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December 2021 - Januar 2022
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Skole
ARRANGEMENTER
DECEMBER /
JANUAR
Forbehold for ændringer
p.g.a. Corona.
Tjek hjemmesider o.lign.

DECEMBER
Musikgudstjeneste
Lucia & 9 læsninger:
Søndag 12. kl. 15.00
Kirkens konfirmander, ungdomskor og
voksenkor medvirker.
OBS! Coronapas.
Julehygge i
Præstegården:
Tirsdag 14. kl. 15.00
Fælles med ældremotion.

Dalby Kirke

Mange husker, hvordan juleaftens gudstjenester i fjor
blev aflyst så sent som lillejuleaften, og hvor Dalby
Sogn i stedet mødtes til digital juleaftengudstjeneste.
I år har myndighederne valgt en anden strategi: Også i
kirken skal der – som i samfundet i øvrigt – vises Coronapas, hvis der samles over 100.
Af: J.C. Bach Iversen
Fotos: Arkiv
De gældende regler indebærer, at der skal vises
Coronapas ved indgangen,
hvis der kommer over 100
til julens gudstjenester. Se

seneste nyt på:
www.dalbykirke.dk
Ved de gudstjenester, der
omtales her på siden, har
menighedsrådet vurderet
det vanlige deltagerantal
og på den baggrund vurderet behovet for Coronapas.

12. december kl. 15.00: Musikgudstjeneste med Lucia

IDRÆT

Status på
kunstgræsbanen
Læs side 2

24. december kl. 13.00, 14.30 og 16.00:
De traditionelle juleaftensgudstjenester
Som det hører sig til i Dalby ved en traditionsrig
gudstjeneste juleaften, står den på korsang, festtrompet og børn, der læser juleevangeliet.
Kommer man til eftermiddagens anden eller tredje
gudstjeneste, kan man lette trafikken ind og ud af
kirken ved at vente, indtil kirken og P-pladsen er
tømt efter den forrige gudstjeneste. Er man der 1520 minutter før gudstjenestens begyndelse, er det
til fordel for alle parter. Der skal vises Coronapas.
25. december kl. 10.30: Julefestgudstjeneste
På opfordring fra biskoppen over Haderslev Stift holder
Dalby Kirke en julegudstjeneste, hvor det på forhånd er
besluttet, at der lukkes højst 100 ind. Det bliver på den
gamle store helligdag, juledag.
Vi bliver altså højst 100. Der skal derfor ikke vises Coronapas

Festgudstjeneste for
fuld musik:
Fredag 31. kl. 15.30
OBS! Coronapas.
JANUAR

Kirkefrokost:
Søndag 30. efter
gudstjeneste
I præstegården.

Dalby Beboerforening

Hvad med julen i Dalby Kirke i år?

Julekoncert med
Kolding Bykor:
Tirsdag 21. kl. 19.00
I kirken.
OBS! Coronapas.

”Fra Alperne mod
Rom” med Jette Juhl:
Onsdag 19. kl. 19.00
I præstegården.

Dalby GF

3. søndag i advent kl. 15.00 synger vi julen ind ved en
stemningsfuld musikgudstjeneste. Kirkens ungdomskor
går Lucia-optog og synger julesalmer sammen med voksenkoret, mens årets konfirmander læser passager op fra
Bibelen, der leder op til julens budskab. Billedet stammer fra Luciaoptoget i 2018.
Der skal vises Coronapas.

Generalforsamling
i Dalby GF:
Tirsdag 22. kl. 19.00
I Dalbyhus / hallen.

24. december kl.
10.00: Juleaften for
de mindste
Igen i år byder juleaften i Dalby Kirke på
en julegudstjeneste kl.
10.00, der er særlig tilrettelagt for børn op
til 3. klasse og deres
familier, men alle er
velkomne. Der skal vises Coronapas.

KIRKE

Juleindsamling,
julekoncert m.m.
Læs side 4-5

26. december kl. 10.30: Min yndlingsjulesalme
2. juledag væves dagens temaer sammen med de julesalmer, som kirkegængerne selv foreslår julesalmer, måske
med en lille historie knyttet til.
Der skal vises Coronapas.
31. december kl. 15.30: Festgudstjeneste nytårsaften
KIRKE

Jette Juhl fortæller om
pilgrimsvandring
Læs side 5

FEBRUAR
”Min barndoms Dalby” med S.P. Viborg:
Torsdag 10. februar
kl. 19.00
I præstegården

KFUM-SPEJDERNE

Mariesminde-spejderne på eventyr
Læs side 3

På årets sidste dag er der igen i år en festlig nytårsgudstjeneste i Dalby Kirke. Med flotte salmer, korsang og stor
trompet- og orgelmusik tager vi afsked med det gamle år
og ser frem mod det nye. Traditionen tro slutter gudstjenesten med fyrværkeri, men boblerne gemmer vi til
næste år. Der skal vises Coronapas.

