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Af sognepræst 
Susanne Rytter

Foto: Ejvind Pedersen

Mit år i Skæve sogn...

Det føles ikke som særlig 
lang tid siden, at jeg skrev 
en præsentation af mig selv 
til Skæve sogneblad, men 
nu varer det faktisk ikke så 
længe inden mit vikariat slut
ter. 

Og jeg vil gerne benytte lej
ligheden til at takke for tiden 
i Skæve kirke, jeg har været 
utrolig glad for være her.

Året i Skæve sogn har været 
udfordrende og meget 
lærerigt for mig med guds
tjenester i kirken og på 
ældrecentret, begravelser, 
bryllupper, konfirmander og 
mini-konfirmander plus alt 
kontorarbejdet med registre
ringer. 

Tak for jeres tålmodighed og 
hjælpsomhed imens jeg har 
gjort mig mine begyndererfa
ringer.

Min sidste gudstjeneste i 
Skæve kirke bliver søndag 
d. 5. august, d. 12. august er 
det Johnny SøndbergMad
sen som har tjenesten, inden 
Mette Volsgaard vender 
tilbage i slutningen af august, 
og tingenes tilstand bliver 
mere stabil.

Inden jeg begyndte i Skæve 
og undervejs har jeg ofte 
tænkt på ordene fra profeten 
Haggaj, som siger: Gå i gang, 
for jeg er med jer, siger Hær
skarers Herre. Det var den 
pagt, jeg sluttede med jer, da 
I drog ud af Egypten, og min 
ånd bliver hos jer.  Frygt ikke! 
( Haggaj 2,4b5).

De ord blev oprindeligt sagt 
til jøderne, som var vendt 
tilbage til Jerusalem efter eksi
let i Babylon i 586 f. Kr. De 
var kommet hjem og skulle 
i gang med at genopbygge 
templet, men de var modløse 
og mismodige. Da sagde 
Gud til dem, at de uden frygt 
skulle gå i gang med arbejdet, 
for hans ånd var hos dem. 
Gud gav dem mod til arbej
det.

Guds Helligånd er ikke kun 
hos os til Pinse, men er hos 
og i os hele (kirke)året og hele 
livet, og den er det fortsatte 
nærvær af Gud på jorden. Vi 
kan uden frygt gå på den vej, 
Gud fører og leder os, for Han 
går selv med os.

Med de ord vil jeg gerne 
takke af og ønske jer Guds 
velsignelse.

Kærlig hilsen
Susanne Rytter
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Konfirmation
i Skæve Kirke den 4. maj

Foto: Jens Hundevad

Lærke Vinge Ahlstrøm
Lisa Falgreen Barrett
Janni Birkkjær
Simon Stouby Bock
Christian Enni Croudy
Andreas Dahl
Trine Rieck Edvardsen

Cecilie Gilbak Jensen
Jimmy Henrik Schmalz Jensen
Lise Binder Jensen
Louise Jensen
Trine Klitgaard Jensen
Jakob Skibsted Kristensen

Thomas Møller
Anouchka Lianne Noordzij
Christine Hesteng Pedersen
Emil Winther Pedersen
Jonathan Emil Pulapa Pedersen
Mads Bang Pedersen
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KFUM spejderne
i Dybvad

Vi mødes hver uge i spejder-
huset, Skævevej 69, undtagen i 
skolernes ferier.

Bævere
Onsdage kl. 18.30-20.00
Ulveunger
Tirsdage kl. 18.30-20.00
Spejdere
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Ved spørgsmål, kontakt Birgitta 
Rasmussen, telefon 98 86 91 15

Foredrag ved Allan Olsen

Sæt kryds i kalenderen

onsdag den 24. oktober kl. 19.30

hvor skuespilleren Allan Olsen holder 
foredrag på Dybvad Skole over emnet 
“Et andet liv”  en spændende aften om 
livskvalitet som tidligere alkoholiker.

Arrangører:

Skæve Menighedsråd
Dybvad Skole

Skæve Borgerforening
Dybvad Borgerforening
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Nyt fra Skæve Borgerforening
w

w
w

.skaeveborgerforening.dk

Skæve Borgerforening

Siden sidst har vi haft spis–
sammen arrangement. Der 
var ca. 25 mennesker samlet 
til en hyggelig aften i bu
tikken.

