableret otte ekstra teststeder i uge 8, herunder et
kviktestcenter i Dalby GFs
lokaler ved hallen.
I løbet af uge 9 faldt smittetallet i Kolding, og skolerne fik fredag aften den
5. marts besked om, at vi
kunne genåbne for 0.-4.
klasserne og SFO fra mandag den 8. marts. Det
havde vi forberedt os til på

Dalby Skole, og lærere, sfopersonale og elever var rigtig glade for at komme i
gang igen mandag morgen.
Genåbning med restriktioner og særlige forhold
Den nye genåbning for 0.4. klasser og SFO fra den 8.
marts skete under tilsvarende forhold og restriktioner som genåbningen 8.
februar. Forældre skal aflevere børn uden for skolens
bygninger. Afhentning skal
også helst foregå udendørs.
Hvis forældre har behov
for at komme til elevernes
garderober om eftermiddagen, skal det ske med
mundbind og med mindst
2 meters afstand til andre
børn, forældre og medarbejdere.
Holdes klassevis
Elever skal holdes klassevist
i undervisningstiden inkl.
frikvarterer. De må ikke
være fysisk sammen med
elever fra andre klasser. I
SFO er det kun i ydertimerne med få børn, at de

må samles på tværs af forskellige klasser. Der er også
fortsat vigtigt at overholde
hygiejnekrav
herunder
håndvask og afspritning.
Medarbejdere har fokus på
afstandskrav, afspritning og
kan bære visir, når de er
sammen med børn. Samtidig følger medarbejderne
opfordringen til at lade sig
hyppigt teste. Der er testmulighed på skolen for
personale to gange ugentligt.
Bekymring for vores elever på 5.-7. klassetrin
Skolerne har været lukket
for 5.-10. klassetrin siden
19. december, hvor der er
foregået
fjernundervisning, mens eleverne har
været hjemme. Det er
meget lang tid, og der
trækkes store veksler på
elevernes og familiernes
trivsel.
Under den lange nedlukning har vi på Dalby Skole
allerede fra december haft
kontakt til forældre, hvor vi
af faglige eller pædagogiske grunde har vurderet, at
det vil være godt, at enkelte

elever mødte op på skolen
til en del af undervisningen. Der er kommet lidt
flere eleverne med i disse
aftaler henover perioden.
Men nedlukningen påvirker alle elever og familier,
så der er grund til at være
opmærksom på alle elevers
trivsel.
Fra uge 10 er der blevet
åbnet mulighed for, at elever på 5.-10. klassetrin har
kunnet mødes i trivselsgrupper udendørs (max 4
elever og en lærer/pædagog). Det har klasselærerne på skolen taget
initiativ til at invitere til
efter kontakt med forældrene.
Men alle vores elever på 5.
-7. klassetrin har brug for at
komme i skole igen og deltage i fællesskaberne i undervisning og frikvarterer.
Test af store elever
Regeringen har fastlagt, at
elever over 12 år kraftig opfordres til at lade sig teste
to gange ugentligt, når skolerne åbner for 5.-10. klasserne. Testning, smitteopsporing og isolation af smit-

tede er blevet en meget væsentlig del af strategien for
at holde smitten nede, når
der genåbnes for de store
elever og for ungdomsuddannelser.
I Kolding bliver der uddannet flere sundhedsmedarbejdere til at forestå de
testninger, der bliver planlagt på skolerne. Forældre
skal give samtykke til testning, hvis det drejer sig om
elever under 15 år. Alle
skoler i Kolding har udsendt meddelelse til forældrene med opfordring til,
at eleverne bliver testet to
gange ugentligt, når der
genåbnes. I samme henvendelse er forældrene til
12-14 årige elever blevet
opfordret til at svare på,
om de giver samtykke til, at
eleverne kan blive testet på
skolen i skoletiden.
Hvis skolerne i vores landsdel endnu ikke er åbnet for
elever på 5.-10. klassetrin
inden påskeferien, håber
jeg rigtig meget, at det bliver muligt lige efter påskeferien. Det trænger eleverne i allerhøjeste grad til.