... se hvordan på beckmenu.dk

beckmenu.dk

skal vi fejre
nytår sammen?

SKOLE

6. klasse stiller op til
quiz
Læs side 7

SKOLE

4.B besøger
Frederiksborg Slot
Læs side 8

Dalby Tidende

DALBY GF

Status på kunstgræsbanen
Dalby GF kæmper for at få kunstgræsbane til området,
så foreningens mange fodboldglade børn ikke skal
fragtes rundt i byen i vintersæsonen. Alle kan bidrage
til, at projektet bliver realiseret.
Af Morten Hell,
formand Dalby GF
Så er vintersæsonen startet, hvilket betyder at Dalbys fodboldglade børn skal
køres til forskellige kunstgræsbaneanlæg andre steder i byen. Forhåbentlig er
det sidste sæson med den
pendling.
Sådan kan du støtte
De fleste har nok bemærket, at der er startet forskelige indsamlinger til
anlæggelse af kunstgræsbane. Nogle tiltag er lykke-

des bedre end andre, men
vi prøver os lidt frem og
håber, at alle kan finde en
måde at bidrage på, som
passer til deres ønsker og
behov. Blandt andet kan
man frem til september
2022 donere sin pant til
Dalby GF, hvis man indleverer sine flasker i Føtex
Syd, og der vil komme salg
af lodsedler samt mulighed for at donere uden at
købe noget.
Fremrykning af projektet
Arbejdsgruppen har møder med Kolding Kommu-

ne hver anden måned for
at sikre, at vi bliver prioriteret til at få den bane,
som er på budgettet i 2023.
Forhåbentlig kan det fremrykkes, så vi er klar med en
bane til næste vintersæson.
Visualisering af projektet
er ved at blive udarbejdet.
Når det materiale er færdigt, vil grundejerforeningerne blive inviteret til et
fællesmøde, så vi sammen
kan tage et nyt kig på helhedsplanen.
Miljøhensyn koster
Vi arbejder på, at bane infill bliver naturprodukt i
form af kork, så vi kan undgå gummigranulat i naturen. Dette er en dyrere
løsning, men vi skal i gang
med
fondsansøgninger,

hvor det forhåbentligt lykkes at finde nogen, som vil
bidrage til denne løsning.
Hvis der er læsere, der arbejder som fundraiser og
har lyst til at give en hånd
med, så kontakt gerne
Morten Hell på 28 86 49
19.
Dalby GF’s formand, Morten
Hell, fortæller her om klubbens store kunstbaneprojekt og
opfordrer læsere til at støtte på
en af de mange måder, der allerede nu er ved at blive åbnet
for. Vil man vide mere eller
tilbyde sin støtte, kan Morten
kontaktes på 28 86 49 19.

Generalforsamling i Dalby GF
Tirsdag 22. februar 2022 kl. 19.00 i Dalbyhus
Dalby GF er vært ved en kop kaffe under mødet.

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Vinterfesten 2022: Fredag
11. marts
Vinteren skal igen rundes godt af med en fest i Dalby,
denne gang er det fredag den 11. marts.
Af Morten Hell
Det er tredje gang, festen
arrangeres, og konceptet er ved at finde en god
form. Bandet 4-to-one har

ligesom sidste gang sagt
ja til at sætte gang i festen
med god musik.
Dørene åbnes kl. 18, hvor
vi starter med god mad og
drikke.

Overskuddet fra festen går
direkte til kunstgræsbanen.
Sæt X i kalenderen
Mere praktisk info kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen
fredag den 11. marts, og
begynd bare at glæde jer.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af formandsberetninger.
Forelæggelse af reviewede regnskaber.
Behandling af indkomne forslag (se nedenfor).
Valg til bestyrelsen samt af revisor.
a. Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne (vælges for 1 år).
Udvalgene udpeger selv.
b. Formand Morten Hell. Valgt 2021. Ikke på valg.
c. Kasserer Allan Funding Christensen. Valgt 2021. Ikke på valg.
d. Medlem Jens Schmidt. Valgt 2021. Ikke på valg.
e. Valg af yderligere et medlem af bestyrelsen.
f. Revisor Maj-Britt Lykke Viskum. Valgt 2020. På valg. Modtager genvalg.
6. Valg af formænd for udvalgene (vælges for 2 år).
Udvalgene indstiller selv formand til valg på generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.
Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
(vedtægterne §6). Under hensyntagen til dette opsættes aktuel dagsorden
senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har stemmeret (vedtægterne §8) – tillige med forældre til medlemmer under 16 år,
samt trænere og ledere i foreningen.
Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Morten Hell

