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Skæve Kirkes organist, 
Birger Skov holm, gi’r 

den som biskop Stygge 
Krumpen ved sommer

ens middelalderdage 
på Voergaard Slot.



Der er snart valg til 
menighedsrådet!
Med hvad er et menigheds
råd? Og hvad laver det?
Helt fra kirkens begyndelse 
har det været nødvendigt 
at træffe beslutninger om, 
hvad kristendommen er, og 
hvordan kirken skal være. 
Det har op gennem århund
rederne været meget for
skelligt, hvordan kirken har 
indrettet sig, og hvor stor 
indflydelse de enkelte med
lemmer af kirken har haft.
Menighedsrådene blev 
indført i Danmark i 1903 

 og siden har der været 
menighedsråd i hvert eneste 
sogn i landet. Som navnet 
antyder, består rådet af en 
række medlemmer af menigh
eden. Her i Skæve sogn består 
menighedsrådet af 6 valgte 
medlemmer + præsten.
Men hvad laver et menighed
sråd egentlig? 
Menighedsrådet står for 
økonomien og er ansvarlige 
for, at lægge budget. Når 
man lægger budget, læg
ger man også en linje, som 
afspejler i hvilken retning, 
man arbejder. Afsætter man 
mange penge til konfirmand
undervisning, afspejler det, 
at man vægter netop det 
højt. Det kunne også være 
man valgte at satse på fore
drag, ældrearrangementer, 
minikonfirmander, kirkekon
certer, skolekirke samarbej
de, anderledes gudstjenester, 
julearrangementer, sangaftner 
eller spagettigudstjenester. Ja, 
mulighederne er mange, så 
det er op til menighedsrådet 
at prioritere.
Det er også menighedsrå
dets opgave at vedligeholde 

og istandsætte kirken og 
præstegården.
Og så er det også menigheds
rådets opgave at ansætte 
personale ved kirken. Som 
arbejdsgiver er menigheds
rådet bl.a. ansvarlig for, at 
de ansatte har gode rammer 
om deres arbejde, og at de 
får mulighed for efteruddan
nelse.

Men, hvorfor er det nød
vendigt med et menigheds
råd?
Det er det, fordi kirken er 
levende. Kirken er ikke kun 
en institution eller en byg
ning  kirken er også dig og 
mig. Derfor siger man også, 
at kirken er bygget af levende 
sten. Kirkens fundament er 
Jesus Kristus, men bygge
stenene er menigheden  alle 
de mennesker der hører til 
kirken. Uden Kristus og uden 
den levende menighed var 
selve kirkebygningen ikke 
meget værd. 
Og menighedsrådet er vigtigt, 
for at den levende kirke kan 
trives. For som nævnt skal 
menighedsrådet sætte de 
rammer som menigheden 
skal fungerer under. Og helt 
konkret er menighedsrådet jo 
med til at træffe beslutninger, 
der har betydning for hele 
menighedens liv og vækst.

Derfor er det vigtigt, at nogen 
tager den opgave på sig  
måske er det noget for dig?

Se information om valget inde 
i bladet.

Sognepræst Mette Volsgaard

Bygget af levende sten
Vi er Guds hus og kirke nu, 
bygget af levende stene, 
som under kors med ærlig hu 
troen og dåben forene; 
var vi på jord ej mer end to, 
bygge dog ville han og bo 
hos os i hele sin vælde. (Den 
Danske Salmebog nr. 323 vers 3)
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Første skoledag på

Første skoledag efter sommerferien  mand
ag den 11. august 2008  kunne skoleleder 

Sysse Jørgensen byde velkommen til 22 for
ventningsfulde elever og deres forældre i 

Dybvad Skoles nye 1. klasse.

Tirsdag den 12. august var turen så kommet til 
den nye børnehaveklasse med 17 elever.

Børnehaveklassens elever hjælper deres nye 
klasselærer, Jette Jakobsen, og skolens pedel, 
Kaj Jensen, med at hejse flaget i skolegården 
på deres første skoledag.

Børnehaveklassen med børnehaveklasseleder Jette 
Jakobsen og klassepædagog Birgitte Martensen

1. klasse med klasselærer Gitte Jakobsen 
og lærer Anne Hejslet
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Hyggeholdet, som består af 
nogle frivillige efterlønnere 
fra Dybvad og omegn, har i 
de forløbne måneder lavet en 
del arrangementer for og med 
beboerne på ældrecentret.

