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Dette lille vers vil være kendt af mange. For verset er nok det mest 
brugte bordvers, vi har.  Og det er ikke så mærkeligt, for verset ud-
trykker præcist det, der er meningen med et bordvers: At man før et 
måltid viser sin taknemmelighed over for Gud - al tings skaber.
Selve verset stammer fra en af vor høstsalmer: ”Vi pløjed og vi så-
ede” (Den Danske Salmebog nr. 730). Og det er en salme, der har en 
lidt kringlet historie.

Den danske udgave er skrevet af Jakob Knudsen. I 1891 oversatte 
han den fra engelsk og udgav den under overskriften: ”Høstsalme”.
Jakob Knudsen havde ved en tilfældighed hørt salmen på en rejse til 
England. Og han gik naturligvis ud fra at salmen var engelsk. 
Og han fortæller selv, hvor overrasket han blev, da han senere opda-
gede, at salmen slet ikke var engelsk, men kunne spores et helt andet 
sted hen. For det viste sig, at salmen oprindelig var tysk, skrevet af 
Matthias Claudius, der levede fra 1740-1815. Og samtidig viste det 
sig, at det oprindelig slet ikke havde være en salme, men en bonde-
sang, med ikke mindre end 17 vers og med omkvædet: »Alle gute 
Gabe/ Kam oben her, von Gott.« Sangen blev dog senere omskrevet 
til en høstsalme på fire ottelinjede strofer men med ændret omkvæd.
Og i 1861 blev salmen så oversat til engelsk af forfatteren Jane 
Campbell, og udgivet under overskriften: ”En tak for høsten”. Og 
det var den høstsalme, Jakob Knudsen hørte, gendigtede og fik trykt 
i Højskolebladet i 1891. Herfra gik den videre til en række grundt-
vigske salmebøger, til Den Sønderjyske Salmebog 1925. Og fra 1953 
har den haft sin plads i Den Danske Salmebog. Og er siden blevet en 
af de mest sungne høstsalmer. 

Salmen har taknemmeligheden som det gennemgående tema. I før-
ste vers ser Jakob Knudsen tilbage på foråret - på den tid, hvor mar-
kerne blev pløjet og tilsået med bøn til Gud om hjælp (v.1), for uden 
Guds nådige skabervilje fik ingen det daglige brød (v.2). Men nu da 
høsten er i hus, er tiden inde til at sige tak for den og alt godt (v.3). 
Og som nævnt kommer takkemotivet jo allertydeligst frem i om-
kvædet: ”Alle gode gaver...”, Ordene i omkvædet er en genklang 
af nogle ord fra Bibelen: fra Jakobsbrevet kapitel 1,vers 17, som i en 
ældre bibeloversættelse lød: »Al god Gave og al fuldkommen Gave 
kommer ned ovenfra.«

Med ønsket om en god høsttid og et godt efterår
Mette Volsgaard

Alle gode gaver 
de kommer ovenned
Så tak da Gud, ja, pris dog Gud 
for al hans kærlighed
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af sognepræst
Mette Volsgaard
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Glimt fra Skæve sogn - sommeren 2010

Friluftsgudstjeneste i Sæbygård Skov, 2. Pinsedag

Spejdernes cykelløb i maj

Istandsættelse  af loftet på 
Spejderhuset, som Skæve Sogns 
Menighedsråd har støttet med 
kr. 200.000,- Nyopført materielplads ved 

Skæve Kirke

Børneklubben Gnisten på 
udflugt i juni

Bæverne fra KFUM-
spejderne tager 10-km 
mærkeBørnekoret - iført nye kortrøjer - 

før udflugt til Fårup Sommerland

Sommerhygge i Præstegårdens 
have, juni 2010
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I marts var børn og forældre/dagplejere 
sat stævne i Søparken i Dybvad for at finde 
påskeharen. På trods af sneen var børnene 
meget opsatte på at finde haren, for der gik 
forlydender om, at påskeharen havde godter 
med. Og ganske rigtigt - alle børn fik en slik-
pose af haren, da den var blevet fundet. Dog 
var ikke alle børn lige tilfredse med fundet af 
haren, for som én så ganske rigtigt kommen-
terede, så var “det ikke engang en rigtig én”.
Efter den friske travetur i sneen blev der 
budt på kaffe/saft og kage. 

