Dalby Tidende
Din lokale lokalavis

Dalby Skole

ARRANGEMENTER
MARTS / APRIL
MARTS
Onsdag 4. kl. 19.30
Generalforsamling
Dalby Torv
Fredag 6. kl. 18.30
Forarsfest i Dalbyhus
Søndag 8.
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Torsdag 12. kl 12.00
Indvielse af Dalby Skole
for skolens børn og inviterede
Tirsdag 17. kl. 19.00
Sangaften med Peter
A.G. i Dalby Kirke
Fredag 20. kl. 15.0017.00
Indvielse af Dalby Skole
for alle interesserede
Onsdag 25. kl. 19.30
Generalforsamling:
Tved Vandværk
Torsdag 26. kl. 19.00
Generalforsamling:
Beboerforeningen
Lørdag 28. kl. 10.30
Gymnastikopvisning
i hallen
Søndag 29.
Afskedsreception for graver Erling Frost Larsen.
I præstegården efter dagens gudstjeneste.

Børnecamping
Ny ansvarlig?

Dalby Kirke

Dalby GF

Marts 2020
Tved . Rebæk
Mariesminde . Dalby

Dalby Beboerforening

Sangaften med Peter A.G.

Børnecamping ved årets
Sommerfest ligger 13.
juni. Der er brug for en
ny ansvarlig. Kontakt
Mette Høi Davidsen på
tlf.: 27 77 22 22.

GANG I DIG OG DALBY
Generalforsamling:
Tved Vandværket

Af Mette Høi Davidsen

Læs side 2

I år er det primært 1. klassernes forældre, som varetager opgaven med at besætte
campingvagterne
ved børnecamping. Vi håber, at I mange forældre
vil støtte op om børnenes
deltagelse i børnecamping
og hurtigt få besat vagterne.
Er du ny ansvarlig?
Vi har i mange år haft stor
hjælp af Elsemarie og Morten Stærmose, der har været til stede ved børnecampingen og fordelt opgaverne. De har også hjulpet
med opsætning af campingpladsen: Brandforskrifter, campingvogn m.m.
Da Elsemarie og Morten
ikke længere har børn på
skolen, vil det være en stor
hjælp, at vi laver et generationsskifte, så nye overtager
ansvaret for børnecampingen. Den primære opgave
er at have overblikket og
være til stede lørdag den
13. juni, indtil campingvagterne tager over. Det er en
super hyggelig opgave,
hvor man ser de unge men-

9. årgang. Nr. 2

KIRKE
Næstformand i menighedsrådet jonglerer med
mange bolde

Den legendariske frontfigur fra Gnags vælger
sange fra Salmebogen og Højskolesangbogen.
Han fortæller om sangene og sin tro – og inviterer til fællessang.
Kirkens organist Eva Schmidt akkompagnerer.

Læs side 3

• Pris kr. 165,- inkl. forfriskning undervejs.

KIRKE
Erling går på pension.
Dalby skal have ny graver

• Billetter: www.billetto.dk

Læs side 5

• Søg: Sangaften i Dalby Kirke med Peter A.G.

Dalby Kirke tirsdag 17. marts kl. 19
nesker hygge sig sammen.
Sommerfestudvalget sørger for bestilling af arm-

bånd til børnecamping,
modtagelse af tilmeldinger,
udarbejdelse af diverse

doodles og bestilling af
mad til børnene.
Se mere side 8.

APRIL

SKOLE
Børnehaveklassen har
fået pip

Læs side 6

Søndag 5. kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Palmesøndag
Tirsdag 28. kl. 19.00
Charlotte Rørth i Dalby
Kirke: Om tro, overtro
og skepsis

SKOLE
Skuespil i 0.A

Læs side 7
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beckmenu.dk

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

IDRÆT
Gymnastikopvisning
i hallen

Læs side 8
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Menighedsrådsvalg 2020
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Det er valgår! Og i 2020 foregår menighedsrådsvalget efter nye regler – men hvad indebærer den nye
valgform egentlig?

Af menighedsrådsformand
Kristin Balslev Munksgaard
I 2020 skal alle menighedsråd holde valg efter et nyt
regelsæt og med nye procedurer. Valgformen er ændret for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken.
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Først: Orienteringsmøde
Konkret betyder det, at det
siddende menighedsråd
ved Dalby Kirke inviterer til
orienteringsmøde den 12.
maj kl. 18.30 i konfirmandstuen.
På orienteringsmødet fortæller vi om menighedsrådets arbejde i det forgangne år, ligesom regnskab og
budget præsenteres. Desuden fortæller vi om de
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Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
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Generalforsamling:
Dalby Torvs Venner

Der er kommet et nyt vejskilt

Det er ingen tilfældighed,
at Jette Juhl er god til at organisere rejser og aktiviteter i menighedsrådet i Dalby. For selv om hun arbejder som indkøbs- og salgskoordinator i sit civile liv, så
holder hun meget af at
planlægge og organisere
aktiviteter for andre.
- Hvis jeg skulle vælge om i
dag, så kunne jeg tænke
mig at arbejde indenfor turistbranchen. Jeg kan virkelig godt lide at planlægge
spændende ture, siger Jette.
Står for det praktiske
Der er da heller ingen tvivl
om, at menighedsrådet har

haft god brug for Jettes
evne udi planlægning. Jette
har været medlem af menighedsrådet i 12 år og er i
dag formand for aktivitetsudvalget, og så sidder hun
også med i visionsudvalget,
et pop-up udvalg nedsat af
formand Kristin Munksgaard, hvor forskellige personer fra sognet deltager i
at virkeliggøre Dalby Kirkes
vision. Jette står for koordineringen af de frivillige,
der sørger for, at der er kirkekaffe efter gudstjenesten, hun koordinerer sogneindsamlingen, og hun
arrangerer sammen med
de frivillige i aktivitetsudvalget den årlige sogneudflugt på skift med Sdr. Bjert
menighedsråd. Hun har
også stået for planlægnin-

