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For nogle år siden skulle nogle af konfirmanderne 
skrive noget om, hvordan det er i Guds verden / i 
Guds rige, og det blev som følger:

Guds rige er for alle, både gamle og unge
Gud passer på os i medgang og modgang
Gud hjælper os hver dag
Man er altid velkomme i Guds rige!
Gud er den vi har mest brug for!

Konfirmandernes lille digt var skrevet ud fra en 
historie, som Jesus har fortalt. Historien / lig-
nelsen om manden, der indbød til fest. Men alle 
de indbudte takkede ”nej”, og gav en helt række 
undskyldninger for ikke at komme
Afvisningen gjorde manden vred. Men fest skulle 
der være, så alle der havde lyst, blev nu inviteret.

Manden i lignelsen er et billede på Gud – Gud, 
der inviterer alle til sin fest. 

Der findes en fortælling fra en børnebog, som 
højest sandsynligt er inspireret af Jesu historie om 
manden der inviterer til fest. Og det er intet min-
dre end en af historierne fra ”Emil fra Lønneberg”.
 
Den er anden juledag. Alfred, Emil og lille Ida er 
alene hjemme på Katholt. Mens de sidder og hyg-
ger sig, får de besøg af Alfreds bedstefar Tombe-
Jokum. Han er lidt underlig i hovedet, og da han 
samtidig er både gammel og fattig, bor han på den 
lokale fattiggård. 
Tombe-Jokum er kommet for at klage sin nød. For 
oppe på fattiggården har de haft den mest triste 
jul i mands minde. 
Emils mor havde ellers ud af sit gode hjerte sendt 
en julekurv med alverdens lækkerier op til fat-
tiggården, som de kunne nyde juleaften. Men da 
juleaften kommer, snyder lederen af fattighuset, 
Komandusen, alle de andre, og spiser alle lække-
rierne selv. 

Da Emil hører det, bliver han meget oprørt - for 
det her er bare for uretfærdigt! Og Emil bliver så 
oprørt og vred, at han må gøre noget, så han fatter 
en plan. 
Planen går ud på, at Kommandusen skal lokkes 
væk fra fattiggården, og så skal alle fattiglem-
merne hentes op til julegilde på Katholt. 
Og sådan går det. Med Alfreds hjælp får de alle 
fattiglemmerne hjulpet ud gennem et vindue. Og 
det er beskrevet, hvordan flokken af gamle, fattige 
mennesker kommer haltende, hinkende og pu-
stende op ad bakken. Alle disse gamle og fattige 
mennesker kommer til gilde - og de spiser som 
aldrig før. Og det de spiser, det er jo den mad, 
som de fine gæster, der var indbudt til næste dag - 
ellers skulle have haft. 

Ja, det er nogle helt andre mennesker, der kom-
mer til julegilde på Katholt end de mennesker, der 
i første omgang var inviteret. 
Det var de forkerte der kom. Og så alligevel tror 
jeg, at når vi hører den historie, så føler vi alle 
sammen, at det i virkeligheden var de helt rigtige, 
der kom til fest. 
Som Emil selv udtrykker det: De, som maden 
egentlig var tiltænkt ”er såmænd tykke nok på 
forhånd” og så tilføjer han at ”det er da bedre at 
maden kommer, hvor den gør nytte.” 

Måske kan det her høres som et ekko af noget, 
Jesus engang har sagt: nemlig ”at det ikke er de 
raske ikke har brug for læge, det har de syge”. 

Jesus inviterer alle - også dem, der måske ikke 
selv synes, de har noget at komme med. Som ikke 
har nogen særlig stor tro, eller som ikke synes, de 
er særlig vellykkede, eller som måske har svært 
ved at gøre de rigtige ting

Som konfirmanderne skrev:
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Guds rige er for alle,
både gamle og unge
Gud passer på os
i medgang og modgang
Gud hjælper os hver dag
Man er altid velkomme i Guds rige!
Gud er den vi har mest brug for!



Et nyt og spændende skoleår er i gang

Det var med flere sommerfugle i maven end normalt, at 
vi efter en lang og varm sommer kunne åbne dørene for 
et nyt skoleår den 11. og 12. august: Folkeskolereformen 
har sat sit præg på samfundsdebatten siden lockout’en af 
lærerne i april 2013, og nu skulle det hele så stå sin prøve! 

Understøttende undervisning med deltagelse af pædago-
ger og andre faggrupper, en længere skoledag, de nye fag 
madkundskab og håndværk/design, engelsk fra 1. klasse 
og tysk fra 5. klasse – og så skal stort set al lærernes 
forberedelse foregå på skolen i nye forberedelseslokaler. 
Jo, der har været nok at se til både op til sommerferien og 
inden skolestarten – og i skrivende stund er vi så godt i 
gang med den første skoleuge i reformens tegn. 

Der vil være mange ting, som skal ændres og tilpasses 
hen ad vejen – for det kræver aflæring og omstilling at 
ændre grundlæggende ved en institution som folkesko-
len, og finde ud af hvad der egentlig ligger af potentialer 
i de nye elementer i dens fundament. Men vi er ikke i 
tvivl om, at vi KAN gøre en god skole bedre – og for-
håbentlig er der mange gode redskaber at hente i for 
eksempel den understøttende undervisning og i vores 
nye studiecaféer, hvor eleverne kan finde tid til trænings-
opgaver, opgaveløsning og fordybelse. 

Folkeskolens fag skal ikke længere ”tælles op” i timer 
som tidligere (med undtagelse af dansk, matematik og 
historie), men mere basere sig på, om eleverne når de 
faglige mål, som de selv har været med til at stille op i 
samarbejde med lærerne. Derfor ser skoleskemaerne ikke 
ud som de plejer – og der vil komme mange ændringer 

på grund af tværfaglige projekter og eksempelvis læringsforløb med foreninger, virksomheder og andre 
institutioner. På Hørby-Dybvad Skole har vi igennem flere år gjort os erfaringer med holddannelse, flek-
sible skemaer, projektforløb – faktisk rigtig mange ting, som til forveksling ligner de nye begreber, der er 
indført med reformen.

Derfor kan jeg på hele skolens vegne sig: Ja, det HAR været et turbulent forløb frem mod dette skole-
års opstart, og mediernes dækning har været massiv på både godt og ondt... Men vi vil på begge vores 
afdelinger arbejde benhårdt for at nå de nationale mål om en endnu højere faglig standard – dog uden 
at tilsidesætte de trivselsmål, som er så utroligt vigtige for os. Og vi glæder os til for alvor at tage fat i 
de muligheder for samarbejde med lokalsamfundet og erhvervslivet, som reformen åbner for – og ikke 
mindst at styrke vores i forvejen gode samarbejde med forældre og naboinstitutioner.

Godt skoleår til alle!
Jesper Koldtoft

Konst. skoleleder 
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Sikken dejlig sommer vi har haft, og nogle dage 
har der været så varmt på vores legeplads, at vi 
måtte lege indenfor om eftermiddagen. Men vi 
skal ikke klage over den skønne sol! Og for at køle 
os lidt ned, er der blevet leget en masse med vand 
og de dage der har regnet, blev der lavet en masse 
mudderkager.

Vi har sendt 19 børn afsted til skolen, og de ønskes 
alt mulig held og lykke i fremtiden og kom gerne 
på besøg.