Der er kommet skilte op ved 
alle ind og udkørsler til byen, 
disse bliver brugt til annon
cering af arrangementer, så 
hold øje med dem! Yderligere 
information vil altid kunne 
ses i vinduet i butikken!

I lighed med tidligere år 
deltager vi også til Idræts
ugen som er uge 31, vi står 
selvfølgelig med de lækre 
vafler, popkorn og kaffe 
igen i år! Derudover er der 
petanque om søndagen som 
sædvanligt! Resten af pro
grammet står Idrætsforenin
gen for!

Af nye ting den kommende 
tid er Sankt Hans aften, hvor 
vi sammen med Idrætsfore
ningen arrangerer en hyg
gelig aften med spisning før 
bålet! Vesterskov står igen i år 
for salatbaren!

Sankt Hans aften
Start kl. 18.00 – Båltaler i år er 
Mette Volsgaard

Helstegt gris med salat og 
flutes til kun kr. 50,00 pr. 
næse

Der er mulighed for at købe 
drikkevarer til fornuftige 
priser i IF’s klubhus!
Kom og lad os få en hyggelig 
aften i hinandens selskab!

Tilmelding til:
Henning Hede: 23 25 20 54

Hjælp søges!
Borgerforeningen har som 
bekendt projekt Leader + med 
etableringen af grillhytte, 
shelters og muldtoilet i an
lægget og byporte! Her har vi 
brug for hjælp til at færdig
gøre dette projekt!

Arbejdsweekend
Den 9.10. juni kl. 10 – 15

Skulle folk kun kunne deltage 
et par timer er det helt fint, al 
hjælp er velkommen! Borger

foreningen står for forplejning 
til det arbejdende folk, der 
bliver lavet mad i butikken, 
hvor der også arrangeres 
børnepasning, hvis der er 
brug for det! Det er også 
her vi spiser sammen, når vi 
holder frokostpause!

Alle er meget velkomne, unge 
som gamle, børn og forældre!
Så mød op og hjælp med til at 
få byens anlæg gjort pænt, så 
vi alle får et rart sted at sam
les!

Tilmelding nødvendig og kan 
gøres til:

Henning Hede: 23 25 20 54
Jørgen Bruun: 98 86 90 05

På borgerforeningens vegne
Henning Hede

Foredrag ved Allan Olsen
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Så har foråret endelig fået 
godt fat og vi går næsten og 
tror at det er sommer.
Vi nyder det dejlige vejr og 
især det at vi ikke længere 
behøver alt det varme tøj når 
vi går ud på legepladsen.

Vi har siden sidst bl.a. af
holdt påskefrokoster på vores 
stuer – hvortil der spises sild, 
”skidden” æg, karse og hvad 
traditionen ellers byder på 
af lækkerier.  I samme anled
ning var børnene på jagt efter 
lækkerier på legepladsen, 
noget som påskeharen havde 
gemt til os.

Vi har siden nytår modtaget 
nye børn løbende, hvilket 
betyder at vi pr. 1. maj har 66 
børn i børnehaven, så vi er 
godt fyldt op.

Fredag d. 27. april havde vi 
en dejlig og hyggelig dag. 
Vi havde inviteret til bed
steforældredag, hvor bed
steforældrene skulle sørge 
for madpakke/kurv til dem 
og deres barnebarn. Vi var 
heldige med vejret og kunne 

Nyt fra Dybvad Børnehave
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derfor spise den medbragte 
mad udenfor. Det var dejligt 
at opleve den store tilslutning 
til arrangementet, idet hoved
parten af vores børn havde 
besøg.  Tak for det! 

Vi har i uge 19 udeuge på 
tværs af stuerne i børnehaven, 
temaet er Olympiade. Vi har 
denne gang valgt at benytte 
os af de mange muligheder 
Dybvad byder på. Så børnene 
skal i løbet af denne uge lave 
aktiviteter både i skov, søpark 
og atletikstadion hvor vi bl.a. 
skal hoppe, løbe, kaste, kravle 
osv.

