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GANG I DIG OG DALBY
Foreningernes generalforsamlinger

FEBRUAR

Læs side 2

Lørdag 13.
Skolernes vinterferie
begynder
Søndag 21.
Skolernes vinterferie
slutter

MARTS
Tirsdag 2. kl. 19.00
Generalforsamling:
Dalby GF.
I Dalbyhus
Onsdag 24. kl. 19.30
Generalforsamling:
Tved Vandværk.
På Den Gyldne Hane
Torsdag 25. kl. 19.30
Generalforsamling:
Beboerforeningen for
Dalby Sogn.
I Præstegården

Kig til Dalby Kirkes nye sognehus, sådan som det kommer til at tage sig ud, når man står på trappen med ryggen til kirkens indgang.
Se mere på side 5.

IDRÆT
Aflysninger på stribe
i Dalby GF
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Nu kigger vi fremad –
til første spadestik
Den længe ventede godkendelse fra Fredningsmyndighederne er endelig kommet. Så nu tager det nye
menighedsråd fat i projekteringsfasen. Og hvis ellers planerne holder, så kan vi tage første spadestik
til det nye sognehus i sommeren 2021.

Af Kristin Balslev Munksgaard
Formand Dalby Menighedsråd
Da jeg i december 2016
trådte ind i menighedsrådet som nyvalgt formand,
brugte vi en del timer på at
diskutere og justere tegningerne til det nye sognehus.
Medarbejdere og menighedsråd kiggede på materialer og overvejede funktionalitet og æstetik:
Hvilket gulv bliver flottest,
og hvordan holder vi det
nemmest rent og flot i
mange år fremover?
Hvordan skal kontorerne
indrettes? Og hvordan sikrer vi, at huset virker velkommende, for det skal
fyldes med aktiviteter?

En laaaang proces
Siden har listerne med materialevalg ligget og ventet
i skuffen. Det har virkelig
været en drøj proces at
sikre de mange godkendelser fra kirkegårdskonsulenter, kongelige bygningsin-

spektører, kommunen, provsti og stift samt Fredningsmyndigheder. Særligt når
alle de gode folk ikke altid
var helt enige i, hvordan
det nye sognehus skal opføres.
Den endelige godkendelse
Den sidste godkendelse fra
Fredningsmyndighederne
kom i november. Og i december godkendte provstiudvalget det justerede og

endelige budget for både
sognehus og tilhørende have.
Reaktionerne fra kirkens
medarbejdere og menighedsrødderne var naturligvis stor glæde. Dog også
med enkelte tørre bemærkninger:
- Er vi nu sikre på, at der
ikke er et ’men’, som vi lige
skal svare på først?
Ja! Vi er sikre! Det er ganske vist.
Nu kigger vi fremad – til
første spadestik.

KIRKE
Fællesskab med digital
gudstjeneste

Læs side 4

SKOLE
Skolebestyrelsesmedlem
uddeler roser

Læs side 6

SKOLE
Omvendt julekalender

Det nye sognehus kommer til at ligge i forlængelse af den store – nordvendte – P-plads.
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Generalforsamling i Dalby GF
Tirsdag den 2. marts 2021 fra kl. 19.00 i Dalbyhus
Dalby GF vil være vært ved en kop kaffe under mødet.

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7)
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandsberetninger
3. Forelæggelse af reviewede regnskaber
4. Behandling af indkomne forslag (se nedenfor)
5. Valg til bestyrelsen samt revisor (vælges for 2 år, hvor intet andet nævnes)
a. Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne (vælges for 1 år).
Udvalgene udpeger selv.
b. Formand Brian Forsingdal-Nielsen. Valgt 2019. På valg. Modtager ikke
genvalg. Bestyrelsen indstiller Morten Hell som ny formand.
c. Kasserer. Mangler. Forslag modtages (vælges for 1 år).
d. Medlem Morten Hell. Valgt 2020. Ikke på valg.
e. Medlem Jens Schmidt. Valgt 2019. På valg. Modtager genvalg.
f. Medlem Mette Høi Davidsen. Valgt 2020. Ikke på valg.
g. Revisor Maj-Britt Lykke Viskum. Valgt 2020. Ikke på valg.
6. Eventuelt.
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DALBY GF

Aflysninger præger alle aktiviteter Månedens træner
i Dalby GF
Navn
Rasmus Højland Gath.
Alder
41.