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Dalby Torvs
Venner: Onsdag 4. marts kl. 19.30 i Dalbyhus
Dagsorden
1. Opløsning af foreningen ”Dalby Torvs Venner”
2. Evt.
For yderligere baggrund se Dalby Tidendes februar-nummer.

Dernæst: Valgforsamling
Selve valget kan så finde
sted tirsdag den 15. september på en såkaldt valgforsamling. På valgforsamlingen præsenteres kandi-

daterne til menighedsrådet, og der afholdes skriftlig, hemmelig afstemning.
Der skal findes mindst otte
kandidater / medlemmer
til Dalby Kirkes menighedsråd i 2020.
De, der findes ved valgforsamlingen er så valgt, med
mindre der indleveres yderligere lister, for det er
stadig muligt. I givet fald
bliver der så afholdt afstemningsvalg 17. november som en egentlig
valghandling, som man
kender fra for eksempel
kommunevalg.

gården og gik i samlet flok
til Dalby Kirke. Hun er
med i læselauget, der skiftes til at læse dagens tekst
til gudstjenesten om søndagen, og det er også Jette,
der har sørget for at få
Peter AG til at holde koncert i Dalby Kirke.

Næstformand i menighedsrådet Jette Juhl er en arbejdshest både professionelt og privat. Hun taler
fem sprog, så hun er noget nær uundværlig, når
hun sammen med Jens Christian Bach Iversen står
for de populær sognerejser. Hun koordinerer også
de frivillige, der står for kirkekaffen og er formand
for aktivitetsudvalget.
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Men hvad betyder det egentlig? Kort fortalt tager
den nye valgform udgangspunkt i den praksis, der
har været gældende de fleste steder i mange år – også
ved Dalby Kirke – hvor valg
til menighedsrådet sker
ved såkaldt aftalevalg på et
valgmøde frem for en valg-

handling med flere lister.

nye valgregler.
Orienteringsmødet er således en god anledning til at
høre, hvad menighedsrådets arbejde består i. Og
endnu bedre en god mulighed for os alle til at debattere visioner, ønsker og
ideer til det kommende
menighedsråd.

Næstformanden har mange bolde at jonglere med
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DALBY KIRKE

Beboerne på Gl. Tved og Hegnet gør opmærksom på det nye skilt,
der står i svinget ved Gl. Tved/Engen. Skiltet gør opmærksom
på, at gennemkørsel til Skamlingvejen ikke er tilladt.

Jette – i midten – med rejsedeltagere i en fælles spejl-selfie på sogneturen til Wittenberg april 2019.

gen til diverse sogneture til
blandt andet Wittenberg
og Italien sammen med
Jens Christian.
Godt makkerpar
- Vi er et rigtig godt makkerpar. Jeg står for det
praktiske, og Jens Christian, der har en enorm historisk viden, står for det
mere kulturelle, fortæller
Jette.
Jette taler rigtig godt italiensk, da hun har boet fire
år i Italien og det gør en
stor forskel, så gruppen
pludselig kan komme
foran i køen, når man står
i en ellers meterlang kø
foran kirker og andre seværdigheder. Hun taler i
øvrigt også engelsk, tysk,
svensk, kan kommunikere
på spansk og læser fransk,
så hun er en guide, som
alle sætter pris på.
Men det er ikke kun i udlandet hun koordinerer
udflugter og arrangementer. Senest har hun stået
bag ”En kirke i bevægelse”,
hvor man mødtes inden
gudstjenesten ved præste-

Pilgrimstur til Italien
Privat er hun også god til at
arrangere spændende ture.
Den 24. maj holder hun to
måneders orlov og tager på
vandretur på pilgrimsruten
fra Aosta til Rom – en tur
på 1000 kilometer.
- Jeg har tidligere været på
vandretur, og jeg må indrømme, at jeg blev grebet
af det, så jeg glæder mig
virkelig meget til denne
tur, siger Jette, der også finder tid til at synge gospel i
Brændkjærkirken en gang
om ugen.
Fælleskab og hygge
Selv om det umiddelbart
kan lyde som om, der er en
masse arbejde i at sidde i
menighedsrådet, så understreger Jette, at det på ingen måde en uoverkommelig opgave.
- Man skal ikke lade sig afskrække af de mange opgaver, som jeg har. Det er bestemt også muligt at være
menigt medlem af menighedsrådet. Vi har et rigtig
godt fællesskab, og vi har
det rigtigt hyggeligt til møderne. Vi hjælper hinan-

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

Om

AVISEN

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 Reimer,
tlf. 22 40 99 16

Jette nyder morgenstemningen
i Wittenberg med de andre rejsedeltagere, her Tove Schmidt,
april 2019.
den med opgaverne, så det
er bare at stille op til menighedsrådet, hvis man har
lyst til det, siger Jette, der
dog kunne ønske sig, at der
var nogle flere frivillige,
der havde lyst til at give en
hånd med.
- Der er altid plads til flere
frivillige, siger Jette, der til
trods for sine 12 år i menighedsrådet gerne tager en
fireårig periode mere.