Vi fik ved lejligheden udsolgt af det ameri-
kanske lotteri, der var tilovers fra december 
måned. Og i den forbindelse vil vi gerne 
endnu engang takke især sponsorerne for 
den opbakning, dagplejen møder.

12. maj er landsdækkende dagplejedag, og 
også i Dybvad blev dagen markeret med 
optog gennem byen.
Vi havde hestevogn i front, så Rasmus 
Klump kunne blive fragtet standsmæssigt 
rundt.
Dagen afsluttedes i klubhuset med kaffe og 
Rasmus Klump kagemand (sponsoreret af 
Nordjyske Bank). Det var noget, både store 
og små kunne bruge.
På trods af vejret blev det en god dag, og 
det var hyggeligt - og dejligt tørt - at kunne 
drikke kaffen inden døre.

Den 17. juni gik turen til Farm Fun. Børn, 
forældre og bedsteforældre havde en dejlig 
dag sammen med dagplejerne. Vi fik både 
klappet gederne og set alle de andre sjove 
dyr, ligesom legeplads og ikke mindst hop-
pepuden var et stort hit. Vi fik også kørt en 
tur med traktor og vogn rundt på hele områ-
det. Vejret var dejligt så den medbragte mad 
kunne indtages i tørvejr ligesom isen blev 
nydt i solskin lidt senere på dagen.
Alt i alt en rigtig dejlig dag, som alle - både 
store og små - nød.

Nyt fra forældrerådet i Dybvad Dagpleje

Forældrerådet er p.t. i gang med at arrangere 
den årlige grillaften, der i år finder sted den 
20. august.
Vi håber på, at vejret er med os, og at der vil 
være stor opbakning til arrangementet.

Forældrerådet har udover de omtalte arran-
gementer beskæftiget sig med at få lovlig-
gjort byens legeplads. 
Spørgsmålet om ansvaret for vedligeholdel-
sen af legepladsen har gennem en længere 
periode været drøftet mellem flere aktører. 
Imidlertid er der ingen, der har påtaget sig 
ansvaret for vedligeholdelsen.

Frederikshavn Kommune har påpeget en del 
fejl og mangler ved de eksisterende legered-
skaber. Forældrerådet har haft en konstruk-
tiv dialog med kommunen om problemerne. 
Selv om det ikke er dagplejens opgave at 
vedligeholde legepladsen, finder forældrerå-
det det nødvendigt at få udbedret de alvor-
ligste fejl og mangler, så stedet er et sikkert 
sted at færdes for både vores og byens børn 
i øvrigt. Med de få midler, dagplejen råder 
over, har forældrerådet derfor fået udbedret 
de mest problematiske fejl/mangler.

Den helt store opgave bliver at få opfyldt 
kravet om faldunderlag under gynger m.m.. 
Den største udfordring bliver i den forbin-
delse at få fundet de midler, der skal bruges 
til indkøb af materialer. Det er forældrerå-
dets håb, at andre af byens aktører - f.eks.  
byens forskellige foreninger - vil være os 
behjælpelige.

Forældrerådet ønsker alle en god sensommer 
og et godt efterår.