De ældste børn har i april 
haft besøg af børnehaveklas
selederen Jette, og Linda fra 
Spiloppen, så børnene og 
deres ”nye” voksne har mu
lighed for at lære hinanden at 
kende, i kendte omgivelser, 
inden skolestart. Børnene 
skal frem mod sommer del
tage i fællesuge sammen med 
børnehaveklassen, hvor de 
skal være indianere. Desuden 
er der  fællesarrangement 
på skolen og de skal på flere 
besøg i Spiloppen.  

Nyt fra Dybvad Børnehave

Med ønsket om en god sommer,

Dybvad Børnehave
Anette Rasmussen
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Kalender

A U G U S T

S E P T E M B E R

Mandag den 4.
Kl. 14.00: Ældremøde ved 
Karen Else Christoffer
sen, Hørby.
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 7.
Kl. 14.00: Afslutning 
 Bankospil med egne 
pakker og Amerikansk 
lotteri.
Arr.: Pensionistforenin
gen

Tirsdag den 12.
Kl. 14.00: Gudstjeneste på 
Dybvad Ældrecenter

Kl. 19:30: Møde ved 
fritidsforkynder Finn 
Mikkelsen, Kirkholt

Lørdag den 16. til fredag 
den 22.
Idrætsuge på Dybvad 
Stadion. Arr.: Dybvad 
Boldklub

Lørdag den 23.
Sankt Hans fest i Søpark
en. Arr.: Dybvad Borger
forening

Sankt Hans fest i Skæve. 
Arr.: Skæve Borgerfore
ning

J U N I

Tirsdag den 7.
Kl. 14.00: Ældremøde ved 
Leo Toftegaard, Voer. 
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 9.
Kl. 14.00: Bankospil med 
egne pakker og Ameri
kansk lotteri.
Arr.: Pensionistforenin
gen

Lørdag den 11.
Kl. 12.00  24.00: Dybvad 
Open Air i Søparken

Tirsdag den 14.
Kl. 14.00: Gudstjeneste på 
Dybvad Ældrecenter

Torsdag den 16.
Terapi på Dybvad 
Ældrecenter.
Arr.: Pensionistforenin
gen

Torsdag den 6.
Terapi på Dybvad 
Ældrecenter.
Arr.: Pensionistforenin
gen

J U L I

Gudstjenester på 
Dybvad Ældrecenter

Ældre fra området er 
meget velkomne til at være 
med disse eftermiddage. Vi 
begynder med kaffebord 
kl. 14.00, hvorefter der er 
en kort gudstjeneste med 
altergang.

Tirsdag den 31. juli til 
fredag den 10. august
Deltagelse i Sæby Bibel
camping. Arr.: Indre Mis
sion

A U G U S T
fortsat

Søndag den 19.
Udflugt med Brugsen og 
Nilles Busrejser

Torsdag den 23.
Udflugt - se Østvendsyssel 
Folkeblad. Arr.: Pension
istforeningen

Tirsdag den 28.
Møde ved Sognepræst 
Knud Erik Nielsen, Hjør
ring. Arr.: Indre Mission

Torsdag den 30.
Tøjdemonstration ved 
Karen Lauritsen. Arr.: Pen
sionistforeningen
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Kalender
Arbejdslørdag på legeplad-
sen den 21. april 2007

Lørdag formiddag, hvor der 
var flot solskinsvejr, mødte 
1112 forældre og dagplejere 
med børn op på byens legep
lads. Alle medbragte en eller 
mange former for redskaber 
til dagens arbejde.

Legepladsen trængte til 
en kærlig hånd. Der skulle 
vedligeholdes og laves nyt.
Vi skulle lave en større sand
kasse og, som det siden viste 
sig, nye gyngestativer (de 
gamle var rådne).  Der skulle 
males, og hængebroen skulle 
repareres.

Det var en hyggelig dag, 
hvor der blev arbejdet godt. 
Forældrerådet sørgede for 
pølser og brød, drikkevarer, 
kaffe og kage.

Da vi ikke var så mange, 
nåede vi ikke alt det, der 
skulle laves. Hængebroen 
blev et hængeparti, vi ikke 
nåede.  Det var kun skibet, 
der blev malet, men da brugte 
vi også mandagen til hjælp. 
Nogle forældre blev længe 
på legepladsen for at få gyn
gerne færdige.

