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Dalby Skole
ARRANGEMENTER
FEBRUAR / MARTS
FEBRUAR
Dialogmøde om
gymnastikkens fremtid:
Mandag 7. kl. 20.00
Dalbyhus / hallen.
Skolens vinterferie:
Lørdag 12. – Søndag 20.
Generalforsamling
Dalby GF:
Tirsdag 22. kl. 19.00
Dalbyhus / hallen.
Grundstensnedlæggelse
nyt sognehus:
Onsdag 23. kl. 16.00
På byggegrunden ved
kirken.
MARTS
Vinterfest i Dalby:
Fredag 11. kl. 18.00
Dalbyhus / hallen.
Sogneindsamling for
verdens fattigste:
Søndag 13.
Hele sognet.

Dalby Kirke

Dalby GF

Dalby Beboerforening

Indsamling til udendørs fitness:
Dalby GF søger tovholder
Der skal samles mindst en million kroner ind til et nyt
udendørs fitness-område foran Dalby GF’s klubhus.
Formanden for Dalby GF håber, at der er nogen, der vil
være tovholder på projektet.
Af Lisa H. Kuang
Illustration: Kompan
300.000 kroner er kommet
i kassen, men der mangler
stadig en million kroner,
inden det udendørs fitness-område foran klubhuset kan blive en realitet.
Derfor skal der nu sættes
en indsamling i gang. Den
ambitiøse plan er nemlig,
at fitness-området skal stå
klar til skolestart i august
2022, så Morten Hell, formand for Dalby GF, rækker
nu ud til Dalby borgerne.

- Jeg håber, vi kan finde
en, der har lyst til at være
tovholder på projektet, så
vi kan få det realiseret. Der
er jo rigtig meget praktik i
sådan en indsamling, siger
Morten.

mobilepay-indsamling, og
der kan laves flere andre
aktiviteter, hvor der kan
samles ind.
- Alle gode ideer hilses velkommen, og det ville være
fint, hvis der er en eller flere personer, der vil stå for
det praktiske, siger Morten
Hell, der selv har sendt flere ansøgninger afsted til
flere forskellige fonde.

- Jeg håber selvfølgelig, at
det giver noget, så det ikke
er en million kroner, vi
skal samle ind i Dalby, siger Morten.
Det udendørs fitness-område bliver både frit og
gratis at benytte.
Læs mere om planerne
for det nye fitness-område
på side 3 og i kommende
numre af Dalby Tidende.

IDRÆT

Flere veje til en million
Indtil videre er det ikke
bestemt, hvordan indsamlingen skal foregå. Morten
forestiller sig, at der både
kan blive tale om et husomdelt girokort, hvor folk
kan indbetale et frivilligt
beløb, men der er også

Dialogmøde om
gymnastikkens fremtid
Læs side 3

KIRKE

Grundstensnedlæggelse ved nyt sognehus
Læs side 4

”Fra Alperne mod
Rom” med Jette Juhl:
Onsdag 16. kl. 19.00
Præstegården.
Koncert med kirkens
voksenkor:
Onsdag 23. kl. 19.30
Kirken.
Generalforsamling Tved
Vandværk:
Torsdag 24. kl. 19.30
Den Gyldne Hane.
Fælles sogneaften om
Dr. Margrethe:
Torsdag 24. kl. 19.00
Sdr. Bjert Sognehus.
Gymnastikopvisning:
Lørdag 26. kl. 10.00
Dalbyhus / hallen.

BREAKING

Sommerfest! Ja!
10.-12. juni 2022

GANG I DIG OG DALBY

Borgmester deltager i
generalforsamling
Læs side 2

BETAL DKK 235,- VIA
MOBILPAY 70382
(INCL. MAD OG MUSIK)

KIRKE

Babyrytmik i præstegården: Ny sæson
Læs side 5

VINTERFEST I DALBY
FREDAG 11. MARTS 2022
Tilmeldingsfrist 1. marts.
Se mere på side 3.

Konfirmation
Se vores spændende menuforslag på beckmenu.dk eller kom ind i butikken til en snak.
Agtrupvej 190 | 64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

SKOLE

Krybbespil på en anderledes måde
Læs side 6

SKOLE

Viceskoleleder glæder
sig over modtagelsen
Læs side 8

Dalby Tidende

GANG I DIG OG DALBY / DALBY GF

Tved Vandværk er nu blevet et andelsselskab
Hvis nogen har været nervøse for, at vores vandværk
var en forening, hvor vi alle hæfter for et evt. underskud, så kan man nu ånde lettet op. Pr. 1. januar 2022
er vandværket gået over til at være et A.m.b.a.
Af Jørgen Sall, bestyrelsesmedlem i Tved Vandværk
Et A.m.b.a. er et andelsselskab med et begrænset
ansvar. Nu hæfter vandværkets kunder alene med
de beløb, de eller tidligere
ejere har indbetalt ved tilslutning til vandværket.
Generalforsamling på
Den Gyldne Hane 24.
marts 2022 kl. 19.30
De seneste to generalforsamlinger
har
i sagens natur i disse
Corona-tider været noget underdrejet.
Bestyrelsen opfordrer
kraftigt til, at så mange som muligt møder
op til generalforsamlingen. Vi lokker med
et par stykker smørrebrød af restaurantens
bedste kvalitet sammen med en øl eller
vand efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen har behov
for at få vores kunders holdninger og
synspunkter om vandværket. Så tag naboen
med. Vi håber, at Coronaen ikke længere står
i vejen til den tid.
Der vil komme yderligere information om
generalforsamlingen
inden afholdelsen.

Vedtægtsændring
En sådan ændring foretages selvfølgelig ikke uden
en ændring af vedtægterne for værket. Vi opfordrer alle til at se på vores
hjemmesiden
www.tvedvand.dk. Her er bl.a. de
nye vedtægter og de nyeste
vandanalyser.