Dalby Skole og Skamlingsbanken samarbejder om oplevelsescenter
Den 12. maj åbner det nye oplevelsescenter på
Skamlingsbanken. Det har på mange måder meget
med Dalby Skole at gøre.

som kæmpede for retten til
at bruge dansk. Den 14.
maj 1840 underskrev Kong
Christian 8. et sprogreskript, hvormed dansk blev
indført som rets- og forvaltningssprog i de dele af Slesvig hvor kirke- og skolesproget allerede var dansk,
dvs. også i Dalby.
Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Peder Damkjær
Foto: Arkiv
Dalby var indtil 1864 det
nordligste sogn i Hertugdømmet Slesvig. Man
skulle over Kolding Å for at
komme til Kongeriget Danmark. Der blev dog talt
dansk i Dalby, men forvaltningssproget var tysk, hvilket der blandt mange var
stor utilfredshed med. Det
betød jo fx, at skulle man
kommunikere med myndighederne eller i retten,
så ville det foregå på tysk,
som mange ikke talte eller
forstod. Der var derfor en
stor bevægelse i den nordlige del af Slesvig, det vi i
dag kalder Sønderjylland,
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Ville fejre sejr
Det blev af de dansksindede betragtet som en
meget vigtig sejr, og man
ville fejre dette. Skamlingsbanken, som var og er det
højeste punkt i Sønderjylland, blev købt for at have
et passende sted at fejre
dette. Skamlingsbankeselskabet blev stiftet til formålet og eksisterer stadigvæk
med tusindvis af aktionærer som ejere, især fra lokalområdet.
Kommunen køber op
Selve
Skamlingsbanken
ejes stadigvæk af Skamlingsbankeselskabet, men
Kolding Kommune har opkøbt store arealer rundt
om Skamlingsbanken. A.P.

Møller fonden har doneret
40 mio. kr. til at renovere
hele området, gøre det
mere tilgængeligt samt opføre et oplevelsescenter
som kan formidle stedets
natur- og kulturhistorie.
En væsentlig del af hele
projektet er at gøre området til et spændende læringsmiljø for skoler og
andre uddannelsesinstitutioner. Det vil både være i
det nye oplevelsescenter
samt i et planlagt naturlaboratorie. Men også picnicpladser og mange andre

faciliteter i området giver
rig mulighed for ophold i
forbindelse med formidling og læring i området.
Den fantastiske natur
De fleste kender nok den
fantastiske natur på stedet,
som er resultatet af naturens kræfter fra istiden, der
har skabt det unikke landskab. Hele området er afbildet i en landskabsmodel
som Dalby Skole har overtaget. Modellen skal ikke
bruges som erstatning for
at tage til Skamlingsbanken

- tværtimod. Den skal bruges sammen med undervisningen som også kan finde
sted på Skamlingsbanken.
Dalby Skole har den store
fordel, at vi kun ligger 8 km
væk fra Skamlingsbanken.
Dvs. vores elever, især på de
ældre klassetrin, kan let nå
stedet på cykel.
Spændende undervisning
Det nye Museum Kolding
overtager driften af oplevelsescenteret, og Stadsarkivet varetager skoletjene-

sten. De arbejder på at
skabe nogle spændende
undervisningstilbud til skolerne i Kolding og arbejder
også på at skabe årlige
events i den fantastiske
natur på Skamlingsbanken
for alle skoler i Kolding.
Så Dalby har med sin nærhed til Skamlingsbanken
rigtig god mulighed for at
bruge stedet både til den
naturfaglige undervisning,
men også i dansk og historie. Og alt sammen
kombineret med rigtig
meget sund bevægelse.
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Fjernundervisning er både godt og knap så godt
Især de mindste har haft svært ved fjernundervisning, hvor det i høj grad har været op til forældrene at få undervisning til at fungere, mens nogle
børn i de ældre klasser har haft mere gavn af online undervisning og fred og ro til at fordybe sig i
opgaverne. Lærere på alle årgange er dog meget
bekymrede for børnenes trivsel.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
0. årgang ved Heidi Vejlgaard Jacobsen
Vi har fundet på noget som
ikke belastede familien for
meget. Ret hurtigt lavede vi
en model, der skulle indeholde bevægelse, udeaktivitet, noget kreativt og noget
skriftligt. Vi lavede en ugeplan, hvor der indgik forskellige opgaver, og så lod
vi det være op til familien,
hvor det passede ind i
deres planer at få det lavet.
Børnene har brug for
meget hjælp, så det ville
ikke fungere at logge på
computeren klokken otte
om morgenen. I stedet har
vi sendt videohilsner til
børnene for at holde en vis
kontakt, og vi har også haft
et ugentligt online møde.
Vi har haft børn i nødpasning, og de har lavet opgaverne sammen med os på
skolen, så de har ikke lavet
noget hjemme, men ellers
har det været op til forældrene at få børnene derhjemme
til
at
lave
opgaverne. Men det er
svært at vide, hvilket udbytte børnene får. Familierne gør det forskelligt.
1. årgang ved Emilie
Rønnebech Wortmann