Siden nedlukningen i foråret 2020 var til ende, har
der været en lang periode, hvor børnene kunne
dyrke motion næsten som de plejer, mens de
voksne højst måtte være 10 forsamlede. Midt i december blev alt lukket, og det får store konsekvenser for forårssæsonen.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Ingen ved, hvornår det
slutter, men en ting er sikkert: Langt de fleste er
dødtrætte af Corona-restriktioner, og det gælder
også i Dalby GF.
Hos Kids Volley har børnene kunne spille volleyball hele efteråret ved at
dele børnene op i to grupper og lukke dem ind i
hver sin ende af hallen
samtidig med, at der blev
sørget for, at der blev sprittet af og holdt afstand.
- Vi er tre trænere til 15
børn, så vi har kunnet dele
børnene op i mindre hold,
fortæller Morten Andersen, som er træner for Kids
Volley og også selv spiller.
Til gengæld har der kun
været afholdt et enkelt
stævne i Dalby i samarbejde
med Kolding Volleyklub og
det er ærgerligt, mener
Morten Andersen.
- Det er, når man spiller
kamp, at man lærer noget
og udvikler sig, siger han.
Morten Andersen håber
nu på, at der bliver mulighed for at afslutte sæsonen
i april med et stævne.
Mister måske tilslutning
- Vi kommer til at lave en
hyggeafslutning, men vi vil

gerne slutte med at kunne
spille kamp, siger Morten,
der er bekymret for, at den
lange nedlukning kan betyde noget i forhold til tilgangen af nye børn, der vil
spille kids volley.
- Corona har nu påvirket
halvanden sæson, så vi er
spændte på, om det kommer til at afholde nogen
fra at komme. Vi kender
det fra Senior Volley, hvor
vi kun har måttet være 10
til træning, og hvis der bliver for mange gange, hvor
man ikke kan komme til
træning, så kan det blive
tungt at få genoptaget sin
træning, siger Morten Andersen.
Et mærkeligt år
Også i fodboldafdelingen
har det været et mærkeligt
år, fastslår Kjeld Hvelplund
Jensen, der er formand for
fodbolden.
Forårssæsonen begyndte
med en nedlukning fra
den ene dag til den anden,
og da der blev åbnet igen,
var det med 10 børn i en
gruppe. Der er ikke spillet
mange kampe, og fra slutningen af september er der
ikke afviklet kampe.
- Vi har kunnet spille sådan
nogenlunde i efteråret,
men der er blevet spillet
lidt for lidt rigtig fodbold,

Bopæl
Kolding.

siger Kjeld Hvelplund Jensen.
Udendørs træning
I efteråret har børnene
kunnet træne udenfor,
men det har også givet udfordringer, for banerne har
været våde, og der har kun
været træning en gang om
ugen på kunststofbanerne.
Lige nu er alt lukket ned,
for med et forsamlingsforbud på 5 personer, så giver
det ikke mening at træne.
Kjeld Hvelplund Jensen
håber, at kampene kan
starte op til april.
- Indendørs turneringer
har der slet ikke været
nogen af, så jeg håber, at
det bliver så tæt på normalt
hen på foråret, siger Kjeld
Hvelplund Jensen, der ligesom Morten Andersen er
bekymret for, at nogle af
børnene falder fra.

Forlænger sæsonen
Hos gymnastikken er man
allerede gået i gang med at
tale om, man skal rykke sæsonen helt til sommer, så
den fortsætter i april og
maj, så man eventuelt kan
afslutte sæsonen med at
holde gymnastikopvisning
til sommerfesten.
- Vi fik også aflyst gymnastikopvisningen sidste år,
hvor vi prøvede at rykke
den uden, at det lykkedes,
og der er ikke meget, der
tyder på, at vi i år kan gennemføre den i april, siger
Irene Mortensen, formand
for gymnastik.
Gymnastikken har som den
øvrige indendørs idræt
været helt lukket siden december, og alle higer efter
at komme i gang igen.
- Vi har haft restriktioner
hele året, og det har påvirket alle hold. For eksempel

Job
Pædagog.
Familie
Stor familie, men bor
alene.
Livret
Alt uden kommen.
Sportsidol – og hvorfor
Lars Høgh: Stor spiller,
endnu større menneske.
Loyal klubmand med 817
kampe for OB.
Hvor mange år i Dalby
GF?
Startede i klubben i 2007.
Skiftede fra en bonderøvsklub og fandt heldigvis en
anden tilsvarende her i
Kolding.
Funktion i Dalby GF
Træner for Dalby serie 2
herrer og stadig en smule
med i bestyrelsen.
Derfor blev jeg træner i
Dalby GF
Jeg har ved siden af min aktive og utroligt gloværdige
karriere i Dalby trænet forskellige hold. Da kroppen
er blevet ældre og skaderne hyppigere, så er træ-

- Vi mangler jo alt det sociale, siger formanden, der
roser alle fodboldtrænerne, der under hele Corona-forløbet har fået ændret i forudsætningerne
for at træne og spille kamp.
- På trods af alle disse ændringer har alle været omstillingsparate og positive.
Det er jeg dem meget taknemmelige for, for det har
ikke været nemt, siger han.