Ny suppleant søges
På hjemmesiden er der
også oplysning om, hvem
der sidder i bestyrelse for
vandværket. Vi gør opmærksom på, at det ikke
lykkedes at få valgt en ny
suppleant til bestyrelse på
den seneste generalforsamling. Vi håber, at en af
vores 700 kunder har lyst
til at melde sig som kandidat. Arbejdsmængden
er overkommelig, og det
er nødvendigt, at vi kan
få nye medlemmer i besty-

TVED VANDVÆRK
GENERALFORSAMLING

Den Gyldne Hane
24. marts 2022 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag sendes senest 9/3 til:
Formand@tved-vand.dk

deltager. Han vil besvare
spørgsmål fra deltagerne
og fortælle om kommunens planer inden for en
kommende sydlig ringvej.
Dagsorden og nærmere
information kommer i
marts-nummeret af Dalby
Tidende.
Se også indstik i denne avis
om kontingentbetaling og
sognehistorie.

Flere får etableret nye installationer inden for husets fire vægge. Det kunne
f.eks. være et afkalkningsog blødgøringsanlæg, et
avanceret køleskab/fryser
med mulighed for at lave
isterninger eller en swimmingpool. Ved disse anlæg
er der risiko for, at forurenet vand kan strømme tilbage i ledningsnettet, hvis
trykket i forsyningsledningerne forsvinder midlertidigt.
Afbrydelser af forsyningen

kan desværre ikke undgås,
særligt i disse tider, hvor
der sker en separering af
spildevandet i vores område. Hvis der er risiko for
tilbagestrømning i nettet, skal der etableres en
tilbagestrømningsventil.
Derfor, hvis du har fået
etableret et nyt anlæg eller maskine i huset, så hør
for en sikkerhedsskyld din
autoriserede VVS-installatør om alt er i orden med
hensyn til tilbagestrømningssikring.

Gymnastikopvisning 26. marts 2022
Bestyrelsen, instruktørerne og alle gymnaster er klar
og håber, at vi i år kan få lov til at afholde vores årlige
gymnastikopvisning uden restriktioner.

Traditionen tro afholder vi
vores gymnastikopvisning
i Dalbyhus hallen lørdag
26. marts fra kl. 10. Her er
instruktører og gymnaster,
trods lidt nedlukning, klar
til at vise, hvad de har øvet
i løbet af sæsonen.
Til opvisningen kommer

Den årlige generalforsamling i Beboerforeningen for
Dalby Sogn finder sted onsdag 30. marts. Koldings
nyvalgte borgmester Knud Erik Langhoff deltager.
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Tilbagestrømningssikring
Vi skal have fokus på ikke
at forurene vores drikkevand, der leveres ud til jer.

Af: Irene Mortensen

Borgmester deltager
i Beboerforeningens
Generalforsamling
Det bliver med dagsorden
ifølge vedtægterne, når
hele sognets Beboerforening holder generalforsamling for medlemmerne
onsdag den 30. marts kl.
19.00 i Præstegården, Gl.
Tved 23A.
Allerede nu kan Beboerforeningens bestyrelse dog
løfte sløret for, at borgmester Knud Erik Langhoff

relsen, ellers kan det blive
svært at bevare Tved Vandværk som et selvstændigt
vandværk.
Et nyt regulativ er også
trådt i kraft her ved årsskiftet. Det er noget teknisk,
men i regulativet kan man
få svar på de mere tekniske
spørgsmål, der gælder levering af vand fra værket.

du til at opleve et varieret
program med en indmarch
med ca. 250 gymnaster,
hjælpere og instruktører,
der gennem sæsonen har
gjort det muligt, at så mange voksne, børn og unge
har kunnet dyrke deres
idræt en gang om ugen i
vores lokalområde.
Dagen er krydret med

bl.a. ”krudtuglerne ” fra
forældre-barnteamet,
et
gæstehold, springere fra
fire forskellige hold samt
Hit Fit dance – og hvem
ved – måske lidt mindfulness til os alle med nogle
yogaøvelser.
I løbet af formiddagen vil
der være mulighed for en
kop kaffe og guf til ganen,
som kan betales via Mobile-Pay, herunder også entréen. Vi glæder os til at se
jer alle.

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.

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.

Borgmester Knud Erik
Langhoff deltager i Beboerforeningens generalforsamling
onsdag den 30. marts.

Alle er meget velkomne
På bestyrelsens vegne
Formand Morten Hell

Dalby Tidende

DALBY GF

Snefald til vinterfesten 11. marts: Meld jer til
Vi er hærget af Corona nu, men det er vi ikke til marts!
Hvad gør man som arrangør for at sikre en ordentlig
vinterstemning til vores vinterfest i Dalby?
Vi har tænkt over, hvordan vi bedst muligt skaber
stemning og har fået adgang til en snekanon!
Start kl. 18.00. Sidste tilmelding: 1. marts
Af Mette Høi Davidsen,
Dalby GF
Vinterfesten fredag 11.
marts er arrangeret af Hovedforeningen i Dalby GF.
Sæt et kæmpe kryds i ka-

lenderen. Vi har brug for
at være sammen, lære hinanden godt at kende og
værne om det fantastiske
sammenhold i vores lokalområde.
Vi vil gerne opfordre alle

Dialogmøde om
en multisal og
gymnastikafdelingens fremtid:
7. februar kl. 20
Vi har brug for dig og din ven/veninde eller nabo til
nogle af opgaverne i afdelingens bestyrelse. Vores bestyrelse mangler hænder og en af årsagen er, at Irene
Mortensen giver stafetten videre til en anden, som
formand i gymnastikafdelingen.
Af Dalby GF, Gymnastik
Afdelingen søger aktive
både til sin bestyrelse og
en særskilt byggestyregruppe. Læs om bestyrelsens
opgaver i den særskilte
kasse.
Byggestyregruppe
På mødet 7. februar vil vi
gerne etablere en byggestyregruppe, der sideløbende vil arbejde med at
få etableret en multisal

med springgrav ud fra Dalby GF´s helhedsplan. Det
er en ad hoc opgave, og
man behøver ikke sidde i
afdelingens bestyrelse. Du
vil bruge nogle timer sammen med andre og være
med til at gøre en forskel
for lokalområdet ved, at
Dalby får en multisal med
springgrav, som giver endnu flere muligheder for
sportslige aktiviteter fra 0.
- 100 år i Dalby GF.

