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Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
MAJ / JUNI

Maj
Torsdag 6. kl. 17.00
Genopstart voksenkor.
I kirken.
Tirsdag 11. kl. 10.15
Opstart babyrytmik.
I præstegården.
Tirsdag 11. kl. 19.00
Generalforsamling
Dalby GF.
I Dalbyhus.
Tirsdag 18.
Gåtur Dalby rundt.
Afgang fra klubhuset
mellem kl. 18.30-19.30.
Torsdag 20. kl. 17.00
Genopstart ungdomskor.
I præstegården.
Søndag 23. kl. 10.30
Pinsedag: Festgudstjeneste.
Mandag 24. kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste:
”Hele verden fejrer
Pinse i Dalby”.
Ved kirken.

Juni
Torsdag 17.
Generalforsamling Beboerforeningen.
I præstegården.

Dalby Kirke

Dalby GF

10. årgang. Nr. 4
Maj 2021
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Rækkehuse på Lokes Ager
bliver revet væk
GANG I DIG OG DALBY
10 års fremgang hos
Beck

Den århusianske ejendomsudvikler 1927 Estate står
bag 66 rækkehuse på Lokes Ager, der er så populære, at der kun er få ledige tilbage. Til december
står de sidste boliger indflytningsklare, men man
skal være hurtig, hvis man vil have fat i en af de eftertragtede lejeboliger.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
De første beboere er allerede flyttet ind, og op til
nytår står de sidste af de i
alt 66 rækkehuse færdigbygget og klar til indflytning.
Men man skal være hurtig,
hvis man ønsker at leje en
af de eftertragtede 3- eller
4-værelses rækkehuse på
Lokes Ager. Tredje etape er
færdigbygget, og der er

kun få ledige boliger tilbage. Til december står
fjerde etape af byggeriet
færdigt.
Udlejningen går styrtende,
og udlejningschef Nikolaj
Quitzau fra 1927 Estate,
der står bag byggeriet, tror,
at det er kvaliteten af byggeriet, der gør, at rækkehusene er så populære.
- Det er etplanshuse, og så
har vi valgt at sætte et
Svane-køkken og Siemens
hårde hvidevarer ind i hu-
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Læs mere på www.dalby-bakke.dk
sene, så de ikke fremstår
skrabet udstyret. Det føles
ikke som en lejebolig, siger
Nikolaj, der også understreger, at Dalby er et rigtig
godt område at bosætte sig
i:
- Dalby er populært, og det
betyder selvfølgelig også
noget.

IDRÆT
Gymnastikken står på
spring
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700 stemte på plan for udearealer
Den opfordring, som Dalby GF kom med i forrige
nummer, om at stemme på projekt helhedsplan på
Realdanias hjemmeside, har rigtig mange fulgt.
Projektet er nu videre til næste runde.

Af Lisa H. Kuang
Dalby GF har søgt Realdania om midler til at få udarbejdet en helhedsplan
med anlæg af nye boldbaner og fællesarealer til
gavn for alle i Dalby. Derfor opfordrede Dalby GF i
forrige nummer af Dalby

Tidende alle til at gå ind og
stemme på projektet på Realdanias hjemmeside, så
projektet kunne gå videre i
ansøgningsfeltet.
500 stemmer var der brug
for, men allerede kort efter
afstemning var i gang, var
der 700, der havde været
inde og stemme, og det be-

Så spilles der igen fodbold på Dalby GF’s baner. Foto: Anette Lorentzen

tyder nu, at man er kommet
et skridt nærmere at få del i
midler fra Realdania, så der
kan udarbejdes en helhedsplan for udearealerne.
- Vi er super glade for, at så

mange har stemt på vores
projekt. Nu er vi videre i
processen, og så må vi se,
hvad det bliver til, siger
Mette Høi Davidsen fra
Dalby GF.

Sommerfest i
år? Måske
Af Lisa H. Kuang
Beslutningen om, hvorvidt der afholdes sommerfest
eller ej, er udskudt til Dalby GF’s generalforsamling i
maj.
- Der får vi også en ny formand, og så kan vi diskutere,
om vi skal have sommerfest og på hvilken måde. Det bliver ikke en sommerfest, som vi kender den, på grund af
forsamlingsforbud og Corona-regler. Det kommer også
meget an på, hvor mange der vil bruge kræfter på at få
stablet en sommerfest på benene. Men vi diskuterer det
på generalforsamlingen, siger Mette Høi Davidsen.

KIRKE
Korsang, musik og babyrytmik åbner igen
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KIRKE
Konfirmation 2022:
Indskrivning
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SKOLE
Tyvstarterne er i gang
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Ring eller kom ind i butikken og få en snak om kon昀rmationsmenuen!

beckmenu.dk

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

ERHVERV
Jørgen Lund Frederiksen A/S vil samarbejde
og dialog
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ERHVERV / GANG I DIG OG DALBY