Pt. er der kun 32 børn indmeldt i Dybvad børne-
have. Som følge af dette, har vi for mange perso-
naletimer i huset, og derfor har ledelsen besluttet, 
at Lise skal flytte arbejdsplads til Hørby børnehus. 

Vi håber at der snart bliver flere børn indmeldt i 
børnehaven - så kære børnefamilier, kom gerne på 
besøg.

Siden sidst har vi afsluttet vores tema omkring 
krop og bevægelse, og sluttede af med udstilling 
samt forældrekaffe.

Vi skal nu i gang med at udarbejde årshjul, som vi 
bruger som” rettesnor” i forhold til at arbejde med 
læreplanstemaer.  

Vi slutter af med nogle citater som børnene har 
sagt, da de svarer på, hvad er kommune er:

En kommune, er en der fejrer og gør rent..
(Mads 5 år)

En kommune gør nogle ting, altså de bestemmer 
ikke..

(Marius 5 år)

Kommunen vasker vægge og tar´ skrald op..
(Sebastian 5 år)

Er det en man går forbi?..
(Amalie 5 år)

I ønskes alle en forsat god (sen)sommer

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Spejderhuset er rammen om gode, gammeldags spejder-
opgaver, ny læring og masser af sjov hver onsdag, men vi 
nyder også at komme ud blandt andre spejdere på dags-
ture, weekender og større lejre.
Fire af vores juniorspejdere deltog i Kristi Himmelfartsløb i 
Skagen sammenmed godt 60 spejdere fra hele Nordjylland 
der nød dagen i det gode vejr og løste mange forskellige 
spejderopgaver. Patruljen fra Hørby vandt og fik dermed 
diplom og en flot rævehale med hjem som straks blev 
hængt op i spejderhuset.
Dagen efter startede en hård weekend for 8 af de store 
spejdere, der havde sat sig for at gå 100 km indenfor 48 
timer, det lykkedes - dog med  vabler og ømme ben der 
skulle plejes nogle dage.

På juniorlejr-sommerlejr, startede de også hårdt ud med 
10 km vandreskjold, som alle spejderne gennemførte til ug 
og med højt humør i det dejlige vejr. Det blev til en skøn 
pinseweekend med dejligt vejr, hvor vi sov i tipi i skoven 
og lavede mad over bål, samt en masse spejderaktiviteter, 
hvoraf nogle havde temaet ’indianer og cowboys hvor de 
lavede deres egen udklædning og våben. Der blev også 
leget stratego, og spejderne opfandt deres egen vinkegem-
me-leg som var til meget sjov fordi de vandt over lederne. 
En smadderdejlig tur. 

Sommerlejr for storspejderne var en super lejr i uge 27 på 
Houens Odde med søaktiviteter som havkajak og optimist-
jolle. Derudover havde vi temadag med resten af center-
lejren med OL tema, som sluttede med en grillmiddag 
for alle. Derudover havde vi de sædvanlige inspektioner, 
madlavning på bål og hike, hvor alle gik ind til Kolding by 

Den 31. august deltager vi i Kirkemarch til Hørby Kirke, 
i september er der Sponorrrally og i oktober efterårsfest  
-hvor vi plejer at kunne samle ca. 100 til fællesspisning. Og 
så byder efteråret på mange gode spejdermøder og week-
endture.

Vores mødested er spejderhuset på Brombærvej  7 i Hørby 
Juniorspejdere: onsdage kl. 17.30 – 19.00 For 1. – 4. klasse
Storspejdere: onsdag kl. 19.15 – 21.00 For 5. – 9. klasse 
(undtaget skolernes ferier)
Klan Kronhjort – voksne spejdere mødes ca. en gang hver 
2. måned lørdag/søndag kl. 10-14

Evt. spørgsmål, kontakt gruppeleder Anne Marie Jensen 
på 29937871 eller kig på vores hjemmeside: 

www.hoerbyspejderne.dk
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Der bliver opstillet telt v/ Sæby festservice hvor 
byrådsmedlem Mogens Brag, formand for kultur 
og fritid og folketingskandidat holder åbningstale 
kl 17.00. Herefter vil der være korsang i Sognehu-
set kl. 17.20 – her vil Lokalhistorisk Forening også 
være at finde hvor de sælger jubilæumsbogen og 
viser gamle udklip mm.

Hørby Borgerforening sælger mad og drikke i teltet 
fra kl 18-21. Der vil være musik i teltet – lokale 
unge samt et orkester sponsoreret af Sæby fest-
service. Byens erhvervsdrivende og Mc-klubben 
holder åbent og der vil være en sjov konkurrence 
som alle kan deltage i.

Omkring kl. 18.30-19.30 er der gang i kuglerne på 
petanquebanen. Vil man være med til et spil, så 
meld jer til hos Lykke Sørensen 40901592 senest 5. 
september 2014.

Slå forbi Leif og Mirna’s smukke have.
Ca. kl. 20.30 fælles aftensang i Sognehuset.
Vi lukker og slukker kl 23.00 i teltet.

Vel mødt til nogle hyggelige og oplevelsesrige 
timer i Hørby!

Open by night i Hørby
fredag den 12. september
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Aktivitetskalender:

12. september kl. 17.00 – 21.00: Open By Night – 
der vil være musik i teltet til kl. 23.00
26. oktober kl. 18.30: Andespil i Enigheden
22. november kl 18.00: Julefrokost I Enigheden
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Glimt fra gadefodbold
og byfest i Hørby



Hørby Pensionistforening har været på udflugt. 
38 mødtes mandag den 4. august og kørte fra 
Hørby kl. 12.30  og var hjemme igen kl. 20.
 
Turen gik bl.a. til Tornby gl. Købmandsgård 
hvor der var rundvisning. 
Derfra til Emmersbæk Kirke. Det er en kirkegård 
man skal se da den ligger meget specielt i  
natur og skov. Her var der rundvisning. 
Derfra kørte vi til Sindal Kro og fik en dejlig 
flæskesteg og hjemmelavet is. 

Alle gav udtryk for at det havde været en dejlig 
tur. 
 
Vi starter op igen i Pensionistforeningen den 1. 
oktober 2014 med gavespil kl. 14.00. 

   Venlig hilsen Bestyrelsen
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Sogneeftermiddage i Hørby og Dybvad

Missionshuset i Dybvad på Idskovvej Sognehuset i Hørby på Hjørringvej

Man kan bestille kirkebilen 

ved henvendelse på

tlf. 98 86 42 14 senest dagen 

i forvejen kl. 18.00.

Tur/retur med kirkebilen

koster en femmer.

HUSK

Første tirsdag i måneden
fra 14.00 til 16.00.

Program:

2. september: Præsteparret Skovgaard fra Sæby 
kommer og fortæller om en tur til Israel.

7. oktober: Petra Skovholm fortæller om livet 
bag jerntæppet

4. november: Hejslet fra Sæby Begravelsesfor-
retning fortæller om : Den sidste vilje.

Alle dage fra 14 - 16, og denne gang er alle 
tre møder i Sognehuset i Hørby af praktiske 
grunde.

Hørby Pensionistforening



DYBVAD
Borgerforening

9352 DYBVAD
lørdag den 27. september

                   3 DISTANCER;
           ALLE KAN DELTAGE!

Søparkløbet

Dybvad Idrætsklub og Dybvad Borgerforening inviterer til motionsløbet Søparkløbet 9352 Dybvad, som efter at 
have holdt pause siden 1977 nu igen er på banen. Ruten er en sløjfe i Søparken i let kuperet terræn, der derfor 

er let at følge for alle, og har mulighed for stor opbakning fra publikum!  