Det var en dejlig dag på 
legepladsen. Og det var nogle 
trætte folk, der gik hjem den 
dag.

Nyt fra dagplejen
Der har været overvejelser 
om muligheden for et samar
bejde med byens borgere og 
brugere om vedligeholdelsen 
af legepladsen fremover. Det 
giver mulighed for en bedre 
og mere sikker legeplads for 
byens børn, hvis vi kan få 
flere ressourcer og mere hjælp 
til at gøre legepladsen så god 
og sikker som muligt.

Vi dagplejere er rigtig glade 
for, at legepladsen bliver 
holdt i stand, så godt det nu 
kan lade sig gøre. Det er skønt 
at have et sted at mødes, når 
vejret er til det.

Mange tak for hjælpen
På vegne af Dybvad Dagpleje

Birthe Thimm

Optoget ved dagplejedagen
onsdag den 9. maj 2007
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Velkommen i GNISTEN
• Gnisten er en børneklub under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

• Gnisten er for alle børn mellem 6 og 12 år.

• Det foregår hver tirsdag mellem 16 og 17.15 i Dybvad Missionshus på Idskovvej.

Vil du vide mere er du velkommen
til at ringe til Svend Erik Volsgaard
på 28 55 48 49 eller kig på www.skaevesogn.dk

Vi glæder os til at se jer!
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Grøn Søndag i Søparken

Tak til alle de folk, som 
mødte op til en solrig og aktiv 
dag i Søparken med havered
skaber, trillebør og masser 
af gåpåmod til arbejdet på 
Grøn Søndag. 

Man kunne have ønsket, at 
lidt flere havde taget ud
fordringen op, for Søparken 
er jo efterhånden blevet en 
plet, som mange lægger deres 
vej forbi  og netop derfor 
er det yderst vigtigt, at vi 
sammen gør den attraktiv at 
færdes i. 

Næste år håber vi, at rigtig 
mange møder op, det er fak
tisk en rigtig hyggelig dag.

Noget, der kan undre og ær
gre os er, at endnu en gang er 
skiltet til ”krukken” i Søpark
en blevet afmonteret og 
fjernet. Vi håber, at Søparkens 
brugere vil hjælpe os med at 
passe på byens dejlige grønne 
plet, så den er til gavn for 
alle...

Sankt Hans Aften

Som tidligere år bliver der 
afholdt Sankt Hans Aften i 
Søparken, hvor der vil være 
små bål til børnene med mu
lighed for at lave snobrød etc. 

Båltaler er i år Leo Toftgård, 
præst ved Voer kirke. 

Talen er kl. 20.30, og vi håber 
at rigtig mange vil møde op 
denne lørdag aften til et par 
hyggelige timer i godt selsk
ab...

Rigtig god og
solrig sommer

BORGERFORENINGEN

Nyt fra Dybvad Borgerforening
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Dybvad Boldklub

www.dybvadbk.dk
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Standerhejsning for de 
mindste fodboldspillere i 
Dybvad.

Mandag den 16. april holdt 
Dybvad Boldklub stander
hejsning for klubbens yngste 
medlemmer i fodboldafdelin
gen, nemlig Poder U 5 & 6 og 
Micro U 7 & 8. Ca. 20 glade 
og forventningsfulde
drenge i alderen 4 til 8 år var 
mødt op til årets første træn
ingsdag. De startede dagen 
foran Dybvadhallen for at se 
flaget gå til tops inden træ
ningen startede. Det var et af 
klubbens unge medlemmer 
Anders Hanghøj, som sendte 
flaget til tops.

Poder og Micro spiller 3 
mands fodbold, et spil som 
foregår på meget små baner 
med meget små mål. Det 
betyder at der spilles med 
mange flere boldberøringer 
og noget højere intensitet, 
men samtidig et spil hvor 

leg og glæde gerne skal 
være i højsædet. Der er 
i skrivende stund ca. 25 
spillere til træning hver 
mandag på Dybvad 
Stadion. Der er meldt to 
hold til i JBU’s turnering 
her i foråret.