Avisens mailadresse:
lisahartmann.kuang
@gmail.com
Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen
Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever.
Tryk:
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com

Jettes skygge er taget med hende
på vandring i Italien sommeren 2019.

SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87
www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup
tlf. 7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk
- en del af Begravelse Danmark
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DALBY KIRKE

KALENDER
MARTS
Fælles musikgudstjeneste: Søndag 1. kl. 10.30 i Sdr.
Stenderup
For Dalby, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. 1. søndag i
fasten. Ved de tre kirkers præster og organister. Se
side 5.
Gudstjeneste og sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp:
Søndag 8. kl. 9.00
2. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 4.
Gudstjeneste: Søndag 15. kl. 10.30
3. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Sangaften med Peter A.G.: Tirsdag 17. kl. 19.00
I kirken. Se side 3.
Menighedsrådsmøde: Onsdag 18. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag 22. kl. 9.00
Midfaste søndag. Ved Tine Ilum.
Med nyoversat bibel.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 28. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 29. kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag. Ved J.C. Bach Iversen.
Med markering af Erling Frost Larsens fratrædelse
som graver. Se side 5.
APRIL
Familiegudstjeneste: Søndag 5. kl. 10.30
Palmesøndag med dåbsjubilæum. Mini-konfirmanderne medvirker.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 5.

LØRDAGSDÅB
9. maj kl. 10.00

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og
gangbesværede til det, der foregår i
kirke og præstegård. Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984. Og sig,
turen går til Dalby Kirke/Præstegård.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
81. årgang, nr. 3 Marts 2020
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside for sidste nyt.

Dalby Sogn samler ind til klimahjælp til verdens fattigste
Hvert skridt tæller, når danskerne går på gaden for
verdens fattigste søndag den 8. marts ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.

Foto: Folkekirkens Nødhjælp
En skoldhed sommer, det
vådeste efterår nogensinde
og en rekordvarm vinter.
Klimaforandringerne er
ikke længere noget, vi venter på. De har allerede
ramt os, og det vil fortsætte
mange år endnu.
Det kan man se i DMI’s
prognoser for fremtidens
vejr. Her i Dalby vil temperaturen i gennemsnit stige
med cirka 4 grader over de
næste 50 til 70 år. Derudover går hele landet en
meget våd fremtid i møde
med dobbelt så mange skybrud, som vi har i dag.
I Danmark er vi allerede i
fuld gang med at klimasikre landet. Det har de
ikke råd til i verdens fattigste lande, selv om det er
her, klimaforandringerne
rammer hårdest. Her mærker befolkningerne hver
eneste dag, hvordan klimaet ændrer sig og forandrer deres liv for evigt.
Som når en far til seks mister størstedelen af sine afgrøder i en stormflod i
Bangladesh og beslutter at
migrere med sin familie
ind i en usikker fremtid.
Eller når befolkningen i
Sydsudan oplever, hvordan
mangel på vand fra Nilen
optrapper de lokale konflikter.
Indsamlingsbøsser bliver
til konkret klimahjælp
Derfor har Folkekirkens
Nødhjælp igen valgt, at
deres årlige landsindsamling går til klimahjælp til
verdens fattigste.
Sammen med mere end
15.000 danskere stemmer
Folkekirkens
Nødhjælp
dørklokker søndag den 8.
marts, så verdens fattigste
lande også kan blive klima-

sikret. På den måde får vi
danskere mulighed for
konkret handling, der kan
gøre en forskel for klimaet
og verdens fattigste.
- Når jeg samler ind, ved
jeg, at det gør en konkret
forskel for et antal mennesker ude i verden. Det er
en god følelse at gøre en
forskel for verdens fattigste. En indsamlingsbøsse er
klimahjælp til nye træer, en
dæmning eller livsvigtige
opsamlingssøer, siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp.
Sådan kan klimahjælp
se ud
Klimahjælp behøver hverken at være dyrt eller kompliceret. For eksempel kan
det være at plante træer,
som modvirker jordskred,
optager CO2 og giver livsvigtig skygge, mad og medicin. Det kan også være at
introducere sydamerikansk
quinoa i Afrika. En afgrøde,
der kan modstå utilregneligt vejr, og som kan tilberedes til sunde måltider.
Klimahjælp kan også være
opbygning af nye diger og
udgravninger af opsamlingssøer, så ekstreme vejrforhold som orkaner og
oversvømmelser ikke koster menneskeliv. Opsamlingssøer giver vand i
tørkeperioder og mad på
bordet, fordi der opdrættes
fisk i søerne.
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Dalby Menighedsråd siger farvel til graver Erling
Frost Larsen søndag 29. marts efter gudstjenesten.
Erling forbliver dog tilknyttet kirken, omend på
halv tid, indtil udgangen af maj for at give en ny
graver en god introduktion til arbejdet.

Hvad var det dog, der skete?
Søndag den 1. marts
kl. 10.30 i Sdr. Stenderup Kirke

Nyt om
NAVNE
DØBTE
26. januar
Kaisa Fomsgaard
Viborg
København

besøgende på kirkegården
har meget at sige Erling tak
for. Det markeres ved en
lille sammenkomst i præstegården efter gudstjenesten 29. marts.
Alle er velkomne.
Dalby Tidende vil senere
lave et portræt af Erling.