TVED VANDVÆRK
Forsyningsområde og informationer findes på

www.tved-vand.dk
: info@tved-vand.dk
: 76 30 17 92
: Tved Vandværk

Husk du bor oven på dit drikkevand
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KFUM-SPEJDERNE MARIESMINDE

Mariesminde spejdergruppe
på fantasiens ø Hjarnø
CARSTEN

POUL

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
LUNDERSKOV

En festlig novemberweekend drog KFUM-spejderne fra
Mariesminde på gruppeweekend.
Af Hanne R. McCollin
Fotos: Susanne F. Jørgensen

På opgaver ved eventyrDelikatessen tilbyder:
figurer

Landgangsbrød

Vi mødtes fredag aften ved
færgen i Snaptun og sagde
farvel til forældrene. Færgen tager kun 5 minutter,
så ingen blev søsyge, men
de heldige forrest på færgen fik et par skumsprøjt.
KUNfandt vi
Ovre på Hjarnø
lejrskolen, hvor vi skulle
bo, men så gik det galt.

30,-

3 danske
svinemørbrad

os, så vi havde tørvejr, men
der skal alligevel noget til
at holde varmen her om
efteråret. Så vi pakkede os
ind igen og begav os ud på
en ny rute.
Denne gang var det Rødhætte, Hans og Grete, Ringenes herre, Onkel Joakim
og Harry Potter spejderne mødte. Hans og Grete
skulle have hjælp til at finde sporet, Bjørnebanden
fik hjælp til at stjæle guld
fra Onkel Joakim, mens
Rødhætte og jægeren skulle have hjælp til at finde
bedstemors ting i ulvenes
maver. Det var vist lidt
ulækkert.

Fik varmen igen
Efter den omgang vendte vi næserne hjem mod
lejrskolen til varm kakao
og kage. Det var lige, hvad
vi trængte til. Bagefter lod
vi overtøjet hænge på knagerne og blev indenfor i
varmen for at spille spil
med hinanden. Langsomt
bredte duften sig fra køkkenet, hvor der blev lavet
lækker kyllingesteg til aftensmad. For nogle af de
yngste satte det punktum
for dagen, mens andre
blev oppe til fælles hygge
med sange og konkurrencer. Omkring kl. 22 var alle
spejdere i deres soveposer.
For de ældste spejdere varede det dog kun et par timer, for ud på natten blev
de vækket til natløb.

Pr. 1/2 kg

45,-

Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. Enkelte nonfood-varer føres ikke i alle butikker.

Ting fra eventyrene blev
væk
En af lederne fik væltet
bogreolerne, så alle eventyrene faldt på gulvet.
Flere ting skvattede ud af
eventyrene og blev væk.
Dem var vi nødt til at finde, inden vi kunne krybe
i soveposerne. Alle mand
fandt lommelygter frem
og gik ud i bulder ragende
mørke. Det var ret sjovt,
og det lykkedes os at finde
alle tingene, som glasskoen fra Askepot, ringen fra
Ringenes Herre og en rød
hætte, men den kan du
nok selv gætte.

Næste morgen skulle vi ud
på nye eventyr, men inden
da skulle vores kroppe lige
kickstartes. Naboen fik sig
nok en overraskelse, da
han hentede avisen i sin
postkasse og så 40 morgenfriske spejdere lave gymnastik.
Efter et solidt måltid og
iført passende påklædning
begav spejderne sig rundt
på øen, hvor de i løbet af
formiddagen mødte Spiderman, Cars, Asterix, Robin Hood og Askepot.
Alle steder skulle spejderne hjælpe med noget. Hos
Robin Hood var det bueskydning, hos Askepot var
det vasketøj med indbygget kode, og hos Asterix
var det brygning af trylledrik, der på magisk vis
skiftede farve.
Da klokken blev 12 gik alle
hjem til frokost på lejrskolen, så der kunne tankes op
til eftermiddagens eventyr.
Vejret var heldigvis med

Freygaard
minutsteak
eller roastbeef

Tak for eventyret
Søndag skulle vi med færgen kl. 11, så det meste
af morgenen gik med at
pakke sammen. Vi nåede
dog en god times rundboldkamp på plænen bag
lejrskolen, selvom dommerens bedømmelser var
lidt specielle. Ved færgen
i Snaptun blev vi mødt af
forældrene, og så var der
kun tilbage at sige tak for
eventyret på fantasien ø
Hjarnø.