har det påvirket både vores
yoga- og HitFit Dance hold.
Normalt er der 70 deltagere til HitFit Dance, men
da vi ved sæsonens begyndelse kun måtte være 50
forsamlede, så måtte vi sige
nej til 20 deltagere. Det var
meget hårdt at måtte sige
nej til 20, som gerne vil
dyrke idræt i vores forening, siger Irene Mortensen.

nervejen en god og sikker
måde at holde kontakten
til fodboldmiljøet, når man
ikke kan undvære det. Jeg
ser meget fodbold og får
en masse fjollede ideer,
som kan være sjove at afprøve i praksis. Og så synes
jeg, det er spændende at
se, om man kan rykke både
holdet og den individuelle
spiller til gavn for helheden.
Det er et fantastisk miljø at
være i, hvor man både skal
være seriøse og samtidig
have det sjovt. Her kan fodbold noget, intet andet
kan.
Mit bedste / sjoveste
Dalby-minde
Der har været mange fantastiske øjeblikke. Mange
helt utrolige fester i det
gamle klubhus, der er
stærkt savnet. Mange vilde
kampe, oprykninger og
nedrykninger. Men altid
med godt humør. Mange
gode minder fra banen,
som da min holdkammerat
Lars snublede over sidelinjen, da han skulle tage et
indkast. Eller da smeden
aka AK hamrede et tordendrøn direkte op i vores
eget målhjørne til det
smukkeste selvmål. Men
generelt er det alle de fantastiske og crazy typer, jeg
har mødt gennem tiden,
hvor mange er blevet nogle
af de bedste venner. Dalby
GF er helt unik på så
mange måder.

Rasmus Højland Gaths hjerte banker for Dalby GF fodbold.
Andre klubsympatier gør han dog ikke meget for at skjule…

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 kontingent restance har stemmeret (vedtægterne §8) ʹ tillige med forældre til medlemmer under 16 år,
samt trænere og ledere i foreningen.
Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Forsingdal-Nielsen
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KALENDER
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a. Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk
FEBRUAR
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 10.30
Seksagesima søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 14. kl. 9.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 14. kl. 10.30
Fastelavns søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 21. kl. 9.00
1. søndag i fasten. Ved Tine Illum.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 23. kl. 19.00
I præstegården eller digitalt.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 27. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 28. kl. 10.30
2. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.

MARTS
Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 9.00
3. søndag i fasten. Ved Tine Illum.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag 13. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Dåbsgudstjeneste: Søndag 14. kl. 9.00
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 14. kl. 10.30
Midfaste søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 21. kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag. Ved J.C. Bach Iversen.
Menighedsrådsmøde: Tirsdag 23. kl. 19.00
I præstegården eller digitalt.

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

Digital julegudstjeneste med
fællesskab trods afstand
Corona har vendt op og ned på mange ting, og ingenting er, som det plejer. Heller ikke julegudstjenesterne i Dalby Kirke kunne afholdes på vanlig
vis. Alligevel fik familien Krøller en smuk og rørende oplevelse med den digitale gudstjeneste.

Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat
Dalby Kirke plejer at være
stuvende fuld til alle fire julegudstjenester den 24. december. Men ingenting er
som det plejer, og det var
julegudstjenesten i 2020
heller ikke. På grund af forsamlingsforbud og afstandskrav havde menighedsrådet og sognepræst
Jens Christian Bach Iversen
været i den kreative tænkeboks og fundet et smukt
koncept til en digital julegudstjeneste.
Kirken havde forinden husstandsomdelt et brev, der
indeholdt et lys, en æske
stjernekastere og en opfordring til at se den digitale
gudstjeneste kl. 14.30 med
familien hjemme i stuerne,
så der alligevel blev en
måde ”at mødes” på til julegudstjeneste.

Lys i vinduerne
Alle blev opfordret til at
tænde lyset og sætte det i
vindueskarmen før gudstjenesten, så man ville kunne
se lys brænde i vinduerne
rundt om i sognet som et
fælles signal om julens budskab og fællesskab. Efter
gudstjenesten kunne man
så gå ud på vejen, tænde
stjernekasterne og råbe
”glædelig jul” til genboer
og naboer.
- Jeg fik helt tårer i øjnene,
da vi fik brevet. Det var så
smuk en tanke, og jeg synes,
det var mega rørende, at vi
kunne finde et fællesskab
trods Corona, og det fik
mig til at føle, at vi alle er i
det her sammen, fortæller
Stina Krøller, der sammen
med familien havde klædt
sig pænt på og sad klar kl.
14.30 til digitalt samvær.
- Det var en super god fornemmelse, og jeg sad og

Ligesom mange andre
måtte Dalby Kirke lukke
for gudstjenester i julen.
Søndag 10. januar blev dørene igen åbnet, men med
nye retningslinjer, der gælder, hver gang der er gudstjeneste, dåb, bryllup og
begravelse.
Begrænsningerne
Restriktionerne betyder:

1) Gudstjenester og kirkelige handlinger varer højst
en halv time.
2) Der må være højst 26
deltagere (ud over præst
og medarbejdere).
3) Kun kirkesangeren må
synge.
4) Der er ikke nadver ved
gudstjenester.
Disse regler gælder foreløbig til og med 7. februar.