På forældrerådets vegne
Anette H. Michaelsen
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Vi  mødtes ved døgneren kl. 14.30 og var så heldige, at Sofies forældre havde taget deres heste-
vogn med.
Vi var så til gengæld uheldige med,  at det bare regnede og regnede! Men Conny fra døgneren 
kom med blå paraplyer til os alle sammen, og vi var en dejlig flok med højt humør selv om det 
regnede.
Optoget gik igennem byen, men der var desværre ikke så mange, som så os, på grund af vejret.
Vi var så heldige, at Rasmus Klump kom - og han kom endda op at køre med hestevognen.
Da vi kom ned til børnehaven, hang mange af børnene ud af vinduet for at hilse på os.
Bagefter gik vi i klubhuset - her ventede der velfortjent kaffe, saft og Rasmus Klump kage, som 
var sponseret  af Nordjyske Bank. En rigtig hyggelig dag!

De kommunale dagplejere i Dybvad.
Lisbeth Hyldig

Dagplejedag  2010



EN STOR TAK
…for indsatsen i forbindelse med Dybvad 
Open Air 2010 skal hermed lyde til alle fri-
villige hjælpere og de mange, som også i år 
har bidraget med lån af maskiner, vogne og 
meget mere. Desuden skal der lyde en spe-
ciel tak til de mange, som mødte op til søn-
dagens oprydning for at give en hånd med 
- flere endda uden egentlig at have meldt sig 
på forhånd.

Koncertarrangører, scenefolk, cateringfolk, 
chauffører og musikere kender efterhånden 
Søparken som et sted, hvor stemningen er 
helt enestående – og vi véd, at de profes-
sionelle ”musikfolk” sætter stor pris på jeres 
store hjælpsomhed og tjenstvillighed.

Det samme gør vi!

At koncertens gæster år efter år bliver mødt 
med smil og venlighed af vore medhjælpere 
er én af grundene til, at der er mening med 
det store arbejde, der ligger til grund for ar-
rangementet.

Tusind tak for indsatsen alle sammen!

På vegne af Dybvad Boldklub, Dybvad Idræts-
klub og Dybvad Tennisklub

Tove Hanghøj
Jette Ihlow

Lynge Jensen
Christian Bentsen

Stig Henriksen
Lars Juhl Hansen

John Nepper
Jesper Koldtoft

Dybvad Open Air 2010



Dybvad Open Air 2010
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Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skæve-
vej 69, undtagen i skolernes ferier.

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen, 
telefon 20 97 88 06

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

Ulveunger:
Onsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Vi har holdt Sankt Hans på Skæve stadion, 
hvor vi lavede gris med tilbehør. Borgerfor-
eningen stod for grisen, og Nørre Vesterskov 
lavede salaten. Idrætsforeningen stod for 
drikkevarer, og båltaleren var Bent Bøgsted. 
Der var 107 personer til spisning, hvilket er en 
rigtig flot tilslutning.

Vores næste arrangementer som foregår i 
anlægget er:

Lørdag den 25. september kl. 15.00 bages der 
jødekager i den gamle stenovn, og kl. 18.00 
tænder vi op i grillen, så tag jeres mad med, 
der er sat telt op. Drikkevarer kan købes til de 
sædvanlige billige priser, så mød op til nogle 
hyggelige timer.

Vi holder Julefrokost i Butikken fredag den 
26. november kl. 18.00.

Alle er velkomne!
På Borgerforeningens vegne

Lone Hede

Nyt fra
Skæve Borgerforening
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Program efterår 2010

Tirsdag den 14. september kl. 19.30
Møde ved sognepræst Anders Jensen, Aalborg

3.-9 oktober: Oktobermøder i kredsen
 

Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30
Møde ved Sognepræst Mette Volsgaard, Skæve

Om familien tur til Veitnam
 

24.-30. oktober: Kredsens vækkelsesuge
 

Mandag den 25. oktober kl. 19.30
har kredsen møde i Dybvad Missionshus

ved tidligere sognepræst i Skæve,
nu Snejbjerg, Kristian Poulsen

 
Tirsdag den 9. november kl. 19.30

Møde ved missionær Preben Hansen,
Aalborg

 
Tirsdag den 30. november kl.19.30

Møde ved sognepræst
Kjeld Skovgaard, Sæby

Ældremøder i
Dybvad Missionshus
Tirsdag  d. 7. sep. Benny Kusk (Aalborg)

Tirsdag  d. 5. okt. Finn Mikkelsen (Brønderslev)
Tirsdag  d. 2. nov. Vi mødes

Tirsdag  d. 7. dec. Bjarne Taulborg. (Åbybro)
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Dybvad kom igen på landkortet med den sjette Open Air koncert, som igen viser, at en lille by 
kan få et stort arrangement op at stå, når det bakkes op af mange lokale beboere og virksom-
heder. En rigtig flot og vellykket koncert.