Asfalt på cykelstien!
Dalby Tidende skrev i sidste nummer om, at det
var usikkert, hvornår der kom asfalt på cykelstien
ved Skamlingvejen efter Vangen og frem mod Rebæk-lyskrydset. Allerede ugen efter blev asfalten
lagt på. Nu venter vi spændt på gadebelysning til
cyklisterne.

27/1

VONSILD

LUNDERSKOV

ALLE UGENS DAGE 8-20

ALLE UGENS DAGE 8-20

Tlf. 7556 6033

Tlf. 7684 0711
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Dalby Tidende
KALENDER
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a.
Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk
DECEMBER
Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 12. kl. 15.00
Kirkens ungdomskor, voksenkor og konfirmander
medvirker. Se side 1. OBS! Coronapas.
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Julehygge: Tirsdag 14. kl. 15.00
Julesange, julehistorier, julebag m.m. Sammen
med Ældremotion. I præstegården. Se side 5.
Gudstjeneste i Sdr. Bjert: Søndag 19. kl. 10.30
4. s. i advent. Ved Tine Illum.
Julekoncert med Kolding Bykor: Tirsdag 21. kl. 19
Se side 5. OBS! Coronapas.
Juleaftengudstjeneste for børn: Fredag 24. kl.
10.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 1. OBS! Coronapas.
Juleaftengudstjeneste:
Fredag 24. kl. 13.00 / 14.30 / 16.00
Juleaften. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 1. OBS! Coronapas.
Julefestgudstjeneste: Lørdag 25. kl. 10.30
Højst 100 deltagere. Juledag.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 1.
Gudstjeneste ”Min yndlingsjulesalme:
Torsdag 26. kl. 10.30
2. juledag. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 1. OBS! Coronapas.
Festgudstjeneste for fuld musik:
Fredag den 31. kl. 15.30
Nytårsaften. Ved J.C. Bach Iversen.
Se side 1. OBS! Coronapas.
JANUAR
Gudstjeneste: Søndag 2. kl. 10.30
Helligtrekongers søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 9. kl. 9.00
1. søndag efter Helligtrekonger.
Ved Tine Illum.

DALBY KIRKE

Corona stiller gode traditioner
i Dalby Kirke i bero
I december mødes mennesker i højt tal i Dalby Kirke
på tværs af familier, aldre og landsdele. Det er noget af
det, der er med til at virkeliggøre selve julens budskab.
Med fokus på kirkens kerneopgave – gudstjenester og
kirkelige handlinger – har Dalby Menighedsråd i det
lys måttet konkludere, at spisning og samvær i tilknytning til decembers gudstjenester i år droppes på
grund af Corona. Men kerneopgaverne gennemføres,
bl.a. med Coronapas. Se side 1.

menighedsrådet, men der
er mange hensyn at tage i
en Coronatid.
Det indebærer konkret,
at ellers gode traditioner
i kirken – som småkager
og gløgg efter Lucia-gudstjenesten 12. december og
boblerne Nytårsaften – i år
bliver droppet.

På grund af usikkerheden
omkring Corona har Dalby
Menighedsråd vurderet, at
der i selve kirken i december og januar må fokuseres
på kirkens kerneopgave:
Gudstjenester og kirkelige
handlinger. Derudover er
der i kirken alene julekon-

Kirkekaffe venter til
februar
Tilsvarende er også kirkekaffen efter gudstjenester
sat i bero, men forventer
at blive genoptaget i februar på god afstand af julens
og nytårets mange træf på
tværs af landsdelene.

certen med Kolding Bykor
21. december, hvor folk
heller ikke bevæger sig
rundt mellem hinanden
Beslutningen er truffet
med stor ærgrelse, for samværet og hyggen i tilknytning til gudstjenester er
ellers en høj prioritet for

Kirkefrokost
30. januar
Den årlige nytårsfrokost ligger efter
gudstjenesten den 30. januar.
Kirkefrokosten, der afholdes i præstegården,
er en dejlig anledning til god mad, hygge og sange
fra højskolesangbogen. Og måske kan der også
fortælles nyt om sognehusbyggeriet?
Pris: Kr. 75,- plus drikkevarer.
Tilmelding
Tilmelding senest tirsdag den 25. januar på
opslag i kirken eller til Jette Juhl på 27 63 25 77
eller jettejuhl01@gmail.com

Gudstjeneste: Søndag 16. kl. 10.30
2. søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen.
Sogneaften ”Fra Alperne mod Rom” med Jette
Juhl: Onsdag 19. kl. 19.00
Billeder og beretninger fra 600 km. Vandring.
I præstegården.
OBS! Coronapas. Se side Se side 5.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 22. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 23. kl. 10.30
3. søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 30. kl. 10.30
4. søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen. Kirkefrokost.
Se side 4. OBS! Coronapas.
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.
4

Nytårskirkefrokosten i præstegården er sat i kalenderen.
Bliver 30. januar mon også datoen, hvor menighedsrådet kan fortælle folk i Dalby om den egentlige byggeproces
for det ny sognehus – og hvornår vi skal holde kirkefrokost i sognehuset og ikke i præstegården?