en lille leg, hvor børnene
kunne grine sammen, vi
har også haft drenge og
pige samtaler, hvor vi har
snakket om, hvordan de
har det. Jeg har også ringet
og snakket med børnene,
men jeg har også kunne
mærke, at hvis de skulle
være hjemme meget længere, så blev vi nødt til at
ryste posen. Det er det sociale, vi skal bruge tid på
nu.
2. årgang ved Trine Alrø
Bøtkjær

4. årgang ved Camilla
Mørch Jørgensen

Det gik fint under den første nedlukning i marts
2020, men vi har været udfordret i anden runde. Der
er både været nødpasning
og fjernundervisning, så vi
har skullet jonglere med
begge dele. Vi har haft undervisning på Teams i en
time til halvanden og så
sendt opgaver hjem. Vi har
krydret med en uge udfordring, som børnene har
taget godt imod, og forældrene har også hjulpet til.
Det positive er, at deres itevner har fået et kæmpe
boost opad, og det kommer vi til at kunne bruge i
undervisningen fremover.
3. årgang ved Vivian
Birk Kristiansen

På 1. årgang har der været
en blanding af online undervisning på Teams og opgaver, som børnene har
lavet hjemme. Opgaverne
er blevet præsenteret på
Teams i en god times tid,
og jeg har været imponeret
over, hvor dygtige de har
været til at række hånden
op og få lavet opgaverne.
Læsefagligheden har udviklet sig i den rigtige retning. Den helt store
udfordring har været trivslen. Hver dag har vi leget

ledag foran computeren.
Vi har været online og talt
om, hvilke opgaver, de har
skulle lave i løbet af dagen.
Jeg har været tilgængelig,
og de har kunne ringe og
skrive til mig. De fleste har
klaret at logge på, men 3.
klasserne er på et alderstrin, hvor der forskel på,
om de har kunnet klare det
selv, eller om de skulle have
hjælp. Opgaverne har ikke
kun været faglige. Vi har
lavet en del kreative ting,
og der har været gåture,
træningsbanko, de har
været ude og finde ting i
skoven, der f.eks. starter
med K og sendt fotos til
hinanden. Socialt har det
fungeret rimeligt. Der er
nogle børn, der har haft
godt af den ro, de har haft
hjemme til at fordybe sig i
opgaverne, mens andre
har haft det omvendt.

Det har været en udfordring at finde grænsen for,
hvor meget børnene har
kunnet koncentrere sig om
online undervisning. De
kan ikke sidde en hel sko-

Jeg synes, at det er gået supergodt med fjernundervisning, selv om det
indimellem har været en
udfordring, og det ikke er
altid, vi ved, hvad børnene
rent faktisk laver. Børnene
har været henne på skolen
og hente deres bøger, så vi
har kunnet arbejde med
dem, og der ligger også rigtig meget materiale og opgaver online, som vi har
kunnet arbejde med. Vi
kan dele vores skærm med
dem og sende dem ud i
grupper, så det har fungeret meget godt. Vi har
blandt andet lavet en udfordring til børnene, hvor
klassen skulle gå en million
skridt på en uge. Hver dag
har de skullet indrapportere deres antal skridt til
mig og så har vi set på tabeller, søjlediagrammer i
undervisningen. Udfordringen har været at holde
motivationen, og selv de
dygtige børn er begyndt at
tabe pusten. Det er også
blevet tydeligt, at de børn
som har svært ved at koncentrere sig, har haft
endnu sværere ved det
med fjernundervisning.