Hyggeholdet har afholdt ikke 
mindre end to grillaftener på 
ældrecentret, hvortil køkkenet 
har forberedt maden, og hvor 
Hyggeholdet så kommer og 
dækker bordene og tilbereder 
maden.

Onsdag den 25. juni tog vi på 
tur til Karolinelund i Ålborg. 
Vi var 27 af sted kl. 11.00 her 
fra Ældrecentret. 

Hyggeholdet, som gennem 
tidligere arrangementer 
havde fået lidt penge på 
kistebunden, betalte for 
middagsmaden – og gennem 
ansøgninger til frivilligt 
arbejde var vi så heldige at 
blive tildelt penge til bussen, 
så turen blev ganske gratis for 
alle.

Det blev en skøn dag i sol  og 
Karolinelund er utroligt smuk 
med mange flotte blomster.

Med venlig hilsen
Elsebeth Larsen, 

Dybvad Ældrecenter 

”Hyggeholdet” gør en forskel
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Dybvad/Skæve og Omegns Pensionist
forening måtte i februar måned desværre 
tage den kedelige beslutning at ophøre. 
Pensionistforeningen har gennem årene 
gjort et stort stykke arbejde for pensionister 
fra Dybvad og omegn.
Pensionistforeningen har også været et 
meget velkomment indslag hver torsdag 
eftermiddag gennem mange år her på 
Dybvad Ældrecenter.

Dybvad Pensionistforening tog en for 
ældrecentret rigtig god beslutning 
angående foreningens kassebeholdning: 
Det blev nemlig Dybvad Ældrecenter 
og beboerne her, som fik overdraget 
kassebeholdningen til køb af et længe 
ønsket fjernsyn til vores udestue. Vi fik 
købt og opsat fjernsynet et par dage før 
Prins Joachims og Prinsesse Maries bryllup.
Dybvad Ældrecenter og beboerne her vil 
gerne sige tusind tak for den flotte gave, 
som er til daglig glæde.

Fjernsyn til Dybvad 
Ældrecenter

Sæby Lokalkomité i samarbejde med ”Hyggeholdet” på Dybvad Ældrecenter

SØNDAGSTRÆF
på Dybvad Ældrecenter

7. september, 5. oktober, 2. november og 7. december,
hver gang fra kl. 14 til kl. 16

Musikunderholdning hver gang – se programmet i Sæby Folkeblad

Pris: 25, kroner pr. eftermiddag inkl. kaffe og brød

Alle er velkomne!

Kontaktperson:
Svend Aage Christensen, telefon 98 46 77 71



Dybvad Open Air  lørdag den 9. august
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Spaghetti gudstjenester
Velkommen til spaghettigudstjeneste i Skæve kirke. Gudstjenesterne er specielt tilrettelagt for 
børn i 3  6 års alderen og varer ca. 30 min. Hver gang synger vi et par salmer, hører bibelhisto
rie og beder fadervor. Efter gudstjenesten tager vi hen i konfirmandstuen, hvor vi spiser spa
ghetti og kødsovs (børn: 5 kr. voksne: 10 kr.). Tilmelding er ikke nødvendig.

Selv om gudstjenesterne er for de 36 årige, er forældre, søskende, bedsteforældre og andre 
interesserede også meget velkomne.

Spaghettigudstjenesterne afholdes tre torsdage i efteråret og tre i foråret, kl. 17.00-19.00:
18. september, 9. oktober og 20. november 2008 samt 12. februar, 19. marts og 23. april 2009

Høstgudstjeneste 7. september kl. 10.30
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste, hvor vi takker for alt det, vi har fået givet.
Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle opfordres til at medbringe blomster, 
frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive bortauktioneret. Pengene vil gå til Folkekirkens 
Nødhjælp.

Efterårssangaften
Onsdag den 17. september er der sangaften i Skæve kirke kl. 19.30. Her vil vi synge nogle af 
vore dejlige efterårssange og salmer. Programmet er sammensat af organist Birger Skovholm, 
kirkesanger Verner Knudsen og sognepræst Mette Volsgaard

Gospelkoncert 
Onsdag den 2. oktober kl. 19.30 er der koncert i Skæve kirke med ”Gospel Singers” fra Aal
borg. Alle er velkomne  gratis adgang.