Kirkefrokost 30. januar
Næste gang vi spiser sammen efter en gudstjeneste
er efter planen 30. januar
til kirkefrokost i præstegården, hvor vi også er på
god afstand af julens og
nytårets mange kontakter
på tværs af landsdelene. Se
nærmere for tilmelding i
særskilt artikel.
Vi fortsætter i
præstegården
I præstegården, hvor der
mødes færre mennesker,
vil der i december og januar være henholdsvis julehygge 14. december og
sogneaften 19. januar.

Juleindsamling
i Dalby Kirke
Folkekøkkenet
Traditionen tro samler vi julen igennem ind, så
Folkekøkkenet kan holde jul for sine brugere.
Hele advents- og juletiden igennem samler
Dalby Kirke ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej – et værested for skæve eksistenser, der ikke
følger den udstukne kurs og i julen har brug for
ekstra omsorg.
Julen er nemlig den hårdeste tid for Folkekøkkenets brugere, der ofte mangler nogen at fejre
jul med. Derfor samler Dalby Kirke ind for at
bidrage til, at julestemning og fællesskab kan favne nogle af samfundets svageste. Folkekøkkenet
fejrer jul med 75-100 brugere og en bred vifte af
frivillige.
Tak for støtten!
Også på MobilePay
Man kan også indtil
Helligtrekongers søndag 2. januar støtte det
gode formål på kirkens
MobilePay-nummer til
indsamlinger: 94524.

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Fra Alperne mod Rom

Nyt om
navne

19. januar kl. 19: Jette
Juhl fortæller og viser billeder fra sine 600 km på
den gamle pilgrimsrute
Via Francigena.

DØBTE
24. oktober
Axel Damsgaard
Mikkelsen Parbo
Stranden 22

I sensommeren 2021 vandrede Jette Juhl alene med
rygsæk fra Aosta i Alperne
til Lucca i Toscana. Hele
600 km blev det til ad Via
Francigena, som i sin helhed går fra Canterbury i
England til Sankt Peters
Grav i Rom.

31. oktober
Kristoffer Æbeløe
Frausing
Regnars Ager 16
Julius Binger
Feld-Jakobsen
Gunnars Ager 38

Hør beretningen
om at opleve Italien i slowmotion:
Naturen, historien,
vandringen, mødet
med mange forskellige mennesker
og fortællinger.
Præstegården
onsdag 19. januar
kl. 19.00.

Caroline Ahrenkiel
Holtzhausen
Aagærdet 5
11. november
Ida Marie Felthaus
Striib
Idylvænget 36
21. november
Asta Marie
Maidstone-Bargmeyer
Lokes Ager 70

DØDE OG
BEGRAVEDE
1. november
Bent Møller Paulsen
Sangfuglevej 5

Julekoncert med
Kolding Bykor

Julehygge
i præstegården
Den traditionsrige
julehygge i
præstegården
afholdes igen i år
i et samarbejde med
Ældremotionsholdet.

Kolding Bykor skaber
julestemning med danske og
engelske julesange, -salmer
og fællessang. Koret dirigeres
af Inge Hedeskov, og ved klaveret
sidder Jens-Jørgen Hedeskov.

Det sker tirsdag
14. december
kl. 15.00 - 17.00
Alle er velkomne
til en hyggelig
eftermiddag, hvor
menuen står på
julesange, julebag
og julehistorier.

Tirsdag 21. december
kl. 19.00 i Dalby Kirke

16. november
Kristian Ullum Grønlund
Saxovej 2A
24. november
Flemming Reintoft
Romerparken 39
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
83. årgang, nr. 1
Dec. 2021 – Jan. 2022
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt
www.dalbykirke.dk
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Der er stadig mange spændende
opgaver at tage fat på
Dalby Skole har været igennem en rivende udvikling
de seneste år, men der er stadig meget at tage fat på
blandt andet at få indført skolens gode traditioner i
overbygningen.

Af Peder Damkjær, skolebestyrelsesmedlem

Skoleudvidelsen er jo for
længst afsluttet hvad angår den fysiske udbygning.
Men en skole er altid i
udvikling, og der ligger
rigtig mange spændende
opgaver foran os på Dalby
Skole.
Den nye overbygning er
kommet godt i gang, og
næste års 9. årgang bliver
første årgang som tager
folkeskolens afgangseksamen på Dalby Skole.