¥ Børnerute, 1 km (0-8 år): Start kl. 10.30 – gratis deltagelse 
¥ Kort rute, 6 km: Start kl. 11.00 – under 12 år 30,- kr. / 12 år og derover 50,- kr.
¥ Lang rute, 12 km: Start kl. 12.30 – under 12 år 30,- kr. / 12 år og derover 50,- kr.
¥ Klasse: Løberne er inddelt i forskellige aldersklasser
¥ Start: Startnumre og chip skal være afhentet senest 30 minutter før start

I målområdet, der passeres hver 2 km, vil der være saft/vand - og der kan købes sodavand, øl, pølser, suppe, 
frugt og lidt sødt. Der er præmier til nr. 1 i hver klasse, samt lodtrækningspræmier og vandrepokal til holdet, 

der stiller med ßest deltagere (min. 4 deltagere pŒ et hold). Der er desuden pr¾mie til den deltagende 
skoleklasse med procentvis ßest deltagere! 

Yderligere info + tilmelding via www.dybvadby.dk senest fredag den 19. september 2014

Dybvad Idrætsklub og Dybvad Borgerforening
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De sidste travle forberedelser til et nyt skoleår er i 
gang på Hørby Efterskole. 

Med til disse forberedelser hører en masse prak-
tisk - husene skal gøres klar og plænerne trimmes 
inden det nye skoleårs elever rykker ind på deres 
værelser. Men også på det pædagogiske plan 
gøres der en stor indsats for at være i topform til 
det nye skoleår. 

Derfor havde Hørby Efterskole og Højer Møbler 
i fællesskab arrangeret en dag, hvor man kunne 
arbejde med aktive og rummelige læringsmiljøer. 
Begge personalegrupper arbejder til daglig med 
læring, men med hver deres tilgangsvinkel. 
Hos Højer Møbler har man specialiseret sig i at 
indrette skoler med læringsmiljøer, hvor elever og 
lærere kan bruge forskellige indretninger på en 
helt ny måde, både fagligt og socialt! 
På Hørby Efterskole handler det konkret om læ-
ring og undervisning, men også om at klæde
eleverne på til deres videre studietid med redska-
ber, der gør dem i stand til at bevæge sig fra at
være elever til at blive studerende, der tager an-
svar for egen læring. Man opererer med
læringsstile, der tager højde for, at alle lærer for-
skelligt. Det styrker den enkeltes mulighed for at 
få det optimale ud af undervisningen.

Onsdag den 3. septemer starter vi sæsonen, hvor-
efter der er åbent i arkivet, Nørregade 40, hver 
onsdag i lige uger kl. 19-21.

Onsdag den 17. september kl.19.00 får vi besøg af 
Hardy Jespersen, Frederikshavn, som fortæller om 
Sæbybanen og viser lysbilleder derfra.

Onsdag den 26. november er der gløggaften. Her 
vil forhenværende stadsarkivar Jørgen Clausager 
holde foredrag.

Lærings-
landskaber og 
kollegiale gys 

på Hørby
Efterskole!

Selvom undervisningen er anderledes og ny-
tænkende, er det godt med ny inspiration, der kan
udvikle nye perspektiver. Derfor havde Hørby-
folkene set frem til at få besøg af Højer Møbler til
diskussioner om, hvordan man kan skabe nye 
læringslandskaber med rum for forskellige aktivi-
teter i undervisningen.

Om eftermiddagen drog alle medarbejdere fra 
både Hørby og Højer på en skræmmende fælles-
tur, hvis destination var en overraskelse. Turen 
gik til “Scare House” ved Hjørring - et moderne
spøgelseshus, hvor skræk og uhygge er med til at 
ryste folk sammen gennem fælles oplevelser.
Besøget gav samtidig et helt anderledes perspek-
tiv på rum og sted, fordi alle skulle bevæge sig
rundt i (næsten) totalt mørke. Efter den grænse-
overskridende oplevelse blev dagen afsluttet på 
Hjørring Kro, hvor alle kunne falde til ro og nyde 
middagen og hinandens selskab.

Hørby Lokalhistoriske Forening
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Program
efterår 2014

Kredsens
vækkelsesuge

Tirsdag den 9. september: Vi synger nye og  gamle 
sange/salmer fra den nye sangbog. Organist An-
nette Bæk fra Horne hjælper os.
 
Tirsdag den 30. september og onsdag den 1. ok-
tober: Møde i kredsen: ”Lys på Dommeren” ved 
missionær Carsten Mikkelsen, Kolding.
 
Disse 2 møder foregår i Strandby Missionhus

 
Tirsdag den 11. november: Møde ved pastor Fre-
derik Sørensen, Stenhøj.
 
Tirsdag den 25. november: Fælles bibeltime ( 2. 
Peters brev kapt. 2 ).
 
Torsdag den 4. december: Juletræ, hvor Birgit 
Aaen Strandby kommer.

”Gnisten”:
Kirkens Børneklub i Dybvad
• 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 Lars Jensen på 98 86 43 30

Møderne foregår kl. 19.30
i Dybvad Missionshus,

hvis ikke andet er bekendtgjort

Mandag den 20. oktober: Frimenighedspræst Jon 
Poulsen , Gjern - Østervrå Missionshus
 
Tirsdag den 21. oktober: Frimenighedspræst Jon 
Poulsen, Gjern - Dybvad missionshus
 
Onsdag den 22. oktober: Sømandsmissionær Jør-
gen Beck Knudsen, Mårslet - Skagen Sognegaard
 
Torsdag den 23. oktober: Sømandsmissionær 
Jørgen Beck Knudsen , Mårslet - Håndbækkirken 
Frederikshavn
 
Fredag den 24. oktober: Missionær Bjarne Lind-
gren Christensen, Ringkøbing - Elling Sognegaard
 
Lørdag den 25. oktober: Fællesspisning fra kl. 
17.30-18.30. Hvis ikke man kan komme til fælles-
spisningen starter mødet kl. 18.30.
Børnemøde v. Anne Gerda Tvilling, Strandby
Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkø-
bing taler til de voksne.
Denne aften foregår i Strandby missionshus.        
 
Søndag den 26. oktober: Gudstjeneste i Lyngså 
v/sognepræst Helge Pedersen, derefter kaffe i 
Lyngså Kirkehus
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D
ybvad Borgerforening

Søparken summede af aktivitet til ”Grøn Lørdag” den 3. maj, hvor de godt 25 fremmødte malede, rensede tag og 
løste mange andre praktiske opgaver…

HUSK at holde øje med aktiviteter i Dybvad og omegn på
www.dybvadby.dk og Dybvad Online på Facebook...

Her kan du bl.a. læse mere om Søparkløbet den 27. september, samt om 
borgerforeningens vingårdsbesøg i efteråret, hvor vi håber på mange del-

tagere til en spændende dag med både spisning og vinsmagning!

Som sædvanligt var Sankt Hans festen i Søparken et tilløbsstykke med ca. 225 deltagere, der hyggede sig i det gode 
vejr – og heldigvis kunne more sig over, at der var ”startproblemer” med det flydende bålsted på søen. Det lykkedes 
til sidst, og heksen røg til Bloksbjerg…
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Det ser vi frem til!
Dagspressen har oplyst, at Brønden står øverst på 
listen, når det gælder nedrivning af huse for of-
fentlige midler. Det ser vi frem til, når pengene er 
til rådighed, må man forvente handling i nærme-
ste fremtid.