klassernes
forældrerødder, haveforeninger, gader,
sportshold, madklubber
el. andre sociale sammenhænge til at bakke op og
benytte denne mulighed
for en festlig aften. Vi vil
gerne se alle voksne – både
de nye i være lokalområde,
også de lidt ældre. Alle er
velkomne.
Man kan selvfølgelig også
sagtens komme alene eller som par, hvis man ikke
lige kender nogen, der har

meldt sig til. Vi sørger for
at lave nogle gode borde
under spisningen, hvor
vi samlede alle dem, der
kommer alene eller er få.
Stemningen bliver god,
for vi har savnet hinanden.
Der vil blive snakket, festet, danset til godt og vel
midnat, hvor aftenen bliver afsluttet.
Gå ikke glip af festen. Man
kommer nemlig lynhurtigt
til at kende nogen.
Festen skydes i gang kl. 18.

Mad og musik
Musikken bliver leveret
af 4-to-one. Maden bliver
også lokal. I baren kan I
købe øl, vin, vand m.m.
4-to-one har den særlige
ordning, at ”den, der stemmer, bestemmer musikken”.
Gå ind på dette link og vær
med til at vælge de numre,
orkestret spiller:
https://da.surveymonkey.
com/r/HTSYMP5

BETAL DKK 235,- VIA
MOBILPAY 70382
(INCL. MAD OG MUSIK)
VINTERFEST I DALBY
FREDAG 11. MARTS 2022

BESTYRELSENS OPGAVER
Til bestyrelsesarbejdet har medlemmerne delt opgaverne mellem sig,
for på denne måde er der få opgaver til hver. Opgaverne kan være:
Administrative opgaver
• Koordinere haltider mellem de forskellige afdelinger og indtaste
i kommunens foreningsportal
Se i mailboks og sende til rette person
• Kommunernes foreningsportal med medlemstilskudsansøgning
• Kontaktperson til DGI vedr. kursus og netværksmøder i Kolding
Udøvelse af gymnastikken
• Bestilling af instruktørtøj
• Opsyn og samarbejde med skolen, SFO og klub vedr. redskaber
• Samarbejde med tekniskserviceleder vedr. brug af hallen
• Opvisning
• Hjælpe med arrangere, at vores spirer = hjælpere kan mødes til hyggeligt samvær i klubben
• Hjælpe med kursustilbud
Bestyrelsesarbejde
• Med til afdelingens bestyrelsesmøder til planlægning af gymnastiksæsonen
• Ansøge brandmyndighederne om tilladelse til at holde opvisning
• Repræsentant fra gymnastikafdelingen til Dalby GF´s hovedforeningen
• Holde orden i vores mødelokale og køkken
• Indkøbe chokolade til gymnasterne til jul
• Formand for gymnastikafdelingen
Byggestyregruppen
• Vil være med i byggestyregruppen til en multisal med springgrav.
• Tovholder på projektet
• Byggesagen
• Samarbejde med skolen, Dalby GF, Kolding Kommune

Skal vi fortsat
have en gymnastikafdeling og
bygge en
multisal?

JA

Hvis du kan sige
til dette, så kom til
gymnastikafdelingens
dialogmøde 7. februar
2022 kl. 20 i klubhuset
ved Dalbyhus hallen.

Udendørs fitness-område skal stå
klar til skolestart august 2022
Planlægningen af det nye fitness område ved klubhuset er godt i gang. Formanden for Dalby GF håber på,
at det snart kan tages i brug, selv om der foreløbig kun
er indsamlet 300.000 kroner til projektet.
Af Lisa H. Kuang
Illustration: Kompan
Formand for Dalby GF
Morten Hell indrømmer
gerne, at han er ambitiøs,
når det kommer til det
planlagte udendørs fitness område foran det nye
klubhus.
Selv om der stadig mangler
en million, før hele projek-

tet kan realiseres, så håber
han alligevel, at anlægget
kan stå klar, så børnene
allerede fra skolestarten i
august kan få gavn af det.
- Jeg er fortrøstningsfuld.
Jeg har flere ansøgninger
ude til fondsmidler og
snart går en indsamling i
gang, så jeg regner med,
at vi kan nå det. Når først
pengene er der, tager det

ikke så lang tid at få det anlagt, selv om der er meget,
der skal graves væk, siger
Morten.
Bruges af skolen
Der er planlagt to områder
i hver sin ende af klubhusets længde samt en løbebane på 60 meter, der
binder de to områder sammen. Der bliver opsat redskaber i hver ende, og der
bliver etableret et faldunderlag, som er det samme
som det, der er under Æblet ved skolen.
Meningen er, at især ud-

skolingen kan bruge fitness
området i idrætstimerne,
bl.a. kan løbebanen bruges, når 9. klasserne skal til
eksamen.
- Men ellers er det meningen, at det skal være gratis
og frit tilgængeligt for alle
i Dalby, der ønsker at benytte redskaberne og løbebanen, siger Morten.
Etablere hold
Han håber, at der er nogen, der vil lave et træningshold i crossfit i Dalby
GF-regi, ligesom der kan
etableres hold til udendørs

yoga.
I Dalby GF-regi er klubbens medlemmer begyndt
at samle penge ind til den
nye kunstgræsbane, men
Morten vil meget gerne
have involveret 8.-9. klasserne i projektet med det
nye fitness område.
- Det er ikke alle, der spil-

ler fodbold eller som er
medlem af Dalby GF, så det
ville være godt, hvis der var
nogle af de unge mennesker, der er havde lyst til at
være med på det her projekt. Det kunne også være,
at skolen havde lyst at blive
involveret på en eller anden måde, siger Morten.
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Dalby Tidende
KALENDER
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger p.g.a.
Corona. Følg med på www.dalbykirke.dk
FEBRUAR
Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
Sidste søndag efter Helligtrekonger.
Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 13. kl. 9.00
Septuagesima søndag. Ved Tine Illum.
Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 10.30
Seksagesima søndag. Ved J.C. Bach Iversen.
Grundstensnedlæggelse: Onsdag 23. kl. 16.00
På byggegrunden ved kirken. Se side 4.
Menighedsrådsmøde: Torsdag 24. kl. 19.00
I præstegården.
Gudstjeneste: Søndag 27. kl. 10.30
Fastelavns søndag. Ved J.C. Bach Iversen.