I foråret 2022 er der skolebestyrelsesvalg på Dalby
Skole. Jeg har været en
del af skolebestyrelsen de
sidste 8 år, og det er en periode, hvor der er sket rigtig meget, og hvor Dalby
Skole har gennemgået en
rivende udvikling.

Nye traditioner
Men der er stadig mange
ting som er under udvikling i forhold til overbygningen, ikke mindst vores
traditioner. Skolens størrelse alene gør, at mange
af de ting vi tidligere har
gennemført som én sam-

let skole, dem bliver vi nu
nødt til at dele op eller
gennemføre på en anden
måde. Herudover skal vi
udvikle nye traditioner for
overbygningen. I den forbindelse er det rigtig positivt, at to medlemmer fra
elevrådet, en fra 7. og en
fra 8. årgang, nu deltager
i vores skolebestyrelsesmøder. Det har allerede givet
os rigtig gode og konstruktive input til elevernes ønsker i forhold til hvordan
Dalby Skole skal udvikle
sig.
Mange ny ansættelser
Medlemmer af skolebestyrelsen er altid en del af
ansættelsesudvalget, når
der skal ansættes nyt personale. Og det har været en
opgave som har fyldt meget i det seneste år. Både
med mange nyansættelser
af lærere og pædagoger
i takt med at Dalby Skole
er vokset, men også med

ansættelse af både ny skoleleder og viceskoleleder.
Med flere og større årgange over de kommende år,
vil der stadig være mange
nyansættelser, og dermed
mulighed for at deltage i
denne spændende proces.
Nye temaer tages op
I Skolebestyrelsen arbejder
vi med mange temaer. Vi
skal fx godkende skolens
skema og budget og føre
tilsyn med skolen. Herudover fastlægger skolebestyrelsen principper for
fx skolens værdier, elevernes trivsel og samarbejdet
mellem hjem og skole. Vi
arbejder ud fra et årshjul,
hvor vi årligt fastlægger en
række emner, som vi i løbet af året vil tage op.
Alle disse emner er det er
skolebestyrelsens pligt at
tage sig af. Men det står os
frit for at arbejde med emner som vi finder vigtige
for netop Dalby Skole. Det

kan fx være skoledagens
længde, sociale medier,
ungemiljø osv.
Gode grunde til valg
Så der er rigtig mange
gode grunde til at stille op
til det kommende skolebestyrelsesvalg. Dalby Skole
har
skolebestyrelsesvalg
hvert andet år, og i 2022 er
der valg til fire pladser ud
af skolebestyrelsens syv forældrevalgte medlemmer.
De forskudte valg sikrer en
god kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde. Der vil
på aula og i de følgende
udgaver af Dalby Tidende
blive informeret mere konkret om selve valget.
Det har for mig været en
rigtig spændende at være
med til at udvikle Dalby
Skole gennem de seneste
otte år. Og jeg håber på
stor interesse blandt Dalby
Skoles forældre for at være
med til at videreudvikle
Dalby Skole.

Dalby
Skole
Skoleleder
Jesper Thygesen
Viceskoleleder
Rikke Beith
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
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.)

Nyt elevråd er allerede trukket i arbejdstøjet
Det nye elevråd er kommet flyvende fra start og har
allerede afleveret en lang række ønsker til en bedre
og mere spændende skoledag til skolebestyrelsen,
der har taget rigtig godt imod de mange forslag. Flere
initiativer er allerede sat i gang.
Af Lisa H. Kuang
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Selv om det nye elevråd
kun har været samlet få

gange, så er rådet allerede
trukket i arbejdstøjet og er
kommet med mange gode
ideer til skolebestyrelsen.
Rådet har 12 medlemmer
med to repræsentanter fra
hver årgang fra 6. til 8. klasse (9. klasse fra næste skoleår). Det er et helt bevidst

valg, at de små ikke sidder
med i elevrådet, men det
betyder ikke, at de små
klasser bliver glemt.
- Vi har snakket rigtig meget om, at ingen må glemmes, og at medlemmerne i
elevrådet også skal ud i de
små klasser og høre, hvad