Emma Maiens Hansen
Thors Ager 46
2. februar
Mathilde Mose
Sønderby
Skovly 14
Nellie Eriksen
Løjpen 38

ner. Jeg håber at se rigtig
mange indsamlere, der er
klar til at give to timer af

deres søndag til verdens
vigtigste sag, siger Jette
Juhl.

Fælles musikgudstjeneste

Rose Kande Strandby
Regnars Ager 46

for Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert og Dalby kirker

Påskens
gudstjenester
Palmesøndag: Familiegudstjeneste
Mini-konfirmander og dåbsjubilæum
5. april kl. 10.30
Skærtorsdag: Højmesse
9. april kl. 10.30
Langfredag: Musikgudstjeneste
Saxofon
10. april kl. 14.00

VIEDE OG VELSIGNEDE

Efter gudstjenesten 29. marts er der mulighed for at ønske graver
Erling Frost Larsen held og lykke med næste kapitel med mere tid
til hustru Birgit, børn og børnebørn.

Familiegudstjeneste
i Dalby Kirke 5. april
Palmesøndag kl. 10.30

Påskedag: Festgudstjeneste
Trompet
12. april kl. 10.30
2. påskedag: Højmesse
13. april kl. 10.30

Temaet for gudstjenesten har vi hentet i datoen »den første dag
i marts«. Det skal handle om overgangen mellem vinter og
forår. Om de første forårstegn, forårsbebudere og livets tilbagevenden i mere end én forstand. Flere kor, tre organister, kirkesanger og tre præster medvirker.
Vel mødt til fælles musikgudstjeneste i Sdr. Stenderup Kirke
Ͷ den første dag i marts Ͷ kl. 10.30

Jeg mødte Jesus:
Bekendelser fra
en modvilligt
troende

Ingen

DØDE OG BEGRAVEDE
28. januar
Michael Damm
Grundtvigsvej 15
5. februar
Ann Marie Mølgaard
Hansen
Agervænget 14 E
12. februar
Martin Christensen
Friis
Fjeldparken 3

Charlotte Rørth
i Dalby Kirke
Tirsdag den 28. april kl. 19

Fejring af dåbsjubilarer
Forårets mini-konfirmander
og kirkens ungdomskor medvirker
Alle er som altid velkomne i Dalby Kirke.

En aften om tro, overtro
og skepsis. Alle er velkomne.
Entré
Kr. 50,- betales ved indgangen kontant eller på MobilePay.
Arr.
Dalby, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup sogne.

Vosszoneterapi.dk
vosszoneterapi@gmail.com
Odins Ager 43
22 77 25 70

...og vi elsker

SKOUSEN KOLDING
Platinvej 2
6000 Kolding
Tlf. butik 75 52 50 22
Tlf. aften og weekend
27 63 08 28

Erling går på pension

Erling Frost Larsen har været en særdeles dygtig og
vellidt graver i Dalby siden
1997, men nu har han
meddelt menighedsrådet,
at han ønsker at stoppe for
at gå på pension.
Menighedsrådet og rigtig
mange kirkegængere og

Vi går sammen om klimaet
Hvis du vil være med til at
knække klimaudfordringerne, så kontakt Jette Juhl
på 27 63 25 77 eller:
jettejuhl01@gmail.com
- Vi har et fælles ansvar for
at give en sund klode videre til de næste generatio-

VI ER SKOhUvidSeEvNarer

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

VONSILD
Tlf. 7556 6033
Kolding

ALLE UGENS DAGE 8-20

Ved/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen
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Indvielse af Dalby Skoles nye udskoling og udbygning af indskolingen
Dalby Skole holder indvielse af de nye skolebygninger torsdag den 12. marts for elever og indbudte
gæster. Indvielsen starter klokken 12-13 sammen
med skolens elever, mens den fortsætter med indbudte gæster til klokken 14.30.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Elever, forældre, medarbejdere og fritidsbrugere har
igennem det seneste år
kunnet følge entreprenører og håndværkere i deres
arbejde med opførelsen af
nye bygninger til Dalby
Skole og Dalby GF.
Det har været en spændende proces at kunne følge. Det har givet både børn

og voksne indblik i de mange spændende arbejdsprocesser og dygtigt håndværk, der skal til, når et sådant større byggeri skal
gennemføres. Nu er bygninger klar og er ved at
blive taget i brug.
Dalby Skole er med udbygningen klar til at have udskolingens 7.-9. klassetrin,
og der er fra 0. klasse også
udbygget til at kunne rum-

me tre klasser per årgang.
Den gule udskoling
I udskolingsbygningen, der
fremtræder karakteristisk
med sit gule hjørne og de
gule udvendige trapper,
bliver der klasselokaler for
skolens 6.-9. klassetrin, et
nyt PLC (skolebibliotek)
med opholdsområde med
stort trappeparti, der også
fungerer som tilhørerpladser til arrangementer og
f.eks. morgensang, faglokaler til musik, billedkunst og
madkundskab samt skolesekretær-, ledelseskontorer
og personalefaciliteter.

Vi har alle fået pip i børnehaveklassen
0.C har i den sidste tid arbejdet med de små fugle,
så de nu kan genkende dem ude i naturen. Børnene
har været meget interesserede i emnet.