Hele sommeren er der blevet arbejdet på Borger-
huset. Udenfor er der lagt nye fliser, stauder er 
plantet  i bedet foran huset. Grundig oprydning 
og rengøring af grunden, det pynter alt sammen.
Støtte fra menighedsrådet gav mulighed for at 
købe 6 nye vinduer. Skæve Borgerforening er me-
get taknemlig for at menighedsrådet valgte at se 
velvilligt på vores ansøgning. Det er vi glade for, 
og vi takker meget.

Der har været følgende arrangementer i løbet af 
sommeren: Et selskab på 75  bestilte kaffebord. 
Selskabet havde været  på udflugt i området og 
ville gerne have eftermiddags kaffe hos os.
Midt i juni var der loppe-trailermarked. Der blev 
bagt jødekager i den gamle ovn, og der blev
brygget kaffe. Der blev handlet og spist, og det 
gode vejr var med til, at det blev en fin eftermid-
dag. I juli var huset lejet ud til 70 års fødselsdag.
Vejret var godt og gæsterne nød at kunne gå
udenfor. Der er udtrykt tilfredshed med huset 
både fra værter og gæsters side.
Der er anskaffet forskellige ting til køkkenet. Nyt 
køle-fryseskab, 2 nye kaffemaskiner, bestik og glas 
således at der nu er service til 70 personer.

Borgerforeningen har overtaget seniorklubbens  
arrangement med den årlige sommerudflugt.
Jørgen Bruun ønskede at blive aflastet. I år går 
turen til Store Vildmose. Bus er bestilt, og vi skal 
drikke kaffe på Biersted Kro. Forventet hjemkomst 
til Skæve Borgerhus ca. kl. 17.30. Efterrniddagen 
slutter med smørrebrød i Borgerhuset.

Der er lagt program for de nærmeste måneder 
Meget alsidigt. Der vil blive annonceret på for-
skellig vis, så det er muligt at  orientere sig om, 
hvad der bydes på. Første arrangement torsdag 
den ll. september med Jørgen Melvad fra Jyske Ås 
projektet. Han vil give en grundig orientering om 
dette projekt, der går fra Dronninglund til Lun-
ken. Dette projekt får støtte fra Real Dania. Real 
Danias budget er på 11 millioner. Jyske Ås er på 
størrelse med Alsace i Frankrig. Jørgen Melvad 
havde stedet, nemlig Jyske Ås. Derfor vandt 
Melvad da han søgte om penge. Projektet skal 
markedsføres med henblik på at gøre området 
til en turistmagnet. Kom og hør. Det er virkelig 
interessant.

Mandag den 20. oktober vil der blive en demon-
stration af magnetmadrasser. Der er samtidig 
demonstration af magnetsmykker. Man kan prøve 
på egen krop, og man bliver overrasket. Det er 
gode og flotte ting, der sælges.

Eva Huss
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Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skæ-
vevej 69, undtagen i skolernes ferier.

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen, 
telefon 2097 8806

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

Ulveunger:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.00-20.00

Spil Dansk på Hørby Efterskole – med børn fra Hørby og Dybvad

I forbindelse med den landsdækkende ”Spil dansk-dag” arrangerede Hørby Efterskole 
og Hørby BørneMusikFestival sidste år en begivenhed hvor sang og samvær var målet. 
Flere hundrede børn og unge fra Hørby og Dybvad havde forberedt sange, som blev 
sunget til koncerten, hvor også elever fra Hørby Efterskole medvirkede. 
Succes gentages i år på ”Spil Dansk-dagen” den 30. oktober 2014 og der er grund til, at 
alle der holder af dansk musik og børnesang sætter kryds i kalenderen. Dette er musik-
kens festdag! 
Denne dag afsløres også hovednavnet til Hørby BørneMusikFestival 2015.
Hold øje med plakater og dagpressen når vi nærmer os datoen.
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Dagplejedag
Vi startede med at mødes i klubhuset i Dybvad. De 
to dagplejere fra Hørby kom ned til os. Først fik vi 
formiddagsmad  med rundstykker og hvad der hører 
til. Så skulle vi til at være klar til at gå i samlet trop til 
ældrecenteret med flot pyntede barnevogne og forven-
tingsfulde børn.

De ældre ventede også på os. Vi kom ind og hilste på 
dem alle sammen. Så skulle vi have en flot pyntet Ras-
mus Klump kagemand (sponseret af Nordjyske Bank). 
Børnene blev sat på et tæppe og fik alt det de kunne 
spise og drikke (for det var saftevand). Så blev der el-
lers hygget. Nogle af de voksne kørte børnene en tur i 
en af deres vogne. Til sidst måtte vi hjem igen med trætte børn. Men tak til ældrecenteret for at vi måtte 
komme og få en hyggelig formiddag for os alle sammen

Sankt Hans i dagplejen
Vi mødtes alle i legestuen i Hørby. Efter at vi havde fået formiddagsmad skulle vi ud at lave bål. Børnene 
var rigtig gode til at hjælpe med at få noget brænde hen til bålet. Vi fik godt ild i det, og så skulle heksen 
på, men hun blev hurtig træt af at stå, så hun væltede desværre ned i bålet. Men det var hyggeligt med 
bålet. Da det blev tid til middagsmad skulle vi stege pølser og brød derpå. Det gik også meget fint, og det 
var hyggeligt, men inden vi var færdige med at spise kom der regn, men så rykkede vi ind under halvta-
get.
En rigtig hyggelig og anderledes dag i legestuen.

Dybvad/Hørby kommunale dagpleje
Lisbeth Hyldig

Velkommen til en ny sæson i Sæbyegnens Kirke-
højskole.
Vi begynder med en fællessang, derefter fore-
drag og så et måltid varm mad efterfulgt af en 
kop kaffe med et stykke kage. Efter spisepausen 
fortsætter foredraget, og der vil blive lejlighed til 
spørgsmål og evt. diskussion. Vi slutter aftenen 
med en aftensang.
En kursusaften begynder kl. 18.00 og slutter om-
kring kl. 21.00. Mødestedet er Mariehuset, Strand-
gade 13, 9300 Sæby.

Sæbyegnens Kirkehøjskole Program 2014/2015
Onsdag den 17. september kl. 18.00
Martin Schwarz Lausten, Professor 
emer., dr.theol, Kbh. universitet
fortæller om reformationen i Danmark

Onsdag den 19 november kl. 18.00
Marianne Christiansen, Biskop, Ha-
derslev stift
”Det evige liv”: Hvad menes der med, 
at vi tror på kødets opstandelse og det 
evige liv?

Kursusafgiften er 115 kr. pr. aften eller i alt 460 kr. 
for hele sæsonen.
Betaling skal ske ved overførsel til kontonr. 9012-
4574572695
Vi beder om tilmelding til hele sæsonen.
På gensyn til 4 spændende aftener.

Menighedsrådene i Hørby, Skæve,
Understed-Karup, Volstrup og Sæby.
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Dybvad Boldklub har haft den årlige tur ud og 
hjælpe ved Hjallerup Maskinforretnings åbent 
hus, som foregår i bededagsferien. Det var nogle 
gode dage med masser af aktivitet og til tider ret 
travlt. En stor tak til alle jer, der var med, og til 
dem der sørgede for at der var styr på bemandin-
gen, hvilket er et stort arbejde. Til dem, der var 
med første gang: husk at fortælle dem I kender 
at det faktisk er ret sjovt og at man hygger sig og 
måske endda lærer nogle nye mennesker at kende.