der rører sig der, fortælle
Anne Theil Stougaard, der
er en af de to lærere, der
står for elevrådet.
Rådet har valgt formand
På første møde konstituerede rådet sig med Tilde
fra 7.A som formand og
Clara fra 8. årgang som
næstformand og meget af
det første møde gik også
med at snakke om, hvordan det er at bo i et demokratisk samfund, hvor
man har ret til at ytre sig,
og hvor formanden sidder
med til skolebestyrelsens
møde, og elevrådet kan få
medbestemmelse omkring
det, som sker på skolen.
Elevrådet holder møde
mandag klokken 14.00
i den samme uge, som
skolebestyrelsen
holder
møde, så elevrådet er forberedt og kan komme med
ønsker og ideer til skolebestyrelsen.
- Alle er meget engagerede, og formanden er super
forberedt til møderne. Jeg
tog med hen til det første
møde for at sørge for at
Tilde (formanden) kom
godt derhen, men det havde jeg ikke behøvet for
skolebestyrelsen tog selvfølgelig godt imod hende,

ler Anne, der foreløbig er
den, som tager referat af
møderne.
Mange gode ideer
Elevrådet havde da også
mange gode ideer med
til skolebestyrelsen som
den nu kan arbejde videre
med.
Eleverne ønsker sig: en
rigtig optegnet basketball
banen udendørs, plads
til en skate rampe, så ingen behøver at tage ned i
Kolding by, hvor det ikke
altid er rart at komme, flere udendørs steder uden
græs, så der ikke bliver
mudret, flere steder hvor
der er overdækket, flere
udendørs aktiviteter som
bordfodbold og airhockey,
grønne skraldespande i
alle klasser, ønske om at
kunne afhente skolemælk
i overbygningen, en skoleskak klub, flere uger med
projektarbejde, fodboldturnering hvor de ældste arrangerer det for de
små, flere inde-ordninger
og skolefest for de ældste
uden forældre.
Skolebestyrelsen har nok
at tage fat på.
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INDSKRIVNINGSDAG
PÅ DALBY SKOLE

Indskrivning til kommende 0. kl. 2022/23
foregår digitalt med dit NemID via websiden:
www.indskrivning.dk

Dalby Skole vil gerne invitere forældre og kommende
børn i børnehaveklasserne til skoleåret 2022/2023
til en hyggelig eftermiddag

Torsdag den 6. januar 2022 kl. 16.00 – 17.30
i børnehaveklassernes lokaler

Tilmelding til glidende overgang:
Udover at indskrive jeres barn skal I også lave tilmelding til glidende overgang
(GLO) / SFO via websiden: https://mitkolding.kolding.dk
Vi forventer, at skulle indskrive ca. 70-75 børn til vores tre nye 0. klasser.

Her vil vi vise, hvad der arbejdes med i børnehaveklasserne og SFO’en.
Børnene kan møde de andre børn, der skal starte i glidende overgang
den 1. april 2022 samt hilse på børnehaveklasselederne og kontaktpædagoger fra SFO’en / (GLO) glidende overgang.

Modige 6. klasseselever
stillede op til quiz
I begyndelsen af november var fem kvikke elever fra
hver af vores tre sjette klasser modige nok til at stille
op i dette års udgave af ”Smart, Parat, Svar” quizzen
og dyste mod hinanden foran resten af årgangen.
Holdene havde på forhånd øvet sig sammen med deres
klassekammerater i almindelig paratviden. Det var en
både spændende og nervepirrende konkurrence, hvor
6.b til sidst løb af med sejren.
Af Trine Alrø Bøtkjær
Fotos: Jesper Thygesen
Quizzen går i al sin enkelthed ud på, på tur og

med en på forhånd given tidsramme, at svare
på flest spørgsmål inden
for forskellige kategorier
som f.eks. ”Kendte famili-

er”; ”Fortsæt ordsproget”,
”E-sport”, ”Hovedstæder”,
”Hekse i Harry Potter” osv.
Et spørgsmål kan være:
”Hvad hedder denne grønne kløverlignende plante med en frisk og syrlig
smag, der ofte kan findes i
skovbunden?” (Svar: Skovsyre/surkløver, kategori:
Spis Naturen). Grundet
de mange forskellige kategorier er holdene bedst
sammensat, hvis eleverne
er kloge på forskellige om-

Vi glæder os til at møde jer. Hvis I ikke har mulighed for at deltage, er I altid
velkomne til at komme forbi og opleve skolens dagligdag. Ring og lav en aftale,
så vi kan sætte tid af til en snak og rundvisning.

råder. Som voksen bliver
man gang på gang imponeret over, hvor meget nogle
børn i grunden ved og kan
huske om alt muligt.
Værterne blev slået
Senere i november var Dalby skole vært ved bydelsfinalen og fik besøg af 6.
klasse fra både Vonsild og
Sdr. Bjert. Her måtte vi se
os slået af holdet fra Sdr.
Bjert, der nu er gået videre i konkurrencen og skal
dyste mod de andre bydelsvindere i den lokale finale
den 1. december på Kolding bibliotek. I januar er
der den regionale runde
og endeligt landsfinalen
den 2. februar 2022. Inte-

resserede kan se mere på
www.smartparatsvar.dk.
Det var to sjove dage på
Dalby skole, hvor quizmaster Bo med vanlig humor