- Vi har lært om, hvor mange æg fuglene kan lægge
på en gang, fortæller Elias
0.C om værkstederne.

frem i klasserne. De har
især skullet lægge mærke
til fuglenes farver, fjer og
næb. Ud over opgaver der
skulle løses i klasserne, har
børnene tre mandage været inddelt i mindre grupper på tværs af årgangen.
Her skulle de besøge syv
forskellige værksteder, hvor
vi voksne præsenterede
dem for forskellige fugle
og opgaver.

Tur i skoven
0.C sluttede emnet af med
en tur i skoven for at se og
høre fuglene. Vejret var
med os, og der blev peget
både oppe og nede for at
vise
klassekammerater,
hvad de havde fået øje på.
Børnene havde inden turen aftalt at være stille i skoven, så de ikke skræmte
fuglene væk. Det blev overholdt i stor stil på turen

Af Henriette Aabling, børnehaveklasseleder
Foto: Dalby Skole
Hvordan kan man genkende en han-solsort fra en
hun-solsort? Hvad er kendetegnene ved en blåmejse
og ved en musvit? De
spørgsmål og mange andre
har børnene i 0. klasse fået
lidt mere styr på, efter vi i
januar har arbejdet med
nogle af de små fugle, vi
kan genkende i naturen.
- Jeg har lært at kende hansolsorten ved det gule næb
og den gule ring rundt om
øjet, siger Alberte fra 0.C.
- Det var sjovt at lære om de
forskellige fugle. Jeg har
lært meget om musvitten,
fortæller Augusta fra samme klasse.
Se fuglene på nær hold
Børnene har været meget
interesseret i at se på de udstoppede fugle, vi har vist

De små i indskolingsbygningen
I indskolingstilbygningen
er der fem klasselokaler og
et opholds-/fortælleområde, der her fra starten vil
blive benyttet af vores 1. og
2. klasser til fortælletimer
for disse klasser og om eftermiddagen af sfo. Disse
klasser får også et nyt indgangs- og garderobeområde.
Med flytningen af 1. og 2.
klasserne får sfo igen eget
kreaværksted og basislokaler. Disse lokaler bliver
også hjemområde for vores
nye børn i Glidende Overgang, der starter til 1. april.

Ida, Hector, Alberte og Albert 0.C viser deres fuglehuse frem fra
fugleværkstederne.

gennem skoven.
- Jeg synes, at det var sjovt
at være i skoven og høre
fuglene. Jeg så en han solsort og tror også jeg så en
musvit, sagde Wilma efter
turen.
Hjemme i børnenes haver
eller på vej til skole er der
også blevet lagt mærke til
de små fugle og berettet
om det her i skolen. Vi har
bl.a. snakket om, at fuglene
indtil videre har været heldige denne vinter, da de
kan finde meget føde, der
hvor de lever, nu der ikke
er frost men et stort spisekammer i naturen.

Pavillonerne forsvinder
De to pavilloner, hvor vores
6. klasser og to af vores 2.
klasser har haft klasselokaler, bliver fjernet i løbet af
foråret. Det giver skolen
lidt bedre muligheder for
indretning af udearealer,
som har haft trange vilkår

under byggeriet.
Når udskolingens første 7.
klasser starter til august
2020, skal vi også have nyt
fysik-/kemilokale. Det bliver i løbet af foråret indrettet i Øvelseshuset, hvor der
gennemføres en større
indre renovering.
Gambo, hvor der hidtil har
være PLC (skolebibliotek),
indrettes til at kunne
rumme biologi-, geografi
og natur/teknologiundervisning fremadrettet.
Vi glæder os til tage vores
nye skolerammer i brug.

Dette spørgsmål stillede en af børnene mig en dag.
Og det er der mange gode grunde til.

Af Suna Fournais, børnehaveklasseleder
Det skønne ved børn er jo,
at de ikke pakker tingene
ind men spørger ligeud.
Jeg svarede klassen, at det
skal vi, fordi vi på Dalby
Skole har en god tradition
for at optræde. Vi viser
krybbespil i kirken, laver
skolekomedie og musical
på Kolding Teater. Så i
0.klasse kan vi allerede
mærke, hvad det vil sige at
optræde for et publikum.

damer.
Vi har snakket om kulisser,
rekvisitter og kostume og
ikke mindst lavet det. Alle
børnene har været meget
begejstret, og alle i 0.B har
fået en replik, de skulle
sige, vi måtte endda trække
lod om nogle af rollerne.

Onsdag den 5. februar
viste vi stykkerne for vores
to 1. klasser, de var et fantastisk publikum, da de jo
selv havde lavet skuespil
året forinden.
I år havde Heidi og 0.a
valgt at lave Tallene efter
10 med Hr. Skæg og Kaptajn kom ud af din køje og
Henriette og 0.c med Vilde
Viking og Mister X.

0.B viser Svinedrengen.

Så fik vi endelig opsat endnu et lege/
bevægelseselement på Dalby torv

Dalbytorv og Dalby
Skole har i samarbejde og med tilskud
fra Bydelspuljen leveret endnu et lege/
bevægelsesredskab til
Dalby torv.
Det har været længe
undervejs, da vi løb
ind i problematikker
i for hold til byggetilladelse og det våde
danske vejr.
Men nu er det her,
og vi må håbe, at børnene vil se og bruge
det som endnu et
redskab til leg og underholdning.
Foto: Dalby Skole.
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Forskudt valg til skolebestyrelsen på Dalby Skole
I samme omgang som der er midtvejsvalg i USA,
har vi forskudt valg 2020 til skolebestyrelsen på
Dalby Skole. Det er vidst også den eneste sammenligning. Vi er mere seriøse og mere jordnære i bestyrelsen på Dalby Skole.