I sidste blad var Multibanen ved sportspladsen beskrevet til at skulle laves inden sommerfe-
rien. Desværre er der ikke sket mere, da området er landzone og derfor kræver en offentlig 
høring, som først er slut nu. I øvrigt ærgerligt at kommunen ikke oplyste det fra starten, så 
havde vi været færdig med projektet.

Vores generalforsamling blev afholdt i Hallens cafeteria med et fint fremmøde. Vores regn-
skab sluttede med et lille overskud . Bjarne Jensen valgte at stoppe efter 24 år i bestyrelsen 
sammen med Henning Larsen. En stor tak skal lyde for jeres indsats. Den nye bestyrelse ser 
ud som følger:

Henrik Hanghøj, formand - Jonna Lydbæk, næstformand -  Norma Pedersen, kasserer
Lene Christiansen, sekretær - Henrik Poulsen, nyvalgt (ansvarlig Søparken) - Torben Hansen, 
nyvalgt (ansvarlig Søparken) og Sandie Andreasen.

Forsat god sommer og begyndende efterår!
Dybvad Borgerforening, Henrik Hanghøj

Dybvad
Borgerforening

Krukken i Søparken ved nattetide
fotograferet af Tove Hanghøj,

lørdag den 7. august.
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Den nye børnehaveklasse med 
børnehaveklasseleder Jette Ihlow 
og pædagog Linda Christensen

...hvor der var skoledans, skole-
sang, kæmpekagemand, flere taler, 
optræden og opsendelse af ballo-
ner, hvori hver elev havde lagt en 
seddel med et ønske for den nye 
skoles fremtid.

Fusionen mellem Hørby og Dyb-
vad Skoler blev markeret fredag 
den 13. august - startende med 
taler på den gamle realskole, hvor-
efter turen gik til Dybvad Hallen...

Første skoledag for elever i 1. 
klasse - mandag den 9. august 
2010. Eleverne er fotograferet 
sammen med børnehaveklas-
seleder Jette Ihlow og klas-
selærer Zaida Kristensen

Elever fra skolens nye børnehave-
klasse hejser flaget sammen med 
Jette Ihlow og pedel Kaj Jensen 
tirsdag den 11. august 2010
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Dybvad Boldklub har siden sidste indlæg 
haft mange aktiviteter. 
Første halvdel af sommerturneringen i fod-
bold er afsluttet og en ny turnering er nært 
forestående.  Træningstiderne er så no-
genlunde fastlag,t og der er næsten fundet 
trænere til alle hold. Dog skal der her lyde en 
appel om, at såfremt der er en, der har inte-
resse i at træne et hold eller hjælpe til i enten 
fodbold eller håndbold, er vedkommende 
meget velkommen til at kontakte klubben. 
Seniorherrer trænes af Christian Bentsen 
og Peter Østergaard. Der spilles i efteråret i 
serie 3 og serie 6, idet førsteholdet i forårstur-
neringen rykkede op. Hjertelig tillykke med 
det. 

Ungdomsholdene er stadig i holdfællesskab 
med Hørby og Flauenskjold under DHF og 
der vil blive trænet på alle 3 stadions. Træ-
ningstidspunkter kan ses på vores hjemme-
side: www.dybvadboldklub.dk
Indendørs starter håndboldsæsonen inden 
længe. Der har i år været problemer med at 
skaffe trænere til alle hold, idet vi jo forsøger 
at have hold i alle årgange. Vi håber det lyk-
kes inden opstart af turneringen i september. 