DALBY KIRKE

Det glæder
vi os til…

Koncert:
Dalby Kirkes Voksenkor
Onsdag 23. marts
kl. 19.30

Corona har spændt ben for mange planer i Dalby Kirke,
men nu kan vi begynde at glæde os igen.
Skolernes krybbespil, en
julekoncert, en kirkefrokost, vinterens sogneaftener, fastelavn og meget
andet står på listen over
alt det, der er blevet rykket
rundt på.
Det er ærgerligt at gå glip
af gode traditioner, men vi

har konsekvent sagt ”udsat” frem for ”aflyst”, for vi
har ønsket at holde fast i
noget at se frem til.
Så sæt X i kalenderen til
disse udsatte arrangementer, der nu ligger i marts
– april. Mere i næste nummer af Dalby Tidende.

Onsdag 16. marts kl. 19.00:
Fra Alperne mod Rom
med Jette Juhl

MARTS
Søren Peter Viborg:
Min barndoms Dalby
Onsdag 6. april kl. 19.00

Gudstjeneste: Søndag 6. kl. 10.30
1. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag 13. kl. 9.00
2. søndag i fasten. Ved J.C. Bach Iversen.
Sogneindsamling: Søndag 13. kl. 10 - 12
Se side 5.
”Fra Alperne mod Rom” med Jette Juhl:
Onsdag 16. kl. 19.00
Billeder og beretninger fra 600 km. vandring.
Gudstjeneste: Søndag 20. kl. 9.00
3. søndag i fasten. Ved Tine Illum.

Sognehus: Grundsten 23. februar
Der er ikke meget, der stikker op af jorden endnu, men
den er god nok: Sognehusbyggeriet er en realitet. Efter
års ventetid har maskinerne nu taget fat, i første omgang på at nedgrave jordvarmeslanger. Selve grundstenen lægges onsdag 23. februar kl. 16. Derefter vil
man begynde at kunne se byggeriet skyde op.

Grundstensnedlæggelse nyt sognehus:
Onsdag 23. kl. 16.00
På byggegrunden ved kirken. Se side 4.

Endelig! Man tror næsten
ikke sine egne øjne. Der
kører faktisk maskiner
rundt på byggegrunden.
Byggeriet af Dalbys sognehus er i gang.
Det indebærer uundgåeligt, at kirkens nordvendte P-plads i 2022 vil bære
præg af arbejdet, men der
er lagt en god plan, så deltagere i gudstjenester og
kirkelige handlinger bliver
generet mindst muligt af
maskiner og materiel m.v.

Koncert med kirkens voksenkor:
Onsdag 23. kl. 19.30
I kirken. Mere i næste nummer af Dalby Tidende.
Fælles sogneaften i Sdr. Bjert:
Torsdag 24. kl. 19.00
Om Dr. Margrethe i anledning af regentjubilæet.
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.
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Dalbys kommende sognehus
bliver forsynet med jordvarme.
Derfor er der i løbet af januar
gravet metervis af jordvarmeslanger ned på grunden.

Tidsplanen i løbet af året
I januar har programmet
stået på nedgravning af
jordvarmeslanger og kabeltræk ud til Dalbyvej

langs kirkens nordvendte
P-plads. Snart skal der graves ud til fundamentet, så
skal soklen støbes, og hen
på foråret bliver selve byggeriet synligt, når indermurene begynder at skyde
op i form af forstøbte betonelementer.
Omkring
sommerferiens start vil den murede
skalmur forventeligt stå
færdig. Da vil man altså få
det første egentlige indtryk af sognehuset, som
det kommer til at se ud.
Men det varer endnu nogle måneder, før alle de
mange håndværkere som
elektrikere, VVS-firmaer,
malere, gulv-firmaer m.v.
er færdige.
Der skal naturligvis også
installeres køkken til de
mange fællesarrangementer, som folk fra sognet har
peget på i forbindelse med
visionsmøder, ligesom der
også indgår et smukt have-

anlæg i planerne.
Hvornår står sognehuset
færdigt og klar til brug?
Tidsplanen siger december, men der er af gode
grunde ikke sat præcis
dato på.
Dalby Tidende vil løbende
følge op med nyt fra byggepladsen.
Grundstensnedlæggelse: Onsdag 23.
februar kl. 16
Menighedsrådet inviterer alle interesserede
til grundstensnedlæggelse onsdag 23. februar kl. 16.
Menighedsrådet vil –
sammen med de ansvarlige for byggeriets
udførelse – forestå en
lille ceremoni ved nedlæggelsen af grundstenen og er efterfølgende vært ved en lille
forfriskning.
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Dalby samler ind til verdens
fattigste søndag 13. marts