Beck glæder sig over 10 års fremgang
Lone Beck har både sagt farvel og goddag til opgaver her under krisen. Hun står ikke længere for buffeten på Trapholt, men der er kommet masser af
nye kunder i butikken, og hun glæder sig til igen at
levere mad til selskaber. Samtidig har Beck også fejret 10-års jubilæum den 19. marts, og det gik ikke
stille af.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Red.
Lone Beck har flere ting at
glæde sig over i denne tid.
Blandt andet betyder den
langsomme genåbning af
samfundet, at de mange
selskaber, som Beck leverer
mad til, snart vender tilbage, når folk igen begynder at holde konfirmationer, fødselsdage og jubilæer.
- Vi skal ikke pive, for vi har
haft en o.k. omsætning
under Corona-nedlukningen, men vi skal løbe lidt

stærkere i hverdagen med
mange ekspeditioner, så
det bliver skønt at få selskaber igen, siger Lone.
Mange nye kunder
Hun kan også glæde sig
over, at der er kommet rigtig mange nye kunder i butikken. De har lært Beck at
kende under krisen og vender tilbage igen og igen.
Det har været med til at
gøre det muligt for hende
at beholde sine tre trofaste
medarbejdere under nedlukningen.
- Vi har sat hårdt ind på de
sociale medier, hvor vi lø-

bende lægger tilbud op.
Min datter styrer det på Facebook, og så har jeg en fotograf til at komme og tage
billeder af de forskellige
retter. Jeg er overbevist om,
at det er en af grundene til,
at det er gået så godt. Folk
har gerne villet forkæle sig
selv lidt her under nedlukningen, og de har været villige til at bruge flere penge
på at få kvalitets takeaway,
og det tror jeg heldigvis
varer ved, siger Lone Beck.
10 år med fremgang
Den 19. marts kunne
Beckmenu holde 10-års jubilæum, og det gik over al
forventning med 370 ekspeditioner på en dag, så
det er endnu en ting at
glæde sig over.
- Det var fuldstændig vildt.
Folk stod i kø ude på
gaden. Min datter og Caro-

Af Irene Mortensen
Foto: Anette Lorentzen

Som en familie: Thomas, Betina, Lone og Martin har sammen i
10 år udgjort holdet bag Beck.
line, som er en ung pige,
der hjælper en gang i mellem, stod ved kassen, og så
løb vi andre ellers rundt.
Det var fantastisk med den
opbakning, siger Lone.
Nye tiltag på vej
Beck leverer ikke længere
mad til buffeten på Trap-

Tryk
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

Martin Backmann er kendt
som ”troldmanden”. Når f.eks.
Becks rygeovn går i stykker, rister han dagen efter savsmuld
for at kunne tilføre samme effekt.

Betina Mott er egentlig Becks
dessert-ekspert, men kan også
bruge en sprøjtepose til at forme
små ensartede frikadeller med
lynets hast.

Thomas Skov gør sig allerhelst
i kødretter, gerne sammenkogte
med masser af smag, og stortrives ved de store gryder og pander.

Tved Vandværk:
Generalforsamling 15. september
På grund af usikkerhed omkring forsamlingsloftet har bestyrelsen i god
tid måttet beslutte at flytte generalforsamlingen for 2021 til onsdag 15.
september
Dagsordenen vil være som tidligere oplyst. Der vil komme indkaldelse
senere.
Generalforsamlingen vil som noget nyt være med tilmelding, mere om
dette i indkaldelsen.

Bevæg dig for livet
Gymnastik: Rutsjetur
og udvikling i Dalby GF
Instruktører og brugere står på spring til at kunne
komme igang med en aktiv træning i hallen. Det er
ingen hemmelighed, at gymnastiksæsonen har
været en rutsjetur, som på grund af coronavognen
har kørt op og ned. Vognen har været præget af
først åbne døre, så en nedlukning på enkelte hold
og herefter helt lukket ned.

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.

Annoncer
Interesseret i at annoncere i Dalby Tidende?
Kontakt J.C. Bach
Iversen
75 50 23 27 /
JCBI@KM.DK

Dalby Tidende

DALBY GF

Lone Beck har netop haft 10års jubilæum med Beck på Agtrupvej. Beck er både en butik
og leverer også mad ud af
huset. Lone er 56 år og har to
voksne børn. Hun er uddannet både kok og tjener. Se:
www.beckmenu.dk

holt, men det er ikke noget, som Lone begræder:
- Jeg ville gerne stoppe, og
Trapholt ville også gerne
prøve noget nyt, så det passede meget godt.
I stedet går hun og overvejer nye tiltag, selv om hun
endnu ikke helt har besluttet, hvad der skal ske.
- Jeg har jo altid lavet min
egen version af kendte retter, og jeg vil jo gerne prøve
at presse folk til at prøve
noget nye. Jeg har jo heller
ikke lyst til selv at stå i
stampe, siger Lone.
En del af familien
Allermest glæder Lone sig
dog glæder sig allermest
over, at det er lykkedes at
beholde de tre faste medarbejdere Betina, Martin og
Thomas.
- De har alle tre været her
hos mig i 10 år, så det er
utrolig vigtigt for mig, at
jeg ikke har været nødt til
at fyre nogen af dem. De er
en del af familien, så det er
skønt, at vi sammen er
kommet helskindet igennem krisen, slår Lone fast.

Efterhånden åbnes der
mere og mere op fra fritidsaktiviteterne. De enkelte
spring-hold håber, at de
inden sommerferien kan
afholde et par hyggetræninger inde i hallen med
gymnastikvenner og med
hygge i det lokale fællesskab.
Afventer endelig melding
Genåbningen for indendørs idræt vil ske i faser
med 14 dages intervaller,
og planerne kan både blive
fremrykket eller forskudt,
alt efter hvordan Corona-situationen udvikler sig. Aftalen betyder, at der som
udgangspunkt åbnes for indendørs idræt i organiseret
regi for børn og unge
under 18 år fra 21. april
samt indendørs idræt for
voksne over 18 år åbne 6.