Boldklubben har afholdt idrætsuge i uge 
26. Her var ugen igennem besøg af mange 
hold og der blev spillet fodbold på flere 
baner, hver aften med undtagelse af Sankt 
Hans aften.  Vejret var for en gangs skyld 
med os hele ugen, men det var tydeligt, at 
vi var i hård konkurrence med VM i fjernsy-
net.  Ugen blev afsluttet med gadefodbold 
lørdag. Dette års vindere blev Anlægsvej i 
hård kamp mod Team Go Go (fra Badskær) 
efterfulgt af Aalborgvej .  Præmien for bedst 
udklædte hold gik i år til Byens Centrum.  
Lørdagen blev afsluttet med helstegt patte-
gris med diverse tilbehør, som igen i år var 
meget godt besøgt.                        

Hele ugen var det muligt at støtte klubben 
ved at købe lodder i den flotte tombola med 

gaver sponseret af byens og omegnens virk-
somheder.  Vi vil gerne her benytte lejlighe-
den til at takke for den støtte, vi får til alle 
vores aktiviteter. 

Alle trænere i DHF har fået ens trænings-
dragter sponseret af Vaskeriet Neptun A/S 
samt Nordjyske Bank. Dette vil jeg gerne 
på vegne af de 3 klubber takke for, idet det 
ser flot ud når vores spillere kommer ud til 
kamp.

Som det er omtalt andet sted i bladet, har vi 
lige afholdt Open Air i Søparken lørdag den 
7. august. Dette sker i samarbejde med Dyb-
vad Idrætsklub og Dybvad Tennisklub, og 
der er ca. 200 i gang i dagene op til koncer-
ten samt med oprydning søndag. Vi havde 
meget flot vejr, så rammerne var perfekte og 
på vegne af Dybvad Boldklub, vil jeg gerne 
takke for den hjælp der er ydet uanset om 
man har bagt kage til kaffeboden eller på det 
nærmeste boet dernede i en uge. Uden denne 
hjælp var det slet ikke muligt for en lille by 
som vores, at få stablet et sådant arrange-
ment på benene.

 På vegne af Dybvad Boldklub 
Kirsten Jensen

Dybvad Boldklub
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Glimt fra Kattegat Cup i Grenå

Hvem vil træne os?
Vi er en stor flok unge håndboldglade og dygtige spil-
lere, som alle har spillet håndbold i DHF i 2009/10
OG DET VIL VI GERNE BLIVE VED MED!!

Men vi mangler trænere til flere hold….

Så hvis der går nogen rundt med en lille håndboldtræ-
ner i maven – måske én der selv har trænet/spillet før 
eller bare har lyst til at være træner - så er det NU der 
er brug for dig.

I værste fald kan trænermanglen betyde at vi ikke kan tilbyde håndboldhold til alle aldre og 
derved mister vi klubben fremtidige potentiale.

I DHF tilbyder vi masser af trænerkurser helt gratis, en træningsdragt, samt et mindre hono-
rar for kørsel mv. som tak for hjælpen. Vi har gode træningsfaciliteter både i Flauenskjold og 
Dybvad.

For nærmere information; kontakt venligst – men hurtigt:

      Tommy Pedersen - håndbold udvalg tlf. 2121 5003
      Tove Hanghøj -  håndbold udvalg tlf. 2925 6102