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
jcbi@km.dk

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com
Familien Krøller sad samlet til digital julegudstjeneste med stjernekasterne liggende klar på sofabordet. Fra venstre er det HansChristian, Emily, Oliver, Stina, Sarah, Victor og mormor Mona.
Det er morfar, der tager fotoet.

Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

tænkte, at det blandt andet
er sådan et initiativ, der gør
det dejligt at bo i Dalby, fortæller hun.

Menighedsrådets
formand
Kristin B. Munksgaard
Agervænget 11
40 88 20 00
4xmunksgaard@
gmail.com

Smuk oplevelse
Familiens yngste på 10 år
blev så begejstret for den
digitale udgave, at han ligefrem udbrød spontant:
- Det her er da bedre end

Dalby Kirke og Corona
Nedlukningen af så mange dele af samfundet påvirker også Dalby Kirke. Efter julens medieombruste nedlukning afholdes der igen gudstjenester,
men med skærpede retningslinjer, foreløbig til og
med 7. februar.

Vejviser

Kirketjener/Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27 (NB! Nyt nr.)
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk

Og de indebærer også, at
alle andre offentlige arrangementer i Dalby Kirkes
regi er udsat eller aflyst.
Dog gennemføres konfirmandforberedelse, der varetages på alternativ vis
uden fysisk fremmøde, og
menighedsrådsmøder.

at gå i kirke.
Bagefter var hele familien
ude på vejen, hvor de
tændte stjernekastere og
råbte glædelig jul.
- Vi bor nederst på vores
vej, og der var flere familier
op ad vejen, der råbte glædelig jul tilbage. Det var
sådan en smuk oplevelse,
fortæller Stina Krøller.
Tjek www.dalbykirke.dk
I skrivende stund forventes
det, at restriktionerne forlænges, men intet er afgjort endnu. Derfor opfordrer menighedsrådet til,
at man konsulterer kirkens
hjemmeside. Her kan man
finde de seneste opdateringer i kalenderen og øvrige
meldinger om, hvordan
Dalby Kirke forholder sig
til situationen.

Familiegudstjeneste aflyst
Den ellers traditionsrige familiegudstjeneste Fastelavns søndag med efterfølgende
tøndeslagning og fastelavnsboller / varm
kakao i præstegården lader sig ikke gennemføre i år. Der bliver ”almindelig Corona-gudstjeneste”
på dagen.

Ældremotion flyttede udenfor

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

Dalby Kirkes nye sognehus
Som fortalt på side 1 er de nødvendige godkendelser nu langt om længe på plads fra Fredningsnævnet og de kirkelige myndigheder, så menighedsrådet i Dalby kan tage fat på det egentlige byggeri.

Af Kristin Balslev Munksgaard
Formand Dalby Menighedsråd
Der var feststemning, da
menighedsrådet kort før
jul havde det første konkrete byggemøde med den tilknyttede bygherrerådgiver
ingeniør Peter Secher og
arkitekt Jens Felthaus. Nu
kunne vi langt om længe
skyde processen i gang.
Projekteringsfase i gang
Første led er projekteringen, hvor forskellige fagfolk beregner og specificerer installationer og konstruktioner på baggrund af
tegningerne. Det samlede

tegnings- og beregningsmateriale danner grundlag
for udbudsmaterialet, som
forventes klar sidst på foråret. Når aftaler med håndværkere er på plads og
kommunen giver det sidste
’go’ til at igangsætte byggeriet, så kan vi tage første
spadestik til det nye sognehus i sommeren 2021.
Hvor vi glæder os til at indbyde alle i sognet til den
dag!
Vigtige beslutninger
Listerne med for længst
trufne materialevalg og lignende er igen taget frem
fra skuffen.

Blandt de første vigtige beslutninger er indretning af
sognehusets køkken. Køkkenet vil naturligvis blive
benyttet af kirkens medarbejdere i det daglige. Men
det skal også fungere, når
for eksempel 140 personer
skal bespises i forbindelse
med familiegudstjenester
eller nye tiltag.
Lære af andres erfaringer
Kurt Schmidt, nyvalgt medlem i menighedsrådet, er
blevet formand for kirkeog kirkegårdsudvalget, som
blandt andet har til opgave
at tilse opførelsen af det
nye sognehus.
Kurt mener, det er oplagt
at trække på andres erfaringer, når der skal tages
beslutninger om indretningen af sognehusets køkken.
Han har således blandt

andet bedt om input fra lederne ved Mariesminde
Spejderne, som har vigtige
erfaringer med bespisning
af store grupper spejdere
og deres familier på lejre
rundt i landet.
- Vi vil også kontakte andre
sogne med nyere sognehuse for at se og høre, hvad
der fungerer eller ikke fungerer i deres køkken, så vi
kan lære af det, forklarer
Kurt.
Det er selvfølgelig ikke
nemt at tage på besøg og
mødes i disse tider, men
Kurt gør sit for at indsamle
erfaringer, for som han siger:
- Det er vigtigt at få den rigtige indretning, så køkkenet kommer til at fungere
optimalt, når der rigtig
kommer gang i det nye sognehus.