18. maj: En gåtur Dalby rundt
Der sker noget, når vi bevæger os. Humøret stiger.
Stressen falder. Vi får mere overskud. Både til os
selv og dem omkring os. Bevæg dig for livet giver
inspiration til, hvordan du kan få mere bevægelse
ind i din hverdag. En af de lettest tilgængelige motionsformer er gang. Kom med på en skøn lokal
gåtur.

maj. Hvilke idrætter der er
omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der
skal tages, skal nu i skrivende stund forhandles af
politikerne på baggrund af
et fagligt oplæg fra myndighederne.
Tænk nyt i foreningslivet
Vil du starte en gå-løbeklub, et mountainbike
team eller lignende i vores
forening?
Det er vigtig for det lokale,
at vi samles i foreningen og
ikke kun aftaler via Facebook, fordi vi sammen kan
have en hal, fodboldbaner
og udendørs træningsmuligheder samt klubhus,
som frivillige har skabt
sammen via foreningslivet.
Sammen gør vi en forskel
for vores lokale samfund
og fælleskab, som er en vigtig del af vores trivsel og
vores mentale og fysiske
sundhed.

Beboerforeningen for Dalby Sogn:
Generalforsamling
torsdag 17. juni
Valg af årets Dalby-borger.
Hør om udviklingen i Dalby sogn.
Dagsorden som i Dalby Tidendes marts-nr.
Mere information i Dalby Tidendes juni-nr.
Kreativ tænkning: Når man ikke skal bruge gymnastikredskaber,
ja, så kan man jo dyrke ens idræt udendørs. Det gjorde 30 Hit
Fit Dance-kvinder den 12. april – i hagl og slud! Indtil videre
mødes holdet på grus-parkeringspladsen hver mandag kl. 19.0020.00.

I Dalby vil vi gå sammen
tirsdag 18. maj med afgang
fra klubhuset mellem kl.
18.30 og 19.30.
Det bliver muligt at få et historisk indblik i smedjen,
gårdene og kirken, hvor
der vil være oplysningsskilte på din rute. Eller du
kan blot nyde naturen
rundt på en ca. 7 kilometer
lang tur med mødested
foran Dalbys klublokale
ved hallen.
Tilmelding på www.dalbygf.dk – gymnastik og
event.
Af hensyn til Corona-sikkerhed sendes tilmeldte af
sted i hold på maks. 10 personer.
Kolding som visionskommune
Baggrunden er, at vi i Kolding er vilde med at bevæge os! Derfor er vi
visionskommune i projektet Bevæg dig for livet 20192023.
Kolding Kommunes hjemmeside fortæller, at målet
er, at Danmark skal være
verdens mest aktive nation
i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts
historie – en aftale, der går
under navnet ”Bevæg dig
for Livet” og har som mål
at sætte Danmark i bevægelse.
Helt konkret er visionens
målsætning, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke
idræt, og at 50 % af befolk-

ningen skal dyrke idræt i
en forening. Ved opstarten
af projektet var status, at 68
procent af befolkningen
var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en
idrætsforening. I Kolding
svarer det til, at 6.500 flere
borgere skal blive fysisk aktive, hvoraf de 5.000 skal
blive foreningsaktive. Det
er målet frem mod 2023.

Gåture rundt i Danmark
Hele Danmark har været med til at fylde danmarkskortet op med fantastiske gåture. Find en gåtur her, få
frisk luft og god motion.
https://www.bevaegdigforlivet.dk/wewalk/bliv-en-delaf-we-walk/deltag-i-en-gaatur

18. maj: Dalby rundt
Længde: Cirka 7 kilometer
Mødested: Klubhuset ved hallen
Afgang: Mellem kl. 18.30 og 19.30
Antal: Maks. 10 personer pr. hold
Tilmelding: www.dalbygf.dk

Generalforsamling: Dalby GF
Tirsdag 11. maj kl. 19.00 i Dalbyhus
Dagsorden: Se Dalby
˚ Tidende marts 21
2

3

Dalby Tidende
KALENDER
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a.
Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk
APRIL
Vi går i kirke: Fredag 30. kl. 9.00
Bededag. Afg. fra præstegården.
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
Gudstjeneste: Søndag 9. kl. 10.30
5. søndag efter påske. Ved Ditte Freiesleben
Gudstjeneste: Torsdag 13. kl. 9.00
Kristi Himmelfartsdag. Ved Tine Illum
Gudstjeneste: Søndag 16. kl. 10.30
6. søndag efter påske. Ved J.C. Bach Iversen
Menighedsrådsmøde: Torsdag 20. kl. 19.00
I præstegården
Festgudstjeneste: Søndag 23. kl. 10.30
Pinsedag. Ved J.C. Bach Iversen
Dåbsgudstjeneste: Søndag 23. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen
Friluftsgudstjeneste ved kirken: Mandag 24. kl.
10.30
”Hele verden fejrer Pinse i Dalby.”
Anden pinsedag. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5
Gudstjeneste: Søndag 30. kl. 9.00
Trinitatis søndag. Ved Tine Illum
_____________________________________________
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.

DALBY KIRKE

Dalby Kirkes kor- og musikarbejde
Med genåbningen af samfundet og de gradvise
lempelser af forsamlingsloftet bliver det også muligt for Dalby Kirke gradvist at genoptage sit korog musikarbejde. Det sker efter nedenstående plan.