Nyt om
navne
DØBTE
5. december 2021
Esther Thestrup
Odins Ager 21

Vær med, når Dalby deltager i Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling søndag den 13. marts kl. 10 - 12.
Sammen gør vi i fællesskab en forskel for mennesker i
yderste nød.
Klimaforandringerne og
Corona-pandemien
har
endnu en gang vist, at
mennesker i verdens fattigste lande bliver hårdest
ramt i globale kriser. Her
findes der ikke på samme
måde værn, der beskytter,
eller systemer, der griber.
I næstekærlighedens navn
kan ikke vende det blinde
øje til. Verdens fattigste
mennesker har mere end
nogensinde brug for støtte. Vi må bevare håbet og
troen på, at vi kan gøre en
forskel.
2022-indsamlingen bliver
en milepæl
I 2022 fylder Folkekirkens
Nødhjælp 100 år. Som den
ældste nødhjælps- og udviklingsorganisation med
danske rødder, fejrer vi
ikke alene 100 års arbejde
med håb og handling som
varemærke. Vi fejrer et
stærkt dansk engagement
i humanitært udviklings-

arbejde gennem hundrede år. Sogneindsamlingen
bliver derfor en jubilæumsindsamling.
Klimaproblemer øverst på
listen
I Etiopien, Sydsudan og
Zimbabwe sulter millioner
af mennesker, fordi regnen udebliver, og høsten
slår fejl år efter år. I Nepal,
Bangladesh og Myanmar
forsvinder livsgrundlaget,
når voldsom regn skyller
jorden væk.
Klimaforandringerne er
en realitet på hele kloden.
Konsekvenserne er bare
ikke ligeligt fordelt på verdensplan. Det er verdens
fattigste, der rammes hårdest, altså mennesker, der i
forvejen ingenting har.
Folkekirkens
Nødhjælp
har ydet nødhjælp til mennesker i 100 år, længe før
klimaforandringerne kom
på dagsordenen. Og i den
periode har der altid har

Plantning af nye træer er en vigtig brik i kampen mod klimforandringer, da træerne mindsker CO2 i atmosfæren. Derudover
kan træer gøre sårbare samfund modstandsdygtige, når klimaforandringerne som jordskred og oversvømmelser rammer. Foto:
Mikkel Østergaard.
været
naturkatastrofer,
men aldrig i det omfang, vi
oplever nu.
Vi må handle nu, hvis vi
skal redde liv. Verdens
fattigste behøver konkret
hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser –
hjælp til at overkomme
de orkaner, der kun bliver
voldsommere og voldsommere år for år.

andet til klimahjælp som
disse:
1) Træplantning, der modvirker jordskred og kan
bremse voldsomme oversvømmelser.
2) Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand.
3) Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke
og omskifteligt vejr.

Helt konkrete tiltag.
Når vi samler ind den 13.
marts, går pengene blandt

Gør en forskel - meld dig
som indsamler
Du kan gøre en verden til

Nogle steder i Afrika skal
kvinder og børn vandre i
flere timer for at hente vand,
som oftest er bakteriefyldt.
Folkekirkens Nødhjælp bygger
vandposter i landsbyerne, så
færre bliver syge, gåturene
efter vand forkortes og børn
for mulighed for at lege og gå
i skole. Foto: Peter Høvring.
forskel ved at melde dig
som indsamler. Så kontakt
allerede nu sognepræst
Jens Christian Bach Iversen for at melde dig som
indsamler på tlf. 75 50 23
27 eller e-mail jcbi@km.dk
Du kan også tilmelde dig
på blivindsamler.dk
- Den årlige sogneindsamling er altid en hyggelig
søndag. Det er en god og
meningsfuld måde for familier at være sammen på,
og det samler folk om en
vigtig sag til gavn for verdens fattigste,” siger Lars
Gylnæs, indsamlingsleder
i Dalby.

Corona og kirken
Babyrytmik i præstegården
Eva Schmidt, organist og korleder ved Dalby Kirke,
åbner tirsdag den 22. februar dørene for en ny sæson
med babyrytmik. Babyrytmik foregår hver tirsdag kl.
10.15 i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A.
Af Eva Schmidt. Foto: Arkiv
Ved babyrytmik står den
på musik og bevægelse,
sang og salmer, dans og leg
med babyer fra 0-1 år og
forældre.
Oplev glæden ved musik og bevægelse med dit
barn, lær nye sange og
salmer og få idéer til gode
lege, som stimulerer barnets udvikling. Vi spiller
på instrumenter, synger,
vugger, danser og leger
med tørklæder, faldskærm,
sæbebobler m.m.

Også på kirkens området ophørte Corona-restriktionerne 1. februar.

lagt nadverbrød i de bægre, menigheden tager på
vej op til alteret.

Dalby menighedsråd glæder sig over, at det igen er
muligt at igangsætte aktiviteter, der har været sat
på pause, men noterer sig
også, at alle ikke er helt
trygge endnu. Derfor opfordrer menighedsrådet
til, at vi fortsætter med at
vise hensyn, når vi samles,

Fastelavn i kirken…: 2023
Den traditionsrige fastelavnsfejring – med familiegudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning,
kåring af de bedste udklædte samt selvfølgelig
fastelavnsboller og kakao –
bringer altid rigtig mange
sammen på kryds og tværs.
Trods de ophørte restriktioner vente vi derfor et år.

blandt andet ved at udnytte pladsen.
Der vil også fortsat stå
håndsprit i kirken og præstegården, ligesom anbefalingerne om rengøring,
udluftning m.v. også stadig
gælder og bliver fulgt nøje.
Ud fra samme tankegang
vil der til nadveren blive

Kom som du er, og giv dig
selv og dit barn en hyggelig start med musik.
Medbring dyne eller andet, som babyen kan ligge
på.
Efter 45 minutter med musik er der kaffe/te og en
lille snack og mulighed for
at sætte sig og hyggesnakke, amme m.m.
Tilmelding nødvendig
For tilmelding og information: Ring til Eva på 51 28
02 31. Eller send en mail
på organisteva@gmail.com

22. januar 2022
Valdemar Schneider
Sørensen
Thors Ager 36
Theo Schneider
Sørensen
Thors Ager 36
Benjamin Elgård
Clausen
Thors Ager 24

VIEDE OG
VELSIGNEDE
22. januar 2022
Cecilie Schneider
Sørensen & Steffen
Schneider Sørensen
Thors Ager 36

DØDE OG
BEGRAVEDE
15. december 2021
Anna Dorthea
Ballegaard Jensen
Koldingbjerg 24
30. december 2021
Henning Thomsen
Lundgærdet 9
5. januar 2022
Nancy Lydia
Toftgaard-Hansen
Idyl 14
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
83. årgang, nr. 2
Februar 2022
Red.: J.C. Bach Iversen
FAST FOTOGRAF
Kurt Schmidt
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

Så festlig tager en fastelavnsgudstjeneste i Dalby Kirke sig ud,
her i 2019. Vi glæder os til 19. februar 2023!
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En udskoling i fuld fart
og rivende udvikling
Hvad kan en udskoling på Dalby Skole? Umiddelbart
står vi efter sommerferien over for den første tresporede 7. årgang, efter den nye udbygning står færdig. Hvad
vil det indebære at blive en del af en udskoling, og hvad
kan der tænkes, at forældrene skal bidrage med samt
ikke mindst forventninger og krav til eleverne?