Den 31. maj var der arbejdsdag på stadion, og det 
meste af seniorafdelingen troppede op og pillede 
hegn ned, fik lagt fliser, klippet græs hyggede sig 
med lidt mad og afsluttede dagen med at tage til 
Hjallerup og grille ved Kristian og så til marked 
bagefter. Stor ros til jer alle; det er super I møder 
op i flok og I yder noget til klubben og fællesska-
bet. 

I uge 25 har vi haft idrætsuge, som startede 
mandag med kampe for vores u4-u9 som er med 
i Jerup Turneringen. Onsdag var der som noget 
nyt håndbold, hvor u16 pigerne spillede en kamp 
mod Stidsholts u16 piger og bagefter var der lo-
kalbrag mellem de unge og ”taskeholdet” - begge 
Serie 3 dame hold. Torsdag var der familieaften 
med pasta og kødsovs sponseret af Dybvad Kro 
og bagefter var der turnering i ”æggefodbold”. 
Det var hold fra børnehaven, skolen, byen og 
landet. Efter nogle sjove kampe endte det med at 
Landholdet tog sejren i hus. Fredag var der turne-
ringskamp i herrer Serie 6 og lørdag turnerings-
kamp i herrer Serie 3. Lørdag var der ligeledes 
gadefodbold, hvor der var 8 hold der udkæmpede 

nogle hårde kampe og det hele endte med sejr 
til Badskær. Sjoveste udklædning gik i år til FC 
Sydbyen. Lørdag sluttede med helstegt gris med 
tilbehør og der var rigtig god opbakning. Under 
hele idrætsugen har der været tombola med fine 
gevinster sponseret af byens og omegnens for-
retninger. Tak til alle jer der støtter os og gør det 
muligt - også selvom vi kommer igen og igen.  

Forårssæsonen er afsluttet og holdene har haft 
en velfortjent sommerferie og opstarten på både 
fodbold i Dybvad /DHF og håndbold i DHF er 
lige om hjørnet.  Serie 3 er startet op og det er 
med Henrik ”Dy” Jensen ved roret, da Kristian 
Birkkjær har valgt at stoppe som træner og aktiv 
spiller. En stor tak til dig Kristian for din seriøse 
træner gerning og samtidig virkelig gode sociale 
fornemmelse for både unge som gamle på holdet. 
Held og lykke videre fremad. 

DHF har igen i år haft rekord stor tilmelding af 
antal spillere til Kattegat Cup og U18 pigerne og 
u14 drengene fik guld, u11 drenge sølv, u11 piger 
og u14 piger bronze og de øvrige 5 hold klarede 
sig også rigtig flot. Stort tillykke til jer alle og tak 
til alle jer forældre der bruger dagene i Grenå 
sammen med jeres børn og hepper og hygger med 
hinanden. I skrivende stund er Dybvad Open Air 
vel overstået og styregruppen har vist at der er 
basis for en Dybvad Open Air. Tak til alle jer der 
hjælper og støtter op om Dybvad Open Air, I er 
alle med til at markedsføre Dybvad for noget posi-
tivt.  

Dybvad Boldklub
Klaus Nielsen  

Vindere af gadefodbold 2014
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Glimt fra Hørby
BørneMusikFestival
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På de ugentlige gåture har vi fulgt opbygningen af 
akkumuleringstanken til Dybvad Varmeværk og 
nu kan vi følge høstudbyttet blive vejet og læsset 
af hos Land og Fritid. 

Vi har været på en dejlig bustur i omegnen gen-
nem Pajhede Skov, Stagsted Skov over Dorf til 
Dronninglund, hvor vi havde mulighed for at 
nyde den medbragte kaffe og kage i Sognegården. 
Hjemturen gik over Aså, Voerså og Lyngså til 
Dybvad.

Sct. Hans dag var det tid til den store bustur mod 
Løgstør. Turen gik over Store Vildmose til Agger-
sund og Kirsten Andersen var en kyndig guide på 
turen. Der havde været voldsom regn i området, 
men der var fint vejr, da vi skulle af bussen ved 
Pavillion Christians Minde. Det var et fint lokale 
med udsigt over fjorden og masser af god mad 
efterfulgt af kaffe med jordbærdessert. Turen hjem 
gik over Vester Hassing, gennem Storskoven til 
Dybvad. Da var alle godt trætte efter en dejlig tur 
i bus fra Dybvad Taxi.

Først i juli var vi en tur i Søparkhuset medbrin-
gende sandwich, øl og vand. Vi nåede lige dertil 
inden det regnede, og efter spisning og kaffe var 
vejret fint til at nyde udsigten over søen og gåtu-
ren tilbage.

Et af årets højdepunkter er sommerens grillaften 
og i år var vejret jo helt i top til at sidde på terras-
sen og nyde pølser, brød og kartoffelsalat efter-
fulgt af is og kaffe.

Som noget nyt har det været muligt hver 14. dag 
at låne en lille bus fra Sæby. Det har givet Elsebeth 
og Susanne mulighed for at lave ”mandeture” ud 
i landsdelen. Den sidste inden sommerferien gik 
til Hirtshals Museum, hvor der var arbejdende 
værksted. Der blev lavet flaskeskibe, hængekøjer, 
legetøj og meget andet. Der blev tid til spisning 
ved kysten med udsigt over havet. Det er meget 
populære ture.

Efter en lang fin sommer er vi parate til plan-
lægning af efterår og vinter. Musik og sang med 
Ældresagen som arrangør er begyndt d. 3-8. Det 
er hyggelige eftermiddage, så mød op.
Husk at nye hjælpere er velkomne.

Venlig hilsen
Hyggeholdet
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Konfirmanderne mødes til morgenmad 
i konfirmandstuen Blå Mandag

Morgenfugletur 1. juni

Pinsedag i Skæve Kirke 
og 2. pinsedag frilufts-
gudstjeneste i Sæby

5. og 6. klasse fra Dybvad Skole holder 
afslutning på salmesangsprojekt i 
Skæve Kirke 10 juni. Tema: ”Livets 
Overgange”

Afskedsreception for organist
Ole Mikael Sørensen 15. juni
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Set og Sket i Sognene

Onsdag den 13. august 2014 kl. 19.30 
Bibeltime hos Lilli og Åge Christensen, Gadens-
vej 1, Hørby
4. samling: Troens kampe
Samme aften valg af udvalgsmedlemmer

Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.30
Bibeltime hos Lisbeth og Henning Hedegaard, 
Ørtoftvej 149, Stidsholt
5. samling: Glæde

Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 19.30
Hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hybenvej 
26, Hørby
Opsamling og drøftelse sammen med pjecens 
forfatter Jørgen Knudsen, Århus. Som i øvrigt vil 
fortælle lidt om sømandsmissionen.