Babyrytmik

Se kirkens hjemmeside for en præsentation af korene:
www.dalbykirke.dk

Opstart tirsdag 11. maj kl. 10.15 i præstegården,
Gl. Tved 23A. Medbring dynes eller andet, som
babyen kan ligge på. Tilmelding nødvendig. For
information og tilmelding ring eller skriv til Eva
Schmidt på 51 28 02 31 / organisteva@gmail.com

Børnekoret:
Afventer klarmelding fra Kolding Kommune
Børnekoret, der øver på Dalby Skole, kommer fra forskellige årgange, der holdes adskilt i skoleregi. Derfor kan
koret først komme i gang, når Kolding Kommune siger
god for det.
Ungdomskoret:
Torsdag 20. maj kl. 15.15 - 16.30 i præstegården
Dernæst hver torsdag og ved aftalte gudstjenester. Ungdomskorets medlemmer kommer fra forskellige klasser
og skoler, men synger med de krævede 2 meters afstand
til hinanden.
Nye korsangere: Tilmelding til Eva på 51 28 02 31.
Voksenkoret:
Torsdag 6. maj kl. 17.00 (1. gang 16.45) - 18.15 i kirken
Dernæst hver torsdag (dog aflyst Kr. Himmelfartsdag 13.
maj) og ved aftalte gudstjenester og arrangementer.
Nye korsangere: Tilmelding til Eva på 51 28 02 31.
Babyrytmik:
Tirsdag 11. maj kl. 10.15 - 12.00 i præstegården
Dernæst hver tirsdag. Tilmelding til Eva nødvendig på:
51 28 02 31. Se særskilt artikel.

Musik og bevægelse, sang og salmer, dans og leg med
babyer fra 0-1 år og forældre. Oplev glæden ved musik
og bevægelse med dit barn, lær nye sange og salmer og
få idéer til gode lege, som stimulerer barnets udvikling.
Vi spiller på instrumenter, synger, vugger, danser og
leger med tørklæder, faldskærm, sæbebobler m.m. Man
behøver ikke at have en fantastisk sangstemme for at
være med. Kom, som du er, og giv dig selv og dit barn
en hyggelig start med musik.
Hygge
Efter 45 minutter med musik er der kaffe og te, en lille
snack og mulighed for at sætte sig og hyggesnakke,
amme med mere.

Af Kristin Balslev Munksgaard
Formand Dalby menighedsråd
I den forgangne måned er
flere af de sidste ender
spundet på planerne for
det nye sognehus. Den endelige byggetilladelse fra
Kolding Kommune er indhentet. Og bygherrerådgiverne arbejder på højtryk
for at beregne og færdiggøre de sidste tegninger og
specifikationer. Disse bliver
færdigbehandlet på menighedsrådsmødet sidst i april.
Herefter kan interesserede
entreprenører byde på hele projekteringsmaterialet.

Et sidste nik til materialerne
I april måned har kirkens
medarbejdere og nye såvel
som ”gamle” medlemmer
af menighedsrådet haft
mulighed at se og gense
prøver på de materialer,
der er valgt til sognehuset.
På borde i konfirmandstuen har prøver på mursten,
udendørslamper,
klinker og trægulve ligget
til skue, og brochurer har
informeret om armaturer
og solafskærmning m.m.
Kjeld Kjeldsen har som det
eneste medlem af det nuværende menighedsråd
været med helt fra starten,

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Hele verden fejrer Pinse i Dalby
Pinse handler om, at kristendommen vil samle alle
verdens folk. Samhørighed med hele verden mærker man ikke mindst i en krise, der dækker hele verden. I Dalby Kirke har vi en pinsetradition for at
understrege den samhørighed ved, at folk fra sognet, der behersker andre sprog end dansk, læser op
ved gudstjenesten. I år bliver det ved friluftsgudstjenesten, der afholdes ved kirken 2. pinsedag den
24. maj.
Som rigtig meget andet i
denne tid er Dalbys planlagte pinsefejring søndag
den 31. maj kl. 10.30 naturligvis også usikker. Men vi
håber at kunne gennemføre i en eller anden form,
der imødekommer myndighedernes anvisninger.

For Pinsen er en afgørende
højtid for den kristne
kirke. Pinsedag kommer
disciplene til at brænde for
sagen og begynder at forkynde evangeliet på alverdens sprog. Når vi i Dalby
Kirke læser op på så mange
sprog som muligt Pinse-

Der er liv og glade dage til babyrytmik i Dalby præstegård, Gl.
Tved 23A.

Gudstjenester / kirkelige handlinger:
Retningslinjer pr. 21. april 2021
Nyt er markeret med rødt

da ideer og tanker om sognehuset i sin tid blev til.
Efter hans tur forbi materialesamlingen skrev han:
- Jeg var forbi ”udstillingen” i eftermiddags, det
tegner godt. Hilsen Kjeld.
I, der kender Kjeld godt,
ved, at så er tingene i orden.
Bekymringer om dyrere
byggematerialer
Som bekendt har Coronatiden medført stor travlhed

hos håndværkere, og der
er forlydender om stigende
materialepriser.
Menighedsrådet har dog sikret
sig den nødvendige økonomiske opbakning fra Kolding provstiudvalg til det
aftalte sognehus, og fra
bygherrerådgiverne bliver
vi forsikret om, at der forventes opbakning fra kompetente entreprenører og
deres teams af håndværkere til husets opførelse.

Antal: Højst 102 (vil dog kun i meget sjældne tilfælde være muligt p.g.a. nedenstående afstandskrav)
Afstand ved fællessang – ja, vi må synge igen: Mindst 2 meter
mellem dem, der ikke er i nær kontakt i det daglige
Afstand uden fællessang: Mindst 1 meter mellem dem, der ikke
er i nær kontakt med i det daglige
Nadver: Vi genoptager nadver ved gudstjenester 10.30, men
med særlige Corona-hensyn.
Ind og ud af kirken: Alle tages imod og vises på plads. Man forlader kirken en bænk ad gangen.
Mundbind (eller visir): Skal bæres, når man står og går, men
kan tages af, når man sidder. Er ikke påkrævet, hvis man er
involveret i den kirkelige handling (f.eks. ved at bære barnet,
der døbes)
Varighed: Der er ikke længere tidsbegrænsning på 30 minutter.