Nyt om
NAVNE
DØBTE
16. januar
Theo Schøtt Hauberg
Goldbækparken 53
Lauge Schøtt Hauberg
Goldbækparken 53

VIEDE OG VELSIGNEDE
INGEN

DØDE OG BEGRAVEDE
29. november
Hans Strunge
Mariesmindevej 1
1. december
Inga Birgit Lager
Gl. Tved 16
14. december
Ketty Bjørn Eriksen
Hegnet 7

Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

NB

__________________
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
82. årgang, nr. 2
Februar 2021
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Hilmar Bjarnhoff
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.
Sognehusets grundplan. Øverst i midten ses køkkenet, som der er særligt fokus på netop nu, så der sikres en optimal indretning. Bemærk også de to adskilte ”konfirmandstuer” i venstre side af billedet, som kan lægges sammen til én stor sal ved større arrangementer. Nederst i billedet (midten / til højre) ligger kontorer til sekretær,
organist og præst (set fra højre).
Til højre (øst) for tegningen ligger kirkens store P-plads, hvorfra der vil være indgang. Til venstre (vest) for tegningen vil der blive anlagt en have, som der bliver
adgang til både indefra og ad fast belægning syd om huset, svarende til neden for tegningen.

Før jul – og før forsamlingsloftet på
fem personer – blev Gitte Gura og hendes ældremotionshold trætte af, at det
p.g.a. pladsbegrænsningerne ikke var
muligt at passe den ugentlige gymnastik i konfirmandstuen. Derfor rykkede de udenfor, hvor menuen først
stod på en god lang gåtur og dernæst
en efterfølgende varm kop kaffe. Humøret er altid højt, når holdet samles
til en god snak og en god latter. Fotos:
Privat.
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2021 startede med nedlukning af skolen
I ugen op til juleferien blev skolernes 5.-10. klasser
nedlukket og overgik til fjernundervisning for at
begrænse Corona-smittefaren. Lige op til nytåret
meddelte statsminister Mette Frederiksen en større
generel nedlukning i Danmark herunder, at skolernes undervisning for alle klasser og SFO blev lukket
frem til minimum 17. januar 2021 og forlænget
frem til 7. februar. Derfor blev starten på 2021 også
for Dalby Skole meget anderledes end tidligere
planlagt.

Af skoleleder Henrik Nielsen
Den nye skoleår skulle nu
startes med fjernundervisning for alle klasser og
etablering af nødpasning
for de elever på 0.-4. klassetrin, hvor forældre på baggrund af eget arbejde ikke
har kunnet passe og understøtte egne børn. Desuden
har der også været mulighed for, at andre elever

med individuelle behov for
at blive støttet i undervisningen af skolens personale har kunnet møde ind
til lektioner på skolen.
Op til 1. skoledag i det nye
år, mandag den 4. januar,
måtte skolens lærere, pædagoger, ledere og andre medarbejder arbejde virkelig
intensivt på at få fjernundervisning, nødpasning, ITfunktioner og vejledninger

til elever og forældre op at
køre på en god måde. Det
er blevet klaret rigtig flot af
skolens medarbejdere.
Udfordringer hjemme
Forældrene fik også igen
udfordringer ligesom ved
nedlukningen i foråret
2020. Forældrene har på
forskellige måder arbejdsmæssigt m.m. været ramt af
nedlukningerne og restriktionerne i Danmark og
samtidigt skullet understøtte deres børn i deres arbejde med fjernundervisningen. Det er krævende,
især skal de yngre elever
understøttes meget med
deres fjernundervisning.
Vores generelle oplevelse
er, at det understøtter forældrene rigtig godt.

På 4.-7. klassetrin fungerer
en stor del af fjernundervisningen som online-undervisning via Teams. Det
nærmer sig lidt en klasseundervisning, hvor eleverne og deres lærer kommunikerer med hinanden
som en del af undervisningen. Det fungerer generelt rigtig godt. Vi oplever
dog, ligesom mange andre
skoler nogle gange udfald i
online-undervisningen,
som godt kan skyldes, at en
meget stor del af undervisning og arbejde i hele Danmark skal fungere on-line
og dermed kan presse kapaciteten.
Telefonen er åben
På skolen har vi meget
fokus på at hjælpe med at