Side 14 

Vi var på tre forskellige aktiviteter. Den første dag var det ”vild med ild”, 
hvor vi blandt andet lavede brændemærker på læder og træstykker, og 
lavede småkager på en sten på bålet. 
Anden dag var det ”See:World”, hvor vi kiggede på livet i vandkanten, spi-
ste tang, rejer og vandmænd og sejlede i kajak, kano, og meginjoller. 
Tredje dag var det ”Guld-Spejd”, hvor vi spillede et brætspil kaldet ”Dims”, 
med spørgsmål og opgaver. Vi skulle også bygge vores egen ”Bil” som 
skulle kunne sprøjte vand, have en magnet til at flytte metalting med, og 
skulle være et vis antal meter høj og bred. Vi var ikke helt oplagte i starten, 
men endte med at have det rigtig sjovt, og kom faktisk på en samlet anden-
plads, trods vores uheld lige uden for banen, hvor alt på vores bil faldt af. 
Vi var på hike til Hjerl Hede. Vi måtte gå i Hjerl Hede i en time, og derefter 
skulle vi gå 13 km til et spejdercenter, hvor vi skulle sove. Nogen klarede 
ikke turen, men havde det sjovt på førstedelen af turen. Da vi kom til vores 
overnatningsplads var vores rygsække våde, og vi havde rynkede hænder 
p.g.a alt det vand der kom. Men vi holdt humøret højt, og der kom da også 
200 tørre soveposer fra Beredskabsstyrelsen. På lejrpladsen var det ingen 
udkørsel/indkørsel overhovedet, fordi pladsen var oversvømmet. Men vi 
kom hjem i tørvejr. 
Vi havde da også 100 års fødselsdag, og fik kage og gave, og skulle lave et 
kæmpe fødselsdagsflag. 
Vi havde en skide hyggelig tur, med nye venner, og hygge med de gamle! 

Hilsen Mie

KFUM Spejderne på SE:2010

• Gnisten er en børneklub under Dan-
marks 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 Lars Jensen
på 98 86 43 30 eller kig på
www.skaevesogn.dk

Velkommen i GNISTEN

Vi glæder os til at se jer!



Z O N E T E R A P I

Klinik Hotstone
Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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Mandag morgen var 10 forventningsfulde 
ulve klar til at besøge den stor landslejr 
SE:2010 i Skive.
Ulvene havde brugt de sidste 2 gange før 
sommerferien til at øve i at rejse telte, men 
det havde ikke været nødvendigt, for storspejderne havde rejst teltene for os. 
Efter at have fundet en soveplads var vi på rundtur i den stor lejr. Der var meget at 
se på. Og butikker man kunne købe slik i.
Der var lavet aktiviteter for ulvene, men de var lidt ke-
delige. Det var sjovere at skrælle kartofler og være med 
til at lave mad. Det skulle laves på et bål. 
 
Vi var med til et stort lejrbål. Vi fik balloner i forskel-
lige farver og vifte med dem i luften på en gang. Det så 
rigtig flot ud med 15.000 på en gang. 
Vi var også til en stor fælles gudstjeneste. 
Det var rigtig sjovt at være der.

På vegne af ulvene
Tove
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Døbt den 23. maj 2010:
Gustav Møller Larsen.
Forældre: Marie Møller Jen-
sen og Lars Larsen

Døbte og viede i Skæve Kirke

Døbt den 30. maj 2010:
Kathrine Pannerup Jørgensen. 
Far: Jens Jørgensen

Døbt den 8. august 2010:
Ida Berg Steffensen.
Forældre: Pia Berg Steffensen 
og Allan Sten Steffensen

Døbt den 1. august 2010: 
Evalina Sønderby Rishøj. 
Forældre: Annika Sønderby 
og Anders Rishøj

Døbt den 19. juni 2010:
Hans Krogh Dedenroth.
Forældre: Stine Elise Krogh Dedenroth 
og Kristian Dedenroth Krogh

Døbt den 19. juni 2010:
Malthe Krogh Bock.
Forældre: Claudia Bjerre-
gaard Bock og Mads Krogh 
Thomsen

Døbt den 13. juni 2010: Oliver Nedergaard Jensen. Forældre: Micka Nedergaard Helledie og Bo 
Jensen

Viet den 29. maj 2010: Jane og 
Jens Hvass
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Holger Drachmann og kærligheden – fortalt gennem sange, 
digte, prosa og anekdoter.