Andre aktiviteter
Forsamlingsloft: Dalby Kirkes andre aktiviteter følger det almindelige forsamlingsloft.
Korarbejde: Dalby Kirkes korarbejde genoptages med de særlige bestemmelser for sang.
Et kig til det nye sognehus fra Dalbyvej, når man kommer fra
skolen / hallen / boligområderne og har retning mod Vonsild.

28. marts
Sophia Ejsing Sjölin
Romerparken 32

Flere sprog efterlyses
Hvor mange der deltager,
er i skrivende stund ikke afgjort. Interesserede må
gerne melde sig til sognepræsten med sit sprog på
tlf. 75 50 23 27 eller på email til jcbi@km.dk
Kirkekaffe
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe. Vi håber, det bliver i strålende pinsesol på
kirkens P-plads.

Menighedsrådsformand Kristin Balslev Munksgaard
/ Sognepræst Jens Christian Bach Iversen

Nyt om
NAVNE
DØBTE

dag, viser vi, at vi skal forbinde nationer og folk i stedet for at fjerne os fra
hinanden.

Dalby Kirke og Corona-virus (COVID-19)

Sognehus: Update på byggeprocessen
Den endelige byggetilladelse fra Kolding Kommune
er nu landet, og trods et ophedet byggemarked er
det fortsat planen, at første spadestik til det nye
sognehus tages i sommeren 2021. Hvor vi først sigtede mod spadestik i juni, forventer vi dog nu, at
det kan blive til august-september.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

10. april
Nohr Aagaard Møller
Frejas Ager 4

DØDE OG BEGRAVEDE
I 2018 lød pinseberetningen på 11 forskellige sprog i Dalby Kirke:
Engelsk, ungarsk, kinesisk, bulgarsk, tysk, hollandsk, finsk, litauisk, portugisisk (brasiliansk), fransk og italiensk. 2. pinsedag
i år den 24. maj kl. 10.30 sker det igen ved en friluftsgudstjeneste, der afholdes ved kirken. Meld dig som læser på et andet sprog
end dansk til sognepræsten på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk

Konfirmation 2022 i
Dalby: Indskrivning
Information for nuværende 7. klasser om konfirmationsforberedelse i skoleåret 2021-2022
Den kommende konfirmand medbringer mor / far inden for et
af nedenstående tidsrum til en samtale om indskrivning. Der informeres bl.a. om elektronisk tilmelding, og der udfyldes en papirformular med yderligere oplysninger, der vedrører
konfirmationsforberedelsen.

Mandag 7. juni kl. 18.30 – 20.30 i Dalby Præstegård,
Gl. Tved 23A
Tirsdag 8. juni kl. 16.00 – 18.00 i Dalby Præstegård,
Gl. Tved 23A
Mandag 14. juni kl. 16.00 – 18.00 i Dalby Præstegård,
Gl. Tved 23A

Konfirmationsdatoer
Elever, der går / har gået i A-klassen på Dalby Skole, konfirmeres i
Dalby Kirke: Fredag 13. maj 2022 kl. 10.30.
Elever, der går / har gået i B-klassen på Dalby Skole, konfirmeres i
Dalby Kirke: Søndag 15. maj 2022 kl. 10.30.

16. marts
Kjeld Bruus
Hegnet 11
1. april
Anette Beier Iversen
Fjeldparken 52
7. april
Erik Fallesen Skov
Tidl. Idyl 23
9. april
Mogens Ravn
Saxovej 2A, Kolding
12. april
Esther Povlsen
Tidl. Løjpen
_____________________
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
82. årgang, nr. 5
Maj 2021
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Konfirmationsforberedelsen
Torsdage kl. 8-9.30 for de Dalby-konfirmander, der går på Realskolen.
Torsdage kl. 13.30-15.00 for de Dalby-konfirmander, der går på Dalby
Skole / Brændkjærskolen.
Man forberedes altså på tværs af de ”gamle” Dalby-klasser, men konfirmeres sammen med kammeraterne fra de ”gamle” Dalby-klasser.
Går man på andre skoler – eller skal man på efterskole i 8. – og ønsker
konfirmation i Dalby Kirke, drøftes det ved indskrivningssamtalerne.

Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 eller
via www.dalbykirke.dk – tryk: Kontakt. Tryk dernæst: Sikker post

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME
VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87
www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er
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Fra nedlukning i Kolding 6000 til etapevis genåbning
Foråret 2021 har været præget af mange skift i vilkårene for at holde skole for eleverne under corona-restriktionerne. Elever, forældre og skolens
personale trænger til, at vi kan holde skole på en
stabil måde med alle børn i skole hver dag.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Det har været en trend i de
senere år, at vi alle skal
være omstillingsparate. Det
må vi sige, familier og skole
er blevet stress-testet på
mange gange sidste år.
Aldrig har vi i skoleverdenen så mange gange med

kort mellemrum skulle
ændre organiseringen af
undervisning og SFO med
fjernundervisning, on-lineundervisning, nødundervisning, nødpasning, udeskoledage, opdeling i mindre hold, trivselsgrupper,
skiftende skoleuger mellem fysisk undervisning og

nødundervisning, særlig
undervisning for udsatte
elever, smitteopsporing, coronatest, alt sammen under skiftende restriktioner.
Det har vi gjort og fortsætter med at gøre for at begrænse smitterisikoen og
samtidig lave bedst mulig
skole i undervisning og
SFO for eleverne under
disse forhold.
Tak til alle
Jeg vil gerne sende en stor
tak til alt vores personale
på skolen, for på alle

måder at have været fleksible og hjulpet til i alle disse
omstillinger og holdt fokus
på, at det er vores elever,
der skal have det bedst mulige udbytte af nødundervisning og SFO og trivsel
sammen med deres klassekammerater. Det har krævet og betyder stadig, at der
laves en stor indsats.
Jeg har også oplevet stor
forældreopbakning og forståelse for de ordninger, vi
har lavet på Dalby Skole
under coronarestriktionerne. Tak for det.