God sæson
Lynge Jensen

Dybvad Boldklub har siden 
sidste udgivelse afsluttet 
vinterturneringerne og er 
godt i gang med sommer-
turneringerne.

Foreningens generalforsam
ling er vel overstået den 27. 
februar. Britta Kyed trådte 
ud af bestyrelsen og i stedet 
blev Lynge Sort Jensen valgt 
ind. Bestyrelsen har konstitu
eret sig med undertegnede 
som formand, Carsten Si
monsen næstformand, Jøren 
Christiansen kasserer, Lynge 
Jensen sekretær og Rita Fyen
bo menigt medlem.

Damejunior og dameyng
linge håndboldholdene har 
deltaget i Rødspætte Cup. 
Holdene kørte frem og tilbage 
til kampene, men juniorspil
lerne overnattede i klubhuset. 
Det er efterhånden blevet en 
tradition og spillerne ser frem 
til deltagelse i stævnet. End
videre er damejunior tilmeldt 
DGI’s turnering i sommer.

Fodboldafdelingen er også 
godt i gang, men det vil 
Lynge Jensen komme ind 
på senere. 

Boldklubben planlægger 
på nuværende tidspunkt 
bemandingen af kiosk i 
forbindelse med åbent hus 
i Hjallerup Maskinfor

retning fra den 17.05 til den 
20.05. Vi skal sørge for at der 
er kaffe på kanden og ryd
dede borde til kunderne, til 
gengæld har  boldklubben 
salget i kiosken. 

Vi er også godt i gang med 
planlægningen af årets idræts
uge. Det foregår som sæd
vanlig i uge 25, dog med den 
ændring af vi starter med 
gadefodbold og fælles hygge
og grisefest lørdag den 16. 
juni. Ugen igennem vil der 
blive afviklet mange kampe. 
Det kan nævnes at forårstur
neringen i fodbold ikke er 
færdig, hvorfor der også vil 
være turneringskampe i løbet 
af idrætsugen. 
Det øvrige program er endnu 
ikke færdigt, men vil blive 
offentliggjort i Østvendsyssel 
Folkeblad samt i det hus
standsomdelte program. 

På boldklubbens vegne
Kirsten Jensen
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Nyt fra

Dybvad Skole
Afsked med Claus Olsson

Torsdag den 29. marts tog 
vi officielt afsked med Claus 
Olsson, som har været ansat 
på Dybvad Skole i næsten 
40 år  først som lærer, og 
dernæst som viceskolein
spektør.

Skolebestyrelsen havde i sa
marbejde med skolens lærere 
arrangeret, at afskedsfesten 
skulle foregå som et sur
priseparty, som blev afholdt 
efter et “almindeligt” møde i 
skolebestyrelsen. Da Claus og 
resten af bestyrelsen så gik på 
lærerværelset for at indtage 
den obligatoriske kaffe og 
ostemad, var alle ansatte samt 
Claus’ familie samlet til buf
fet, sange, festtaler og mange 
hyggelige timer!

Dorthe Rønns Legat

Skolen og skolebestyrelsen bes-
tyrer Dorthe Rønn Christensens 
Mindelaget, som blev stiftet i 
1992 og “virker til fordel for 
skolevæsenet i Dybvad”, som det 
hedder i fundatsen.

Det er blandt andet på grund af 
dette legats renteafkast, at skolen 
flere gange har haft midler til at 
gøre lidt ekstra ud af forskellige 
projekter, herunder:

Legepladsen i skolegården, 
som blev etableret for nogle år 
siden

Skolepatruljens årlige tur til 
Göteborg

Teaterture til Ålborg Teater 
samt ture til Symfonien

Foredrag og andre arrange-
menter på skolen, hvor elev-
ernes trivsel har været i fokus.

•

•

•

•

På vegne af nuværende og 
tidligere ansatte, skal Dybvad 
Skole hermed rette en stor 
TAK til Claus for de mange 
år, hvor han har været en
gageret i hele skolens virke.

Sysse Jørgensen
Skoleleder Elevrådets forårsarrange-

ment var en succes!