BUSK søndag 26/10
BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af kirkelige børne og ung
domsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. BUSKdagen afholdes hvert år 
den sidste søn dag i oktober. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.

Alle helgens dag 2/11
På Alle helgens søndag mindes vi dem, der er døde i sognet i det forløbne år. Vi mindes dem 
med sorg, savn, men også i taknemmelighed. I troen på Gud og hans livgivende lys, Jesus 
Kristus, tænder vi lys i kirken for den døde og til erindring om, at vi  såvel levende som døde  
tilhører lysets Gud, der er herre over liv og død.

”På strejftog i Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens liv og digtning”
Onsdag den 19. november kl. 19.30 er alle velkomne til en ”Sang og fortælle aften”, med 
Helge BekkeHansen, Aalborg. 2008 er blevet udnævnt til sangens år, og det markerer vi bl.a. 
med denne kombinerede foredrags og sangaften. Sted: konfirmandstuen, Skævevej 67. Alle er 
velkomne. Gratis adgang.

Familiegudstjeneste 30. november kl. 10.30
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste den første søndag i advent. Spejderne medvirker 
og vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen.

Arrangementer i Skæve Kirke
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Valg til Menighedsrådet

navne på flere kandidater end 
det antal, der skal vælges, skal 
stillerne have bestemt, hvilke af 
listens kandidater, der skal være 
medlemmer af menighedsrådet 
og hvilke, der skal være 
stedfortrædere i tilfælde af, at 
afstemningen aflyses som følge 
af, at der kun er indleveret 
denne ene kandidatliste til 
valget. Stillerne skal ligeledes 
have bestemt, hvem der skal 
betragtes som først valgt, hvis 
afstemningen aflyses.

Kandidatlister skal indgives på 
en særlig blanket, som findes på 
www.km.dk., eller kan fås hos 
formanden for valgbestyrelsen. 
Evt. blanket til anmeldelse af 
liste/valgforbund kan ligeledes 
fås hos valgbestyrelsens 
formand. 

Oplysninger og vejledning om 
valget og opstilling, kan fås 
hos valgbestyrelsens formand: 
Henning Holm Olesen, tlf. 98 86 
90 98
Kandidatlister kan indleveres til: 
Mette Volsgaard, Skævevej 67, 
tlf. 98 86 41 10

mere end 6. En kandidatliste 
kan dog indeholde færre navne 
end det antal, der skal vælges – 
ét navn er nok. Kandidater og 
stilleres fulde folkeregistrerede 
navn, bopæl og personnummer 
skal fremgå af kandidatlisten. 
Kaldenavne kan kun anføres på 
kandidatlisten efter det fulde 
folkeregisternavn, såfremt der 
er to på listen med identiske 
navne. Intet navn må opføres 
på en kandidatliste uden 
vedkommendes skriftlige 
samtykke på kandidatlisten. 
Kandidatlisterne skal være 
underskrevet af mindst 5 og højst 
15 af menighedsrådskredsens 
vælgere som stillere. Ingen kan 
være stiller for mere end én 
kandidatliste eller for en liste, 
hvorpå den pågældende selv 
er opstillet. Ingen kan opstilles 
som kandidat på mere end én 
liste. Kandidatlister kan for 
valgbestyrelsen anmeldes at 
ville støtte hinanden (liste/
valgforbund). De foreslåede 
kandidater kan enten være 
anført i en af stillerne prioriteret 
rækkefølge eller sideordnet. 
Kandidaterne skal være angivet 
i den rækkefølge, som de ønskes 
opført i på stemmesedlen, 
uanset om de er prioriteret 
eller sideordnet opstillet. 
Kandidatlisten skal indeholde 
oplysning om, til hvilken 
stiller valgbestyrelsen kan rette 
henvendelse vedrørende listen. 

Er kandidaterne sideordnet 
opstillet, og indeholder listen 

Valgregler for menigheds-
rådsvalg i Skæve Sogn:

I henhold til lov om valg til 
menighedsråd § 32 bekendtgøres 
det herved, at der

tirsdag den 11. november 2008

vil blive afholdt valg af 6 
medlemmer til menighedsrådet. 