Af forældrevalgt bestyrelsesmedlem Carsten Rahn

Hvorfor skal vi egentlig lave
skuespil?

Svinedrengen blev valgt
Jeg valgte i år, at hele 0.B
skulle vise et stykke sammen, og det blev Svinedrengen. Der skulle bruges
en prinsesse, en prins/svinedreng, en kejser og hans
kone, nogle levende grise,
en masse seje soldater og
nogle meget smukke hof-

0.C på tur i skoven.

Når billedkunstundervisningen flytter til den nye
udskolingsbygning får vi
bedre rammer for vores
håndværk- og design-undervisning, der forbliver i
faglokalerne ved indskolingen (sløjd-, håndarbejdsog tidligere billedkunstlokale).

Dalby Tidende
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Hvad laver vi egentligt i
bestyrelsen
Sidder vi bare og hygger
rundt om bordet og drikker kaffe i nogle timer ca.
en gang i måneden? Det
gør vi selvfølgelig også.
Men ikke bare det - vi arbejder skam også og diskuterer i de få timer, vi er
samlet. Vi får noget fra
hånden og får truffet nogle
beslutninger både store
som små. Det er vigtigt at
blive hørt og give sig til
kende. Det er vigtigt at ytre
sig og komme med sit syn
på en sag eller en proces.
Det er en mulighed, du har
i skolebestyrelsen på Dalby
Skole.
Folkeskoleloven, som danner det overordnede
grundlag for vores arbejde,
beskriver blandt andet,
hvad det er bestyrelsen,
som minimum skal håndhæve og følge op på. Vi har
som bestyrelse indflydelse
på alt, hvad der vedrører
skolens virksomhed. Følgende er et udpluk af opgaver:
• Vi skal fastsætte et værdiregelsæt for skolen
• Principper på bl.a. skolens arbejde med elevernes udvikling på det
faglige og de sociale fællesskaber, samt principper for: ordensregler,
antimobbestrategi, forældremøder, skole-hjem-

samtaler, elevers trivsel,
kvalitet i undervisningen
og meget mere
• Udtale os omkring ansættelser af lærere og
pædagoger – og ligeså
deltager vi på DalbySkole i ansættelsessamtalerne
• Godkende skolens budget
• Vi skal også årligt berette over for forældrene på skolen, omkring hvordan og hvorledes tingenes tilstand er
på skolen, og hvordan
skolen som ”virksomhed” kører
• Vi skal føre tilsyn med
skolen og i princippet er
der ikke den ting vi ikke
kan påvirke eller søge
indvirkning på. Vi har
som bestyrelse pligt og
ret til at følge op på, at
de ting der besluttes i
bestyrelsen også efterleves og håndhæves i dagligdagen på Dalby Skole
Det er et lille udpluk af,
hvad vi bl.a. laver i bestyrelsen og beskæftiger os med.
Endvidere kommer der høringer fra kommunen af og
til, som vi skal kommentere
på og sende retur til afsender. Det kan være alt fra
budgetændringer, ferieplaner m.v.

• Signe Thorsøe Pedersen
(genopstiller)
• Stine Weltstrøm (genopstiller ikke)
• Sidse Østergaard (suppleant, genopstiller)
• Carsten Rahn (genopstiller)
Tidsplanen for det kommende valg
Den kommende valg foregår efter fast besluttede
processer omkring varslinger og tidsperiode for selve
valgets afholdelse m.v. Valget afsluttes 14. maj 2020.
• Det hele skydes i gang
primo februar, hvor
skriftlig
meddelelse
fremsendes til information til alle berørte persongrupper.
• Opstilling af kandidater
sker på forældremøder
og lignende i perioden
12. marts til 29. april. I
denne periode findes

blandt andet kandidater
og udarbejdes valglister.
• Der afholdes valgmøde
den 2. april - hvilket skal
ske senest 5 uger før
selve valget.
• Der er frist for indsendelse af kandidatlister
27. april, hvor endelig
kandidatliste skal være
klar og afleveret til skolens leder 29. april kl
12.00.
• Et eventuelt fredsvalg aftales og afklares senest
29. april.
• Afstemning sker 30.
april.
• Valget afsluttes 14. maj,
hvor der kort tid efter
annonceres valgets resultat.
Det er vigtigt du/I interesserer dig/jer for skolen og
hvad der sker og ikke
mindst, hvad vi kan udvikle
den til. Lad derfor din
stemme blive hørt og del-

Skuespil i 0.A
Der er mange ting, der skal læres,, når man starter i
skole. Vi kan godt lide at lære på forskellige måder
og bruge vores forskellige evner. I 0. klasserne har
vi her i januar kastet os ud i scenekunsten. I 0.A,
med et stykke om bogstavet K, og et stykke om Tallene efter 10, lavet af Hr. Skæg, kendt fra DR tv.
Af børnehaveklasseleder Heidi
Jacobsen
I 0.A er der blevet lavet rekvisitter til de to stykker. Til
det ene skulle der laves

mange sørøverting bl.a. en
kiste, en kanon, og sværd.
Til det andet skulle der
laves tal som puslespil. Til
hver gruppe var der også
en sang, som skulle øves,