Torsdag og fredag den 26. og 
27. april afholdt elevrådet stort 
forårsarrangement med over-
natning i stedet for den tradi-
tionelle biograftur.

Alle skolens elever fra 4. til 9. 
klasse, samt Hørby Skoles 7. 
klasse, var inviteret til en dag 
med mange aktiviteter torsd
ag eftermiddag, blandt andet 
drama, sport, sæbekassebil
værksted, madlavning, kor, 
billedkunst, bålværksted, 
pileflet og meget mere. Efter 
at have arbejdet hele dagen 
var der spisning kl. 18, og 
derefter underholdning, hvor 
nogle af dagens aktiviteter 
blev præsenteret.
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I løbet af aftenen var der 
mulighed for at hygge sig i 
klasserne, i skolegården, eller 
se film på storskærm i aulaen.

Ved midnatstid havde 9. 
klasse arrangeret natløb for 4. 
til 6. klasserne, mens 7. og 8. 

klasse måtte “vente” til kl. 03 
med at blive vækket og dyrke 
“natgymnastik” på stadion. 

Næste morgen var der mor
genmad og oprydning inden 
den normale skoledag be–
gyndte kl. 10...

Morgenmad fredag, hvor de overnat-
tende forældre hjalp med serveringen.

Anders og Jesper i fuld sving under 
natløbet på stadion.

Ny viceskoleinspektør på 
Dybvad skole

Pr. 1. april 2007 er Jesper 
Koldtoft konstitueret som 
viceskoleinspektør på Dyb
vad skole. Der er ingen tvivl 
om, at skolen gerne havde 
fastansat Jesper som vice
skoleinspektør pr. april 2007, 
men på grund af skolestruk
turarbejdet, er der midler
tidigt ansættelsesstop for 
skoleledere i Frederikshavn 
Kommune.

Jesper er 33 år og kommer 
oprindelig fra Sydthy. Han 
har været ansat på Dybvad 
skole siden 1. august 2000. 

Jesper er en meget engageret 
lærer og han brænder for 
skoleudvikling. Han trives 
allerbedst med vind i alle 
sejlene og meget gerne med 
noget nyt og spændende på 
bedding.

Udover skolearbejdet er 
Jesper meget engageret i 
lokalsamfundet, og i flæng 
kan nævnes: Dy’wa Open Air, 
menighedsrådet, Boldklub
ben og avisskriveri for Øst-
vendsyssel Folkeblad.
På skolen nyder vi godt af Jes
pers humoristiske sans  både 
i dagligdagen og ved festlige 
lejligheder. 

Jeg ønsker for Jesper, at 
vinden i sejlene en gang 
imellem blot vil være jævn 
til frisk, ser frem til det frem
tidige samarbejde og ønsker 
Jesper alt mulig held og lykke 
i det nye job.

Sysse Jørgensen
skoleleder 
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Gudstjenesteliste
Sognepræst Susanne Rytter, 
Skævevej 67, 9352 Dybvad,
tlf. 98 86 41 10
E-mail: skaeve.sogn@km.dk

Sognepræst Johnny Søndberg-
Madsen, Lendumvej 60, 9750 
Østervrå, tlf. 98 95 60 43

Til sognepræsten skal anmeld-
else om fødsel ske inden to 
hverdage efter fødsel.
Forældres dåbs-/navneattester og 
evt. vielsesattest skal vedlægges.
Ligeledes skal også anmeldese af 
dødsfald foretages hertil inden to 
dage efter dødsfaldet.

Graver: Harry Mortensen, 
Brøndenvej 129, 9352 Dybvad. 
Træffes på kirkegårdskontoret, 
tlf. 98 86 43 48 tirsdag til fredag 
kl. 12.30 – 13.00. I øvrigt 
sædvanligvis på kirkegården. 
Fridag: Mandag.

Organist: Birger Skovholm, 
Flauenskjoldvej 40,  9352 
Dybvad. Tlf. 98 86 17 03.

Kirkeværge: Kirsten Andersen, 
Fuglsangvej 10, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 40 75.

Menighedsrådsformand: 
Henning Holm Olesen, 
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 90 98.