Afstemningen sker i henhold 
til kandidatlister, der kan 
indleveres på en godkendt 
blanket på nedennævnte adresse 
fra tirsdag den 23. september 
2008 kl. 19.00, til tirsdag den 30. 
september 2008 kl. 19.00.

Den person, hvortil 
kandidatlister kan indleveres, 
træffes i nævnte tidsrum efter 
forudgående telefonisk aftale

Den, der indleverer 
kandidatlisten, har ret til på en 
medbragt genpart af listen at få 
kvittering for listens indlevering 
med angivelse af tidspunkt for 
indleveringen.

Antallet af navne på en liste 
må ikke overstige det antal 
personer, der skal vælges med 
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Program efterår 2008

Den første tirsdag i hver måned 
kl. 14. 00 mødes en flok men-
nesker i Dybvad missionshus. 
Vi mødes for at synge, snakke, 
høre tale og drikke kaffe.

Tirsdag den 2. september:
Møde for ældre v/  Hanne Sohn, 
Aalborg 

Tirsdag den 7. oktober:
Møde for ældre v/ sognepræst 
Per Rasmussen, Skagen

Tirsdag den 4. november:
Møde for ældre v/ Frederik G. 
Sørensen, Stenhøj.

Møde for ældreTirsdag d. 9. september kl. 19.30 
Møde ved tidligere Frederikshavn 

Sømandshjemsbestyrer: Benny Kusk

Mandag d. 6. oktober kl. 19.00  
Kredsarrentement :Gudstjeneste i Skæve Kirke og 

bagefter kaffe i Dybvad missionshus.

Tirsdag d. 7. oktober kl. 19.30
Kredsarrentement i Dybvad Missionshus

19. til 25. oktober:
 Vi deltager i kredsens vækkelsmøder. Orientering herom 

senere.

Tirsdag d. 11 november kl. 19.30 
Møde ved Missionær Elna Tiesgaard, Brønderslev.

Tirsdag d. 9. december kl. 19.30
Møde ved sognepræst i Gærum :  Bruce Steuer. 

Emne: “ Messiasprofetier i Det Gamle Testamente”

Møderne vil, hvis ikke andet er nævnt, foregå i Dybvad Missionshus.                 

Vi mødes hver uge i spejderhuset, 
Skævevej 69, undtagen i skolernes ferier.

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen, 
telefon 98 86 47 10

KFUM spejderne i Dybvad Bævere:
Onsdage kl. 18.30-20.00

Ulveunger:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00



Som tidligere skrevet i ugeav
iserne er der indledt et samar
bejde om håndbold mellem 
Flauenskjold Idrætsforening 
og Dybvad Boldklub.

Allerede fra første møde i det 
nye håndbold udvalg i DB i 
foråret var der et ønske om 
at styrke håndbolden i Dyb
vad og visionen var at kunne 
tilbyde håndbold til alle børn, 
unge og voksne.
Det faldt i god tråd med en 
henvendelse fra Flauenskjold 
Idrætsforening om forslag om 
samarbejde også på håndbold 
siden, som vi jo kender godt 
fra fodbold (DHF, hvor også 
Hørby er med).

Indenfor nogle årgange kan 
det være svært at skaffe 
spillere nok til at stille hold, 

men med dette samarbejde 
bliver børnegrundlaget større 
og vi håber at dette problem 
kan løses, så flest mulige 
kan spille håndbold med 
jævnaldrende.

Der er allerede fundet træ
nere til de fleste hold, men 
vi håber, hvis der går nogle 
unge mennesker eller voks
ne rundt, som har lyst til at 
arbejde lidt for håndbolden 
i Dybvad/Flauenskjold, at 
du/I kontakter bestyrelsen, 
for vi har brug for alle kræfter 
for at det skal lykkes.

Sæsonen starter i uge 35 og 
der er træning både i Flau
enskjold Hallen og i Dybvad 
Hallen (se træningsoversigt i 
hallen).

Vi håber at rigtig mange i 
Dybvad og omegn får lyst til 
at komme i hallen og se hånd

bold og heppe på de lokale 
kræfter, når der er hjemme
kampe i løbet af sæsonen.

Bestyrelse og håndbold ud
valg i Flauenskjold og Dyb
vad ønsker alle mange gode 
håndboldoplevelser både på 
og udenfor banen.

Håndbold i DB
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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 starter igen den 2. september.