Marianne Mortensen, der er skuespiller og sanger, stammer fra 
Skagen. Som ganske ung var hun medlem af Drachmannklub-
ben, som via sommerarrangementer i Drachmanns hus var med 
til at vedligeholde huset ”Villa Pax”. Sammen med en veninde 
sang hun i flere år Drachmanns vidunderlige tekster sat i musik 
af samtidens komponister. Det endte i 1981 med lp’en ”Som-
merdrømme”, som siden er blevet genudgivet på cd i 2000. I 
den anledning kom Drachmann ind i Marianne Mortensens liv 
igen – nu med fornyet kraft og med langt større forståelse for de 
dybder, Drachmanns tekster rummer.

Ved koncerten i Skæve kirke vil Marianne Mortensen tage ud-
gangspunkt i den passionerede Drachmann og de kvinder, der i 
høj grad har præget hans liv og hans digtning.

Kirkekvartetten består af Anette 
Bilde Jacobsen, Hans Bilde Jacobsen, 
Jørgen Hvejsel Vest og Jens Nielsen. 
På repertoiret er dansk, rytmisk 
kirkemusik.  

Hasseris kirkes Trio er ansat ved Hasseris kirke i Aalborg, 
hvor den har til opgave at bidrage med ny musik og tekst 
ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger.
Intentionen er at finde udtryk som kan tale ind i tiden til 
nutidens mennesker, i spændvidden af forskellige livssi-
tuationer. Denne spændvidde afspejles i trioens repertoire, 
som både i sit musikalske udtryk og i teksternes indhold 
bevæger sig vidt omkring.
Stilmæssigt går gruppen ikke af vejen for noget; men 
beskæftiger sig dog primært med nye kompositioner og 
tekster. Teksterne er fortrinsvis på dansk, og der arbejdes 
løbende sammen med andre nordiske musikere og salme-
digtere. 
Overordnet betragtet er trioens hovedtese ganske enkel: 
Det må ikke være kedeligt, men gerne glædeligt, - og 
gerne højt til loftet og dybt i jorden.

Koncert med Marianne Mortensen 10. oktober kl. 19.00

Koncert med Kirkekvartetten 2. november kl. 19.00

Julekoncert med Hasseris Kirkes Trio 9. december kl. 19.30

3 gratis koncerter i Skæve Kirke
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Gudstjenesteliste

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arran-
gementer 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.

Sognepræst :
Mette Volsgaard, Skævevej 
67, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 41 10

E-mail: skaeve.sogn@km.dk

Præstens fridag: Mandag.

Anmeld else om fødsel skal 
ske senest 14 dage efter føds-
len. Den afleveres til sogne-
præsten eller anmeldes via 
internettet:
www.personregistrering.dk

Anmeldelse af dødsfald fore-
tages til sognepræsten 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 sædvan-
ligvis på kirkegården. Fridag: 
Mandag.

Organist: 
Birger Skovholm, Flauen-
skjoldvej 40, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 17 03

Kirkeværge: 
Birgit Thomassen, Bogfinke-
vej 33, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 47 38

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

Kasserer: 
Erik Wulff Sørensen,
Søndergårdsvej 18,
9750 Østervrå. Tlf. 98 95 12 87

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

September 5/9 10.30 MV 
 12/9 10.30 MV Høstgudstjeneste
 16/9 17.00 MV Spaghettigudstjeneste
 19/9 10.30 MV
 26/9 19.00 MV Konfirmandvelkomst

Oktober 3/10 10.30 MV  
 10/10 9.00 Søndberg-Madsen
 14/10 17.00 MV Spaghettigudstjeneste
 17/10 10.30 MV  
 24/10 19.00 Helge M. Pedersen  
 31/10 10.30 MV BUSK

November 7/11 10.30 MV Allehelgen 
 14/11 9.00 Søndberg-Madsen
 18/11 17.00 MV Spaghettigudstjenste 
 21/11 19.00 MV Ungdomsgudstjeneste