Kasserer: Erik Wulff Sørensen,
Søndergårdsvej 18,
9350 Østervrå,
Tlf. 98 95 12 87

Ansvarshavende redaktør for 
sognebladet: Jesper Koldtoft, 
Idskovvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 28 58 42 46
jesper.koldtoft@dybvad-skole.dk

For- og bagsidefoto: 
Jesper Koldtoft

 Skæve Østervrå Torslev Præst
Juni:
3/6 kl. 19:00   Rytter
10/6 kl. 10:30    Rytter
17/6 kl. 10:30    Rytter
24/6 kl. 10:30 kl. 9:00 ingen SøndbergMadsen
Juli:
1/7 kl. 9:00 ingen kl. 10:30 SøndbergMadsen
8/7 ingen kl. 10:30 kl. 9:00 SøndbergMadsen
15/7 kl. 10:30 kl. 9:00 ingen SøndbergMadsen
22/7 kl. 9:00 ingen kl. 10:30 Rytter
29/7 ingen kl. 10:30 kl. 9:00 Rytter
August:
5/8 kl. 10:30 kl. 9:00 ingen Rytter
12/8 kl. 9:00 ingen kl. 10:30 SøndbergMadsen
19/8 ingen kl. 10:30 kl. 9:00 SøndbergMadsen
26/8 kl. 10:30    Volsgaard
September:
2/9 kl. 10:30    Volsgaard
9/9 kl. 10:30    Volsgaard

I perioden fra 20. juni indtil 22. august fungerer Skæve, Torslev 
og Østervrå som et slags tre-sogns pastorat, hvor de tre sogne 
deler samme præst. Hver søndag er der gudstjeneste i to af de tre 
kirker, tre søndage i sommer er der ingen gudstjeneste i Skæve 
kirke, og der henvises derfor til gudstjenesten i enten Torslev eller 
Østervrå.
I ugerne 26, 27, 28, 32, 33 og delvis 34 er det sognepræst Johnny 
SøndbergMadsen, som har tjenesterne og i ugerne 29, 30, 31 er 
det Susanne Rytter. 
Torsdag d. 23. august (uge 34) er Mette Volsgaard tilbage i embe
det.

Døbte i Skæve kirke februar – marts – april – maj 2007

25.02.2007 Annlouise Chemnitz Madsen  Forældre: Heidi 
Nielsen og Peter Chemnitz Madsen

04.03.2007 Kristian Nedergaard Jensen  Forældre: Sussi Neder
gaard Nielsen og Peter Jensen

01.04.2007 David Enni Helfenstein  Forældre: Malene Ham
merum Enni og Jan Helfenstein

01.04.2007 Anouchka Lianne Noordzij  Forældre: Miranda og 
Aernout Steven Noordzij

01.04.2007 Birgit Renée Noordzij  Forældre: Miranda og Aern
out Steven Noordzij

13.05.2007    Maria Bouet  Forældre: Annette og Tim Bouet
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Gudstjenesteliste

Kirkebilen kører til samtlige 
gudstjenester og arrangementer 
i Skæve kirke og i præsteboligen.
Man skal bestille kirkebilen ved 
henvendelse på tlf. 98 86 42 14 
senest dagen i forvejen kl. 18.00.
Tur/retur med kirkebilen koster 
en femmer.

Kirkebil

Omkring Skæve Kirke

Forårets minikonfirmander fra 3. klasse på Dybvad Skole var i februar 
måned (hvor de startede til minikonfirmand) på besøg i tårnet på Skæve 
Kirke for at se de to klokker, og er på det store billede samlet foran konfir-
mandstuen tæt på slutningen af deres forløb i maj måned...

Afsked med Susanne Rytter i Skæve Kirke

Søndag den 5. august er sidste gang, Susanne Rytter Karamperis 
prædiker i Skæve Kirke.

Derfor vil det glæde Menighedsrådet at se alle, som har lyst til at sige et festligt farvel til Su
sanne, til sandwich og kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten denne søndag.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke Susanne for den store indsats, hun har ydet under 
Mette Volsgaards barselsorlov  og al mulig lykke i det fremtidige virke.

Skæve Sogns Menighedsråd



Layout: Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard

Jernbanegade blev indviet
lørdag den 19. maj