DALBY
SKOLE

tag i valget og stil op.
Jeg har snart haft 4 år i bestyrelsen, og det har givet
mig et rigtig godt indblik i
maskinrummet på skolen.
Hvad der egentlig skal til
for at en skole kan drives
og samtidig bevarer fokusset på alt det, som det drejer sig om - vores børn. Det
er børnene, deres trivsel
samt glæde ved at gå i skole
og udvikle sig, det hele drejer sig om.
Ønsker du yderligere information omkring valget,
skolebestyrelsens arbejde
eller andre oplysninger
som kan medvirke til at din
interesse vækkes yderligere
til deltagelse i Dalby Skole
bestyrelse - tag fat i skoleleder Henrik Nielsen eller
bestyrelsesformand Peder
Damkjær.
Vi ser frem til dit initiativ
og lyst til at deltage i det
fremtidige arbejde.

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretær
Marianne Krog Hansen
Camilla Krab
Teknisk serviceleder
Jørgen L. Andersen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

og sammen fandt vi replikker. Der er blevet øvet, så
alle ved, hvor de skal stå og
ved, hvad de skal sige, og
hvad de skal gøre. Nogle
har fortalt, at de sågar har
øvet derhjemme med deres
klassekammerat foran familien. Onsdag morgen
optrådte 0.A, 0.B og 0.C
med hver deres skuespil.
Det var rigtig spændende,
og der var mange sommerfugle i maven. Heldigvis gik
det rigtig godt og 1. klasserne var super publikum.

Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Peder Damkjær (fmd.)
Carsten Reinert
Stine Weltstrøm
Signe Thorsø Pedersen
Sidse Østergaard
(1. suppleant 2016-20)
Allan Schütt
Jakob Saltoft
Pia Kristensen
Theresa Nielsen
(1. suppleant 2018-22)

____________
Det sker

Forskudt valg 2020
Dalby Skoles skolebestyrelse har forskudte valg.
Det betyder, at 4 forældrevalgte medlemmer er valgt
for perioden 2018-22 og 3
forældrevalgte medlemmer
er valgt for perioden 201620. Der skal nu i foråret
igen vælges 3 medlemmer
for perioden 2020-24.
Ved det kommende valg i
foråret 2020 er følgende
forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer på valg efter 4
år i skolebestyrelsen:

Torsdag 12. kl. 12.00-14.30
Indvielse af Dalby Skoles
nye bygninger
Fredag 20. kl. 15.00-17.00
Åbent hus for forældre og
Dalby-borgere i skolens
nye bygninger
Mandag 30. marts fredag 3. april
Anderledes skema- og undervisningsuger for alle
klassetrin.

1- dags ture i DEJLIGE DANMARK
Udflugter
dfl
med indhold og hygge

PROGRAM 2020
Se alle turene i vores nye program 2020 - eller se mere på
vores hjemmeside. Eksempler på kommende ture...
DEN GAMLE GRÆNSE OG GENFORENINGEN
Søndag 15. marts - Pris 620,-

Bustur • Kaffe og rundstykke
Guide • Middag • Kaffe og kag
ge

KROKUS FESTIV
VA
AL I HUSUM
Søndag 22. marts - Pris 375,-

Bustur • Kaffe og rundstykke
Kaffe og kage

MUNKEBO OG KERTEMINDE
Palmesøndag 5. april - Pris 595,-

Bustur • Kaffe og rundstykke • Middag
Byrundtur • Guide • Kaffe og kage

SCHACKENBORG SLOT
Skærtorsdag 9. april - Pris 695,

Busstur • Kaffe og rundstykke • Middag
Byrrundtur • Guide • Kaffe og kage

Bjert Busser betjener gæsterne med moderne
turistbusser og erfarne, veluddannede chaufførerr.
Vi har minibusserr,, liftbusser og turistbusserr.




I E
DEJLIG
K
DANMAR
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SER i 2020
OPLEVEL



79 30 35 35 · email: info@bjertbusserr..dk · www: bjertbusserr..dk
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GANG I DIG OG DALBY / DALBY GF

Gymnastikopvisning 28. marts:

Fest og farver over Dalby
Foråret står for døren, og ca. 300 gymnaster er ved
at øve til den lokale opvisning, som afholdes den
lørdag den 28. marts kl 10.30 i hallen.

Af Irene Mortensen
Foto: Judy Knap Reimer
I denne sæson har Dalby
GF’s
gymnastikafdeling
glæden af at præsentere ca.

380 aktive medlemmer.
Ved opvisningen vil I komme til at se en bred vifte i
alle aldersgrupper – lige
fra forældre/barn-holdet
til vores mange springhold

Glimt fra indmarchen ved sidste års gymnastikopvisning.

samt de dansende kvinder
på Hit Fit Dance-holdet,
som er det absolutte største
hold, vi har i Dalby GF.
Pris ved indgangen er 50, kr. for voksne. Der vil være
mulighed for at købe kaffe,
brød m.m., som kan betales
kontant eller via Mobil Pay.
Vil du være med i fællesskabet?
Gymnastikafdelingen drives 100 % af frivillige kræfter. Kunne du tænke dig at
være en del af fællesskabet,
så har vi plads til mange
flere frivillige kræfter lige
fra små til større opgaver.
Gevinsten ved at være frivillig er en mulighed for at
bevare og skabe nye relatio-

FORÅRSFEST
For Dalby-områdets voksne,
DALBYHALLEN
fredag den 6. marts 2020
kl. 18.30

sik og
Mad, mu
dt band.
dans til fe
rer i
Drikkeva
baren.