Skiftes til skolegang
I skrivende stund er vores
0. -4. klasser og GLO i skole
hver dag, mens 5.-7. klasserne må skifte mellem undervisningsuger på skolen
og fjernundervisningsuger.
Vi har stadig mange restriktioner bl.a. i forhold til lærerskift, fast klasse- og
holdopdeling i undervisning og SFO og i brug af
udeområder. Så det er stadig nødundervisning, hvor
vi ikke kan få alle fag i spil
og hvor udfoldelsesmulighederne i SFO også stadig

har begrænsninger.
Vi ser meget frem til, at alle
vores elever kan komme i
skole hver dag, og at skoledagene og SFO får mere
kendte og færre begrænsende rammer. Det har
både børn, lærere og SFOmedarbejdere brug for.
Jeg tænker alle har bevist,
at vi er omstillingsparate,
når det kræves. Vi oplever
også, at der opstår behov
for normalitet og kontinuitet. Det har både børn og
voksne også godt af.

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Tyvstarterne er i gang i trygge rammer
Så er vi i gang. Tirsdag den 6. april startede der 78
nye tyvstartere på Dalby skole. Efter et kort Corona-besøg på skolen onsdag den 24. marts, var
det den dag mange af børnene havde set frem til.
Et nyt kapitel i en stor børneverden.

Af SFO-leder Leon Jensen
Foto: Leon Jensen
Alle børn og forældre var
mødt op på skolen i hold.
Rødt, gult og grønt hold,
som var fordelt på forhånd

ud fra de informationer,
som vi havde fået inden
GLO-starten.
Mange forældre vil nok
sige, at det var en hurtig
start på en ny verden, og
det var det også set med

forældre-øjne. Børnene var
klar og sagde hurtigt farvel
til deres forældre, og så var
de i gang. Fantastiske og
nysgerrige på, hvad det var,
der ventede dem i denne
nye skoleverden.
Struktur på skoledagen
Fra første dag møder de
struktur og gennemsigtighed på, hvad det vil sige, at
være en del af et skoleforløb. Rammerne bliver sat,
og det viser sig, at der er en

række nye ting de skal forholde sig til, men i høj grad
også noget genkendeligt
fra tiden i børnehaven.
Stemningen er høj og god
på de tre hold og alle medarbejdere yder en stor indsats, så børnene kan føle
sig trygge og som en del af
et stort fællesskab.
Igen super børn
Igen i år har vi fået et nyt
hold superbørn på Dalby
skole. Takket være en stor

indsats hos børnehaverne,
som har gjort dem klar til
en ny skoleverden og takket være en god holdindsats hos skolens GLOpersonale, som igen i år
viser, at Dalby Skole er klar
til at modtage nye børn.
Og sidst men ikke mindst,
en stor indsats fra forældresiden, som har været en
vigtig del i at forberede
børnene på et nyt stort kapitel i deres børneliv. Dalby
Skole siger velkommen til
alle nye børn og forældre.

Dalby Skole runder 500 elever
Dalby Skole rundede de 500 elever, da børnene i
Glidende Overgang startede efter påske. Børnene
fortsætter efter sommerferien i 0. klasse og samtidig rykker vores 7. klasseelever op som første 8.
klasse-elever på Dalby Skole nogensinde.
Af skoleleder Henrik Nielsen
I andre dele af Kolding
møder vi ofte en opfattelse
af, at Dalby Skole stadig er
en mindre skole – nærmest
en landsbyskole.
Men fortsat byudvikling i
Dalby med nye parcelhuse,

rækkehuse samt almennyttige og private udlejningsboliger har igennem mange
år betydet et stigende elevtal
på Dalby Skole. Skolen har
nu 515 elever. Skolens indskoling og SFO er blandt de
allerstørste i Kolding Kommune.

Udskolingen fortsættes
Med brug af skolens nye
gode lokaler både til udskolingsklasserne og tidssvarende faglokaler fortsætter vi med at udbygge
vores udskoling. Første 8.
klassetrin har vi her til august 2021 og første 9. klassetrin til august 2022.
Prognosen peger i retning
af ca. 600 elever på Dalby
Skole i løbet af nogle år.
Det er en fin størrelse for
en skole med 0.- 9. klassetrin både i forhold til kam-

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Signe Thorsø Pedersen
Foto: Privat