Af Carsten Rahn,
skolebestyrelsesmedlem
Foto: Privat

I bestyrelsen på Dalby skole
kan vi blandt andet mærke
og se, at der er kommet en
udskoling med ældre elevårgange på skolen. Vi har
fået elevrådet for de store
klasser med i starten af vores møder, således vi kan få
et indblik i, hvad eleverne
har af ønsker til ændringer
samt mangler i hverdagen.
Og hvad der i det hele taget rører sig hos de unge
mennesker. En involvering
af eleverne i bestyrelseslokalet giver også et indblik

for vi voksne i andre ting,
som vi måske ikke tidligere har fundet aktuelt eller
måske slet ikke har overvejet betydningen af. Det er
samtidig også en god øvelse og læring for eleverne at
deltage og få lov at komme
til orde til et bestyrelsesmøde. Det er en win win
situation.
Gode input
De unge mennesker, som
vi nok heller må kalde
dem, har nogle gode input og tiltag som kan være
med til at styrke Dalby Skole som en god, attraktiv og
også efterhånden stor skole i Kolding Kommune.
Eleverne gennemgår en
enorm udvikling de sidste
år i folkeskolen. En udvik-

ling på skoleområdet med
øget viden og gode færdigheder til en uddannelse bagefter. Men sandelig
også personligt sker der
en masse med eleverne i
de år. En flok teenagere,
hvor der er fart på hele
dagen med besiddelse
af en ordentlig omgang
tanke-mylder og diverse
udfordringer i deres udviklinger hver især. Situationer hvor de bliver stillet
mere og mere til ansvar for
deres skolearbejde, og den
klassekammerat og ven de
er og arbejder på at være.
Uddannelsesparathedsvurdering
Lige før jeg skulle have
stavekontrol på ordet. Dalby skole vil og skal tilbyde
de unge mennesker en
udskoling, som ikke alene
gør dem dygtigere men
også klar til en uddannelse og livet efter folkeskolen. Vi skal kunne se det
hele menneske i eleverne
og udfordrer dem i hver-

dagen men samtidig give
support og hjælp – også fra
forældrenes side af. Vi skal
gøre vores børn robuste og
klar til en verden udenfor
folkeskolen, således de
kan og tør stå på egne ben.
De skal kunne stille sig op
og udtrykke sig således det
både er forståeligt og med
et klart og tydeligt budskab. En teenager med en
god uddannelse, hvor trivsel og support hele vejen
igennem har været i fokus,
og som kan udtrykke sig og
argumentere sine påstande, sådan et ungt menneske skal nok blive til noget.
Det er i hvert fald en god
start.
Informationsmøde
Da jeg som forældre i 6.
årgang selv kommer tættere på den realitet, at de
ikke er små børn længere,
kræver det mere af os som
forældre og voksne. I rigtig
god tråd med dette inviterer Dalby Skole til informationsmøde omkring vores

nye udskoling til forældre
på 6. årgang. Vi forældre
har også en vigtig opgave
i forbindelse med udskolingen med vores teenagere. Det er rigtig vigtigt, vi
holder snuden i sporet for
dem, støtter dem og er der
for dem.
En klar opfordring herfra skal lyde på at deltage.
Kom og lyt til hvad Dalby
Skole kan tilbyde, der er
mange ting på programmet. Hvad er planen og
ikke mindst målet for vores
børn, når de en gang skal
slippes ud med en sidste
skoledag med karamelkast
og en afsluttende eksamen
efter 9. klasse? Det er trods
alt vores børns fremtid vi
taler om. Vi ses til informationsmøde.

Mødet er rykket fra januar
grundet Corona til:
Torsdag den 3. februar
kl. 16.00 – 17.00.

Det traditionelle krybbespil har ikke været som det plejer
Traditionen tro har 2. årgang på Dalby Skole igen i år
lavet krybbespil. Men intet har været som det plejer.
Der har været mange benspænd, og det blev januar,
inden krybbespillet kunne fremføres.
Af Emilie Rønnebech
Wortmann
Fotos: Henriette Aabling
Siden november har de
tre klasser arbejdet på at
blive klar til at vise krybbespillet for resten af skolen,
forældre og bedsteforældre. Dog har der grundet

Corona været mange benspænd, som har ændret
planerne for afholdelsen
af krybbespillet gentagende gange.
Siden midt november har
vi på 2. årgang snakket om
juleevangeliet, ønsket og
fordelt roller, øvet os på julesalmer, fundet fine kostu-

mer og ikke mindst – øvet
krybbespillet. Eleverne har
været så seje og har været
gode til at tage ansvar og
komme med gode idéer til
hele forløbet.
I Dalby Kirke
2A, 2B og 2C har taget udgangspunkt i samme udgave af krybbespillet, men
hver klasse har været med
til at gøre forestillingen til
deres egen, så ser man alle
tre optagelser, vil man opleve, at det er tre forskellige fortolkninger af samme
stykke.
Meningen og håbet var
længe, at klasserne skulle
vise krybbespillet i Dalby
kirke, hvor de også skulle
have besøg af deres familier og resten af skolens elever. Her skulle krybbespillet have været gennemført
sammen med præsten Jens
Christian. Det satte Corona dog en stopper for. Plan

B blev at vise krybbespillet
i skolens hal, hvor vi ville
kunne holde god afstand
mellem klasserne. Op til
jul steg smittetallene dog,
og vi var nødsaget til at aflyse.
Alle eleverne på 2. årgang
var meget skuffede, men vi

trøstede os med, at vi efter
jul ville finde en løsning
på, hvordan det kunne afvikles.
Optog på video
I uge 2 optog alle 3 klasser
deres krybbespil på video.
De fik lov til at få kostu-

merne på, synge sangene
og gå på scenen, næsten
helt som planlagt – dog
uden publikum.
Nu kan krybbespillet nydes
hjemme i stuerne og i klasselokalerne og sprede lidt
ekstra julestemning, selvom det nu er januar.