Til næste sæson mangler Dalby GF’s gymnastikafdeling bl.a.:
• Instruktør til forældre/
barn-holdet om søndagene (vi er et team som
deles om søndagene)
• Hjælp til spirerne vedr.
arrangementer til at
styrke fællesskabet
• Instruktør til 2. – 3.
klasserne
• Opdatere hjemmeside
med løbende information og fotos
Ønsker du at høre mere
om nogle af gymnastikafdelingens mange opgaver? Ring eller skriv til
Irene Mortensen på 20 69
18 00 eller dgfgymnastik1907@ gmail.com
ner i et hyggeligt samvær
samt se glæden i de udøvende gymnaster.
Se nærmere i rastet boks.

Vær med til at skabe sammenhold i området.
Reservér bord til naboer,
klassens forældre, bridgeeller fodboldholdet...

Forårsfest i Dalby for de voksne
Sidste frist: 2. marts.
Indbetal 210,- pr. person (incl. lækker mad)
Betaling og tilmelding via Mobilpay 70382

Sommerfesten: Tag en opgave
Sommerfesten er for os alle. Og der er brug for din
hjælp. Der er mange små delopgaver, som sagtens
kan være afgrænsede. Vi tager ikke hele armen,
hvis du giver en hånd. Vi vil rigtig gerne høre fra
dig. Kontakt Mette Høi Davidsen på tlf.: 27 77 22 22.
Af Mette Høi Davidsen
Eksempler på opgaver:
Torsdag 11. juni
Hjælpe med at borde opstilles rigtigt i festteltet, når
2. klasserne forestår opsætning af borde og stole. Det
er en god støtte, at der er

én, som ved, hvordan stole
og borde lettest flyttes, og
hvordan opstillingen er.
Fredag 12. juni
Hente varevogn med varer
ved Liva, flytte varer i køletraileren.

F I RMA MA S S AG E
S P O RT SM A S S AGE
M A S S AG E F O R A LLE
B O OK O N L I N E : W W W. O NTH E S PO TM A S SAG E . D K
70 2703 21 DA LB YG A DE 4 0S KOLD I N G
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Fredag 12. juni
Stå for, at mad til fredagsfesten serveres pænt, og der
er en god ”logistik”.
Søndag 14. juni
Guide 3. klasserne med at
få borde og stole retur til
hallen.

Søndag 14. juni
Køre varevogn retur til
Liva.
Før / under sommerfesten
Skrive på sociale medier, at
vi afholder fredagsfest for
voksne, børnecamping m.v.

Månedens frivillige familie
Mød en familie med fast
gang i Dalby GF.
Hvem er vi?
Mikael Juul Jensen, 54 år,
revisor.
Liselotte Dam, 53 år, advokatsekretær.
Sara Dam Jensen 13 år, elev
på Brændkjærskolen.
Rasmus Dam Jensen, 22 år,
biologistuderende i Aarhus.
Hvor mange år i Dalby?
Vi flyttede til Dalby i 2003,
da Rasmus startede i skole.
Hvilke funktioner i Dalby
GF?
Mikael har været fodboldtræner for Rasmus’ hold
fra 2004 til 2012 og efterfølgende for Saras hold,
først det blandede drenge/pigehold og siden 2012
de nuværende U14 piger. I
alle årene sammen med
andre forældretrænere.
Liselotte er bestyrelsesmedlem i gymnastikafdelingen
og har været bestyrelsesmedlem/kasserer i det
gamle Værested.
Sara er spire i gymnastikafdelingen.
Rasmus har været vaskedreng for seniorfodbold og
kridtmand for fodboldafdelingen. Han har spillet
fodbold i Dalby, indtil han
flyttede til Århus for 2½ år
siden. Hans arbejde i Dalby
GF har gjort, at han nu har
kastet sig ud i kassererarbejde for sit nuværende
fodboldhold.
Hvorfor frivillig?
Mikael:
- Jeg startede som fodboldtræner, fordi det er en god
måde at tilbringe tid sammen med mine børn og
deres kammerater og derigennem opleve det kammeratskab, det giver drengene og pigerne. Samtidig
er det vigtigt, at forældre vil
være trænere for at bevare

Mor Liselotte.
idrætsmulighederne i lokalsamfundet.
Liselotte:
- Jeg startede som frivillig i
Værestedet, fordi der
manglede bestyrelsesmedlemmer og for at sikre. at
der fortsat kunne være et
sted for de 10-14 årige i
Dalby. Det samme gælder
egentligt også for bestyrelsesposten i gymnastikafdelingen. Jeg synes, det er
vigtigt, at vi kan tilbyde
vores børn et godt foreningsliv og sammenhold i
vores lille lokalsamfund. Vi
får en masse bekendtskaber på tværs af årgange og
sportsgrene, og nu hvor vi
ikke længere har børn på
skolen, føler vi stadig, at vi
er en del af lokalsamfundet. Og det er jo dejligt,
når hallen hvert forår fyldes med glade gymnaster
og deres familier.
Sara:
- Jeg kan godt lide at hjælpe små børn, og så elsker
jeg gymnastik, så jeg synes,
det er en god kombi.

Sara på tur til landskamp.