Bibelkredsen

Onsdag den 12. november 2014 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Ernst Oehlenschlæger, 
Ålborggårdvej 49. Østervrå 
6 samling: Engle – vores glemte beskyttere

Fredag den 12. december 2014 kl. 18.00
Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen i 
Lisbeth og Henning Hedegaards sommerhus i 
Lyngså

- - - - -
Enhver er velkommen til at deltage i et godt kri-
stent fællesskab med spændende bibelstudier. 
Kontakt evt. 
Karin Vingborg 98 864 860
eller Lisbeth Hedegaard tlf. 28 71 61 95

Firluftsgudstjeneste i Søparken i Dybvad den 22. juni

Sommerfest i Præstegårdshaven 15. august



Glimt fra
Dybvad Open Air 2014Lørdag den 2. august i Søparken
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En organist takker af
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Den 29. marts 1990 ændrede mit liv sig. For på 
den dag blev jeg til prøvespilningen valgt som ny 
organist i Hørby Sogn.
Jeg kan stadig huske, hvordan jeg som nervøs 18-
årig følte mig lidt alene overfor en præst og et helt 
menighedsråd,  men jeg kan også huske at jeg på 
trods af nerverne hurtigt fik fornemmelsen af, at 
selvom jeg selvfølgelig skulle måles og vejes, var 
jeg blandt venligtsindede. Den fornemmelse viste 
sig jo iøvrigt at holde stik.
En forberedt salme, en uforberedt, og ”et præludi-
um til påskedag” skulle der spilles. Salmerne kan 
jeg ikke huske, præludiet var Bach, G-mol.  Jeg 
husker heller ikke så meget om, hvordan det gik, 
men det hjalp jo nok lidt at være eneste ansøger, 
ihvertfald blev jeg allerede samme aften ansat 
med tiltrædelse palmesøndag, 8. april.

Det var jo noget af en anerkendelse for en 18-årig 
knægt - jeg kan huske, at jeg rettede ryggen lidt, 
og at jeg følte at jeg ”var blevet et ansvar betroet”. 
Men jeg kan også huske at jeg sjældent har jeg 
været så nervøs som den første dag. Specielt var 
jeg spændt på, om jeg kunne ramme et godt, sang-
bart tempo i salmerne, for det havde jeg jo aldrig 
prøvet, og jeg kan huske overraskelsen over, hvor 
svært det var som nybegynder at styre tempoet 
istedet for bare at ”hænge på”. Tempoet har nok 
været ret langsomt, men det fik jeg heldigvis ikke 
noget at vide om den dag - til gengæld fik jeg en 
varm og hjertelig velkomst og en masse ros for mit 
spil, så det var en stolt og glad Ole der kørte hjem. 

Erfaring var der jo ikke meget af, udover klaver-
spil havde jeg kun spillet kirkeorgel i halvandet 
år, og jeg havde aldrig spillet til en kirkelig han-
dling - faktisk stort set ikke spillet til fællessang. 
Salme-repertoiret var heller ikke omfattende, så 
med tiltrædelse lige op til påsken var der noget 
at se til. 1-2 timer tog det at lære en salme hvis 
der skulle spilles med pedal, så målet blev at der 
skulle læres mindst én, helst to nye salmer med 
pedal til hver gudstjeneste. Det blev heldigvis en 
del nemmere med tiden, men med fem gudstjen-
ester over 8 døgn, blev der brugt mange timer ved 
tangenterne i den påske. 

Som uerfaren 18-årig var det en fornøjelse at 
opleve den anerkendelse, som jeg blev modta-
get med i Hørby Sogn, af både menighedsråd, 
kolleger og menighed. Jeg kunne simpelthen 
mærke, at jeg voksede og følte mig værdsat, og 
fornemmelsen af at være værdsat har holdt sig 
gennem alle de 24 år det er blevet til, siden jeg 
med rystende fingre klumrede mig igennem det 
første præludium. I alle årene har jeg været glad 
for samarbejdet med jer allesammen - præster, 
kirkesangere, gravere, menighedsråd - og til sidst 
en organist-kollega. Alle har formået at give plads 
til hinanden og gøre gudstjenesterne til vores al-
lesammens.
For en organist fylder musikken i kirken naturlig-
vis meget. Selvom det lyder selvmodsigende, har 

jeg nok aldrig rigtigt interesseret mig så meget 
for orgelmusik i sig selv, men jeg har til gengæld 
været glad for at spille til salmerne, jeg har glædet 
mig over at der i Hørby sogn er tradition for, at 
alle synger med, og specielt har jeg nok nydt at 
akkompagnere når vores kirkesangere har optrådt 
ved forskellige lejligheder.

Men efter 24 år er det nu slut. Jeg er ikke blevet 
utilfreds med nogen eller noget, men efter lang 
tids overvejelse og mærken efter, stod fornøjelsen 
ikke længere mål med tidsforbruget og med at 
være bundet søndag morgen. Så den 15. juni 2014 
var det så den officielle afskedsgudstjeneste. Og 
hvilken afskedsgudstjeneste!  Rigtigt mange var 
mødt op i kirken, og sikke da en salmesang, det 
var lige så taget løftede sig. Jeg tilstår gerne at jeg 
kneb en lille tåre undervejs i ”Se nu stiger solen”, 
som er en af mine absolutte favoritter. Til recep-
tionen blev der sagt så flotte ord til mig, at jeg blev 
helt flov og rørt, og jeg fik flotte gaver, som jeg 
ikke engang fik sagt ordentligt tak for. Specielt er 
jeg glad for den sjove knagerække, som Knud og 
Kirsten har lavet af frontpladen fra Hørby Kirkes 
gamle orgel, og for krucifikset udført af Lene 
Nürnberg, der også har lavet det lille krucifiks 
på alteret i Hørby Kirke. Det er dejlige minder at 
have.

Jeg skylder en stor tak til alle jeg har været i 
kontakt med i Hørby sogn gennem de 24 år jeg 
har været ansat, både kolleger, menighedsråd og 
menighed. I har gjort arbejdet til en fornøjelse, 
og selvom jeg glæder mig til at kunne planlægge 
mine weekends friere, vil jeg tænke tilbage på min 
tid i Hørby med glæde.

Kærlige hilsner
Ole



Døbte

KFUM spejderne i Hørby

1. juni 2014: Døbt i Hørby 
Kirke: Daniel Peter Lentz-
Eriksen. Forældre: Ditte 
Lentz og Torben Eriksen

Deadline for næste sogneblad: 1. november 2014
Næste blad udkommer ultimo november

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk eller smh.anettebilde@gmail.com

8. juni 2014: Døbt i Skæve 
Kirke: Aviaya Karen Pin-
derup. Forældre: Maria 
Pinderup og Paw Jespersen 
Pinderup

1. juni 2014: Døbt i Hørby 
Kirke: Rigmor Irene Holm 
Clayton. Forældre: Chri-
stine Holm Clayton og Wil-
liam Clayton

8. juni 2014: Døbt i Skæve 
Kirke: Andreas William 
Korup Andersen. Forældre: 
Jeanette Sabrine Thomsen 
og Rune Korup Andersen

22. juni 2014: Døbt ved 
friluftsgudstjeneste i Søpar-
ken, Dybvad: Felix Lau-
ritzen Pilgaard. Forældre: 
Jannie Bering Lauritzen og 
Ronnie Pilgaard

22. juni 2014: Døbt ved 
friluftsgudstjeneste i Søpar-
ken, Dybvad: Elli Binder 
Thimm. Forældre: Charlotte 
Binder Karlsen og Anders 
Binder Thimm

6. juli 2014: Døbt i Skæve 
Kirke: Frederik Grøndal-
lund Jensen. Forældre: 
Lei Nicole Iversen og 
Morten Grøndallund 
Jensen

20. juli 2014: Døbt i 
Skæve Kirke: Markus 
Viktor Hyldig. Forældre: 
June Maria Hyldig og 
Christian Hede Hyldig

20. juli 2014: Døbt i 
Skæve Kirke: Isa Hede 
Mørk. Forældre: Luise 
Jørgensen Mørk og Ken-
neth Andreasen Hede
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Vi mødes i Spejderhuset i Hørby.