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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CARSTEN
POUL
Julekonkurrence
på skolebiblioteket
SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
LUNDERSKOV

En årligt tilbagevendende begivenhed på Dalby skole
er julepyntekonkurrencen på PLC. PLC er lig med
pædagogisk læringscenter eller i daglig tale ofte bare
skolebiblioteket.
Af Trine Alrø Bøtkjær
Fotos: Trine Alrø Bøtkjær

pynt? Det havde de, og det
gjorde der. Og det er bare
vokset siden. Vores største
udfordring er blevet, hvor
søren skal vi stille alle de
fine julekager, perlepladeprojekter, nisselandskaber,
engle, juledekorationer,
hæklede julebamser osv. i

Delikatessen tilbyder:

Da vi startede konkurrencen for omtrent otte
år siden, var det lidt af et
forsøg. Havde børnene lyst
til at deltage og ville der
overhovedet komme noget

Landgangsbrød

december måned.
Konkurrencen går i alt sin
enkelthed ud på, at de elever, der har lyst, deltager
alene eller i grupper af
højst tre. Pynten skal være
hjemmelavet af børnene selv. Forældre må kun
hjælpe med at stryge perleplader eller holde limpistolen. Hvilken slags pynt
man laver, det bestemmer
man selv. Bare det har noget med jul at gøre. Mange
elever giver udtryk for, at

de hygger sig med at mødes i små grupper privat
for at lave pynt. Flere ved
allerede nu, hvilket juleprojekt de vil deltage med
i 2022.
Svært at vælge
Deltagerne er kreative og
gode til at finde på. Både
store og små bliver hvert år
imponerede over, så dygtige de børn er. PLC personalet priser sig derfor
også lykkelige over, at vi

Freygaard
minutsteak
eller roastbeef

ikke skal bestemme, hvem
vinderne er. Det ville være
alt for svært at vælge noget
frem for andet.
I 2021 var der tre konkurrencer, en for 0.-2. klasse,
en for 3.-5. klasse og en for
6.-8. klasse. Alle elever på
skolen stemmer på deres
favoritpynt fra alle tre konkurrencer.
Efter otte år kan vi vist
godt tillade os at kalde julepyntekonkurrencen en
tradition.

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

KUN

Mail
dalby-skole@kolding.dk

30,-

Hjemmeside
dalby-skole.kolding.dk

Pr. 1/2 kg

45,-

3 danske
I 2021 vandt: Alfred, Alberte og Lærke L fra 2.a med Kometernes jul.
svinemørbrad
Anna, Carolina og Emilie fra 5.b med Julekanen. Alma 6.a og Vega 6.c med Julemandens værksted.

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

Corona-selvtest er blevet til en leg

Af Lisa H. Kuang
Foto: Privat
Med både et børnehavebarn og Josephine, der går
i 1. klasse på Dalby Skole,
er de blevet særdeles gode
til at selvteste for corona
hjemme hos familien Kyster. Før jul blev selvtest en
del af den officielle corona teststrategi, og siden
da har familien testet for
corona en til to gange om
ugen.
- Selv om vi ofte også tager
en PCR-test, så har man

gjort det virkelig nemt
for børnefamilierne med
en selvtest. Før skulle vi
fare ud i den anden ende
af byen, og ofte kan man
kun få en tid til PCR-test i
arbejdstiden, så det er virkelig nemt at kunne gøre
det selv hjemme, fortæller
Victoria Kyster, der netop
er begyndt på arbejde igen
efter at have været på barsel med barn nummer tre.
Tests er en del af
hverdagen
Selv om hele familien er

ved at være trætte af hele
corona-situationen og gerne ville være den foruden,
så er test blevet en del af
hverdagen.
- Vi har foreløbig valgt ikke
at vaccinere vores børn, så
derfor mener vi også, at vi
har pligt til jævnligt at teste
vores børn, så vi i hvert fald
har gjort, hvad vi kan for at
holde smitten nede, siger
Victoria, der fortæller, at
børnene er blevet gode til
at blive testet.
- Josephine har prøvet at
blive sendt hjem fra skole
og afskåret fra fritidsaktiviteter og socialt samvær
pga. corona, så hun har
lært, at det hvis man gerne vil undgå at blive sendt
hjem, så er tests en nød-

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

Familien Kyster tester jævnligt børnene med både
hjemmetests og PCR-tests. Børnene er ikke vaccinerede, og derfor synes Victoria Kyster, at hun har pligt til
at få testet sine børn for at holde samfundet åbnet.

vendighed. Det har heller
aldrig være til diskussion at
blive testet, så vi har børn,
der er ret seje til at blive testet, fortæller Victoria.
Selvtest
Før jul kunne alle familier
hente selvtests på skolen.
Efter jul kunne familierne også hente tests, så alle
kunne blive testet, inden
skolen startede igen.
Nu sender man en besked
til klasselæreren, hvis man
mangler og så bliver nye
tests sendt hjem med barnet.
Skolen opfordrer til testning i hjemmet mandag
og onsdag morgen inden
skole.
Der er fortsat testning på

skolen foretaget af testteamets podere. Dette
foregår ligeledes mandage
og onsdage.
Skolen oplever stor opbak-

ning fra forældrene til at
teste hjemme.
Skolen skal kontaktes ved
et positivt testresultat.