Den største udfordring har
været, når børnene har
sagt: jeg kan ikke finde
mine papirer eller hvad var
det lige du sagde for 10 minutter siden. Det positive
har været, at vi har fået et
godt kendskab til, hvordan
børnene arbejder individuelt.
5. årgang ved Jonas
Balck Kristensen
Børnene har været rigtig
gode til fjernundervisning.
De har syntes, det har
været spændende i den første lange periode. Vi har
dog ikke fulgt et fast
skema. F.eks. så har vi kun
haft matematikundervisning og ikke naturfag, da vi
skulle i gang med et projekt om celler i planter, og
det er lidt svært at gøre
over skærmen. Men det
samler vi op på, når vi må
komme i skole igen. Det
har været nødvendigt at
prøve sig lidt frem og nedjustere på det som ikke fungerer online og opjustere
det, som fungerer. Hver
fredag har de fået en udfordring så som at gå 3500
skridt, samle genstande og
bygge en skulptur. Jeg har
kigget meget på, hvad børnene havde behov for og
taget udgangspunkt i det.
Der er dog ingen tvivl om,
at trivsel er det som er mest
bekymrende. Selv om børnene er digitale og godt
kan finde ud af det tekniske, så bliver det sværere og
sværere at motivere dem.
6. årgang ved Marianne
Søborg

Undervisningen har fungeret fint. Alle har været med
på Teams, så det har været
positivt. Jeg har haft alle
mine timer på Teams, og
børnene har fået afleveret
de opgaver, som jeg har stillet. Jeg er vildt imponeret
over, hvor dygtige og ansvarlige børnene har været.
Jeg synes online undervisning fungerer bedst, når
der skal gives informationer og forklares noget,
men det kan aldrig erstatte
klasseundervisning. Det er
meget svært at skabe fælles-

skab på nettet, og man kan
ikke fornemme børnene
igennem skærmen. Jeg er
ikke bekymret for det faglige, men jeg er bekymret
for deres trivsel. De er alle
sammen metaltrætte og er
sværere at motivere. For
selv om der er børn, der er
blomstret og fået lavet
mere, end de normalt gør
på klassen, så er der også
andre, der ikke har trives
med det. Heldigvis har jeg
nu mulighed for at mødes
med fire børn ad gangen i
en trivels gruppe, hvor vi
kan gå en tur sammen og
få snakket om sammen.
7 .årgang ved Jonas
Balck Kristensen

DALBY
SKOLE
Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Undervisningen har været
struktureret noget anderledes på 7. årgang, hvor klasserne er blevet slået
sammen og undervist på
tværs. Der har været 11 elever, der har haft fysisk undervisning på skolen med
en lærer og en årgangspædagog, mens resten af eleverne har løst opgaver
hjemme. Efter frokost har
der så været undervisning
på Teams for dem derhjemme i valgfagene historie og naturfag, og
undervisning for dem på
skolen. Det har været godt
for dem, der har været i
skole at være fælles om de
faglige udfordringer, og de
har udviklet sig rigtig
meget. Desværre blev de
slået helt vildt meget tilbage i de to uger, hvor vi
var sendt hjem pga. af høje
smittetal i Kolding. Aktiviteten for de børn, der har
siddet hjemme, er også dalende, og det er slet ikke
med samme gejst, at de arbejder med tingene. Jeg er
meget bekymret for trivslen for dem, der sidder derhjemme. Det er svært at
læse deres signaler igennem en skærm, og der er
også nogle, der ikke får
lavet
opgaverne.
Jeg
mener, at det negative
overskygger det positive
ved fjernundervisning.