Vil du vide mere kan du se på
hoerbyspejderne.dk

KFUM spejderne i Hørby Juniorer:
Onsdage kl. 17.30-19.00

Spejdertroppen:
Onsdage kl. 19.15-21.00

Klanen (18+):
Første søndag hver 2. måned

Viede
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24. maj 2014: Viet i Skæve Kirke: 
Claudia Krogh Bock og Mads 
Krogh Bock

9. august 2014: Viet i det 
fri: Lotte Molin og Brian 
Brøsted Johansen

Konfirmander 2014/2015
Konfirmationsforberedelsen foregår i efteråret tirsdag fra kl. 8.00 – 9.30 i Konfirmand-
stuen i Skæve Præstebolig.
 
Konfirmationerne:  Skæve Kirke: Bededag, fredag den 1. maj 2015 kl. 10.30
   Hørby Kirke: lørdag den 2. maj 2015 kl. 10.30

Søndag den 28. september kl. 19.00 er der velkomstgudstjeneste for alle konfirmander 
og deres forældre i Hørby Kirke.

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder

til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...
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Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Graver, Skæve: 
Anita Jensen
Skævevej 87, 9352 Dybvad
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
I øvrigt sædvanligvis på kirkegården.
graver@skaevesogn.dk

Organist, Skæve: 
Niels Ole Sørensen
Kløvervej 11, 9881 Bindslev
Tlf. 2463 3936
nielsole@has.dk

Kirkesanger, Skæve:
Verner Knudsen
Ærøgade 21, 9740 Jerslev J. 
Tlf. 9883 2424
verner@knudsen.tdcadsl.dk

Regnskabsfører, Skæve-Hørby
Erik Wulff Sørensen
Søndergårdsvej 18, 9750 Østervrå 
Tlf. 9895 1287

Sognepræst : Mette Volsgaard, Skævevej 67, 9352 Dybvad. Tlf. 9886 4110 - Mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag. Aftale om dåb og vielse træffes med præsten.

Anmeldelse af dødsfald, meddelelse om fadderskab, navneændringer, udskrivning af attester m.v.  bedes 
rettes til Sæby kirkekontor: 9846 3937; saeby.sognfrederikshavn@km.dk

Graver, Hørby og Badskær:
Henrik Mølholt Bak
Brøndenvej 104, 9750 Østervrå
Træffetid: Alle hverdage kl. 10–11
Tlf. 9846 8187 / 2167 6099
graver@hoerby-badskaer.dk

Kirkesanger, Badskær:
Mathilde Aarup
Blegkilde Alle 43, St. 1, 9000 Aalborg
Tlf. 2892 6016
mathilde.aarup@hotmail.com

Kirkesanger, Hørby samt sognemedhjælper:
Anette Bilde Jacobsen
Hjørringvej 104, 9300 Sæby
Tlf. 9886 4054 / 4158 4054
smh.anettebilde@gmail.com

Korleder, Skæve-Hørby:
Anne Hejslet
Hjørringvej 174, 9300 Sæby
Tlf. 2216 9563
anne.hejslet@skolekom.dk

Medlemmer af menighedsrådet:

Formand: Henning Holm Olesen 
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9098
henningholm@mail.dk

Næstformand: Hans Abildgaard
Svangenvej 10, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6401/ 2343 1953
hansabild1@gmail.com

Kontaktperson: Jytte Thomsen
Ålborgvej 319, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 4034
jytteogfinn@thomsen.mail.dk

Kirkeværge, Skæve: Anni Nielsen
Solholtvej 9, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9176
annisolvang@dlgmail.dk

Kirkeværge, Hørby: Carsten Aarup
Nyholmsvej 11, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 2527 1256
bcaarup@gmail.com

Kirkeværge, Badskær: Jonna Boelskifte
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6342
boelskifte@mail.dk

Kasserer: Tove Hosbond
Ålborgvej 434, 9352 Dybvad
Tlf. 5156 5196
t.hosbond@youmail.dk

Kirsten Steffensen
Solholtvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 1100
kirsten@hvid-tand.dk
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Gospelkids
Sted: Musiklokalet på Hørby Skole
Tid: Onsdage kl. 13.10 – 13.55
Gospelkids er for de yngste korsangere (1. - 3.kl.). 
Her synges der rytmiske sange og salmer, kanons, 
lidt solosang eller i smågrupper og så bevæger vi 
os en masse!
Gospelkidsene medvirker til fortællegudstjene-
sterne – ”Lyt - det´ for børn” og udvalgte familie-
gudstjenester. Det er gratis at være med!
Koret ledes af sognemedhjælper Anette Bilde 
Jacobsen

Kirkens fortælletime – ”Nøje – det ´ for børn!”
De seneste år har ”Spaghettigudstjenester” været stedet især børn i sognene kunne mødes til en 
gudstjenste specielt tilrettelagt for dem. Nu sker der noget nyt! Fremover mødes man kl. 17.30 
skiftevis i Skæve og Badskær Kirke. Gospelkidsene medvirker hver gang og omdrejningspunktet 
er fortælling.
Børnene deles i grupper efter alder og vil få fortalt historier fra bibelen.  Vi starter og slutter sam-
men – og til sidst er der pasta og kødsovs som der plejer.
Alle børn og deres forældre og bedsteforældre er MEGET velkommen! 

Tirsdag den 2. september kl. 17.30: Skæve Kirke
Onsdag den 29. oktober kl. 17.30: Badskær Kirke

Tirsdag den 27. januar kl. 17.30:  Skæve Kirke
Onsdag den 11. marts kl. 17.30:  Badskær Kirke

Kirkekor
Sted: Sognehuset i Hørby
Tid: Torsdage kl. 19.00 – 20.00
Kirkekor er for de større børn (4.kl og opefter) og 
her synges på dansk og engelsk, rytmisk og tradi-
tionelt, solo og flerstemmigt – men det vigtigste 
er at have det sjovt med at synge sammen. Koret 
medvirker til en del gudstjenester og koncerter 
og laver også musicals, tager på korstævner og 
overnatning.
Der betales et honorar ved øvning og til gudstje-
nester.
Koret ledes af Anne Hejslet og Anette Bilde Jacob-
sen



Gudstjenesteliste

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i Skæve, Hørby og Badskær Kirker, 
samt i Hørby Sognehus og Skæve Præstebolig.

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.

Tirsdag den 9. september
Tirsdag den 11. november

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

altergang.