Sidste skoleår inden Corona kom og forkludrede
vores hverdag lavede pigeforældrene i min datters
klasse en aftale om, at pigerne skulle være i SFO’en
to eftermiddage om ugen.
Dette gjorde vi for at styrke
pigernes fællesskab og indbyrdes relationer. Denne
ordning blev vel modtaget
af ungerne, og aftalen har
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kørt med fint udbytte lige
siden. Nu kommer jeg
snart til sagens pointe. Vi
har gennem det sidste år
mærket, hvordan vores
behov for SFO’en er blevet
mindre. Begge forældre arbejder mere eller mindre
hjemmefra og på den
måde, kan vores datter gå
hjem fra skole eller lave legeaftaler stort set som hun
har lyst til.
Reflektere sammen
Det blev hurtigt et vilkår,
som vi faktisk ikke tog stilling til. For nyligt stillede
jeg dog mig selv spørgsmålet: “Hvorfor går min datter overhovedet i SFO?”
Det spørgsmål satte gang i
nogle tanker, som jeg
gerne vil dele her.
Det er selvfølgelig vigtigt at
pointere, at disse er egne
tanker, og at de står for egen
regning, men måske går der

andre rundt med samme
tanker og så vil vi kunne “reflektere sammen”.
Formålet med SFO
Når nu det reelle behov for
SFO’en ikke er så presserende længere, burde vi så
ikke bare melde vores datter ud? Formålet med
SFO’en har hele tiden haft
det hovedformål for os, at
vi havde brug for pasning,
når vi selv var på arbejde.
Forgreninger af dette formål var: nye og stærkere relationer med andre skolebørn på tværs af årgange,
relationer og interaktion
med flere professionelle
voksne, udvidelse af horisont på dannelsesplan osv.
Nu er dette formål blevet
vendt på hovedet. Forgreningerne er hovedformålet
idet det oprindelige formål
ikke længere er gældende,
og her skal vi så som forældre gøre op med os selv,
hvorvidt disse forgreninger
er nødvendige for netop
vores barn.
Forældre skal træffe
valg
Jeg tror faktisk, at vores datter ville gå hjem hver dag,
hvis dette var en mulighed.

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

meratskabsrelationer på de
enkelte årgange og for at
kunne have et tilstrækkelig
stort lærer- og pædagogpersonale, der kan dække
og samarbejde om de
mange forskellige faglige
kompetencer, der skal i spil
i en skole.
Det bliver spændende at
følge den fortsatte bolig- og
befolkningsudvikling
i
Dalby med særlig interesse
for gruppen af skolebørn.

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Peder Damkjær
Signe Thorsøe Pedersen
Morten Ellegaard Hell
Pia Kristensen
Carsten Reinert
Jacob Saltoft
Stine Weltstrøm (supp.)

____________

Det sker

SFO’en skaber de bedste rammer for børns livsduelighed
Som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen plejer man at skrive et lille indlæg til Dalby Tidende
engang imellem. Min tur nærmer sig, og jeg går og
spekulerer over, hvad jeg kunne skrive om. Faktisk
er jeg selv lidt træt af at læse om corona og denne
pandemis elendighed, men samtidig kan jeg
mærke, at mine tanker hele tiden vender tilbage til
det grundvilkår.

DALBY
SKOLE

Jeg tror, hun ville gå hjem
og stene med en lidt for
usund mad og en telefon og måske en legekammerat, som hun selektivt har
valgt. Jeg tror, hun har
svært ved at få øje på, alle
de ting, som SFO’en faktisk
giver hende. Selvfølgelig
har hun det. Hun er kun 8
år. Her skal jeg som forælder hjælpe hende og træffe
valg, som jeg tænker er givtige på den lange bane i
hendes liv.
Personalet understøtter
værdier
Jeg kan ikke male flotte billeder med glimmer, vand
og pusteteknik, som Liza
kan. Jeg kan ikke lave snobrød og fortælle røverhistorier, som Allan kan. Jeg
kan ikke lave smykker og
regulere følelser, som Mette kan. Jeg kan ikke piske
rundt efter en fodbold,
som Rene kan – i hvert fald
ikke hver dag.
Jeg kan heller ikke være legekammerat, konfliktmægler, ligesindet, opfinder og
fantast, som andre jævnaldrende børn kan.
Det er min overbevisning,
at SFO’en taler direkte ind
i og skaber vilkårene for

almen livsduelighed, som
er en af Dalby Skoles kerneværdier. De timer som
børnene får i SFO’en hver
dag er i min optik vigtige
elementer i børnenes dannelse. De bliver udfordret
på nye relationer og nye
aktiviteter og det er svært at
erstatte derhjemme - selv i
en coronatid.
Brug for SFO’en
Disse overvejelser har faktisk ført mig til flere spørgsmål: Gad vide hvordan
SFO’en mærker pandemien? Gad vide hvordan
tilslutningen er i SFO’en pt
og hvad betyder det for
SFO’ens fremtid, hvis
mange børn meldes ud af
SFO’en? En ting er øje-

MAJ
Torsdag 13. - søndag 16.
Kr. himmelfartsferie

bliksbilledet, men vil der
også her komme et “økonomisk efterslæb”, som bliver svær at rette op på? Jeg
ved det ikke, for jeg har
ikke spurgt Leon eller
Henrik, men jeg kan
mærke, at jeg er bekymret
for, om dette år har sat spor
i SFO’en som er dybere
end som så.
Tilslutning til SFO må uløseligt hænge sammen med
midler. Færre børn – færre
stillinger – færre fede aktiviteter kan udbydes osv.
Når pandemien er ovre vil
vi jo gerne have vores hverdag tilbage. Vi vil gerne
have SFO’en som vi kender
den tilbage og det håber
jeg bliver muligt.

Fredag 14.
Behovsåbent i SFO
(Corona-ordning)
Mandag 24.
2. pinsedag: Lukket

Vi brænder for at hjælpe andre mennesker.

BOOK DIN TID HER

Det er vores passion og drivkraft, at vi som behandlere kan
hjælpe patienter videre med deres problematikker.