 28/11 10.30 MV Familiegudstjeneste, spej-
derne medvirker

December 5/12 9.00 Søndberg-Madsen  
 12/12 10.30 MV  
 19/12 19.00 MV ”På vej mod jul”
 24/12 14.00 MV Juleaften
   15.30 MV Juleaften 
 25/12 10.30 MV Juledag
 26/12 10.30 MV 2. juledag

  MV: Mette Volsgaard

Deadline for næste sogneblad: 8. november 2010

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk



Børnekor
Koret er for alle børn fra 2. – 6. klasse. Koret øver hver tirsdag kl. 13.45-14.30 på Dybvad skole. Ind 
imellem skal koret medvirke ved gudstjenesterne i kirken. Korleder: Anne Hejslet. Tlf: 22 16 95 63

Velkommen til spaghettigudstjeneste i Skæve kirke.
Gudstjenesterne er specielt tilrettelagt for børn i 3 - 8 års alderen 
og varer ca. 30 min.
Efter gudstjenesten tager vi hen i konfirmandstuen, hvor vi spi-
ser spaghetti og kødsovs (børn: 5 kr. voksne: 10 kr.).
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi begynder kl. 17.00 og er færdige omkring kl. 10.30

Efterårets spaghettigudstjenester:
16. september – 14. oktober – 18. november

Spaghettigudstjeneste

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
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Tirsdag den 14. september
Tirsdag den 19. oktober

Tirsdag den 16. november
Tirsdag den 14. december

Fredag den 24. december kl. 10.00

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.

Konfirmationsforberedelsen ligger ligesom sidste år tirsdag 
kl. 8.00 - 9.30, og foregår i konfirmandstuen, Skævevej 67. 
Første gang er tirsdag den 31. august.

På samme tidspunkt er der konfirmationsforberedelse for 
konfirmanderne i Hørby. Det betyder at 7. klasserne fra Dyb-
vad skole frit kan vælge, hvor de vil gå.

Konfirmationen i Skæve kirke bliver: Bededag, fredag den 20. 
maj 2011.

Søndag den 26. september kl. 19.00 er der velkomstgudstjene-
ste for konfirmander og deres forældre i Skæve kirke.

Den 5.-6. november er der konfirmandlejr, på Østvendsyssel 
Ungdomsskole i Dronninglund.

Konfirmander 2010/2011
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Høstgudstjeneste 12. september kl. 10.30
Søndag den 12. september kl. 10.30 er der traditionen tro høstgudstjeneste i Skæve kirke. Det er en 
gudstjeneste, 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.

Koncert med Marianne Mortensen 10. oktober kl. 19.00
Se omtalen inde i bladet side 17.

BUSK - 31. oktober kl. 10.30
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de kirkelige børne- og ung-
domsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Ved gudstjenesten medvirker både 
børn og unge. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i konfirmandstuen.

Koncert med Kirkekvartetten 2. november kl. 19.00
Se omtalen inde i bladet side 17.

Alle helgens søndag 7. november kl. 10.30
På Alle helgens dag mindes vi dem, der er døde i sognet i det forløbne år. Vi mindes dem med sorg 
og savn, men også i taknemmelighed. I troen på Gud og på hans livgivende lys, Jesus Kristus, tæn-
der vi lys i kirken for de døde og til erindring om at vi alle – både levende og døde – tilhører lysets 
Gud, der er Herre over liv og død.
Ved gudstjenesten vil navnene på årets døde blive læst op.

Ungdomsgudstjeneste 21. november kl. 19.00
Tema: lys – mørke. Husk mobilen.

Familiegudstjeneste 28. 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.

Julekoncert med Hasseris Kirkes Trio 9. december kl. 19.30
Se omtalen inde i bladet side 17.

Julegudstjeneste for førskolebørn 16. december kl. 10.00
Torsdag den 16. december kl. 10.00 er der julegudstjeneste for førskolebørn. De store børn fra børne-
haven går Lucia-optog. Alle er velkomne.

Det sker