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

ledte slagets gang, og vi
alle kunne glædes over, at
”Coronaen” ikke fik held
med at aflyse årets udgave
af ”Smart, Parat, Svar”.
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4.B besøger et kongeslot

Om avisen
Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27

Torsdag den 28. oktober kunne 4.B på Dalby skole endelig indløse præmien for historiedysten 2020. Klassen
fik en flot 3. plads sidste år, men har grundet corona
været nødt til at vente med en fejring og en præmie for
deres deltagelse i konkurrencen. Frederiksborg Slot
dannede ramme om en fed klasseoplevelse, hvor både
børn og lærere havde en lang men rigtig dejlig dag
med masser af gode oplevelse og aktiviteter.
Af Line Svane Eskesen
Fotos: Line Svane Eskesen
Klokken 06:15 rullede
bussen ind på parkeringspladsen på Ankerhus vej,
og destinationen var Frederiksborg Slot. Et kvarter
senere mødte 22 forventningsfulde elever op, og
de var klar til en lang og
rigtig spændende dag på
slottet. Forud for turen
havde eleverne ytret deres
forventninger til oplevelsen, og der var flere gode
bud ting at glæde sig til.
Busturen, slottet, maden
og meget andet var på listen over ting at se frem til
hos eleverne i 4.B, og de
vinkede med store smil til
forældrene, da vi kørte fra
Kolding 06:30.
Limbo i bussen
I bussen var der juice og
nutella-madder til mor-

genmad, og der blev spillet små brætspil, kort og
hygget med musik og telefoner, mens andre tur sig
en lur med tæppe og pude
på vej mod det sjællandske. Køreturen var lang, så
der var rig mulighed for
det hele. Til de mindre
morgenfriske lavede vores buschauffør ”Limbo”
under overfarten af Storebælt. Eleverne tog armene
under sæderne, og råbte
Limboooo, da bussen kørte under de to bropiller
med armene i vejret. Selvom 4.B var væsentligt mere
friske under hjemturen, så
vendte limboen stærkt tilbage der også.
Et spændende program
Ved ankomsten til slottet
ventede vores fantastiske
guide med et spændende
og lærerigt program for
dagen. Vi startede med en

Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Jesper Thygesen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimers
efterfølger
Avisens mailadresse
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til
redaktionen med tips
og ideer til avisen.

guidet tur rundt på slottet,
hvor vi fik en masse viden
om slottets oprindelse, historie og dets beboer gennem tiden. Efterfølgende
gik vi i slottets kælder, hvor
der var tegne/skrive værksted med blæk og udklædning med slottets gamle
dragter og store kjoler.
Der blev tegnet/skrevet på
livets løs med blæk og pen,

mens der også blev prøvet
tøj i lange baner. Eleverne
var så fine, og der var julelys i øjnene hos både prinser og prinsesser i slottets
værksted. Der var svært
at tage dragterne af igen,
men frokosten var tillokkende, hvorfor alle kom
hjem i deres normale tøj. I
slottets restaurant ventede
en overdådig middag med
burger, pomfritter og sodavand. Vi fik en dejlig service, og eleverne nød maden og hinandens selskab
på spisestedet Leonora.
Postløb i slotshaven
Efter en pause med leg i
slotshaven var det tid til
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dagens sidste aktivitet. Eleverne blev sendt på postløb rundt på slottet i grupper af fire med en guide,
hvor temaet var genforeningen. Det samme emne
som dannede ramme om
historiedysten tilbage i
2020, hvor 4.B lavede en
video med dette som omdrejningspunkt. En video,
der jo gav dem en flot 3.
plads ud af mange gode
bud fra andre skoler. Efter
en fantastisk dag på slottet
med afsluttende præmiepose ventede en tre timers
lang bustur mod Kolding,
og klokken 17:30 landede
vi igen på parkeringspladsen på Ankerhusvej. Vi

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

blev overrasket af dejlige
forældre med flag, der
alle ville fejre og ønske os
tillykke med den flotte 3.
plads. Eleverne blev overraskede og vanvittig glade
for den varme velkomst.
Det samme gjorde deres
klasselærer og historielærer, der begge var med turen til Frederiksborg Slot.
De mange timer fløj afsted, og selvom trætheden
kunne anes hos 4.B fredag
morgen, så var det det hele
værd. Det var en fantastisk
dag for både lærere og elever.