Vi glæder os til at se jer! Fo
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Fodboldturneringen er 
afsluttet i forbindelse med 
sommerferien, idet den 
fremtidige turnering starter 
efter sommerferien og 
afsluttes efter forårsturnering 
2009. Det har bevirket at der 
kun har været det halve antal 
kampe i turneringen 2008. 
Herreholdene er sluttet på en 
3. plads både serie 4 og serie 
6, men er startet igen efter 
sommerpausen under kyndig 
træning af Henrik Jensen.
 
Børneholdenes samarbejde 
med Hørby og Flauenskjold 
fortsætter uforandret.
 
U 14 drenge og U 14 piger 
er sluttet på en 1. plads 
(7 mands drenge på en 3. 
plads) Øvrige hold er sluttet i 
midten af turneringen. 

Endvidere har klubben haft 
idrætsuge fra den 20.06 til 
den 28.06. Ugen startede 
med turneringskampe fredag 
aften, mens der lørdag den 21. 
var stort børnestævne i U6, 
U7 og U10. Der var deltagelse 
af mange hold, idet der blev 
spillet kampe på 6 baner. Det 
var dejligt at også mange  
forældre brugte lørdagen til 
at heppe fra sidelinien.

Søndag var der turnerings
kamp i serie 4, og Sankt Hans 
aften afholdtes traditionen 
tro i Søparken arrangeret af 
borgerforeningen. 

Tirsdag, torsdag og fredag 
aften var der fodbold. 

Tirsdag var der endvidere 
en krocketturnering, hvor 
krocketklubbens medlemmer 
udfordrede udvalgte borgere 
fra byen. 

Onsdag aften var der 
igen i år muligt at spise 
stjernemenu, inden der var 
stor familieaften. Fra kl. 
18.45 til ca. kl. 20.00 var der 
mulighed for at udfordre 
både børn og voksne i 
forskellige konkurrencer, 
som blandt andet omfattede 
støvlekast, malkning af ko, 
majsflytning med sugerør 
m.v. Konkurrencerne sluttede 
af med,at de deltagende hold 
skulle smage på is fra Sdr. 
Badskær Ismejeri.

Ugen sluttede med gade
fodbold. Eftermiddagens 
turnering sluttede med at FC 
Sydbyen vandt pokalen. Det 
bedst udklædte hold var FC 
Byens Centrum.

Ugen sluttede med helstegt 
gris med tilbehør i klubhuset.  
Her deltog ca. 150 både 
børn og voksne til en meget 
hyggelig aften. 

Hele ugen var der opstillet 
en flot tombola med 
gevinster sponseret af byens 
handlende. Uden deres hjælp 
ville dette slet ikke kunne 
lade sig gøre. Vi vil gerne 
benytte lejligheden til at takke 
alle der har ydet støtte til 
Boldklubben. 

Børneholdene i fodbold har 
igen i år deltaget i Kattegat 
Cup i Grenå i uge 30, hvor 
mange forældre har deltaget 
som tilskuere. Holdene 
fra DHF fik en meget flot 
placering. U 14 pigerne vandt 
deres turnering. Det er dejligt 
at så mange vil bruge ferien 
og støtte op om denne tur. 
                                                                  

På Dybvad Boldklubs vegne
Kirsten Jensen
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Nyt fra Dybvad Borgerforening

Et gammelt ordsprog siger 
noget i retning af: ” det er 
nemmere at blive tilgivet, end 
at få tilladelse”. Dette har vi 
i forældrerådet måtte sande. 
Byggetilladelsen er stadigvæk 
ikke kommet i orden, så 
dagplejere, børn, samt byens 
borgere kan få et madpakkehus 
på byens legeplads.
Vi har megen dialog med 
kommunen, men det er ikke 
problemfrit, da legepladsen 
ligger på en kommunal grund, 
ingen ønsker at tage ansvaret 
for. Vi arbejder imidlertid på, at 
teknisk forvaltning i fremtiden 
skal stå for al vedligeholdelse af 
legepladsen. Vi har fået lovning 
på, at der inden for kort tid 
vil falde afgørelse i sagen, så 
der måske kan komme gang i 
byggeriet i løbet af efteråret. 