begrænse smittefaren. Derfor bliver børn til nødpasning primært afleveret og
afhentet udenfor, og at I
forældre, der har brug for
at komme skolen, bærer
mundbind og holder 2 meters afstand til andre børn,
forældre og medarbejdere.
Hovedparten af de medarbejdere, der ikke tager sig
af nødpasningen, arbejder
også hjemmefra. Forældre
kan altid komme i kontakt
med deres børns lærere og
pædagoger ved at lægge
besked på Aula eller ringe
til skolen.
Alle bakker op
I skrivende stund (11. januar 2021) afventer vi med
spænding om skolenedlukningen og andre restriktio-

ner fortsætter ud over 17.
januar. Restriktioner fortsætter helt sikkert. I hvilket
omfang skolenedlukningerne fortsætter er p.t. usikkert, men vi er ved at
vænne os til, at også skolen
hurtigt må indrette sig efter
skiftende restriktioner.
Der er rigtig meget, der
fungerer godt selv under
disse vanskelige forhold.
Det skylder vi på skolen at
give en tak for til skolens
medarbejdere, eleverne og
elevernes forældre, der
bakker flot op.
Vi holder modet oppe og
ser frem til at forholdene i
løbet af 2021 bliver normaliseret, og vi igen kan holde
skole med eleverne på skolen og genoptage skolens
mange gode traditioner.

Hjemmeundervisning, selvisolering,
COVID19 og samfundssind
Dalby Skole og vores lokal samfund er på mange
måder blevet ramt, men ikke hårdere end andre. En
ny trend i samfundet hvor omstillingsparathed og
samfundssind bliver testet af. Hvordan kan vi fortsat have en god og alsidig undervisning af vores
børn på samme høje niveau, som den eleverne får,
når de har mulighed for at møde ind på skolen? Og
hvad kigger vi ind i, når nuværende nedlukning er
overstået? Får vi et efterslæb på forskellige niveauer i samfundet? Bliver alt bare som det var
før?

Af forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Carsten Rahn
Foto: Privat
Den 11. marts 2020 gik
Mette Frederiksen i gang
med sit første af ufattelig
mange pressemøder i
2020/21. Nedlukningen af
Danmark kom som en tyv
om natten og satte sit præg
på foråret med en markant
nedlukning af det danske
samfund, og måden samfundet havde fungeret på
indtil da. Jeg kan huske
min 10 årig søns første
kommentar, da han hørte,

at skolerne blev lukket og
eleverne sendt hjem ”YES”. Det blev dog en
længere omgang end først
antaget og den hurtige
spontane jubel blev ændret
til spørgsmål, som:
Hvornår kan vi komme i
skole igen? Hvornår kan
jeg se mine venner og skolekammerater igen? Kan vi
komme på sommerferie?
Hvornår kan vi starte på
fodbold?
Gode til samfundssind
Det at ”lukke Danmark
ned”, kan vi sagtens klare

os igennem. Min umiddelbare holdning er også, at vi
hver især har været gode til
at udvise samfundssind og
respektere de udmeldinger, som regeringen er
kommet med hen ad vejen.
Det er mere alt det uvisse
så som tidshorisonten, og
hvad sker der om et par
dage eller uger? Det har
for alle været en tid, hvor
det godt nok har været
svært at planlægge sin kalender uden risiko for aflysninger og ændringer.
Hjemmeundervisning
Nu er vi i gang med den
anden større omgang nedlukning af Danmark, og nu
med en bedre forberedelse
på hjemmeundervisning
end i foråret. Vi har heldigvis lært af første omgang.
Jeg oplever, at det er en
mere struktureret undervisningsplan, som så vidt
muligt følger skoleskemaet
og som foregår blandt
andet via Microsoft Teams

i de større klasser. Det giver
en visuel undervisning
med mulighed for at
snakke og se sine skolekammerater og fortsætte
snakken i ”frikvarteret”.
Online er det nye sort
Lærerne på alle klasseniveauer koordinerer undervisningen med skemaer i
form af ugeplan m.v. som
giver en mulighed for at tilrettelægge tiden med selvstudie
og
fælles-time
online. Det virker, og det er
dejligt at se mine egne
børn blomstre hver gang,
de skal være online. Mange
forældre har kigget ind i
en hjemsendelse til hjemmekontoret kombineret
med en udvidet jobfunktion som matematiklærer,
dansklærer, hjemmekundskabslærer og mange
andre kasketter. Vi prøver
hver især at få det til at
hænge sammen. Og sikkert
meget forskelligt.
Nogle forældre har ikke

muligheden for at arbejde
hjemme, og i andre hjem
er alle hjemsendte og kan
hjælpes ad. En udfordring
som kan være svær at give
den ideelle løsning og opskrift på.
Vær taknemmelig
Så lad dette være min
kæmpe opfordring til alle.
Tag det sure med det søde.
Det er ikke nødvendigt, at
alt skal være perfekt i en tid
som denne. Vær taknemmelig for at vi har de muligheder, som vi har til fx
hjemmeundervisning og
online kontakt med venner
og bekendte.
Husk at vi alle gør det, så
godt som muligt. Det gælder også de forældre, som
ikke kan være der hele
tiden og assistere deres
børn i undervisningen derhjemme. Og ikke mindst
de børn, der kan have svært
ved at klare det med hjemmeundervisning både med
eller uden forældrenes
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Omvendt julekalender i 4.b