27/1

VONSILD

LUNDERSKOV

ALLE UGENS DAGE 8-20

ALLE UGENS DAGE 8-20

Tlf. 7556 6033

Tlf. 7684 0711
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Ny viceskoleleder: Det har været en
ren fornøjelse at komme til Dalby
For den nye viceskoleleder Rikke Beith har det kun været positivt at vende tilbage til folkeskolen efter to år i
det private erhvervsliv. Hun glæder sig til at tage fat på
de mange udfordringer, der ligger foran Dalby Skole –
blandt andet at skulle være med til at lægge indhold i
udskolingens flotte rammer.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Efter to måneder i jobbet
som ny viceskoleleder kan
Rikke Beith allerede nu
med overbevisning i stemmen sige, at det er gået
over al forventning at starte på Dalby Skole.
- Det er gået så fint, og
jeg er blevet taget så godt
imod. Selv om mange arbejdsopgaver er nye for
mig, så har Jesper og jeg allerede fundet ud af at samarbejde. Vi har besluttet at
tage alle opgaver sammen,
og selv om meget har været Corona-håndtering i

Rikke Beith
• Er 41 år og har
to piger på 12 og
10 år.
• Hun flytter i februar ind i et byhus
i Kolding.
• Er uddannet
lærer og læsevejleder, har taget flere
kurser fra diplomuddannelsen som
ordblindelærer.
• Har netop påbegyndt diplomuddannelsen i ledelse.
• Løber en del.
• Er instruktør i
Reformer Studiet.
• Er kreativ – syr
meget.
• Vinterbader og
bliver tanket op,
når hun besøger
familien i Nordjylland og kommer
ud til Vesterhavet.

8

december og januar, så har
det været spændende at
komme i gang. Allerede i
den anden uge af december havde jeg styr på alle
ansatte, og jeg kender jo
allerede navnene på mange af børnene. Måske jeg
havde et lille fortrin, fordi jeg kender Dalby Skole
i forvejen, men jeg føler
mig allerede helt hjemme,
siger Rikke, der prioriterede at bruge tid på at komme rundt til alle klasser og
læse en julehistorie for eleverne i december.
- Det betyder, at mange af
eleverne har lært mig at
kende, fortæller hun.
To piger på skolen
Grunden til, at Rikke kender Dalby Skole og mange
af børnene ganske godt i
forvejen, er, at hendes to
piger er elever på Dalby
Skole. De går i henholdsvis
4. og 5. klasse, så ud over at
være chef, så er hun også
forældre på skolen.
- Det er selvfølgelig noget,

vi har diskuteret derhjemme, og selv om mine børn
synes, det er spændende,
at deres mor skal være på
skolen, så har de accepteret, at jeg er viceskoleleder
og ikke mor, når vi er på
skolen. Lærerne er også
meget professionelle, og
det er ikke sådan, at jeg får
en halv skole-hjem-samtale med, når jeg taler med
pigernes lærere. Men det
er klart, at jeg vil træde
i baggrunden, når det
kommer til forældrearrangementer og i stedet
lade min ex-mand være i
forgrunden. Der er ingen
hverken børn, forældre
eller personale, der skal
føle sig klemt, fordi jeg har
en dobbeltrolle som både
leder og mor. Der er arrangementer, som jeg skal
deltage i som viceskoleleder, og så må min ex-mand
være forældre, siger Rikke.
Kom til Kolding som ung
Rikke er vokset op i Sindal mellem Hjørring og
Frederikshavn og tog sin
læreruddannelse i Hjørring med dansk, tysk, engelsk og billedkunst som
linjefag. Allerede inden
hun var færdig uddannet
i 2004, fik hun job på Lyshøjskolen, og så snart eksa-

I sin fritid er Rikke Beith instruktør i Reformer Studiet. Den såkaldte Reformer er selve hovedmaskinen inden for pilatesbaseret
modstandstræning. I træningen er der fokus på, at deltagerne
bliver udfordret på stabilitet, styrke, koordination og balance
samt udholdenhed.
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Rikke Beith har diplomuddanelse i læsevejledning for ordblinde
og har rejst landet rundt for at holde kurser for læsevejledere.
men var i hus, rykkede hun
teltpælene op og flyttede.
- Jeg havde fundet en kæreste i Kolding, så jeg søgte
kun job i Kolding, fortæller hun.
Det viste sig at være et godt
match, for det blev til 16 år
på Lyshøjskolen, hvor hun
underviste i udskolingen.
Hun var blandt andet med
til oprette Lyshøj Nord udskoling i 2006 og tog også
en diplomuddannelse som
læsevejleder for ordblinde - et område hun stadig
brænder for.
- Da jeg læste stillingsopslaget fra Dalby Skole, var det
som om, at der stod Rikke
på det. Jeg har godt nok ingen ledererfaring, men jeg
har meget erfaring med at
opbygge en udskoling og
masser af praktisk erfaring
med at tage de ældste klasser op til eksamen, fortæller hun.

Det private erhvervsliv
Inden jobbet som viceskoleleder var Rikke lige en
tur forbi det private erhvervsliv. I to år arbejdede hun som konsulent i
virksomheden Vitec, der
udvikler programmer til
ordblinde.
- Jeg havde ansvaret for
formidlingen, og i de to
år rejste jeg rundt i hele
Danmark og holdt kurser
for læsevejledere. Jeg lærte rigtig meget af at skulle
levere et tal på bundlinjen,
og det gav hår på brystet.
Jeg ville ikke have undværet de to år men jeg havde
det som en fisk på land.
Det var først, da jeg kom
på Dalby Skole, at der kom
vand igen, fortæller Rikke,
der i de to år var frikøbt en
dag om ugen af Kolding
Kommune til at stå for indsatsen for de ordblinde.
- Så jeg flyttede aldrig rig-
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tig hjemmefra, siger hun.
Nye opgaver
Den kommende tid kommer til at gå med at lære
Dalby Skole at kende, bygge udskolingen op og få
spundet en rød tråd ind i
undervisningen, som rækker helt fra indskolingen
og helt til eksamen i udskolingen. Rikke er også
netop begyndt på diplomuddannelsen i ledelse, så
der er nok at tage fat på.
- Jeg er ydmyg over for opgaven, men jeg glæder mig
til det hele, siger hun.