Forældrerådet havde en 
arbejdsaften på legepladsen 
den 2. juni, hvor vi fik udbedret 
akutte problemer såsom, løse 
brædder, rettet gyngestativer 
op og fjernet det dårlige tag på 
skibet, en hyggelig aften.

Fredag den 13. juni havde 
dagplejerne og forældrerådet en 
bod til ”Open by night” i Dybvad 
hvor, vi solgte kaffe, kage og 
popcorn. En vellykket aften med 
stor opbakning. Tak til alle jer 
der lagde vejen forbi os. 

Den 19. juni havde vi igen i år 
inviteret dagplejerne, børn og 
forældre med til ”Farm Fun”. 
Torsdag morgen startede vi ud 
fra klubhuset, og trods en mørk 
himmel drog vi af sted og vi 
havde vejrguderne med os, i 

Ålbæk var der fint vejr, og alle 
havde en rigtig god dag, hvor 
vi så dyr, legede på legepladsen 
og kørte tur med traktor. 
Forældrerådet havde besluttet, at 
de ville give is til alle børnene i 
år, hvilket var til stor glæde, på 
en dejlig solskinseftermiddag.

Sidste år holdt vi en grill-fest 
på legepladsen og det var en 
succes, derfor har vi igen i år 
besluttet at holde en sådan. Alle 
de dagplejere, dagplejebørn, 
forældre, og søskende der har 
lyst og mulighed mødes den 22. 
august til en hyggelig aften. Vi 
håber også vejrguderne er med 
os denne aften.

Forældrerådet i Dybvad dagpleje 
ønsker alle en god sensommer og 
et godt efterår.

Med venlig hilsen 
Bianca Svendsen

Forældrerådet   

Nyt fra Dagplejen

13 år er gået siden det første 
gang kom på tale at udvide 
Søparken med det lave areal mod 
vest. Da Leader + midlerne blev 
mulige at søge sammen med 
støtte fra kommunen i år 2003, 
så projektet igen dagens lys. 
Der blev udarbejdet et 
projekt, som blev godkendt og 
efterfølgende skulle der laves 
myndighedsbehandling incl. en 
lokalplan for området og derefter 
skulle projektet gennemføres 
og være færdig i år 2006. Sådan 
gik det ikke på grund af mange 

forskellige omstændigheder. Der 
gik faktisk to år mere nemlig til 
sommerferien 2008 inden vi fik 
området overdraget med en ny sø 
og et slynget vandløb fulgt af en 
gangsti.
Det der mangler nu er en 
bro over vandløbet nedenfor 
Kærsangervej, den kommer i 
starten af september. Senere 
skal der plantes træer og buske. 
Der vil blive indkaldt til et par 
arbejdes lørdage i november, når 
jorden er forberedt. 
Når der er blevet plantet, får 
byen endnu et stykke spændene 
natur at færdes i.
 
Som opfølgning på kommunens 
fokus på landsbyerne, er der 
nedsat et udvalg med henblik på 

at gang i salget af byggegrunde 
i Dybvad og dermed tiltrække 
flere familier til byen, som 
kan være med til at sikre vores 
foreninger og institutioner. 
Er der nogen som går med 
en god idé til placering af 
byggegrunde og hvordan 
omverden får øje på de goder, 
der er ved at bo i Dybvad, så 
kontakt én fra bestyrelsen.
 
Som afslutning vil jeg opfordre 
til at gå en tur i Søparken og 
nyde de mange farver, der er 
i øjeblikket og de kommende 
måneder.
 

På bestyrelsens vegne
Henrik Hanghøj
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Døbte og viede i 
Skæve Kirke

1. juni.2008:
Marius Binder Baden

Forældre: Mette og Henrik 
Binder Baden

22. juni.2008:
Marcus Paus Damsgaard

Forældre: Cecilie Paus Søndergaard 
Damsgaard og Jan Damsgaard

17. august 2008:
Nickolaj Bærbach Nybro Christensen

Forældre: Dorthe Bærbach Chris
tensen og René Nybro Christensen

Viet den 7. juni 2008
Pia og Linse Daugaard, Kaas

Viet den 26. juli.2008: Lene og Lasse Haakonsen
Viet den 9. august 2008: Carina og Morten Ruberg
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Gudstjenesteliste
Skæve Kirke

Kirkebilen kører til samtlige 
gudstjenester og arrange
menter 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.