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
Marts
Lørdag 27.
Påskeferien begynder

April
Mandag 5.
Påskeferien slutter
Onsdag 14.
Fagdag i skolens klasser
Fredag 30.
St. Bededagsfridag
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DALBY GF / KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Så er Mariesminde-spejderne
også startet op igen…

Månedens træner
Navn
Morten Ellegaard Hell.
Alder
43 år.
Bopæl
Skovgærdet 24.
Job
Til dagligt arbejder jeg som
specialpsykolog i psykiatri i
Team for Affektive Lidelser
i Esbjerg.
Jeg har netop færdiggjort
min ph.d. og fortsætter
som forsker i fællesbeslutningstagning i psykiatrien.
Derudover er jeg tilknyttet
KIF fodbold som sportspsykologisk konsulent.
Familie
Jeg er gift med Louise. Vi
har to børn, Viola på 11 år
(4. kl. Dalby skole) og Arthur på 8 år (2. kl. Dalby
skole).
Livret
Fredagsslik skyllet ned med
en mojito.
Sportsidol – og hvorfor
Gabriel Batistuta.
Han var en fremragende
angriber og den eneste nogensinde, som har scoret

hattrick i to VM-slutrunder.
Han viste også stor klubånd
og blev i Fiorentina, selv
om de rykkede ned i serie
B.

Genåbningen i marts gav mulighed for udendørs
foreningsaktiviteter for op til 25 deltagere. Det
satte gang i KFUM-spejderne i Mariesminde med
de første møder 15. og 16. marts.

Hvor mange år i Dalby
GF?
3 år.
Funktion i Dalby GF
Hovedbestyrelsesmedlem,
træner for U9 drenge, spiller Oldboys fodbold, og jeg
er holdleder for vandpolobrydningsløb for mænd.
Derfor blev jeg træner i
Dalby GF
Jeg blev primært træner i
Dalby GF for at hjælpe Arthur i gang med fodbold.
Desuden vidste jeg, at de to
andre trænere Casper Frederiksen og Leif Antonsen
samt holdleder Rikke
Schmidt er nogle skønne
mennesker, så det kunne
kun blive sjovt.
Det er også vigtigt for mig,
at vi får skabt et godt miljø,
så de 13-18-årige fortsætter
med at spille fodbold i
Dalby, selv om enkelte af
deres kammerater skifter
til elite i KIF.

Af gruppeleder
Susanne Feldt Jørgensen
Fotos: Susanne F. Jørgensen
Morten med sine egne børn.
Mit bedste / sjoveste
Dalby-minde
Vinterfesten 2020, som
blev afholdt fredagen
inden Corona-nedlukning,
hvormed det blev den sidste rigtige fest i 2020. Der
var ikke så mange deltagere, som vi havde håbet
på, men de som kom, gav
den fuld gas. Bandet var
fremragende, så dansegulvet var fyldt, og i pauserne
blev der taget godt for sig i
baren.
Den fest håber jeg, at vi får
skudt godt i gang igen i år
2022.
Og så håber jeg, at sommerfesten i 2021 kan gøre
det ud for to fester.

Endelig kan vi komme i
gang igen! Og det er med
masser af opsparet energi
og gejst, at de første spejdere møder ind på spejdergrunden, snakketøjet står
ikke stille et sekund, og det
er tydeligt, at spejderne har
glædet sig til se hinanden
igen.
”Hjemmespejd”-mærke
Det er ved at være tre må-

neder siden, vi sidst har
kunnet mødes ved spejderhytten. Vi nåede lige at afholde juleafslutning med
bålhygge og pandekager,
men siden midten af december har vi måttet nøjes
med ”hjemmespejd”, hvor
spejderne blandt andet har
kunnet tage et flot CoronaHjemmespejd-mærke ved
at gennemføre en række
aktiviteter som mad over
bål med familien, snitte
den sejeste snobrødspind,
binde et venskabsknob på
et par strømper, skrive sit

navn i morse med naturmaterialer og meget mere…
Fællesskab igen
Men nu kan vi gøre det
hele sammen, have bål og
aktiviteter i godt fællesskab
med spejdervennerne. Og
det var med friske røde kinder, begejstring og masser
af energi, at bæverne (1.
klasse) og ulvene (2.-3.
klasse) var de første, der
kom i gang igen, ligesom
de ældre spejdere også er
startet op.
Vi glæder os
Vi ser frem til nogle gode
forårsmåneder og glæder
os til, at vi også kan tage på
lejr igen.

Morten med holdet.

Ulvene i gang i aftenmørket med at bygge Skamlingsstøtten i sukkerknalder: Hvem bygger den højeste støtte, der kan stå selv?

Bæverne havde en række samarbejdsøvelser på første mødeaften, bl.a. stafet på mælkekasser uden
at røre jorden. De var meget koncentrerede.
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