September 2/9 Skæve 17.30 MV Fortælletime for børn (se side 25)
 7/9 Skæve 10.30 MV 12. søndag efter Trinitatis
 14/9 Badskær 9.00 JSM 13. søndag efter Trinitatis
 21/9 Skæve 10.30 MV 14. søndag efter Trinitatis. Høstgudstjeneste
 28/9 Skæve 10.30 MV 15. søndag efter Trinitatis
 28/9 Hørby 19.00 MV 15. søndag efter Trinitatis. Konfirmand
     velkomst (se side 23)
Oktober 5/10 Badskær 10.30 MV 16. søndag efter Trinitatis. Høst
 12/10 Skæve 10.30 MV 17. søndag efter Trinitatis
 19/10 Hørby 9.00 HMP 18. søndag efter Trinitatis
 26/10 Badskær 9.00 JSM 19. søndag efter Trinitatis
 29/10 Badskær 17:30 MV Fortælletime for børn (se side 25)
November 2/11 Skæve 10.30 MV Alle Helgen
 2/11 Badskær 19.00 MV Alle Helgen
 9/11 Hørby 10.30 MV 21. søndag efter Trinitatis. BUSK
 16/11 Skæve 10.30 MV 22. søndag efter Trinitatis
 23/11 Hørby 10.30 MV Sidste søndag i Kirkeåret
 30/11 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent. Familiegudstjeneste
December 7/12 Badskær 16.00 MV 2. søndag i Advent. Juleoptakt
 14/12 Hørby 10.30 MV 3. søndag i Advent
 21/12  10.30  4. søndag i Advent. Fælles gudstjeneste i
     Volstrup Kirke
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften. Familiegudstjeneste
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften
 25/12 Badskær 10.30 MV Juledag
 26/12 Skæve 10.30 MV 2. juledag
 28/12  10.30  Julesøndag. Fælles gudstjeneste i Volstrup
     Kirke
Januar 1/1 Hørby 14.00 MV Nytårsdag
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September 2/9 Skæve 17.30 MV Fortælletime for børn (se side 25)
 7/9 Skæve 10.30 MV 12. søndag efter Trinitatis
 14/9 Badskær 9.00 JSM 13. søndag efter Trinitatis
 21/9 Skæve 10.30 MV 14. søndag efter Trinitatis. Høstgudstjeneste
 28/9 Skæve 10.30 MV 15. søndag efter Trinitatis
 28/9 Hørby 19.00 MV 15. søndag efter Trinitatis. Konfirmand
     velkomst (se side 23)
Oktober 5/10 Badskær 10.30 MV 16. søndag efter Trinitatis. Høst
 12/10 Skæve 10.30 MV 17. søndag efter Trinitatis
 19/10 Hørby 9.00 HMP 18. søndag efter Trinitatis
 26/10 Badskær 9.00 JSM 19. søndag efter Trinitatis
 29/10 Badskær 17:30 MV Fortælletime for børn (se side 25)
November 2/11 Skæve 10.30 MV Alle Helgen
 2/11 Badskær 19.00 MV Alle Helgen
 9/11 Hørby 10.30 MV 21. søndag efter Trinitatis. BUSK
 16/11 Skæve 10.30 MV 22. søndag efter Trinitatis
 23/11 Hørby 10.30 MV Sidste søndag i Kirkeåret
 30/11 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent. Familiegudstjeneste
December 7/12 Badskær 16.00 MV 2. søndag i Advent. Juleoptakt
 14/12 Hørby 10.30 MV 3. søndag i Advent
 21/12  10.30  4. søndag i Advent. Fælles gudstjeneste i
     Volstrup Kirke
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften. Familiegudstjeneste
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften
 25/12 Badskær 10.30 MV Juledag
 26/12 Skæve 10.30 MV 2. juledag
 28/12  10.30  Julesøndag. Fælles gudstjeneste i Volstrup
     Kirke
Januar 1/1 Hørby 14.00 MV Nytårsdag

Septemberfesten er blevet til Skumringsfest…
Onsdag den 8. oktober kl. 18.00 – 20.30
Grønærter og karbonader er igen på menuen, når menighedsrådet og spejderne i Hørby indbyder til 
”Skumringsfest” (det, der før hed Septemberfest) i Spejderhuset, Brombærvej. Det er en aften for hele 
familien – børn, unge, voksne og ældre. Vi spiser i Spejderhuset og bagefter er der besøg fra Abildgaard, 
da ungdomspræst Kristian Brogaard vil komme og snakke om ”Kirke og ungdom, fordomme og ønsker 
og virkelighed” - ud fra egne oplevelser og erfaringer. Der bliver rig mulighed for at komme med egne 
holdninger og tanker om emnet…

Under oplægget vil der være en aktivitet for børnene - og der sluttes af med kaffe og kage.

Der kan som sagt vælges mellem disse to menuer: Grønærter og karbonader eller pasta og kødsovs.

Prisen for maden er 25 kr., og tilmelding sker senest onsdag den 1. oktober til: 
smh.anettebilde@gmail.com eller på telefon 41 58 40 54.

Venlig hilsen 
Skæve-Hørby Menighedsråd

Støttekoncert til fordel for sognenes
skoleprojekter i Indien

Onsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Skæve Kirke

Sognenes lokale kræfter vil underholde med musik og sang – kirkekor, kirke-
sangere, organister m.fl. 

Det bliver en festlige koncert med et bredt repertoire, og undervejs vises flotte 
billeder fra Indienrejserne på storskærm.

Der betales denne aften en entre på 50 kr. og hele overskuddet går til Indien. 
Konfirmander og yngre kommer dog gratis ind.

VEL MØDT!

Velkommen i Hørby Sognehus til en hyggelig 
sangaften med højskolesangbogen (og håndmad-
der) i hånden torsdag d. 13 . november kl. 19.00. 

Hvor mange og hvilke sange der skal synges 
denne aften, bestemmes af jer der dukker op og 
det er selvfølgelig også meningen, at vi skal lære 
nogle nye sange – men bestemt også synge de 
”gode gamle”. 

Fællessangen bliver afbrudt af en håndmad eller 
to, som skal bestilles på forhånd. Der kan købes øl 
eller vand og herudover er menighedsrådet vært 
ved kaffe og småkager. Og mon ikke der bliver tid 
til at synge lidt mere efter kaffen...? 

Tilmelding og bestilling af håndmadder senest 
8. november til sognemedhjælper Anette Bilde 
Jacobsen

Højskolesangbogen og 
Håndmadder



Tirsdag den 2. september i Skæve Kirke: Kirkens fortælletime - For børn i 
alle aldre. Se side 25.

Søndag den 21. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle opfordres til at 
medbringe blomster, frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive bort-
auktioneret.

Søndag den 5. oktober kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Badskær Kirke

Onsdag den 8. oktober kl. 18.00: Skumringsfest i Spejderhytten i Hørby. 
Se side 27.

Onsdag den 22. oktober kl. 19.00: Støttekoncert i Skæve Kirke for Indi-
ensproejktet. Se side 27.

Onsdag den 29. oktober i Badskær kirke: Kirkens fortælletime - For børn 
i alle aldre. Se side 25.

Søndag den 2. november: Alle Helgen. Skæve Kirke kl. 10.30 og Badskær 
kl. 19.00: 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 taknemmelig-
hed. I troen på Gud og på hans livgivende lys, Jesus Kristus, tænder 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.

Søndag den 9. november kl. 10.30: BUSK 
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de 
kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte fokus på børn 
og unge i kirken. Ved gudstjenesten medvirker både børn og unge. Efter 
gudstjenesten er der kirkefrokost

Torsdag den 13. november kl. 19.00: ”Højskolesangbogen og Håndmad-
der” i Sognehuset i Hørby.

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

Søndag den 7. december kl. 16.00: Juleoptakt i Badskær Kirke. En gudstje-
neste med masser af musik og sang og mange medvirkende.

Onsdag den 17. december kl. 19.00:  Julekoncert Skæve Kirke med kirke-
kor, solist og organist Niels Ole Sørensen
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