WWW.ONTHESPOTMASSAGE.DK
(+45) 70 27 03 21

• Massage

• Sundhedstjek

Dalbygade 40S

• Firmamassage

• Ergonomisk tjek

6000 Kolding
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Vi er til for kunderne
Stig Olsen og Claus Jørgensen, der har overtaget
tømrerforretningen Jørgen Lund Frederiksen A/S,
vil videreføre det gode arbejde, som deres forgængere har lagt grundstene til. Det er kunderne, der
er i fokus, og de arbejder hårdt på at levere kvalitet
og godt samarbejde, så kunderne vender tilbage
igen og igen.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Jørgen Lund Frederiksen
A/S
De to indehavere Stig
Olsen og Claus Jørgensen
er helt enige om, hvordan
både kunder og de 39 ansatte skal have det i tømrerforretningen Jørgen Lund
Frederiksen A/S.
- Vi tror på det gode i mennesker, og vi ønsker at blive
ved med at have en god og
sund forretning, hvor vi satser på dialog og samarbejde, siger Stig Olsen.
Stig har tidligere været
ansat i 2 år, inden han i
2015 blev medejer af virksomheden. I 2017 købte
han hele forretningen, og i

2019 købte Claus Jørgensen 40 procent af forretningen.
Tømrerforretningen
er
deres kerneforretning, som
Stig står for, mens Claus er
hovedansvarlig for at få
hoved- og totalentrepriser
på større byggeprojekter i
hus.
Ude og hjemme
De er begge uddannet
tømrer, og selv om de sidder på kontoret med det
administrative, så er de
begge lige så ofte ude hos
kunder og samarbejdspartnere.
- Alle kunder er lige vigtige
for os, og det er ligegyldigt,
om det er en stor eller lille

opgave kunderne har. Vi
ordner det hele, og vi går
ikke førend arbejdet er færdigt, og kunden er tilfreds,
siger Stig.
Claus understreger, at arbejdet med at udføre
hoved- og totalentrepriser
er et supplement til den
oprindelige forretning.
- Vi har fået et ekstra ben,
siger han.
Gode værdier
Der er da heller ingen tvivl
om, at virksomheden er
grundlagt på nogle værdier, der stadig gennemsyrer forretningen. Mange af
de ansatte har været i virksomheden i mange år, og
mange af kunderne er også
gengangere. Jørgen Lund
Frederiksen, der grundlagde virksomheden tilbage i
1976, sidder i bestyrelsen,
ligesom den tidligere ejer
René Junker Rasmussen,
der overtog virksomheden

i 2010, inden Stig overtog i
2017, også sidder i bestyrelsen. Her er de begge med
til at fastholde værdier som
fleksibilitet, loyalitet og ansvarlighed.
- Vi er meget glade for at
have så gode mennesker
siddende i bestyrelsen,
hvor de fortsat er med til at
præge forretningen i den
helt rigtige retning, siger
Stig.
Til oktober kan virksomheden holde 45 år jubilæum,
og selv om de to endnu
ikke ved, hvordan jubilæet
skal holdes, så vidner de
mange år om en sund og
langtidsholdbar forretning.
- Vi gør det på vores måde,
men mange af de værdier
som Jørgen og René har
grundlagt, vil vi videreføre.
Kvalitet kan ikke diskuteres
og det er kvalitet på alle parametre, som vi vil levere,
konkluderer Stig og Claus i
enighed.

Blå bøger
Stig Olsen (t.h.) er født i Struer og opvokset i Vejle. Bor
i dag i Hedensted med familien.
Uddannet tømrer hos Byggefirmaet Ove Jensen i Vejle,
hvor han arbejdede i 10 år inden han efter en periode
som selvstændig i 5 år, kom til Jørgen Lund Frederiksen
A/S – først som ansat, i 2015 som medejer og fra 2017
som ejer. Han står for tømrerforretningen.
Claus Jørgensen (t.v.) er født og opvokset i Strib ved
Middelfart, hvor han stadig bor med familien.
Uddannet tømrer / byggetekniker og har arbejdet for
flere forskellige større entreprenørvirksomheder i Trekantområdet.
Købte 40 procent af Jørgen Lund Frederiksen A/S i
2019. Han står for hoved- og totalentrepriserne.

Onthespotmassage er tilbage igen
Kris Møller glæder sig over at være tilbage efter at
have været tvangslukket i mange måneder. Tiden
er gået med at trimme forretningen og iværksætte
nye tiltag, blandt andet et nyt online journalsystem
til behandlere.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Gary Britton
Selv om det ikke har været
nogen dans på roser at
være tvangslukket, så har
Kris Møller, der er indeha-

ver af Onthespotmassage,
trods alt fået noget positivt
ud af det. Han er gået på
arbejde hver dag og fået
lavet virksomheden om til
et APS, han har fået en bestyrelse, renoveret klinik-

VONSILD
Tlf. 7556 6033

ALLE UGENS DAGE 8-20
8

ken, fået optimeret det administrative og kastet sig
over at udvikle et online
journalsystem til behandlere, der ifølge loven alle
skal føre et journalsystem
over deres klienter.
- Det har holdt mig oppe at
gå på arbejde hver dag, så
der har været noget, der
ligner en hverdag, selvom
jeg hellere ville have alle
folk på arbejde og klienter
på briksen, siger Kris.

Virksomhedsaftaler, medarbejderne i Kolding Kommune og patienterne i
klinikken er nu vendt tilbage igen, og selv om forretningen kun er tilbage på
80 procent, så er han fortrøstningsfuld.
- Der er da blevet brugt af
opsparingen, men jeg er
glad for, at mine 12 freelance-massører må arbejde
igen, og at vi snart er tilbage
på fuld kraft, siger Kris.

Kris Møller har brugt masser af tid ved skrivebordet under nedlukningen. Nu glæder han sig over, at hans medarbejdere igen
er på arbejde, og der igen er klienter på briksen.