DALBY
SKOLE

I år har vi haft julekalender på en anderledes måde
i vores klasse. Vi har haft omvendt
julekalender. Grunden til at vi laver omvendt julekalender er, fordi vi ikke kan lave den julekalender,
som vi plejer, og det er er selvfølgelig ærgerligt.
Men omvendt julekalender er rigtig godt og sjovt,
og det er dejligt at prøve noget nyt.

Af eleverne Anna Højfeldt
Christensen og Emilie Schelde
Larsen, 4B
Foto: Dalby Skole
Omvendt julekalender går
ud på, at vi i klassen trykker
på den interaktive tavle og
åbner en pakke og ser et
kort filmklip hver dag.
Det er Motor Mille som fortæller om dagens film. Filmene handler om børn i
SOS børnebyerne rundt
om i verden. Vi har set klip
med børn fra bl.a. Bolivia,

Bosnien – Hercegovenia,
Sydafrika og Kosovo. Her
ser vi, hvad børn er udsat
for, fx har de mistet deres
forældre, eller der har
været jordskælv. Vi ser,
hvordan børnenes hverdag
er, og hvordan SOS børnebyerne har hjulpet dem.
Hver dag fortælles om et
barn, der har det svært.
Hver gang vi har set et klip,
følger en opgave med eller
en god gerning, som vi skal
lave fx. at samle skrald
uden for skolen, hjælpe til

Skoleleder
Henrik Nielsen
Viceskoleleder
Hans Jørgen Stoklund
Indskolings- og SFOleder:
Leon Jensen
Afdelingsleder
Gitte Mønster
Sekretærer
Camilla Krab
Anette Rasmussen
derhjemme og lave ting til
andre, som man holder
af. Den første december
skulle vi tegne en tegning
til vores mor eller far. Vi
har også samlet penge ind

og sendt til SOS børnebyerne.
Vi er glade for at bruge det
i 4.b., og det er dejligt at
vide, at vi gøre folk glade.
Og så er det corona-venligt.

Omvendt
julekalender
handler om at give i stedet
for at få.

Flot juleudstilling

hjælp. Det kan ikke være
perfekt, men det bliver
godt igen.
Foråret kommer
Vi har heldigvis et forår
lige om hjørnet med lysere
og varmere tider i vente og
forhåbentligt en begyndelse på at få nedkæmpet
den virus, som har plaget
os igennem længere tid.
Husk at når vi er på den
anden side, har vi en masse
fester, sammenkomster,
fødselsdagsfester og andre
gode timer i vente. Det er
blot at stå sammen – på afstand – lidt endnu.

Teknisk serviceleder
Kenneth Thorup
Tlf.:
79 79 78 30
Mail
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Det var en virkelig flot udstilling, der blev vist på PLC’s
(skolebibliotekets) juleudstilling. Skolens elever var
blevet opfordret til at lave
flotte bidrag til udstillingen,
og det var der rigtig mange
elever, der gjorde. Hver
klasse var inden jul ovre for
at se udstillingen og vurdere
de flotte bidrag til udstillingen.

Skolebestyrelse,
forældrevalgte
Sidse Østergaard (fmd.)
Peder Damkjær
Signe Thorsøe Pedersen
Morten Ellegaard Hell
Pia Kristensen
Carsten Reinert
Jacob Saltoft
Stine Weltstrøm
(suppleant 2020-24)

Fotos: Dalby Skole

____________
Det sker
Februar
Lørdag 13.
Vinterferien begynder
Søndag 21.
Vinterferien slutter
OBS: Ingen musical
med 7. klasserne pga.
Corona-restriktionerne

Julestue i PLC

Dalby Skole har fået en 3-dimensionel model af Skamlingsbanken
i sin samling. Skolen har overtaget modellen fra udstillingen på
Skamlingsbanken, hvor de ikke mere ville have den stående.
Det er meningen, at skolens geografi og natur/teknologi-lærere
kan anvende modellen, når de arbejder med landsskabsdannelsen i Danmark. Foto: Dalby Skole
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LOKALT

Lasse kæmper for at komme til at køre Super GT
Lasse Andreasen har altid været bidt af fart og har
kørt gokart i mange år. Nu vil han forsøge at
komme til at køre ræs i kongeklassen inden for
dansk bilsport – Super GT. Men det kræver opbakning fra venner og bekendte.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Den 20-årige Lasse Andreasen har kørt gokart det
meste af sit liv og har kørt
stribevis af placeringer
hjem til Danmark. Han har
været med til VM og har

også været dansk mester
flere gange – senest i 2020.
Også i år har han kvalificeret sig til VM i Portugal,
men selv om han er med i
toppen af dansk gokart
sport, så drømmer han om
at komme til at køre med i
bilsportens kongeklasse

Her prøvekører Lasse Andreasen en bil i Super GT. Det gik så
godt, at drømmen om at køre med i dansk bilsports kongeklasse
er blevet realistisk. Men skal det lykkes, er det nødvendigt med
sponsorater.