KirkebilSognepræst Mette Volsgaard, 
Skævevej 67, 9352 Dybvad,
tlf. 98 86 41 10
Email: skaeve.sogn@km.dk

Anmeld else om fødsel skal 
ske senest 14 dage efter føds
len. Den afleveres til sogne
præsten eller anmeldes via 
internettet på:
www.personregistering.dk
Anmeldelse af dødsfald fore
tages til sognepræsten inden 
to dage efter dødsfaldet.

Graver: Harry Mortensen, 
Brøndenvej 129, 9352 Dybvad. 
Træffes på kirkegårdskon
toret, 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 Dy
bvad. Tlf. 98 86 17 03

Kirkeværge: Kirsten An
dersen, Christian Limkildes 
Vej 19, 9300 Sæby. 
Tlf. 98 86 40 75

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

Kasserer: Erik Wulff Sø
rensen,
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

Forsidefoto:
Mette Volsgaard

September 7/9 kl. 10.30 Høstgudstjeneste
 14/9 kl. 09.00
 18/9 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
 21/9 kl. 19.00 Konfirmandvelkomst
 28/9 kl. 10.30 Afslutning på konfirmandlejr

Oktober 5/10 kl. 19.00 Salmesangsgudstjeneste
 9/10 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
 12/10 kl. 10.30
 19/10 kl. 9.00 Johnny SøndbergMadsen
 26/10 kl. 10.30 BUSK (Kirkefrokost)

November 2/11 kl. 10.30 Alle Helgens Dag
 9/11 kl. 9.00 Johnny SøndbergMadsen
 16/11 kl. 19.00
 20/11 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
 23/11 kl. 10.30
 30/11 kl. 10.30 Familiegudstjeneste m/spejderne

December 7/12 kl. 9.00 Johnny SøndbergMadsen
 14/12 kl. 10.30
 21/12 kl. 19.00 De ni læsninger
 24/12 kl. 14.00 Juleaften
 24/12 kl. 15.30 Juleaften
 25/12 kl. 10.30 Juledag
 26/12 kl. 10.30 2. juledag
 28/12 kl. 10.30 Julesalmegudstjeneste
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Omkring Skæve Kirke

Kan du ikke lige huske melodien, eller mangler du 
noget af teksten til en salme , så kan man på 
www.dendanskesalmebogonline.dk
 høre melodien og læse teksten på alle salmer i 

salmebogen! 

Der er gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
følgende hverdage: 

Tirsdag den 9. september
NB: Oktober er der ingen gudstjeneste

Tirsdag den 11. november
Tirsdag den 9. december

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.

www.skaevesogn.dk

Konfirmander 2008/2009
Konfirmationsforberedelsen ligger i år tirsdag kl. 8.00 - 9.30, og 
foregår i konfirmandstuen, Skævevej 67. På samme tidspunkt er 
der konfirmationsforberedelse for konfirmanderne i Hørby. Det 
betyder at 7. klasserne fra Dybvad skole frit kan vælge, hvor de 

vil gå.

Første gang bliver tirsdag den 2. september.
Konfirmationen i Skæve kirke bliver 8. maj 2009.

Søndag den 21. september kl. 19.00 er der velkomstgudstjeneste 
for konfirmander og deres forældre i Skæve kirke.
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Menighedsrådsvalg 2008 i Skæve Sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Skæve Sogn. Selve valget finder 
sted tirsdag den 11. november, men det er nu forberedelserne går i 
gang.

Derfor indkaldes alle interesserede til orienteringsmøde:
Mandag den 15. september kl. 19.00 på Dybvad Kro

Aftenens program:

1. Velkomst.
2. Menighedsrådets arbejde siden sidste valg (Billedkavalkade)
3. Kommende opgaver for menighedsrådet.
4. Redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater.
5. Afslutning.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der - hvis de fremmødte ønsker 
dette - være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. 

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis 
der ved indleveringsfristens udløb den 30. september 2008 kl. 19.00 
kun er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen. 

Med venlig hilsen
Skæve Menighedsråd

Denne sjove annonce er 
fundet i arkiverne hos 

Bjarne Jensen, Bogfinkevej. 
Årstal ukendt.

HUSK:
Historiske artikler, billeder og 

lignende, som kunne være inter-
essante at bringe i Sognebladet, 

modtages meget gerne.

Venlig hilsen
Redaktionen