AVISEN

Super GT.
- Jeg var nede at prøvekøre
bilen, og det gik så godt, at
jeg blev tilbudt at leje mig
ind i Nymark Racing. Her
er vi to personer om en bil,
hvor man kører halvdelen
af heatene, men hvor man
kører sit eget løb, fortæller
Lasse.
Koster mange penge
Normalt koster det 1,2 millioner kroner at leje sig ind
i et team, men Lasse har
fået mulighed for at leje sig
ind for 500.000 kroner,
fordi han kørte så godt i
testkørslen.
- Det er et meget attraktivt
tilbud, og jeg vil super
gerne køre med i Super
GT. Det er en drøm for
mig, siger Lasse.
Det kræver dog, at der skal
skaffes nogle sponsorater,
så drømmen kan leve.
- Jeg tilbyder sponsorater i
alle prisklasser, VIP-arrangementer og meget andet,
så hvis der er nogle virksomheder, der er interesseret i at få eksponeret deres
virksomhed, så kontakt mig
endelig, siger Lasse.

Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen, tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36

Lasse Andreasen har endnu engang lagt sig i spidsen i et gokartræs. Nu venter der måske nye udfordringer.

Sponsorat til Lasse?
Er du interesseret i at
høre mere om at få eksponeret din virksomhed,
kan Lasse kontaktes på:

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Arkiv
Cahn Biler
Selv om de stadig får biler
ind til reparation hos Cahn
Biler, så kan de godt mærke, at mange arbejder
hjemmefra, og at de fleste
af de europæiske lande har
lukket grænserne. Arbejdsmængden har været svingende, og lige nu er der
mere stille end sædvanligt.
- Selv om vi ikke har haft
lukket på noget tidspunkt,
så har vi godt kunnet mær-
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ke Corona alligevel. Folk er

ikke kørt sydpå på ferie, så
alle de tjek, som vi normalt
laver på bilen, inden folk
skal ud at køre langt, dem
har vi ikke haft. Vi kan også
godt mærke, at de sælgere,
der normalt kører 60.000
kilometer om året, arbejder hjemmefra og derfor
ikke kommer ud at køre.
Der sker også færre skader,
når folk kører mindre,
siger Carsten Andreasen
fra Cahn Biler.
Bemandingen hos Cahn
Biler udgøres af to indehavere og en læring, så der
har hverken været behov
for at fyre eller hyre.
- Det er gået hæderligt her
i Corona-tiden, og vi er
bare glade for, at vi er i
denne branche. Mange har
det meget værre, siger Carsten Andreasen.

Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimers
efterfølger

Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til
avisen.

Facebook
Lasse Andreasen Racing
E-mail
lasse.andreasen309
@gmail.com

Avisen trykkes i 2150 eksemplarer og udkommer
10 gange om året. Den
bliver gratis omdelt til
alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles til Dalby
Skoles elever.

Telefon
51 28 46 56

Dalby Mølle
Hos Dalby Mølle har de
ikke kunnet mærke Corona-krisen.
- Men vi er også inden for
fødevarebranchen, så alt
har kørt som normalt her
hos os, siger Claus Sønniksen, administrerende direktør ved Dalby Mølle.
Det eneste problem, Dalby
Mølle har haft under Corona-nedlukningerne, var
under den første nedlukning i marts, hvor møllen

Områderedaktør
for skole
Henrik Nielsen,
tlf. 79 79 78 30

Avisens mailadresse
lisahartmann.kuang
@gmail.com

Der er blevet lidt mere stille her i Corona-tiden
Det er forskelligt, hvordan de virksomheder, der
med deres annoncer er med til at støtte Dalby Tidende, bliver påvirket af Corona-krisen. Hos Cahn
Biler kan de godt mærke, at der ikke bliver kørt så
mange kilometer for tiden, mens man hos Dalby
Mølle arbejder, som man plejer.

Om

havde lidt svært ved at følge
med efterspørgslen.
- Folk hamstrede, så vi
havde lige en periode, hvor
produktionen ikke kunne
følge med, men det gik jo
hurtigt i sig selv igen. Siden
har det været ”forretning
som sædvanlig”. Vi har heller ikke haft nogen syge
med Corona, fortæller
Claus Sønniksen, der dog
glæder sig til, at alt i det
hele taget bliver mere som
førhen.

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

